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zij de laatste momenten van ons aardse bestaan be-
kroonden. Wij zouden dan niet kunnen zeggen zoals 
de apostel Paulus: “Ik heb de goede strijd gestreden, 
ik heb de loop beëindigd en ik heb het geloof behou-
den...” Gelukkig dat de Heer ons niet beoordeelt naar 
één van onze slechte perioden. Hij kijkt naar ons hart 
dat heel vaak het goede zou willen doen, maar er nog 
niet in slaagt. Het essentiële voor de Almachtige is onze 
goede wil en onze volgzaamheid. Hij belast er zich dan 
mee de wil en de volharding in ons te realiseren door de 
prachtige opvoeding die wij in zijn school ontvangen. 

Wat belangrijk is voor ons, is dat wij ons laten op-
voeden en dat wij ertoe komen een goed karakter te 
vormen, een karakter dat kan blijven voortbestaan in 
het Koninkrijk van God. Dat is het punt dat wij met 
onze hele ziel moeten overwegen. Laten we maar eens 
bedenken hoe bewonderenswaardig het is een hart 
te hebben dat altijd kan beminnen en vergeven, dat  
altijd goed gehumeurd is en dat door niets verbitterd 
of ontevreden kan worden. Deze schat kunnen wij in 
ons verzamelen door ons trouw te houden aan de god-
delijke lessen. Dan zijn we nooit ontmoedigd, omdat 
wij voortdurend de glorierijke werking van de geest 
van God in onze ziel voelen. 

Degene die geen goed hart heeft, daarentegen, be-
rokkent zichzelf voortdurend kwaad. Voor hem kan er 
geen sprake zijn van een eeuwig leven. Hoe nodig is 
het dan dat wij weer meester worden van onszelf en 
ijverig werken aan de veredeling van ons karakter, op-
dat wij levensvatbaar zouden kunnen worden. Tijdens 
ons leven genieten wij voortdurend de goddelijke ver-
giffenis en de bescherming van onze geliefde Verlos-
ser. Als wij deze heerlijke genade op de juiste waarde 
weten te schatten, kunnen wij er heel wat voordeel uit 
halen en zullen wij kunnen voelen dat onze geliefde 
Verlosser voor ons de rechtvaardiging, heiliging en 
bevrijding is. Inderdaad, het werk van onze geliefde 
Zaligmaker heiligt, zuivert en ontwikkelt helderheid in 
oprechte harten door de verandering van de gevoelens. 

Het Koninkrijk van God is het allerbelangrijkste voor 
ons geluk en zaligheid. De Eeuwige kon werkelijk 
aan de mensen niets méér hebben gegeven dan hen 
te plaatsen in de Hof van Eden, met alles wat daar 
was aan pracht en zegen. De mensen hadden deze 
prachtige gave moeten ontvangen met een hart dat 
gevoelig genoeg was om het te doen overstromen van 
dankbaarheid en genegenheid. 

Het Koninkrijk van God uit zich inderdaad door deze 
heerlijke gevoelens. Daarom is de werking van de 
goddelijke liefde onontbeerlijk om dit Rijk te vestigen. 
Onze geliefde Verlosser heeft Rijk van God gebracht, 

Dankbaarheid en gehechtheid zijn goddelijke schatten

DE voornaamste plicht, die de Heer in ons hart 
heeft gelegd, is de vestiging van zijn Koninkrijk 

op aarde. Al de rest heeft geen enkel belang. Zoals wij 
hebben geleerd, zijn de goddelijke wegen anders dan 
die van de mensen. Daarom lijken ze hun zo vreemd. 
Als de mensen de goddelijke wegen insloegen, zouden 
al hun moeilijkheden verdwijnen. De mensen zeggen 
vaak dat zij vreemden zijn op de aarde, maar zij voe-
len dit niet met hun hart. Zij gedragen zich niet als 
personen die zich bewust zijn dat de aarde toebehoort 
aan de Eeuwige en aan niemand anders. Als zij han-
delden volgens dit heldere besef, zou alles wonderlijk 
beminnelijk zijn op de aarde, die dan werkelijk de 
voetenbank van God zou zijn, de weerspiegeling van  
Zijn glorie. 

De mensen moeten de school van Christus volgen 
om er de goddelijke opvoeding te krijgen die hun de 
mogelijkheid moet verzekeren hun bestemming, het 
eeuwig leven, te verwezenlijken. Het Koninkrijk van 
God kan niet verkregen worden met geld. Iedereen 
moet het zich eigen maken door de goddelijke opvoe-
ding die hij verwerft. Het is een zeer grote genade voor 
ons dat wij de waarheid hebben leren kennen, dat wij 
de lichtgevende stralen van de kennis van de godde-
lijke wegen in onze ziel hebben gekregen en dat wij 
de vriendelijke oproep van de Heer hebben gehoord 
die ons zegt: “Mijn zoon, geef mij uw hart en dat uw 
ogen behagen vinden in mijn wegen.” Door op een 
praktische manier op deze uitnodiging te antwoorden, 
kunnen wij het Rijk van God binnengaan. Dat bestaat 
er namelijk uit de Almachtige als onze Vader te erken-
nen en te aanvaarden en ons met vreugde aan Zijn 
richtlijnen te onderwerpen. 

Alles werd met een heerlijke welwillendheid aan 
de mensen aangeboden, opdat zij gemakkelijk de 
wil van de Heer zouden kunnen leren kennen. In De 
Boodschap aan de Mensheid zijn alle bijzonderheden 
gegeven, opdat alles op de aarde prachtig zou kunnen 
functioneren. Er is niets vergeten. In het Koninkrijk van 
God zal alles veel eenvoudiger zijn. Als het volledig 
gevestigd zal zijn, zal het niet meer nodig zijn voort-
durend te schrijven, te telefoneren of te telegraferen, 
zoals nu het geval is. Al deze hulpmiddelen zullen over-
bodig zijn, want in het Koninkrijk van God heeft men 
vertrouwen in zijn broeder en zuster, het is niet nodig 
voortdurend opnieuw garanties te krijgen. Men zal op 
afstand met elkaar kunnen spreken, de gedachte van 

de ene zal waargenomen worden door degene tot wie 
men zich richt, door de werking van zijn zesde zintuig. 

In het Koninkrijk van God zijn waarheid en oprecht-
heid aan de orde van de dag. Er is niets verborgen, 
geen dubbelzinnige en corrupte politiek, geen per-
soonlijke en egoïstische belangen. Er zullen ook geen 
brandkasten meer nodig zijn, want geld zal niet meer 
bestaan. Er zullen ook geen kasboeken meer zijn, want 
het geld zal vervangen worden door de liefde, waarvan 
het de plaats had ingenomen tijdens het rijk van de te-
genstrever, tot groot ongeluk van de mens. De dingen 
zullen opnieuw worden zoals de Almachtige ze heeft 
ingesteld tijdens de schepping en zoals ze altijd had-
den moeten blijven. 

Tegenwoordig hechten de mensen waarde aan din-
gen die in werkelijkheid geen waarde hebben. Zij aan-
bidden het geld en waarderen de onbaatzuchtige liefde 
niet, die het essentiële element is voor het behoud van 
het menselijk wezen. Onze geliefde Verlosser heeft 
gezegd: “Het eeuwige leven is dat zij U kennen, U, 
de enige ware God”. De Allerhoogste kennen is Hem 
beminnen, en Hem beminnen is Zijn onderrichtingen 
volgen, dan is men altijd bezield door het levensfluï-
dum. Maar in onze tijd van duisternis hebben de men-
sen geen enkel vertrouwen in de Almachtige. Daarom 
klampen ze zich vast aan dingen die hun vroeg of laat 
toch ontsnappen. Terwijl hij die zich van ganser harte 
aan de Heer toevertrouwt, nooit ontgoocheld wordt. 

De geschiedenis van David is daar het beste bewijs 
van. Hij had zijn lot in de handen van zijn hemelse 
Vader gelegd en werd wonderbaarlijk geleid en be-
schermd. David was de laatste zoon van Isaï. Uit deze 
familie moest de koning van Israël gekozen worden. 
Toen de keuze gemaakt moest worden, werd de hele 
familie bijeengeroepen, maar men achtte het niet nodig 
de kleine David te laten komen. Men liet hem bij de 
kudde die hij aan het hoeden was. Doch de Eeuwige 
vergat de kleine David niet, die Zijn welwillendheid en 
Zijn bescherming ingeroepen had. Men ziet dus dat het 
uiterlijk en de uitwendige omstandigheden niet tellen 
voor de Allerhoogste. Hij kijkt naar het hart. Er wordt 
van David gezegd dat hij een man naar Gods hart was. 

David heeft een geweldige bezieling en sublieme 
momenten gekend, maar ook andere die helemaal niet 
zo edel waren. Dat is ook bij ons het geval. Wij hebben 
ook zeer goede momenten, maar ook andere perioden 
die zeker niet op onze naam zouden mogen staan als 

Onweer dreigt in de verte

DENIS kan nog maar net rekenen, als hij 
nieuwsgierig een bepaalde aftreksom 

maakt die zijn leeftijd in het jaar 2000 zal 
onthullen: 74 jaar. Wat lijkt dat voor hem ver 
weg. Op dit moment is zijn enige probleem 
nog maar de school. Het leven is prachtig, de 
lente brengt weer de witte sneeuwklokjes, de 
nederige madeliefjes, de heldere primula’s en 
de geurige viooltjes. Kersen-, appel- en pe-
renbomen zijn getooid in hun mooiste kledij, 
en de kleine jongen is helemaal vertederd. 
De vreugde die hij voelt in het lentewindje, 
brengt hem ertoe om verscheidene lucht-
sprongen te maken, omdat hij zijn jeugdige 
krachten moet uitleven.

De redenen om gelukkig te zijn volgen 
elkaar op in de zomer en de herfst. En als 
alles buiten tijdens de wintermaanden be-
vriest, wat een genot om zijn toevlucht te 
vinden in het gezellige en warme nest van 

de huiselijke haard. Denis hoort soms zingen: 
“Onweer dreigt in de verte...” Het is waar 
dat midden in de zomer donder en bliksem 
soms beangstigend zijn, maar na regen, wind 
of hagel komt de zon altijd terug. 

In zijn heerlijk warme nestje kan De-
nis zich niet voorstellen, dat er elders een 
atmosfeer van ellende heerst. Ellende? De 
jongen heeft niet het minste idee wat dat 
kan zijn, totdat op een dag een vorm daarvan 
zich aan hem voordoet in al zijn wreedheid. 
Op school verspreidt het nieuws zich snel: 
Jacques en Jean hebben hun jonge moeder 
verloren! Verloren? We moeten haar zoeken 
en terugvinden. Nee, ze komt niet terug. Ze 
praat niet, ze beweegt niet, ze lacht niet, ze 
wordt niet meer wakker. Ze is dood! Haar 
stijve lichaam rust in wat volwassenen een 
doodskist noemen. Morgen brengen mannen 
die naar het kerkhof om hem in de grond te 
stoppen. Ondanks de vele mooie bloemen-
kransen, wat een sinister gezicht! 

Die nacht heeft Denis moeite om in slaap te 
vallen. Hij heeft het koud in bed en grote tra-
nen bevochtigen zijn kussen bij de gedachte 
dat hij ook op een dag zijn lieve moeder zou 
kunnen verliezen. 

Een paar jaar later: daar is de donderslag! 
Het is de oorlog van 1939 die een einde maakt 
aan de zoete vrede in Frankrijk. De man-
nen vertrekken... Zoveel hartverscheurende 
scènes spelen zich af in de huizen. Stellen 
kussen elkaar. Zullen ze elkaar ooit weer 
zien? Kinderen klampen zich vast aan hun 
vaders. Gebrandmerkt worden de paarden 
verzameld in de markthal. Bij het startsignaal 
gaat iedereen dezelfde kant op. Geleidelijk 
aan verstomt het geluid van hun hoeven die 
op de grond hameren en is het stil, een stilte 
van de dood... 

Denis’ vader denkt na over de toekomst 
van zijn bakkerij. Het is essentieel dat een 
van zijn zonen het vak leert om hem zo nodig 
te kunnen vervangen. Het lot valt op Denis, 

die al de kans heeft gehad om zijn handen 
in het deeg te steken, ondanks zijn grote 
wens om die in plaats daarvan aan de ploeg 
te slaan. Het zou inderdaad zijn grootste 
vreugde zijn om het land te bewerken, om 
buiten te zijn, in de natuur. En nu moet hij 
zweten voor een oven. 

Daarna verhuizen ze naar de Corrèze, en 
enige tijd later keren ze weer terug naar 
Normandië. Het ouderlijk huis is bezet door 
de vijand die zich verwaardigt om ruimte te 
maken voor de eigenaar. Aan de overkant 
van de straat heeft de bakker werknemers 
nodig, want er zijn vijftienhonderd mensen 
gedwongen te werk gesteld om zich bezig te 
houden met de lanceerplatforms voor de V1 
en de V2, geconcentreerd in het dorp. Denis 
hoeft alleen maar de weg over te steken voor 
zijn nieuwe baan tot 15 augustus 1945, als 
hij naar Oostenrijk gaat om zijn dienstplicht 
te vervullen. Daar vraagt men vrijwilligers 
voor Indochina. De uitnodiging is verleide-

Nr. 11   November 2021
59e jaar



2 DE GIDS VAN HET RIJK DER GERECHTIGHEID

lijk. Reizen, het land zien zou helemaal niet 
onaangenaam zijn, denkt de jongeman. Hij 
staat op het punt zijn hand op te steken... 
Zijn broer, naast hem, voorvoelt dat. Hij heeft 
net tijd om te zeggen: “En onze ouders thuis, 
hoe zullen die reageren?” Dus Denis krijgt 
zijn gezonde verstand terug en laat zijn hand 
weer zakken. En herneemt in plaats daarvan 
zijn baan als banketbakker bij de vriend van 
zijn vader die ondertussen zijn vrouw heeft 
verloren en achter is gebleven met twee jon-
gens en een meisje. 

Na een jaar bij deze baas te hebben ge-
werkt, ontmoet Denis Louise, een vriendelijk 
jong meisje met wie hij besluit een gezin te 
stichten. Vol begrip biedt de vader zijn zoon 
een winkel en bedrijfsruimte aan, dat wil zeg-
gen, een planken hut, gelegen in een land 
dat voor 90% door rampen getroffen is. Maar 
het jonge stel gaat aan het werk en in juli 
1952 verhuist het naar een gloednieuw huis. 

Ondanks vrouw, kinderen, zaken, huis en 

geld is Denis niet helemaal tevreden. Wat 
ontbreekt er? Een essentieel element dat hij 
denkt te vinden in een religieus programma 
waar hij elke zondag naar luistert en waarna 
hij tegen Louise blijft herhalen: “Je zult een 
Bijbel voor me moeten kopen.” 

Het jaar loopt ten einde, wanneer een jon-
geman de winkel binnenkomt. Het is geen 
klant, maar een afgezant van de hemel die 
iedereen in de regio voorstelt om een bepaald 
boek te lezen, geschreven door de trouwe 
en wijze Dienaar die in de Bijbel wordt ge-
noemd. Louise spreekt vriendelijk haar ge-
dachten uit : “Ik ben niet erg geïnteresseerd 
in wat u predikt, meneer, maar een ogenblik 
geduld, ik zal mijn man halen.” Onmiddel-
lijk laat Denis zijn werk in de steek en een 
paar minuten later is hij in het bezit van De 
Boodschap aan de Mensheid.

De eindejaarsfeesten zijn allang voorbij en 
de paasfeesten naderen. In zijn werkplaats 
is Denis druk bezig met het maken van cho-

cola en gebak, terwijl Louise haar derde kind 
verwacht. Nu deze nieuwe zwangerschap 
speciaal een aanslag doet op haar gezond-
heid, is het tijd voor haar dat ze rust gaat 
nemen in haar gezin. Vanaf dat uur volgen 
de gebeurtenissen elkaar snel op. Op Goede 
Vrijdag stelt de arts een aderontsteking vast 
en zegt dat ze onmiddellijk naar het zieken-
huis moet. Met de geboorte van het kind op 
komst, is het een ernstige zaak. 

Vijftien dagen later op een zondagmiddag 
is Louise blij als ze weer naar huis mag met 
haar baby en met de toestemming om elke 
dag twee korte wandelingen te maken. De 
volgende ochtend, terwijl Denis aan het op-
ruimen is, maakt ze toilette en een de kleine 
wandeling samen in de natuur. ’s Middags 
wil Louise na een moment van rust graag 
opstaan en weer even uitgaan. Vol zorg voor 
zijn vrouw helpt Denis haar om haar benen uit 
bed te zetten, terwijl hij haar hoort zeggen: 

“Het gaat niet goed!” 

“Als je je niet zo goed voelt, is het beter 
om onze wandeling tot morgen uit te stellen”, 
suggereert Denis enigszins bezorgd. 

“Je hebt gelijk. Ik denk dat het beter is. 
Maar ik wil op z’n minst naar de babykamer.” 

Zodra ze bij de deur aankomt, zakt Louise 
in elkaar. Zo snel als de bliksem tilt Denis 
haar op en brengt haar zo goed en zo kwaad 
als het gaat, weer naar bed. Even later komt 
ze weer bij en vraagt: 

“Wat gebeurt er?” 
“Het is niets ernstigs. Je was even niet 

lekker. Nu is het over. Blijf maar even rustig 
liggen en dan zal alles weer goed komen,” 
stelt Denis haar gerust. 

Hoezeer hoopt hij dat! Maar integendeel, 
Louise lijkt zieker. Haar vragende blik is 
angstig, haar tong komt uit haar mond, wordt 
violet. Ze stikt. Zonder een moment te verspil-
len, opent Denis het venster en roept om hulp. 
De apotheker komt aanrennen, dan de dok-
ter: “Longembolie! We gaan met z’n drieën 

maar voor vele mensen is dit alleen maar theorie ge-
bleven, omdat de weerklank in hun hart te zwak was. 
Maar voor degenen die op de goede manier reageren, 
ontwikkelt dat in hen toch een kracht van God, omdat 
de zalving zich actief in hun hart kan manifesteren. 

Waartoe zou het dienen in Gods Rijk te zijn, als deze 
kracht geen werking op ons hart heeft? Dan is er geen 
Rijk van God voor ons, want wij kunnen dit Rijk alleen 
maar beleven door onze gevoelens. Maar zodra er ge-
hechtheid en dankbaarheid in ons ontluiken, openbaart 
het Rijk van God zich intens in onze harten, met de 
geestdrift die eruit voortvloeit. Dit hadden onze eerste 
ouders moeten doen. Gods engelen waren overigens 
vol enthousiasme toen ze de aarde zagen ontstaan. Zij 
slaakten kreten van vreugde en bewondering, want 
hun hart trilde toen zij al de glorie aanschouwden die 
van deze sublieme schepping afstraalde. 

 Ook wij moeten al de schoonheid van het goddelijk 
programma kunnen voelen. Dat moet ook uit ons kre-
ten van vreugde, enthousiasme en diepe dankbaarheid 
losmaken vooral bij de gedachte dat de Heer ons bij 
zijn werk wil aansluiten als medewerker aan het herstel 
van de aarde en van het verloren paradijs. Dat moet al 
onze gedachten bezighouden. Ons hart moet bezield 
zijn van één verlangen: trouw onze plicht vervullen en 
aan God behagen, door de Dag van God te verhaas-
ten en door ons in te spannen om de vorming van de 
aardse goddelijke familie te versnellen. Deze moet 
eeuwig leven op de aarde die weer in haar volmaakte 
staat hersteld is, tot eer en glorie van de Allerhoogste 
en onze geliefde Verlosser. 

De oorlog: 
een schande voor de volkeren
Uit het blad van Amnesty Nr. 96 halen we gedeeltelijk 
het artikel hieronder: 
 

Waarom spreekt men in Jemen van een vergeten 
oorlog?
 

Al drie jaar is de wereld onverschillig voor het conflict in 
Jemen, want het staat niet op de voorgrond bij de grote 
wereldmachten zoals Syrië. Men beschrijft het als een 
oorlog bij volmacht van Iran tegen Saoedi-Arabië, die 
het westen weinig interesseert, omdat die zich afspeelt 
in een arm land dat niet veel olie of gas produceert... 

Heeft het innemen van het land door de Huthi-
rebellen het land in vuur en vlam gezet? 
Ja. Vanaf februari 2014 ontstonden plotseling botsingen 
tussen de Huthi-militie en groepen Soenitische salafis-
ten in het gebied van Dammaj. Heel snel slaagden de 
rebellen uit het noorden erin verscheidene gebieden 
te bezetten. In september 2014 namen ze de hoofdstad 
Sanaa in, en bezetten op dat moment het geheel van 
de gouverneurschappen in het noorden. In april 2015 
sloeg de burgeroorlog om in een regionale oorlog bij 
de lancering van de operatie ”Beslissende storm” te-
gen de Huthi-rebellen, door een coalitie van Arabische 
landen verenigd rond Saoedi-Arabië en de Verenigde 
Arabische Emiraten. 

Wie zijn de Huthi’s? 
Het gaat tegelijk om een politieke partij, en om een 
religieuze opleving en een gewapende militie. De bewe-
ging vindt zijn oorsprong in het noorden van het land, 
voornamelijk in het gouverneurschap Saada, waarvan 
de bevolking in zijn enorme uitgestrektheid behoort tot 
de religieuze stroming van het sjiitische zaidisme. De 
oorsprong ervan gaat terug tot de Jemenitische burger-
oorlog uit de jaren 50-60, die de nieuwe republikeinse 
krachten tegenover de autoritaire macht van de imam 
Yahya had gezet, toen in noord Jemen benoemd. Na de 
oorlog heeft het regime de volkeren van het noorden 

gemarginaliseerd, omdat ze in meerderheid de Imam 
tegen de republikeinen hadden gesteund. Het noorden 
is altijd verwaarloosd in ontwikkelingsmogelijkheden 
en infrastructuur wat een geest van rebellie tegen het 
regime heeft gevoed. De beweging draagt de naam 
Huthi’s ter ere van hun leider Hussein Badreddin al-
Houthi, die in 2004 vermoord is... 

Op welke manier voedt de religie de oorlogshaard?
 

Er is duidelijk een tegen elkaar opbieden tussen de 
twee kampen om zich te presenteren als kampioen voor 
de Islam. Aan de ene kant hebben we de Huthi’s, sjii-
tische zaidisten, die de Iraanse sjiieten benaderen om 
hun politieke steun te krijgen. En aan de andere kant 
het Jemenitische leger, waarvan de meeste groepen 
salafistische milities zijn, gesteund door Saoedi-Arabië 
en de Verenigde Arabische Emiraten. De Huthi’s ver-
wijten het regime te dicht bij de Amerikanen te staan 
en de tegenwoordigheid van Al-Quaida te gebruiken 
om militaire financiën te krijgen en daarmee de Islami-
tische zaak te verraden. De huidige paradox is, dat de 
Huthi’s zich hebben gewend tot de salafistische briga-
des die een ideologie hebben die nog extremer is. Dat 
betekent dat men heel goed moet weten dat de situatie 
nog ingewikkelder is gemaakt door de tegenwoordig-
heid van groepen onafhankelijke Saudi’s en daardoor 
van terroristische groepen, zoals Al-Quaida en Daech. 

Welke belangen hebben Saudi-Arabië en de  
Verenigde Arabische Emiraten in Jemen? 

Het domein van de Huthi’s bevindt zich op 20 kilometer 
van Saudi-Arabië. Het koninkrijk ziet met een kwaad 
oog de oprichting van een sjiitische macht aan zijn 
grenzen, die verbonden is met Iran. Er worden han-
delsbelangen aan de Emiraten verleend. Ze hebben 
vrijstellingen verworven in verscheidene havens van 
Oost-Afrika en ze willen de hand leggen op de havens 
van Aden en Hodeida om hun handel te ontwikkelen. 
Ze zouden ook olie-belangen kunnen hebben. Sommige 
media brengen naar voren dat er verborgen oliereser-
ves zijn in de centrale gebieden, waar de milities van 
de Emiraten actief zijn. 

De kinderen vergaan van honger
 

Vier jaar oorlog hebben de bevolking van Jemen 
gedompeld in één van de meest verschrikkelijke 
humanitaire crises. De inflatie heeft de meeste me-
dicijnen en talrijke voedingsmiddelen onbetaalbaar 
gemaakt. Twee miljoen kinderen lijden aan hevige 
ondervoeding. 

Vier jaar oorlog hebben bijna twee miljoen Jemenitische 
kinderen uitgehongerd. Elke tien minuten sterft er een 
kind, en de ondervoeding is volgens de UNO verant-
woordelijk voor de dood van de helft van de kinderen 
onder de vijf jaar. 

Als de honger dit land, beschouwd als het armste 
land van het Arabisch schiereiland al verwoest, de oor-
log van de Huthi-rebellie tegen de regering heeft twee 
derde van de bevolking in een onveilige voedselsitu-
atie gedompeld. Dat is twee keer zoveel als vier jaar 
geleden. “De straten van Sanaa zijn vol bedelaars. Voor 
de oorlog was dat heel zeldzaam, maar tegenwoordig 
bedelen vrouwen en kinderen elke nacht,” getuigt Bas-
heer Almohallal, directeur van de NGO, Impuls voor 
Sociale rechtvaardigheid. 

Dodelijke inflatie
 

Een andere kwaal richt de bevolking te gronde: de eco-
nomische crisis. De riyal, de nationale munt, heeft sinds 
het begin van de crisis bijna de helft van zijn waarde 
ten opzichte van de dollar verloren. De situatie is nog 
erger geworden tussen september 2018 en januari 2019. 
“Er is wel voedsel op de markten, het probleem is, dat 
de mensen de middelen niet hebben om het te beta-
len,” zegt Annabel Symington, woordvoerster van het 
Wereldvoedselprogramma (WVP) te Sanaa. De prijzen 
van het basisvoedsel, vooral van tarwe, olie, groente, 

suiker en zout zijn explosief gestegen. “Het gaat om een 
crisis veroorzaakt door de mens en niet door droogte 
of door slechte oogsten.” 

Basheer Almohallal beschuldigt de coalitie ervan de 
Jemenitische economie te manipuleren om de gebieden 
in het noorden te verzwakken en druk uit te oefenen op 
de Huthi’s om hun wapens neer te leggen. Sedert twee 
jaar hebben meer dan een miljoen functionarissen geen 
salaris meer gehad. De koopkracht van talrijke gezinnen 
is op die manier gedaald en de Staat is ingestort. De 
helft van de medische infrastructuur is buiten bedrijf... 

Ook al weet één Jemeniet op de twee niet, wanneer 
hij een volgende keer zal eten, zich kan verzorgen of 
zich medicijnen zal kunnen verschaffen, het is nu nog 
moeilijker geworden, want het gezondheidssysteem 
is ingestort. De helft van de infrastructuur is buiten 
werking. “Er is humanitaire hulp en er zijn privé kli-
nieken, maar die zijn veel te duur, de meeste mensen 
hebben geen toegang daartoe. Bovendien is het bijna 
onmogelijk geworden om het land te verlaten om zich 
in den vreemde te laten verzorgen. Ik ken mensen 
met hemofilie die hebben besloten te sterven”, vertelt 
Basheer Almohallal. 

Als gevolg van de blokkades en de bombardemen-
ten, hebben 16 miljoen inwoners voortaan geen toe-
gang tot drinkwater of goede sanitaire voorzieningen. 
De vreselijke hygiënische omstandigheden hebben in 
2017 een grote epidemie veroorzaakt van cholera en 
difterie, terwijl die dodelijke infectieziekte al in 1992 
was verdwenen... 

“Zelfs als de oorlog morgen afgelopen zou zijn, zou-
den er vele jaren voor Jemen nodig zijn om te herstel-
len,” betreurt Annabel Symington. “Zelfs als we morgen 
alle kinderen kunnen voeden die honger lijden, zou 
de huidige toestand van ondervoeding onomkeerbare 
effecten hebben op de ontwikkeling van hun groei en 
hun brein. Twee miljoen kinderen verstoken van hun 
recht op voeding, zullen nooit meer goed op kunnen 
groeien en actieve leden van de samenleving kunnen 
worden. Dat zal een immense impact hebben op de bbp 
van het land. Het gaat hier om een verloren generatie.” 

Een bloedige handel 
Als hoofd van de coalitie tegen de Huthi-rebellie 
produceert Saoedi-Arabië geen wapens. Alle bom-
men die op Jemen neerkomen zijn dus van vreemde 
makelij. Een cynische handel waaraan Zwitserland 
ook deelneemt.
...De Amerikaanse president Trump rechtvaardigt open-
lijk de uitvoer van de Verenigde Staten naar Saoedi-
Arabië met één simpele zin: “Als ik besluit hen te 
schrappen, zullen ze hun militaire uitrusting in Rusland 
en China kopen.” 

De verkoop van wapens aan de Golfstaten – met 
Saoedi-Arabië aan kop met zijn militair budget van 56,7 
miljard dollar in 2015 – vertegenwoordigt een zeer be-
langrijke markt, waaraan een groot deel van de westerse 
landen deelneemt: de Verenigden Staten, het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Denemarken, 
Nederland, Italië, België, maar ook Zwitserland... 

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 
hebben meer dan 81% van deze handel in handen, 
volgens de statistieken tegen 1,8% voor Zwitserland... 
En zelfs als deze wapens niet offensief gebruikt worden, 
door ze te leveren versterken we de kracht van deze 
landen, voeden hun wapenwedloop en hun capaciteit 
om oorlog te voeren... 

Tegenover wapenhandel en politieke belangen heeft 
de waarheid geen enkele macht. Als de wil aanwezig 
was, zou deze oorlog allang voorbij geweest kunnen zijn. 

Hoe verklaart u dat de wereld zich zo weinig inte-
resseert voor het lijden van uw land? 
De oorlog in Jemen is niet een vergeten oorlog, het 
is een onbekende oorlog. De reden daarvoor is met 
name de wapenhandel en zijn bloeiende winsten: zie-
daar waarom Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en 



3DE GIDS VAN HET RIJK DER GERECHTIGHEID

proberen haar te reanimeren met kunstmatige 
ademhaling.” Denis verbergt de realiteit niet 
voor zichzelf. Hij weet dat het voorbij is, dat 
zijn lieve vrouw niet tot zichzelf zal komen, 
dat het verwachte wonder niet zal gebeuren. 
Na drie kwartier doen wat ze kunnen, komt 
ze niet meer tot leven. 

Wat een storm in Denis’ ziel, wat een or-
kaan, wat een hevige beroering, wat een 
onbeschrijflijke pijn! Is zoiets vreselijks mo-
gelijk: een winkel, een werkplaats alles 
gloednieuw en drie kinderen van 3 jaar, 11 
maanden en 15 dagen rond een doodskist? 
Wat een mensen en een tranen bij de kerk-
dienst! 

Is het nog wel de moeite waard om te  
leven? Maar dat zal toch wel moeten! 

De kinderen zijn er, de handel ook. Een 
week later besluit Denis de zaak weer te ope-
nen met de liefdevolle steun van zijn zus die 
hem een tijdje zal helpen. Een paar maanden 
eerder was Carole, een jong meisje, in dienst 

genomen om Louise te steunen. Ze hield erg 
veel van kinderen, en de tweede, toen zes 
maanden oud, had vooral geprofiteerd van 
haar liefdevolle zorgen. Na het overlijden van 
de moeder bereikt de toewijding van Carole 
een hoogtepunt, en dankzij haar krijgt Denis 
nieuwe moed om te blijven leven. 

Een maand na Louise’s dood wordt ze 
definitief bijgezet in de grafkelder. Wat een 
trieste en pijnlijke maandagochtend! Denis 
komt thuis met een bezwaard hart. Terwijl hij 
diep zucht onder de druk van zijn verdriet, 
gaat de deurbel. Het is de afgezant van de 
hemel die hem eens De Boodschap aan de 
Mensheid heeft gegeven. Deze keer is hij 
vergezeld door een oudere man. Onnodig 
te zeggen dat Denis één en al oor is om de 
troostrijke boodschap op te vangen die voort-
komt uit het meelevende hart van deze twee 
mannen die verenigd zijn in hun taak ten 
behoeve van de arme mensheid. 

De volgende donderdag voegt Denis zich 

bij hen in de stad op 45 kilometer afstand om 
te luisteren naar de taal van het huis van de 
Vader met al diegenen, die net als hij een 
brandende behoefte aan troost hebben. Denis 
vindt op de een of andere manier het warme 
klimaat terug van zijn jeugd. Hij aarzelt dan 
ook niet om drie keer per week, op de fiets 
of liftend, naar de bijeenkomst van de familie 
van het geloof te gaan. Omdat de vergadering 
om 20.00 uur begint, komt hij uiteraard heel 
laat thuis om vroeg in de ochtend weer aan 
het werk te gaan. 

Geleidelijk aan neemt zijn begrip van de 
goddelijke wegen toe en Denis gaat door een 
zeer speciale fase. Hij wordt doof en het is 
vergeefse moeite om met hem te praten, hij 
hoort niemand. Wat gaat er om in zijn ziel? 
Ook al begrijpt hij het zelf niet, de Heer 
weet het. Daarom delegeert Hij een van 
zijn leerlingen om het begonnen werk voort 
te zetten. Als Denis contact met die broeder 
opneemt, voelt hij een ondefinieerbaar wel-

zijn. De adem van de heilige geest werpt alle 
vestingen omver, er voltrekt zich een wonder 
en een heel nieuw leven begint...

Denis is niet in staat om de roeping van een 
kind van God te verzoenen met het beroep 
van bakker, en zoekt een koper voor de zaak. 
Die vindt hij en met het aldus verworven geld 
koopt hij een groot huis, dat onderdak biedt 
aan zijn gezin en hij reserveert een deel ervan 
voor het werk van de Heer, waarvoor net op 
dit moment geen vergaderruimte is. Boven-
dien maken verschillende werkzaamheden 
het mogelijk om enkele appartementen te 
verhuren, en Denis werkt hier en daar om 
de kost voor zijn gezin te verdienen, want 
ondertussen is hij met Carole getrouwd en 
zijn er vier kinderen uit dit tweede huwelijk 
geboren. 

,
Onweer dreigt in de verte. De mensen die 

wind gezaaid hebben, zullen onvermijdelijk 
storm oogsten. Denis is zich hier wel van be-

Frankrijk blind Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabi-
sche Emiraten ondersteunen. 

Oorlog voeren om een mening of een belang te ver-
dedigen, dat is het ontkennen van het onrecht aan-
gedaan aan talloze onschuldige slachtoffers die lijden 
onder die botsingen en in het bijzonder de kinderen die 
weerloos zijn tegenover het onrechtvaardige lot, dat ze 
ondergaan. En wat te zeggen van de staten die partij 
trekken in deze conflicten en die er financieel profijt 
van hebben? Als men de leiders van deze landen laat 
opmerken dat hun manier van doen ingaat tegen de 
moraal, antwoorden ze zoals de president van de Ver-
enigde Staten, dat als hun land niet de gelegenheid 
grijpt die zich aan hen voordoet, anderen dat in hun 
plaats zullen doen. Men gebruikt als voorwendsel ook 
dat het fabriceren van wapens werk verschaft en de 
industrie laat bloeien. Al die argumenten zijn slechts 
schijnheilige, oneerlijke en onrechtvaardige uitvluch-
ten. Wat zouden de ongelukkige slachtoffers van deze 
conflicten zeggen, als men hen aan het woord liet? Hoe 
zouden zij de verantwoordelijken van deze confrontaties 
en de moordpartijen die ongestraft bedreven worden, 
beoordelen? Ze zouden ze veroordelen en ze zouden 
gelijk hebben. Laten wij het in hun plaats doen: twee 
miljoen kinderen die aan ondervoeding lijden. Een hele 
generatie die wordt opgeofferd. Dat is de werkelijke 
prijs van deze wapenhandel, die niet alleen becijferd 
wordt in dollars, maar in mensenlevens. Inderdaad, 
ook al levert deze wapenverkoop miljoenen, ja zelfs 
miljarden dollars op voor sommigen, kosten ze ande-
ren die met hun leven moeten betalen, toch nog veel 
meer. Hoe zou je deze handelsmarkt die ingaat tegen 
elke moraal, niet afschuwelijk en tegen de moraal kun- 
nen vinden? 

Want geen enkele reden of excuus rechtvaardigt het 
voeren van oorlog, wat wel een schande is voor de vol-
keren. Als men een onbekende op straat doodt om zijn 
portefeuille te stelen, gaat men naar de gevangenis. 
Maar een land dat besluit de oorlog te verklaren aan 
zijn buurman, wordt niet geoordeeld noch veroordeeld. 
Men kan de verschrikkelijke onrechtvaardigheid zien, 
die woedt in de schoot van de mensheid, die nu in de 
macht is van de vijand van God, de Satan. Hij is het 
die deze bloedige dodendans leidt op de klank van 
het geld. Hij vindt in dat geld een krachtige bondge-
noot om de mensen te bedriegen en hen schrijnende 
misdaden te laten begaan in naam van winst. Men 
aarzelt niet om mensenlevens te offeren om persoon-
lijk belang te bevredigen. En dikwijls doen de leiders 
van grote machten zich nog voor als Christenen. Zul-
len ze hun daden kunnen verdedigen tegenover de 
Prins van de Vrede, Jezus Christus, onze geliefde 
 Verlosser? 

In feite en waarvan men zich niet vaak rekenschap 
geeft, is het zo, dat onze daden wanneer ze worden 
herhaald, gewoontes in ons vormen. Deze gewoontes 
vormen een karakter en het is dat laatste dat ons lot 
bepaalt. Men kan ongetwijfeld een godsdienstig mens 
zijn en blijven, zelfs als men wapens verkoopt, maar 
het is in elk geval onmogelijk op die manier een Chris-
ten te zijn die zich onderscheidt door zijn liefde voor 
de naaste en zijn nederigheid, zoals zijn Meester. Hij 
is ons Voorbeeld en zegt ons: “U zult erkennen dat u 
mijn discipelen bent, als u elkaar bemint.” Zeker zal 
de teleurstelling van al deze machtige mannen groot 
zijn, wanneer ze geplaatst zullen worden tegenover de 
gelijkwaardigheid van hun daden. Men heeft gedacht 
de hemelse glorie te erven door deel uit te maken van 
een religieuze groepering waarvan men vaak ijverig 
de diensten bezoekt, terwijl men zich eenvoudig heeft 
vergist en zich heeft laten beetnemen door preken en 
beloftes die niet uitkomen, omdat de voorwaarden 
waarvan ze afhangen, niet worden vervuld. 

De armen daarentegen, degenen die het slachtoffer 
zijn van dat systeem gebaseerd op egoïsme, zullen ge-
lukkig zijn het Rijk van de Gerechtigheid te begroeten, 

dat zich gaat vestigen op de hele aarde als gelijkwaar-
digheid van het offer van Christus en van zijn trouwe 
Kerk. Voor hen zal dat de bevrijding zijn. De ploeg van 
de beproeving die hen niet heeft gespaard, zal hen 
klaarmaken de goddelijke opvoeding te ontvangen die 
van hen kinderen van God zal maken die het eeuwige 
leven waard zijn. 

Zich erop beroemend wijs te zijn, 
zijn ze dwaas geworden
Zo drukte de grote apostel Paulus zich uit. Wat zou hij 
vandaag zeggen... 

Op de website van Pollinis lezen we de volgende 
informatie over de techniek van gen druk die veel 
wetenschappers op grote schaal in de natuur willen 
toepassen (gen drive is een vorm van genetische mo-
dificatie waarbij het dna zo wordt veranderd dat die 
mutatie via de geslachtelijke voorptlanting aan alle 
nakomelingen doorgegeven wordt onafhankelijk van 
de normale erfelijkheidsregels). In een open brief van 
30 juni 2020 riepen 78 Europese verenigingen, waaron-
der Greenpeace en Pollinis, de Europese Commissie op 
om te pleiten voor een wereldwijde opschorting van de 
verspreiding van soorten die op deze manier genetisch 
gewijzigd zijn. Hier zijn enkele korte commentaren van 
de vereniging Pollinis, die werkt voor de bescherming 
van bestuivende insecten:

Genetisch gemodificeerde insecten (GGI’s) voort-
gekomen uit genetische manipulatie: het debat dat 
niet recht door zee gaat

De Europese Commissie die reeds een kader voor de 
regelgeving voorbereidt voor de introductie van een 
nieuwe generatie GGI’s, heeft aan de EFSA (de Eu-
ropese Autoriteit voor Voedselveiligheid) gevraagd te 
bepalen in hoeverre traditionele evaluatie-protocollen 
aangaande het risico van genetische manipulatie op 
deze GGI’s kunnen worden toegepast. 

Bezorgd over het loslaten van genetisch gemodifi-
ceerde bijen en andere bestuivers in het wild – in feite 
zonder enige controle over de gevolgen – nam Pollinis 
deel aan de openbare bespreking die de EFSA over 
haar evaluatie-werkzaamheden had geopend en stuurde 
haar opmerkingen in op 24 april.

Verspreiden in de natuur zonder de risico’s 
te kennen? 

De vereniging wijst op de gevaarlijke gevolgen van het 
voorstel van de EFSA. Deze erkent namelijk de “onze-
kerheden” en de “onbekende risico’s” die verbonden 
zijn aan genetisch modificeren. Zij merkt ook op dat 
er geen laboratoriumtest is om de onvoorspelbare ef-
fecten van de introductie van deze gemodificeerde 
organismen in het wild te beoordelen. Toch overweegt 
ze dit verspreiden door die gewoon te begeleiden met 
verzachtende maatregelen (mitigation mesures) en met 
chequelists van eventuele risico’s en een uitweg bij 
gevaar (risk hypotheses and pathway to harm) om de 
risico’s “tot een aanvaardbaar niveau” te beperken... 

Volgens deze redenering zou het daarom noodzakelijk 
zijn om, aangezien het onmogelijk is om alle risico’s in 
het laboratorium te leren kennen, onmiddellijk ervaring 
in de natuur op te doen… zelfs zonder een middel om 
te anticiperen op risico’s die – naar eigen zeggen van 
de EFSA – onbekend zijn... De reeds bekende risico’s 
omvatten echter al een onomkeerbare modificatie van 
soorten en van hele delen van de biodiversiteit of uit-
roeiing van bepaalde dierpopulaties. Experts noemen 
trouwens genetische druk zelfs een “uitstervingstech-
nologie”. 

In zijn commentaar herinnert Pollinis eraan dat onder 
deze omstandigheden het principe van voorzichtigheid 
een verbod vereist op de verspreiding van genetisch 
gemodificeerde insecten door genetische manipulatie.

Onvoorspelbare technologie niet zomaar loslaten 
Deze nieuwe technologieën van gen druk maken het 
mogelijk om in de natuur genetisch gemodificeerde 
organismen los te laten die, door zich te vermenigvuldi-
gen met hun natuurlijke soortgenoten, hun genetische 
modificatie aan al hun nakomelingen zullen doorgeven. 
Op deze manier kunnen deze veranderingen in een paar 
generaties “natuurlijke” individuen volledig uitroeien. 

In de landbouw omvatten de eerste toepassingen 
van deze technologie het loslaten van zogenaamde 
“schadelijke” insecten die genetisch zo zijn gemodifi-
ceerd dat ze steriele nakomelingen produceren. Zo kan 
binnen een paar maanden een hele insectenpopulatie 
permanent worden uitgeroeid. 

Burgers afwezig in het debat
Het verwijderen van een soort, zelfs als deze als “scha-
delijk” wordt omschreven, leidt onvermijdelijk tot het 
in de war sturen van het ecosysteem, met waarschijn-
lijk onvermoede schadelijke gevolgen: bezetting van 
de ecologische niche die leegstaat door een andere 
“schadelijke” soort, verdwijning van soorten die af-
hankelijk zijn van de uitgeroeide (omdat het bijvoor-
beeld hun voedselbron vormt), enz. De complexiteit 
van ecosystemen en de veelheid aan verbindingen in 
de ecosfeer zijn zodanig dat geen enkel wetenschap-
pelijk experiment of simulatie vandaag alle mogelijke 
risico’s kan onthullen. 
 Tot slot is Pollinis in zijn opmerkingen van mening 
dat het publiek absoluut op de hoogte moet worden 
gebracht van deze nieuwe gen-technieken die de flora 
en fauna en de menselijke gezondheid kunnen versto-
ren. De vereniging benadrukt dat burgers betrokken 
moeten worden bij dit debat dat raakt aan de aard van 
het leven, naast biologen en toxicologen, maar ook 
vertegenwoordigers van de sociale wetenschappen: 
sociologen, filosofen, ethici... 

Dit is wat wij een ernstig feit vinden, een onaanvaard-
bare aanval op de natuur en dus op de mensheid die 
er volledig van afhankelijk is. We zouden ons kunnen 
haasten te zeggen dat dit een “wetenschap zonder 
bewustheid” is, maar we weten dat de initiatiefnemers 
zich terdege bewust zijn van het doel dat ze nastreven. 
Maar duidelijk niet van de omvang van de ramp die 
er het resultaat van zal zijn. Wat ze duidelijk missen, 
is het bewustzijn van het goede. Ze hebben alleen 
winstmotieven voor ogen, en het onderwerpen van 
de natuur aan hun macht zodat in de nabije toekomst  
alles, en zelfs het leven, van hen afhangt, is zeker een 
goede manier om nog meer geld in het laatje te bren-
gen. Maar het is ook de zekerste manier om de planeet 
en het evenwicht van de ecosystemen te ruïneren, om 
het leven op aarde ernstig in gevaar te brengen en de 
tak door te zagen waarop ze zelf zitten. 

De hebzucht van deze mensen heeft geen grenzen, 
en hun beleid van persoonlijke verrijking door een 
verarming van de aarde en het inpalmen van de pu-
blieke goederen is, men kan het niet anders zeggen, 
kortzichtig. Het is een Machiavellistische politiek van 
vernietiging die geen andere oorsprong kan hebben 
dan Satan zelf, de prins van het kwaad. Al diegenen 
die zich op deze manier laten gebruiken, zullen diep 
beschaamd raken en zich ellendig naakt voelen wan-
neer ze zich zullen realiseren dat al hun plannen van 
overheersing en monopoliseren jammerlijk mislukken, 
omdat de tijd is gekomen dat Christus zijn Koninkrijk 
in bezit neemt en het gezag doet gelden dat Zijn Vader 
hem heeft gegeven om gerechtigheid, waarheid, vrede 
en harmonie op aarde opnieuw te vestigen. 

Want zoals onze geliefde Heiland zei: “Alle macht 
is mij gegeven in de hemel en op aarde.” En dit is 
precies wat de “machtigen” van deze wereld vergeten 
of ontkennen. Ze willen macht voor zichzelf om hun 
rijkdom zeker te stellen en te vergroten. Vooral willen 
ze hun knieën niet buigen voor de Schepper van het 
universum en voor zijn Zoon die de aarde en de verlo-
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wust, maar op de school van de Heer heeft 
hij het plan van de Meester van het univer-
sum leren kennen. Hij weet dat de moeilijke 
situatie van de mens God de gunstige ge-
legenheid zal bieden en dat het goede zal 
zegevieren over het kwaad. 

Het jaar 2000 nadert en, als God het wil, zal 
Denis zijn 74e verjaardag bereiken. Zoveel er-
varingen heeft hij in deze periode opgedaan! 
De noodzaak om te leren om net zoveel van 
je naaste te houden als van jezelf, uit zich 
dringend in zijn hart, dat zoveel behoefte 
heeft om zich te verrijken met goddelijke 
gevoelens voor elkaar. En hoe dankbaar is 
hij, dat hij kan profiteren van de genegenheid 
en hulp van de dierbare familie van het ge-
loof, waaraan hij steeds meer gehecht raakt. 

De proefstations van het Koninkrijk van 
God zijn voor Denis een vredige haven en het 
is altijd een grote vreugde voor hem om daar 
zo vaak mogelijk te verblijven en zijn krach-
ten te bundelen met die van zijn broeders en 
zusters. Elke keer komt hij er sterker vandaan 
terug en meer in staat om beter hoop, troost 
en goddelijke zekerheden te zaaien, in de 
wetenschap dat het zijn loon zal zijn op een 
dag alle mensen gelukkig te zien.

Denis stopt zijn handen niet meer in het 
deeg en zijn hunkering om ze aan de ploeg te 
slaan is vervaagd. Lange tijd is zijn reden om 
te leven zo goed hij kan, zijn medewerking 
te geven aan de opbouw van het Koninkrijk 
van God op aarde. 

,
Onder invloed van de menselijke dwaas-

heid wordt de hemel steeds bewolkter en 
dreigen onweersbuien in de verte.

De brandende dag van gelijkwaardigheid 
Verheft zich om de mensen te oordelen, 
Het zal schrik en onmacht betekenen
Voor de gewelddadige, slechte, hoogmoe-

                                       [dige mensen.

Maar uw genade, o God, zal op aarde op
                                               [lichten.

U zal over haar uw vergiffenis uitschenken. 
Uw onpeilbare en tedere liefde als Vader
Zal de arme schepping troosten. 

Verward door zijn ellende en uw genade,
Knielt de verslagen mens op zijn knieën 

neer,
Nederig, gebogen voor uw nobel aangezicht, 
Zal hij uw opperste goedheid vieren. 

Het ploegijzer heeft diepe groeven in  
Denis’ hart gemaakt, hem verzacht en hem in 
staat gesteld zich in te leven in de menselijke 
nood. Het is dan ook vol overtuiging dat hij 
zijn stem verenigt met die van al degenen die, 
net als hij, meewerken aan de vestiging van 
de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde:

Laten we deze dag van vrede, van verlos-
                                 [sing bespoedigen. 

De dageraad verlicht al de horizon. 
Dood, kwaad, haat en lijden 
Zullen door liefde en vergeving worden

                                      [overwonnen. 

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
Onze aandacht wordt getrokken door een 
uiteenzetting van de geliefde Boodschapper 
die in De Engel van de Eeuwige Nr. 8 van 
1925 en die gaat over het respect in onze bij-
eenkomsten. Wij geven het gedeeltelijk weer:

Het respect dat men verschuldigd is 
aan de familie van God
Zijn broeders en zusters liefhebben betekent 
God en onze geliefde Verlosser beminnen… 
De liefde is de basis die de rechtvaardig-
heid bepaalt; het is de waarachtige wijsheid 
waardoor het leven mogelijk is. Het zekere 
bewijs dat men liefheeft, uit zich door het 
respect dat men aan zijn broeder bewijst. 
De ervaring en de lessen die ons door de 
Heer zijn voorgehouden, moeten nuttig voor  
ons zijn. 

Vroeger hadden wij een heerlijke sfeer, 
toen wij nog een heel kleine groep waren, 
in het Bethel van Genève; alle welbeminde 
broeders en zusters waren aandachtig, op hun 
plaats, als wij bijeenkwamen voor de maal-
tijden. Zij waardeerden enorm dat ogenblik 
van gemeenschap en wachtten zich ervoor 
een of ander gesprek te voeren, want zij 
verlangden ernaar Broeder Freytag te ho-
ren die hun een boodschap van God bracht. 
Niemand sprak, het was een heerlijk moment 
van heilige broederlijke gemeenschap, men 
voelde de adem van de geest van God over 
de kleine familie. Met een buitengewone  
ijver zong men de liederen na de maaltijden, 
en het geknield bidden was een waarachtige 
ontboezeming van de ziel en werd gevolgd 
door dankzegging. De heiligingsvergaderin-
gen toonden de strijd van het hart tegen het 
karakter dat ons ingeprent is, geheel tegen 
onze wil. Het respect was op dat moment 
vanzelfsprekend, zo natuurlijk en begrijpelijk 
als de ademhaling.

De familie van God werd ongemerkt steeds 
groter, en dat respect gebaseerd op aanhan-
kelijkheid werd niet groter in verhouding met 
de nieuwe broeders en zusters. De Bethels 
vermenigvuldigden zich, maar de sfeer van de 
kleine eerste Bethel vervaagde. In bepaalde 
Bethels vond men zelfs weerstand, want de-
genen die ze leidden waren zich niet bewust 
gebleven dat ze alleen bij afwezigheid van 
de Boodschapper moesten leiden…

De familie van het geloof moet een hart 
hebben dat volledig open staat voor de in-
vloeden van de geest van God. Niets mag 
deze gezegende, glorierijke, doorzichtige, 
kristalheldere werking onderscheppen. Alles 
wat in staat is de geest van God, de invloed 
van het heilige oord, te doorkruisen, zelfs 
in zwakke mate, moet bestreden worden en 
zonder aarzeling opzij geschoven worden… 
Een kind van God kan de zegen geheel en 
al op het spel zetten wegens zijn gebrek aan 
achting voor degenen die hem deze zegen 
brengen. Elke discipel van Christus en elk 
lid van het Leger van de Almachtige moet 
uit aanhankelijkheid en uit liefde voor God 
respect hebben voor de verantwoordelijke. 
En hoe vol eerbied moet ook de verantwoor-
delijke zijn jegens de bijeenkomst! Wij heb-
ben helaas moeten vaststellen dat sommige 
verantwoordelijken hun plicht niet doen…

Laten we ons herinneren dat de geest 
van God de geest van de Almachtige is, en 
niets kan weerstaan aan de geest van God 
die zich uit in een werkelijk gewijd hart. De 
verantwoordelijken moeten vanzelfsprekend 
voorbeelden zijn, en de discipelen moeten op 
hun beurt voorbeelden zijn voor het Leger 
van de Almachtige. Wij merken op dat deze 
gedachte van respect van het Leger van de 
Heer voor de kleine kudde diep uitgedrukt 
is in de Belofte van het Verbond.

De Schrift verklaart: “Wie zijn broeder niet 
bemint, verkeert in duisternis.” Wij zouden 
dus ook wel degelijk kunnen zeggen: Wie 
zijn broeder niet respecteert als een kind 
van God, verkeert niet in de waarheid, hij 
verkeert in duisternis. Hoe dringend is het 
om te midden van de familie van het geloof 
het respect te bewijzen, dat verschuldigd is 
aan de kinderen van God. Ons gehele gedrag 
zal al veel gemakkelijker worden door het 
enkele feit dat wij eerbied hebben voor het 
volk van God, omdat wij er ons van bewust 
zijn, dat wat wij aan het volk van God doen 
ook doen aan de Heer zelf.

De grote les om te leren blijft dus het ont-
wikkelen van de glorierijke aanhankelijkheid 
getoond door de genegenheid en het respect 
van de familie van het geloof…

Wij hebben gemerkt dat vele welbeminden 
en zelfs verantwoordelijken, vaak in het begin 
van onze bijeenkomsten slapen.  Dat laat een 
zeer grote beïnvloeding zien die energiek be-
streden moet worden. De tegenstrever heeft 
dus nog veel te zeggen en hij moet volledig 
overwonnen worden. Wat wij het meest lief-
hebben, zal het sterkste voor ons zijn. 

Wij zien dus dat het absoluut onontbeerlijk 
is de wegen van de Heer te respecteren, want 
anders zou het geen enkele waarde heb- 

ben ons met de zaken van God te bemoeien. 
Dat geldt ook voor wat onze koloniën be-

treft. Hoewel men niet altijd gehoorzaamd 
heeft aan de Boodschapper, geeft de Heer 
prachtige vooruitzichten. Desondanks, is er 
geen sprake van zegen als men de aanwijzin-
gen van de Boodschapper niet volgt, vooral 
als deze aanwijzingen niet in geloof verwe-
zenlijkt worden, als twijfel zich manifesteert, 
en waar bestaat die niet? In de Bethels is het 
er soms ook, en ook te midden van de familie 
van het geloof; dat is geen duidelijk zichtbare 
twijfel, want die is niet zo gevaarlijk, maar 
het is een gebrek aan gehoorzaamheid, een 
ongevoeligheid voor de vermaningen gedaan 
uit liefde, zonder dreigementen, alleen in de 
hoop het hart te raken, de ziel van de welbe-
minden te verheffen en gevoeliger te maken 
door de glorierijke manifestatie van de zegen 
en de goddelijke genade die zich tonen door 
de macht van de geest van God.

Het is noodzakelijk dat de weerstand 
verdwijnt, dat iedereen zich nederig op zijn 
plaats houdt, door de hele nietigheid van 
zichzelf te verwezenlijken, maar ook door 
zich te herinneren dat de Allerhoogste in 
staat is alles door middel van ons te doen, 
zelfs als wij zeer armzalig zijn. Zo eren we 
de Almachtige en Zijn familie die geheiligd is 
door het kostbare bloed van het Lam, door het 
goddelijke programma te respecteren… Hoe 
zullen we het beste onze verantwoordelijken 
kunnen helpen? Door zelf trouw de wegen 
van de Heer na te leven, en de verantwoor-
delijken moeten een aanmoediging zijn voor 
degenen die de verschillende delen van het 
Werk leiden door integraal de aansporingen 
na te leven gegeven door de Boodschapper, 
alles tot glorie van God.

,

Zonder te beweren iets toe te voegen aan 
dat zo duidelijke commentaar van de geliefde 
Boodschapper, zullen we eenvoudig zeggen, 
dat respect ook een kwestie van geloof is. Als 
wij iedereen door ons geloof beschouwen als 
een nieuw schepsel, zal het ons gemakkelijk 
vallen aan onze naaste het respect te bewij-
zen, dat we hem verschuldigd zijn. Mogen 
we een goed gebruik maken van deze wijze 
aanbevelingen.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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ren mensen heeft vrijgekocht. Het zijn rampen zonder 
weerga, veroorzaakt door hun eigen werk, die hen op 
de knieën zullen brengen. Het zal het totale falen van 
hun dwaze wetenschap vergen, die de apostel Paulus, 
als hij nog bij ons was, hekserij zou hebben genoemd. 

Hoe goed zou het zijn om een diep respect voor de 
Schepping te hebben, om de perfectie ervan te overwe-
gen, om ons te verwonderen over haar schoonheid en 
de harmonie die daar heerst, zodat er een gevoel van 
nederigheid in ons ontstaat, de juiste notie van onze 
plaats binnen de immense natuur, en het bewustzijn 
van ons onvermogen om die te “verbeteren”... De apos-
tel Paulus verwonderde zich in zijn hoge spiritualiteit 
over deze woorden: “De onzichtbare volmaaktheden 
van God, Zijn eeuwige kracht en Zijn goddelijkheid, 
zijn voor het verstand waarneembaar, sinds de schep-
ping van de wereld, wanneer men ze in zijn werken 
beschouwt.” Rom 1: 20. 

Alles wat ons vandaag de dag in de natuur schadelijk 
lijkt, is geen teken van onvolmaaktheid, maar gewoon 
van een degeneratie veroorzaakt door de acties van de 
mens ten opzichte van zijn omgeving. Omdat ze niet 
onder controle staan van de geest van God, maar onder 
die van egoïsme, vernietigen ze de natuur en zijn eco-
systemen. Al een groot deel van de tropische bossen is 
verwoest voor dat vermaledijde geld, dat niet eens ten 
goede komt aan de arme mensen die er wonen, maar 
dat degenen zal verrijken die al ultrarijk zijn. 

Vandaag zien we de dageraad van de Dag van God, 
van het Koninkrijk der Gerechtigheid waarin alle 
ongerechtigheid zal worden vernietigd. De Heer ver-
klaart door zijn profeet: “Ik zal het recht als meetlint 
hanteren en de gerechtigheidals schietlood. De hagel 
zal de leugenschuilplaats wegvagen en het water de 
toevlucht wegspoelen.” Jes. 28: 17. De aarde behoort 
aan de Allerhoogste; Hij is het die er de absolute Mees-
ter van is en die door Zijn profeten bevestigt dat Hij 
er Zijn voetenbank van wil maken. Dit is waaraan de 
grote rampspoed die vandaag voor ons ligt, iedereen 

zal herinneren die gelooft dat ze overal bevoegd voor 
zijn, simpelweg omdat ze geld hebben. 

Wat is geld anders dan een denkbeeldige en kort-
stondige rijkdom? De crisis die is begonnen, zal hen 
er volledig van beroven, wat hen zeker zal helpen 
hun onevenredige ambities te verliezen en te buigen 
voor de Almachtige, zoals we vandaag proberen te 
doen, op uitnodiging van de Psalmist: “Kom, laten 
we buigen en knielen voor de Heer, onze Schepper.”  
Ps. 95: 6, 7. We buigen ook onze knieën voor Degene 
die Hij heeft gezonden om ons te redden, want: “God 
heeft Hem hoog verheven en Hem een naam gegeven 
die elke naam te boven gaat, zodat in de naam van 
Jezus elke knie in de hemel en op de aarde zich zal 
buigen.” Fil. 2: 9, 10. 

 

Ongewone redders!
Het onderstaande verhaal verscheen een tijdje geleden 
in de Bild Zeitung. 

Een apenkolonie redt een 7-jarig meisje
 

Quito (Ecuador) – Een klein meisje dwaalt af in het 
regenwoud. Ze wordt gered door apen.

Vanuit het kleine dorpje Yuriba, gelegen aan de  
oevers van de rivier de Ocoso, gaat Gaudencia Lopez 
(7 jaar oud) in het oerwoud op zoek naar wortels, zoals 
ze gewend is. Maar deze keer verdwaalt ze. Ze blijft 
acht weken zoek, haar ouders dachten al, dat ze dood 
was. Het was een jager die Gaudencia terugbracht 
naar het dorp.

Hier is haar nauwelijks te geloven verslag: “In de 
ochtend werd ik gewekt door rode brulapen die lawaaiig 
om me heen renden. Ze gooiden bananen naar me, 
zwaaiden met lianen bij me in de buurt. Ik had zo’n 
dorst. De apen droegen me naar een beekje. Ze gaven 
me noten en steeds weer bananen. Zelfs ‘s nachts waak-
ten ze over me, ik had geen angst voor wilde dieren.”

Het meisje ging steeds dieper het bos in met de apen, 

totdat ze werd gevonden door een jager. Gaudencia 
smeekte: “Heb medelijden, schiet niet op de apen. Ze 
zijn zo aardig.” 

Het was geen alledaags avontuur, dat dit kleine 
meisje overkwam! En het had zeker een drama kunnen 
worden zonder de bescherming en welwillendheid die 
ze genoot van de apen, van die brulapen met hun rode 
jas, die misschien veel ophef maken, maar “zo aardig 
zijn”! Dit kind moet zich veilig in hun midden hebben 
gevoeld, en dat hun liefdevolle zorg om haar uit hun 
voorraad bananen en noten aan te bieden, en die zelfs 
zo ver ging om haar naar de beek te dragen, nadat ze 
hadden begrepen dat ze dorst had, had zo’n gunstige 
indruk op haar gemaakt, dat ze het acht weken in deze 
situatie kon uithouden, terwijl ze had kunnen sterven 
van schrik of verlatenheid. Het lijkt er zelfs op, dat ze 
er alle vertrouwen in had om haar lieve ouders op een 
dag weer te zien, toen deze, gekweld door angst om 
haar, tenslotte dachten dat ze was gestorven, zonder 
twijfel verslonden door wilde dieren. 

Het is ook interessant om te zien dat deze kleine 
meid geen angst voor wilde dieren had en vol vertrou-
wen rustig in slaap kon vallen, alsof de apen voor haar 
echte beschermengelen waren. We kunnen in ieder 
geval bedenken, dat ze inderdaad de instrumenten 
waren van de goddelijke Voorzienigheid, waar nooit 
een tekort aan middelen is om degenen wier gevoelens 
gunstig en aantrekkelijk zijn voor hulp, te behouden 
en te beschermen. 

Deze ervaring van de kleine Gaudencia zal zeker een 
behoorlijk stempel drukken op haar geheugen, vooral 
omdat ze zich naarmate ze opgroeit, meer bewust zal 
worden van het gevaar dat erbij kwam kijken. Ze zal 
zich ook kunnen realiseren, dat er minder te vrezen 
valt onder dieren, die zelfs wild worden genoemd, dan 
onder mensen die beweren beschaafd te zijn. Toch 
kunnen we ook beschermd worden te midden van die 
mensen, wanneer ze door haat worden aangedreven, 
als we maar de ziel van een kind hebben...


