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wig leven, niet kunnen bewaren. Zij hadden alles om 
een karakter te vormen dat van hen kinderen van het 
licht had gemaakt door de prachtige gevoelens die zij 
hadden kunnen ontwikkelen. Zij zijn ongelukkig en 
sterfelijk geworden, en hebben het leven geschonken 
aan een ongelukkig en sterfelijk nageslacht.

Vanaf dat ogenblik waren een nieuwe vader en een 
nieuwe moeder onontbeerlijk, opdat de mensen alles 
wat zij hadden verloren, weer konden terugvinden. 
Daarom liet de Eeuwige, op het moment, voorzien door 
de goddelijke wijsheid en voorkennis, overal deze op-
roep horen: “Wie is waardig?” Wie is wat waard? De 
nieuwe vader van de mensen te worden, opdat zij het 
in Eden verloren leven terug zouden vinden. De Zoon 
van God antwoordde door te zeggen: “Zie, ik kom, o 
God, om uw wil te volbrengen, uw wet ligt in het diepst 
van mijn hart.” Voor deze opdracht van een immense 
omvang en van een onbegrensde toewijding verliet 
hij de hemelse hoogten om op aarde neer te dalen, 
om de voorwaarden van deze oproep te vervullen. Hij 
betaalde zo met zijn bloed en met zijn leven voor de 
vrijkoping van de verloren mensheid, en werd zo de 
nieuwe Vader van de mensen. Daarna liet hij zelf de 
oproep weerklinken: “Wie is waard…” om de nieuwe 
moeder van de mensheid te worden, door hetzelfde 
offer te verwezenlijken.

Deze oproep ging door tijdens het hele evangelische 
tijdperk, om onder de mensen de honderdvierenveer-
tigduizend persoonlijkheden bijeen te brengen, op te 
voeden en te versterken, vermeld in de Openbaring, 
die ermee zouden instemmen onze geliefde Verlosser 
te volgen in zijn opdracht en het geschenk van zijn 
leven. Dat om de nieuwe moeder van de gevallen 
mensen te worden.

Deze persoonlijkheden hebben deze opdracht in het 
geheim verwezenlijkt tijdens het hele evangelische 
tijdperk. De laatsten zijn er vandaag nog, bezig hun 
roeping en hun uitverkiezing te versterken door dage-
lijks en vrijwillig hun leven te geven. Zo zal de gehele 
mensheid op een daadwerkelijke manier de sublieme 
effecten ontvangen van dat onuitsprekelijke verlos-
singswerk, met inbegrip van allen die sinds Adam in 
hun graf liggen. Zij zijn in Adam gestorven en zullen 
in Christus kunnen herrijzen, gevormd van de nieuwe 
vader en de nieuwe moeder die de Allerhoogste aan de 
mensheid geeft, die in Adam veroordeeld werd, maar 
die nu bevrijd wordt door het offer van onze geliefde 
Verlosser en van zijn trouwe kleine kudde.

Dat zijn onuitsprekelijk mooie, sublieme en glorie-
rijke dingen die nu hun voltooiing naderen en die het 
definitieve resultaat zijn van de goddelijke belofte 

De onuitsprekelijke Kerstboodschap

OVERAL op aarde in de zogenaamde christelijke 
landen, viert men de geboorte van de Verlosser 

van de wereld. Men zingt het gezang dat de engelen 
voor de herders die hun kudden hoedden op de velden 
van Bethlehem, zongen: “Ere zij God in den hoogste en 
vrede op aarde.” Maar er is tegenwoordig geen vrede 
op aarde, noch in het hart van de mensen. Er is alleen 
maar vrees, angst, ongeluk, leed, jaloezie, twist, en  
alles wat ermee in verband staat. Dat komt voort uit het 
feit dat de mensen op geestelijk gebied gevoed worden 
door een vergiftigd voedsel dat hun een afschuwelijk 
kwaad berokkent en hen totaal belet de waarachtige 
dingen te onderscheiden en zich eigen te maken. Maar 
door de onuitsprekelijke genade van de Eeuwige, is 
het door Hem voorziene moment gekomen, waarop 
de gevolgen van de geboorte van de Zoon van God op 
aarde zullen plaatsvinden tot troost, bevrijding, vrede 
en geluk van de hele mensheid.

De mensen weten niet dat zij, boven hun vijf licha-
melijke zintuigen, begaafd zijn met een zesde zintuig, 
dat geestelijk is. Het is het zintuig van het geloof, dat 
de overbrenging van de waarachtige dingen door de 
Allerhoogste en de ontvangst ervan door de mens ver-
tegenwoordigt. Deze indrukken hebben een zeer gun-
stige uitwerking op hem, als hij ze kan opnemen, omdat 
ze uit de kracht van de geest van God voortkomen, die 
het geestelijk voedsel bij uitstek is van de mens. Hij 
kan ook natuurlijk, door dat zesde zintuig, beïnvloed 
worden door de geest van de tegenstrever, de Satan, 
als hij hem zijn gang laat gaan. Tegenwoordig is het 
precies met deze helse, voornamelijk egoïstische geest 
dat de mensen zich voeden.

Zo hebben de mensen, en in het bijzonder de chris-
tenheid, veel dingen gehoord, maar zij hebben het 
geestelijk voedsel dat God voor hen bestemde, en dat 
hun alleen past, niet ontvangen. Met het geestelijke 
voedsel van de religies, zelfs van de meest “geper-
fectioneerde”, die de waarheid, deze van Christus, 
sprekend nabootst, behoudt men zijn egoïstische men-
taliteit die ons de naaste niet als een broeder doet 
beschouwen, maar als een vreemdeling, vaak zelfs 
als een rivaal, een mededinger tegen wie men strijdt. 
Het is dus nog altijd oorlog in de harten en op aarde.

Daarom staat de mensheid tegenwoordig voor de 
onvermijdelijke gelijkwaardigheid van alles wat ze 
gezaaid heeft onder invloed van de god van deze  
wereld, de Satan. De tijd is gekomen dat de waarheid 

het toevluchtsoord van de leugen en de valsheid zal 
overrompelen. Alles zal aan het licht komen. Het werk 
van iedereen zal onthuld worden voor wat het werke-
lijk is. De stem van het gezonde verstand, de spiritua-
liteit, die het evangelie van Christus ons geeft als het 
eerlijk nageleefd wordt, zal dan gehoord worden door 
degenen die dorsten naar waarheid, rechtvaardigheid 
en vrede. Zij zullen dan van ganser harte instemmen 
met het levensprogramma van het Koninkrijk van God, 
waarin het werk van onze geliefde Verlosser zich zal 
manifesteren in heel zijn onuitsprekelijke kracht. De 
mensen zullen opnieuw alles kunnen vinden wat zij 
in Eden verloren hebben door de zondeval van onze 
eerste ouders, Adam en Eva.

Wat hebben zij verloren? Zij hebben hun prachtige 
conditie van aardse kinderen van God verloren, het 
Paradijs, het geluk, de welvaart, het eeuwige leven 
en de vrede van het Koninkrijk van God. In Eden was 
de aarde een prachtige woning, ingericht en gemeubi-
leerd met pracht en majesteit. Elke dag een stralende 
zon, een altijd blauwe hemel. Elke nacht de schitteren-
de fonkeling van de sterren die het hemelgewelf ver-
lichtten, en die tot de mensen deze sublieme woorden 
spraken: “Hij slaapt noch sluimert, Degene die waakt 
met een zorg van elk ogenblik en met zoveel liefde 
over Zijn schepsels.”

De mens ontwaakte elke morgen bij de vogelzang, 
in een steeds feestelijke natuur; waar elke bloem hem 
een glimlach van het Koninkrijk van God stuurde, waar 
elke vrucht hem de liefderijke zorg van zijn Schepper 
vertelde, waar elk geritsel van het gebladerte de won-
deren van de universele wet bezong. En dit schitteren-
de schouwspel hernieuwde zich elke dag. Nooit regen, 
nooit stormachtige wind, orkaan, storm, vorst en ijs.

Niemand die huilt, niemand die lijdt, die zwoegt, die 
ploetert, niemand die ouder wordt. Niemand die sterft. 
Geen enkele vrees, geen enkele zorg. Niets dan din-
gen die het hart verrukken, onuitsprekelijk weldadige 
gewaarwordingen voor de gevoelszenuwen, een heer-
lijke gemeenschap met zijn Schepper door Zijn geest, 
die de mens in leven hield. Geen wilde dieren. Niets 
dan indrukken van goedheid, tederheid, vriendschap, 
zegen, veiligheid, van een prachtig welzijn die overal 
van afstraalden.

Onze eerste ouders hebben deze ideale en won-
derbaarlijke toestand van aardse kinderen van God, 
met zijn schatten van vreugde, vrede, geluk en eeu-

Het wonder van de liefde

OP vijftienjarige leeftijd tekende Marcel al 
een contract voor zeven jaar bij de ma-

rine, nam afscheid van zijn familie en verliet 
Finistère om op avontuur te gaan op de enor-
me oceaan. Na veel verwikkelingen keerde 
hij terug aan de vaste wal om te trouwen. 
Geholpen door zijn familie kon hij een huis 
bouwen en zijn jonge echtgenote installeren, 
terwijl hij zelf op weg ging naar Indochina. 
Na een paar jaren van afwezigheid verscheen 
hij weer een termijn in Frankrijk, waarna hij 
vertrok naar Amerika en zijn vrouw, die in 
verwachting was, achterliet.

Enige maanden later, toen hij weer zijn 
intrek had genomen in Parijs, werd Marcel 
erg ziek. De arts van het ziekenhuis verborg 
zijn diagnose niet: “Een virusinfectie, hepati-
tis, geen enkele kans om te overleven!” Zijn 
vrouw haastte zich zo snel ze kon, om aan 
het ziekbed van haar man te zitten. Deze lag 

in coma en dat was voor haar een koele ont-
vangst. Dag en nacht bleef ze onafgebroken 
aan zijn bed zitten, verfriste zijn koortsach-
tige lippen met ijs, speurend naar een teken 
van leven op het geliefde gezicht. Helaas, 
er verscheen niets, en de weken verliepen 
zonder verlichting te brengen voor de patiënt 
en zijn omgeving. 

Maar kijk, op een dag opende Marcel 
plotseling zijn ogen, keek naar zijn vrouw 
en articuleerde: ”Ben jij dat, Antoinette?”

Wat een vreugde, wat een hoop… De jonge 
vrouw haastte zich naar een verpleegster:

– Mijn man heeft me herkend!
– Dan is hij gered, mevrouw. U kan gerust 

zijn. Dat is echt een wonder van de liefde!
Enige weken later werd hun eerste doch-

tertje geboren. Na een verlof van enkele 
maanden nam Marcel weer dienst voor drie 
jaar naar Tonkin en liet zijn vrouw ach-
ter met een tweede dochtertje van enkele 
maanden, dat ze Marie-Henriette noem-

den. Er verliepen drie jaren en op een dag 
was daar de terugkeer van de vader naar 
huis. Om die gebeurtenis te vieren waren 
alle vrienden uitgenodigd voor een copieus 
diner.

Het feest begon slecht. De vader die ge-
wend was aan militaire discipline, wilde voor 
geen goud, dat zijn twee meisjes deelnamen 
aan de maaltijd in de eetkamer. Hij werd zelfs 
rood van kwaadheid. De verzamelde vrienden 
hadden niet tegen durven spreken en met 
een zwaar hart door deze strenge houding 
waren ze aan tafel gaan zitten.

Marie-Henriette was drie en een half jaar 
oud en bleef zoet op de onderste tree van 
de trap zitten en wachtte geduldig op wat 
haar was beloofd: taart met slagroom, als 
de volwassenen klaar zouden zijn met eten. 
Eindelijk zagen het meisje en haar zusje het 
beloofde dessert aankomen en het speelgoed 
dat die onbekende, indrukwekkende man 
voor hen had meegenomen.

Er was ook op de terugkeer van de vader 
gewacht om de kinderen te laten dopen op 
de goede manier, zoals het volgens de katho-
lieke gewoonte hoorde. Marie-Henriette was 
pas vier jaar en toch had deze gebeurtenis 
voor haar een buitengewone aantrekkings-
kracht. Ze ging eerbiedig op haar knietjes 
zitten, zoals de priester zei. Deze maakte 
het kruisteken, sprenkelde enkele druppels 
water over haar heen en legde het zout op 
haar tong. Is dat alles, dacht het kind. Wat 
een diepe teleurstelling voor haar ziel : het 
water bleef gewoon water, en het zout had 
alleen maar de smaak van zout! Waar was 
die plechtigheid nu goed voor? 

De vader van het gezin werkte van toen 
af aan bij het arsenaal van B., tot op de dag 
dat hij het recht kreeg op een vaste baan als 
boswachter. Marie-Henriette was 6 jaar, toen 
er sprake was van verhuizen en het was dat 
moment, dat ze uitkoos om een hardnekkige 
kinkhoest op te lopen. Daarom bleef Marie-

Nr. 12   December 2021
59e jaar



2 DE GIDS VAN HET RIJK DER GERECHTIGHEID

Henriette, terwijl haar ouders en oudere zus 
naar de Marne vertrokken, achter onder 
de goede zorgen van haar grootouders van 
moeders zijde. Een jaar later kwam ze bij 
haar ouders in een huis, dat volledig geïso-
leerd midden in een bos stond. Het meisje 
leerde toen de sneeuw kennen, na tot dan 
de geur van mimosa te hebben ingeademd, 
sappige, smakelijke vijgen te hebben ge-
proefd en met genot de zachte lucht van de 
zee te hebben ingeademd. Nu ging het erom 
vier kilometer te overbruggen op weg naar 
school. De winters waren streng en er lag 
twee maanden sneeuw. In die hele periode 
leed Marie-Henriette erg aan winterkloven, 
maar door het ontoegeeflijke karakter van 
haar vader mocht ze in geen enkel geval 
ook maar een dag van school verzuimen. 
Wanneer het pad door het bos bijzonder dik 
onder de sneeuw lag, had hij de ideale op-
lossing gevonden. Hij trok zijn grote laarzen 
aan en liep voor zijn dochtertjes uit die dan 

hun voeten in de voetsporen van hun vader  
konden zetten.

Twee jaar gingen voorbij in de Marne. Een 
derde baby kondigde zich aan. Denkend aan 
de naderende bevalling deed de moeder van 
Marie-Henriette dan ook alles wat in haar 
macht lag om haar man ervan te overtuigen 
om deze veel te geïsoleerde plek te verlaten.

De verhuizing werd aangevraagd en goed 
gevonden.

Het gezin woonde deze keer op een min-
der verlaten plek, midden in het bos van 
de Orne, waar de jonge jaren van Marie-
Henriette verder verliepen. Ze was dertien 
jaar en deed alle moeite die nodig was om 
de lessen te volgen. Toch stonden er op een 
dag cijfers op haar rapport, die haar niet zo 
erg tot eer strekten. Omdat ze bang was voor 
de reactie van haar vader, had ze er helemaal 
geen zin meer in om het aan hem te laten 
zien. Hij begon zich ongerust te maken over 
het uitblijven van het rapport. Omdat hij uit 

Bretagne kwam, gebruikte hij de u-vorm 
tegen zijn dochters:

– Marie-Henriette, hebt u nog niet uw 
rapport gekregen op school?

– Ja.
– Nou, laat het me dan eens zien!
Marie-Henriette was door deze vraag 

erg geërgerd, pakte het rapport in kwestie, 
gooide het onbeleefd naar haar vader en zei:

– Hier is het!
Wit als een doek, laaiend van woede, 

sprong haar vader overeind en begon om de 
tafel heen achter zijn dochter aan te rennen 
om haar de verdiende straf toe te dienen. 

In het voorbijgaan greep hij een fles ci-
der om die naar haar toe te gooien. Maar 
op hetzelfde moment sprong haar moeder 
er als de bliksem tussen en hield dat brute 
gebaar tegen.

Marie-Henriette profiteerde van de ver-
bluftheid van haar vader om zich uit de voe-
ten te maken. Buiten was het bijna avond. 

Wat moest ze doen? Ze vluchtte naar boe-
ren die haar de gastvrijheid voor één nacht 
weigerden. 

Toen zag ze zich genoodzaakt terug te 
gaan in de richting van haar huis. Sultan, de 
hond, sliep vredig op zijn hoop stro. Toen hij 
Marie-Henriette herkende, verwaardigde hij 
zich een plekje naast zich voor haar vrij te 
maken. Maar het stro en de teken prikten in 
de jonge tere huid van het meisje. Ze ging 
dan ook kijken of er in de schuur niet een 
comfortabeler plekje was om te slapen. Ze 
ontdekte een oude deken, waar ze zich in 
rolde zo goed en zo kwaad als het ging. Ze 
kon maar niet in slaap komen. Toen kreeg 
ze een idee dat ze meteen ten uitvoer bracht. 
Ze ging op het raam kloppen van de kamer 
beneden, waar ze gewoonlijk samen met haar 
zusje sliep. Deze deed verbaasd onmiddel-
lijk het raam open en Marie-Henriette kon 
eindelijk slapen tot 6 uur ’s ochtends. Toen 
ze wakker werd, herinnerde ze zich meteen 

gedaan te Bethlehem. Alle mensen zullen dan uit het 
diepste van hun ziel kunnen zingen: “Ere zij God in 
den hoogste, en vrede op aarde!”

Het gehele universum looft de Eeuwige. De hemelen 
vertellen Gods eer, en de uitgestrektheid het werk van 
Zijn handen. Het is een taal van een onuitsprekelijke 
kracht en een subliem doordringend vermogen. David 
spreekt er uit de hele overvloed van zijn enthousiast 
hart over door te zeggen: “De dag spreekt erover  
tegen een andere dag, de nacht tegen een andere 
nacht. Het is geen spraak, het zijn geen woorden: hun 
stem wordt niet vernomen. Hun weerklank doorkruist 
de hele aarde. Hun taal gaat tot aan het einde van de 
wereld.” (Psalm 19)

De mensen zouden ook en nog op een veel veelzeg-
gender manier, de glorie van God moeten vertellen, 
aangezien zij naar Zijn beeld geschapen zijn en door 
hun geestelijke mogelijkheden met de Eeuwige in con-
tact moeten kunnen staan door Zijn geest, Hem ken-
nen in heel Zijn onuitsprekelijke wijsheid, Zijn macht, 
Zijn ongehoorde goedheid en Zijn onpeilbare liefde, en 
deze gevoelens rondom hen weerspiegelen. Zij kunnen 
dat niet, want zij zijn afgescheiden van de Bron van 
het licht door ondankbaarheid en ongehoorzaamheid.

De mensen moeten, om dat prachtige programma 
van leven en zegen te verwezenlijken, op school gaan 
bij de goddelijke genade, en leren zich te voeden met 
de wil van hun Schepper, die goed, zacht en volmaakt 
is. Zij zullen zo het Huis van de Vader terugvinden, 
dat verloren was in Eden en kinderen van God op een 
aarde worden, die dan de glorierijke voetenbank van 
God zal worden.

Dat kondigde de boodschap aan van de engelen 
aan de herders van Bethlehem: “Vandaag, in de stad 
van David, is u een Heiland geboren, die Christus, de 
Heer, is.”

Tijdens zijn opdracht op de aarde gaf onze geliefde 
Verlosser van tevoren een klein overzicht van het  
Koninkrijk van God dat hij later voorgoed op de aarde 
zou vestigen. Hij genas de zieken, liet de kreupelen 
lopen, de blinden zien, en de doven horen. Hij genas 
zelfs melaatsen en wekte doden op. Niemand kwam 
bij hem zonder een van de lichtgevende stralen te 
ontvangen die van zijn grootmoedige hart, dat over-
liep van liefde en genade, uitgingen. Wat een welzijn 
voelden deze mensen in hun bewerkte en beladen 
ziel doordringen, door deze zegenrijke invloed die hen 
kwam strelen met haar zachte en weldadige warmte! 
Hoeveel scenes, aangrijpend van ontroering, vreugde 
en opperste troost, vonden plaats in contact met de 
stralende vonken van het Koninkrijk van God, die 
overvloedig opwelden van de grootse persoonlijkheid, 
die niet aarzelde de hemel der hemelen te verlaten om 
mee te lijden met de ongelukkigen op aarde. Zelfs nog 
tijdens zijn doodstrijd aan het kruis, ontving de rover, 
gekruisigd aan zijn zij, van hem een straal van dat on-
uitsprekelijke licht voor zijn dood. En wat een immens 
goed deed het hem!

Dat alles was een voorsmaak van de sublieme, on-
uitsprekelijke dingen die nu zullen gebeuren. Wij zijn 
inderdaad vandaag aangekomen in de tijd van het 
herstel van alle dingen, al zo lang geleden aangekon-
digd door de profeten, en bezongen met zoveel poëzie 
en enthousiasme door Jesaja. De eerste bakenen van 
dat herstel tonen zich al. Zij zijn waarneembaar voor 
degenen die de oproep begrijpen die de Allerhoogste 
laat horen door De Boodschap aan de Mensheid en 
het Gedenkboek. Het is de oproep van de goddelijke 
genade die zich nu richt tot het hart van alle mensen 
van goede wil, van degenen die hongeren en dorsten 
naar het Koninkrijk van God. Zij begrijpen met de 
nieuwe dingen en stemmen ermee in. Zij zijn vol ver-

langen zich met het geestelijke voedsel te voeden dat 
uit de tabernakels van God komt. Ieder van hen hoort 
en begrijpt de goddelijke uitnodiging: “De deuren van 
het leven zijn voor jou open. Waarom zou je willen 
sterven? Grijp het leven opdat je leeft.”

Daarom presenteert het heilige Leger van de Al-
machtige zich als de eerstelingen van deze nieuwe 
prachtige aarde. De levensvoorwaarden staan in De 
Boodschap aan de Mensheid. Voor allen die ze nale-
ven, is het gezondheid, geluk en het eeuwige leven.

Degenen die zich niet willen onderwerpen aan de 
voorwaarden voor leven en zegen, die zo vrijwillig en 
vriendelijk voorgesteld worden, zullen niet kunnen 
ontsnappen aan de ongelukkige gelijkwaardigheid van 
alles wat zich op aarde gemanifesteerd heeft. Maar zij 
zullen dan, bij de opstanding, zich in overeenstem-
ming kunnen brengen met de voorwaarden van het 
Koninkrijk van God. Zo zal het herstel van alle dingen 
zich manifesteren tot troost, vreugde en geluk van alle 
mensen.

Daarom kunnen degenen die zich nu al aansluiten 
bij dat grootse programma met de ijver en dankbaar-
heid van hun hart zingen:

Wonderbaarlijke tijden breken aan,
Christus heeft ons losgeld betaald. 
Zijn heil verschijnt in de dageraad
Die al ver rijst aan de horizon.                        
Laten we zingen over onze hoop,
Over de gelukkige dagen die komen!
Mogen we erbarmen en goedheid
Ontvangen uit de hoge hemelen.
Laten we de Eeuwige, onze Vader, prijzen,
De Schepper, de hooggeplaatste God,                  
Die hemel en aarde heeft geschapen, 
De oceanen en de waterbronnen.
De Almachtige, het Opperwezen,
Hem die de immense hemelen 
Niet kan omvatten, Hij bemint ons!
Laten we de Eeuwige, onze God prijzen!

Een nieuwe soort genetisch 
gemanipuleerde organismen
Hieronder staat een artikel gepubliceerd in Futura  
Sciences op 16 juni 2020 onder de titel :

Experiment op genetisch gemodificeerde menselijke 
embryo’s wordt een fiasco 

Een biomedisch onderzoekscentrum in Londen heeft 
experimenten van genetische aard uitgevoerd op men-
selijke embryo’s door middel van CRISPR, een nieuwe 
technologie die het mogelijk maakt om erfelijk materi-
aal van virussen, bacteriën, cellen van mensen, plan-
ten en dieren op eenvoudige wijze te veranderen door 
weglating of toevoeging van geheel nieuwe genetische 
informatie. De onderzoekers ontdekten dat in meer dan 
de helft van die embryo’s onbedoelde mutaties in de 
volgorde in het DNA en een groot verlies aan genetisch 
materiaal in de chromosomen voorkwamen. Een bewijs 
dat de techniek nog lang niet ver genoeg ontwikkeld is 
en dat de “verbeterde baby” er niet morgen al zal zijn.

Sinds de ontdekking in 2012 heeft de CRISPR-Cas9 
genbewerkingstechniek veel hoop gewekt bij de be-
handeling van ongeneeslijke, zeldzame ziekten of het 
wijzigen van genetische eigenschappen. Deze methode 
is goedkoop en veel gemakkelijker dan traditionele ge-
netische modificatietechnieken, en is het voorwerp van 
vele experimenten over de hele wereld. Het meest op-
zienbarende is dat van de Chinese genetica He Jiankui, 
die in 2018 beviel van twee meisjes met een aangepaste 
versie van het CCR5-gen om hen te beschermen tegen 
een hiv-infectie. Een journalist van de MIT Techno-

logy Review onthulde later, dat de baby’s onbedoelde 
mutaties in de verzameling van al hun genen hadden 
gekregen “met onvoorziene gevolgen”. 

Genetische manipulatie met schadelijke gevolgen
Onbedoelde veranderingen door de CRISPR-Cas9 tech-
niek zijn aan de orde van de dag. Want het mechanisme 
om het DNA te repareren door het te knippen, veroor-
zaakt vaak een van toeval afhangend verval. In een 
experiment uitgevoerd in 2018 op 127 embryo’s van 
muizen vonden Australische onderzoekers significant 
verlies aan materiaal in 45% van de embryo’s. Verschil-
lende andere studies hebben vergelijkbare resultaten 
aangetoond, waarbij elke bedoelde verandering in een 
gen resulteerde in significant van het toeval afhankelijk 
verlies aan materiaal. Soms werd er nog grotere schade 
aangetroffen. 

In 2019 probeerden Franse onderzoekers van Inserm 
een gen te repareren dat een zeldzame aangeboren 
erfelijke ziekte als eigenschap heeft, die een afwijking 
in de rode bloedcellen veroorzaakt. Verre van de ver-
wachte resultaten te verkrijgen, veroorzaakte de mani-
pulatie een verkeerde overschrijving van het DNA op 
het bedoelde gen, wat resulteerde in “een onwenselijk 
functiestoornis van het eiwit”...

“Als je het menselijk genoom als een boek beschouwt, 
en een gen als een pagina in dit boek, is CRISPR als 
het eruit scheuren van een pagina en het erin plakken 
van een nieuwe”, vertelt Kiran Musunuru, cardioloog 
aan de Universiteit van Pennsylvania, op de site van 
OneZero. Het is een heel bruut ingrijpend proces, dat 
vaak leidt tot onbedoelde reparaties.” 

Hoewel de meeste waarschijnlijk niet zorgwekkend 
zijn (95% van het menselijk DNA reageert niet op 
functionele eiwitten), zijn andere belangrijker en ver-
oorzaken duizenden basisparen, wat de werking van 
bepaalde biologische mechanismen beïnvloedt. 

Sinds de wereldwijde verontwaardiging over de 
zaak He Jian-kui (in China veroordeeld tot drie jaar 
gevangenisstraf), zijn er geen andere bevallingen van 
“verbeterde” baby’s officieel bevestigd, ook al is er een 
vermoeden van een derde geboorte in China. Verschil-
lende landen verbieden uitdrukkelijk de geboorte van 
genetisch gemodificeerde baby’s. 

CRISPR-Cas9 nickase: een nieuwe weg om onwense-
lijke bijwerkingen te verminderen
Ondertussen werken onderzoekers al aan andere tech-
nieken om al deze schadelijke effecten te voorkomen. 
François Moreau-Gaudry, een van de auteurs van het 
onderzoek van Inserm, werkt aan een nieuwe CRISPR-
Cas9-methode waarbij de methode die de twee strengen 
van het DNA knipt, wordt vervangen door de methode 
die slechts één van de twee strengen knipt. 

“Het risico op verlies van genetisch materiaal aan de 
uiteinden van de chromosomen wordt dan bijna nihil,” 
zegt de onderzoeker. “Bovendien leidt het repareren 
door het verbinden van niet-homologe uiteinden niet 
tot gevolgen: de volgorde van het gen dat men op het 
oog heeft, wordt daardoor in geval van mislukking niet 
gewijzigd en het CRISPR-Cas9-materiaal kan meerdere 
keren achter elkaar worden toegediend om het slagings-
percentage van de uitvoering te verhogen. [...] Aan 
de andere kant duurt het iets langer, omdat de cel de 
neiging heeft om de niet-geknipte streng als model te 
gebruiken in plaats van het nieuwe model, dat wordt 
aangeboden.” 

We weten dat al deze mislukkingen onze weten-
schappers niet zullen overtuigen om met hun experi-
menten te stoppen, maar ze overtuigen onszelf van de 
onvergelijkbare en onovertroffen intelligentie van de 
Schepper die zo’n volmaakt functioneren in het on-
eindig kleine deel van levende wezens heeft bedacht. 
Het is zo perfect dat de geringste “retouchering” een 
onomkeerbare aandoening in het lichaam dat we wil-
den “verbeteren”, veroorzaakt. Al deze mislukkingen 
zouden intens moeten spreken tot onze wetenschappers, 
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weer de pijnlijke scene van de vorige avond. 
Zachtjes klom ze weer naar buiten door het 
raam en ging opnieuw naar de boerderij van 
de buurman: ”Ben jij daar al weer! We kun-
nen je hier niet houden, dat is onmogelijk. 
Je moet weer terug naar huis.” Met angst 
in haar hart en gebogen hoofd, besloot het 
meisje weer naar het ouderlijk huis te gaan. 
Haar vader kwam net naar buiten: “Aha, 
daar ben je!” zonder ander commentaar en 
zichtbaar gerust gesteld. 

Het gevoelige hart van Marie-Henriette 
verdroeg dat gespannen klimaat slecht. Met 
ware bezorgdheid zag ze dan ook de eerste 
dag van het jaar komen, want op die morgen 
moest ze bij hoge uitzondering haar vader 
omhelzen om hem gelukkig nieuw jaar te 
wensen. Dat was iedere keer een beproeving! 
Om de waarheid te zeggen: als dat voorbij 
was, voelden de meisjes zich bevrijd van een 
zware last en waren weer rustig. 

Marie-Henriette verheugde zich erop haar 

eerste communie te doen, maar die had op 
haar dezelfde teleurstellende uitwerking als 
de doopplechtigheid. Ze voelde niets speci-
aals bij het doorslikken van de hostie. Het 
evangelie interesseerde haar heel erg, en 
met elf jaar al, stelde zij zichzelf veel vragen. 
Onder andere deze: de apostelen hebben 
het over een oneindig goede God. Maar de 
godsdienst verzekert ons, dat Hij een hel 
heeft geschapen. Ik zou in ieder geval nooit 
zo’n plek gaan uitvinden. Dat is niet normaal. 
Als ik van iemand houd en hij doet domme 
dingen, en als hij daarom naar de hel gaat, 
en ik naar het paradijs, zou ik daar nooit 
gelukkig kunnen zijn…

Nadat ze haar diploma had gehaald, werd 
Marie-Henriette naar een college in de 
stad gestuurd; maar werkelijk ondanks al 
haar goede wil, waren sommige delen van 
het programma ontoegankelijk voor haar. 
Daarom keerde ze terug naar huis en begon 
steno, typen en boekhouden te leren. Daarna 

vond ze een baan als secretaresse bij een 
laboratorium. 

Aan het eind van de dag ging Marie-
Henriette, die gezelschap van mensen ouder 
dan zij heel fijn vond, soms op bezoek bij een 
vriendin van haar moeder. Op een avond trof 
ze haar heel geestdriftig aan. 

– Wat is er gebeurd? vroeg Marie-Hen-
riette nieuwsgierig.

– Een paar dagen geleden zijn er twee da-
mes bij mij aan de deur geweest. Ik heb hen 
ontvangen en ze hebben me deelgenoot ge-
maakt van buitengewoon belangwekkende 
dingen. Ik heb hun onderdak geboden en 
elke ochtend lezen we samen een bladzij uit 
een boek met de titel De Hemeldauw. Dat is 
een dagelijkse meditatie over een tekst uit 
de Bijbel. 

– Ah, mag ik dan morgenochtend bij u 
komen? vroeg Marie-Henriette, begerig om 
meer over dat onderwerp te weten te komen.

– Natuurlijk. Die twee dames zullen blij 

zijn om kennis met je te maken en ik ben er 
zeker van, dat jij het ook leuk zal vinden om 
in hun gezelschap te zijn.

Leuk? Marie-Henriette vond het zo ge-
weldig, dat ze overlopend van vreugde 
thuiskwam: “Mamma, je moet je absoluut 
abonneren op De Gids van het Rijk der Ge-
rechtigheid en het Dagblad voor Allen en 
ook De Boodschap aan de Mensheid kopen 
en alle andere boeken.”

“Goed, hoor! Waarom ook niet!”
Zodoende was Marie-Henriette opeens in 

het bezit van De Boodschap aan de Mens-
heid en ze verslond die in één nacht zonder 
zich ongerust te maken over de uren die 
zo snel voorbij gingen, zo blij was ze in de 
opeenvolgende hoofdstukken het antwoord 
op alle vragen te ontdekken, die ze zich al 
zolang stelde.

Er werd een congres aangekondigd in 
Parijs. De moeder van Marie-Henriette en 
haar vriendin gingen er allebei naartoe, en 

die zich nederiger zouden moeten voelen en zich ervan 
bewust moeten zijn dat hun bevindingen en methoden, 
indien ze op grotere schaal worden toegepast, een reëel 
gevaar voor de mensheid vormen. Maar aangezien geld 
in deze wereld de wortel van alle kwaad is, zal alles 
wat voor dat geld kan zorgen, vroeg of laat een octrooi 
en een machtiging verkrijgen om het toe te passen op 
de bevolking... 

Wij vinden het jammer, dat we bij al deze wetenschap-
pers geen erkenning vinden van de wonderbaarlijke 
werken van de Schepper, de Eeuwige, en een onvoor-
waardelijke bewondering voor die werken, maar eer-
der een ongezonde nieuwsgierigheid en een illegale 
inbreuk op het binnenste van de goddelijke Schepping 
zonder toestemming van de Auteur. Het is ook tijdver-
spilling, want er zullen altijd nieuwe ziekten komen, 
omdat de oorzaken ervan niet worden bestreden. Het 
is altijd hetzelfde liedje, we proberen de effecten van 
ziekten, hun symptomen, te bestrijden in plaats van 
hun oorzaken. 

Onze dierbare wetenschappers zouden er beter aan 
doen zich zorgen te maken over de levensomstandig-
heden van de mensen, de stress waarin ze leven, de 
vervuilde lucht die ze inademen, het voedsel en water 
dat ze consumeren, vol met stoffen die de hormonen 
ontregelen, chemicaliën van alle soorten, radioactivi-
teit als gevolg van nucleaire ongelukken en storingen, 
elektromagnetische golven waarin ze baden, en nu de 
5e generatie van netwerktechnologie... In deze wereld 
waarvan Satan de prins is, verdient men geld door 
oorzaken voor ziekten te creëren, en dan wordt er nog 
meer verdiend door die te “behandelen”.

Maar er is nog steeds een oorzaak voor ziektes die 
door de mensen wordt genegeerd, dat is hun mentaliteit. 
De egoïstische mentaliteit die heerst in het menselijk 
hart is de bron van vele ergernissen, vijandigheden, 
jaloezie, teleurstellingen en het hele scala aan nega-
tieve indrukken die een ramp zijn voor de gezondheid, 
en dagelijks nerveuze spanningen veroorzaken. Deze 
verslijten het lichaam en veroorzaken allerlei aandoe-
ningen in zijn functioneren, waardoor uiteindelijk ziekte 
ontstaat en vervolgens de dood op min of meer korte 
termijn. Dit is wat de apostel Paulus al in zijn tijd had 
waargenomen en wat hij in deze paar woorden uitlegt: 
“Het loon van de zonde is de dood.” Rom. 6: 23. 

Om dit probleem op te lossen, dat op zichzelf onop-
losbaar was, ging de God van het universum, Schepper 
van alle dingen, zo ver dat Hij Zijn eigen Zoon offerde 
die Hij boven alles liefhad, om de enige compensatie te 
geven die in staat is om alle tekorten van de mens aan 
te vullen. Het is het kostbare leven van Jezus, zuiver en 
zonder gebrek, gegeven op de calvarie in een intense 
liefde, dat als enige de afgronden kan dempen, die ont-
staan zijn door de vervloeking vanwege de menselijke 
zonde, oftewel, het egoïsme in al zijn vormen. Voordat 
hij aan het kruis de rest van zijn leven gaf, oefende hij 
een sublieme dienst van liefde en volledige gave van 
zichzelf uit ten behoeve van de ongelukkige mensen. 
Door zieken, gebrekkigen en melaatsen te genezen 
en door doden op te wekken, liet hij zien dat in het 
komende Koninkrijk van God alle ziekten en zelfs de 
dood zullen worden verslagen. 

Hij had geen microscopen, reageerbuizen en gene-
tische manipulaties nodig om de perfecte gezondheid 
te herstellen voor degenen die deze verloren hadden; 
alleen de kracht van Gods geest, die in al zijn volheid 
op hem rustte, was voldoende om het perfecte even-
wicht te herstellen in de lichamen van degenen die 
hem in geloof benaderden. Het is juist deze geest van 
God die het levensfluïdum is aan de oorsprong van het 
leven en onmisbaar voor het leven, maar dat vandaag 
de dag totaal ontbreekt bij de mensen, vanwege hun 
egoïstische mentaliteit. 

In het Koninkrijk van God dat bijna wordt gevestigd, 
zal goddelijke opvoeding de mensen altruïstisch maken, 
kinderen van de Allerhoogste, in staat om de glorieuze 

invloed van de goddelijke geest te ontvangen, die elke 
ziekte onmogelijk zal maken en de dood voor altijd zal 
verslaan. Dit zal de realisatie zijn van wat de apostel 
Paulus toevoegde, nadat hij had gezegd dat het loon 
van de zonde de dood is: “maar het gratis geschenk 
van God is het eeuwige leven in Jezus Christus, onze 
Heer”. 

Afval en vervuiling
In de krant van Genève GHI van 24 maart 2021 ver-
scheen een artikel van Fabio Bonavita over kledingaf-
val. De cijfers die hij daar laat zien, geven te denken. 
We geven dit artikel in zijn geheel weer: 

Kledingafval: een reden tot boosheid
Na voedselverspilling moeten we nu een plaats inruimen 
voor kledingverspilling. Om dit te illustreren, is het de 
moeite waard om even stil te staan bij de cijfers. Ze be-
zorgen je kippenvel. Op de planeet wordt jaarlijks 100 
miljard stuks kleding geproduceerd, een productie die 
wordt aangemoedigd door het fenomeen ”fast fashion” 
(wegwerpmode) waarvan de ecologische schade enorm 
is. Volgens verschillende studies in alle hoeken van de 
wereld wordt meer dan 70% van de kleding nooit door 
hun eigenaar gedragen en komt vervolgens direct bij 
het afvalverwerkingsbedrijf terecht. Een situatie die 
is verslechterd door de Covid-19-pandemie, omdat de 
merken zijn blijven zitten met bergen onverkochte 
kleding... 

Dit ongebreidelde consumentisme heeft ons te snel 
doen vergeten, dat de textielindustrie op de derde 
plaats ter wereld staat, die het meeste water verbruikt, 
net na de teelt van tarwe en rijst. Ze verbruikt 4% van 
het beschikbare drinkwater. Als we weten dat er 20 000 
liter water nodig is om een kilo kleding te produceren, 
begrijpen we natuurlijk beter de noodzaak om een 
schijntje gezond verstand te vinden. Dat bestaat in 
de eerste plaats uit het weerstaan van de dagelijkse 
verleidingen online of op straat, maar ook in het goed 
gebruik maken van de gekochte kleding. Door ze aan 
te trekken of weg te geven, zodat die kleren andere 
mensen ten goede komen, in plaats van ze domweg in 
de prullenbak van de wereld te gooien. 

De Dauphiné Libéré van 26 september 2019 geeft de 
volgende aanvullende informatie: 

We kopen gemiddeld 60% meer kleding dan 15 jaar 
geleden, en we bewaren ze half zo lang volgens een 
rapport van “France Nature environnement” gepubli-
ceerd in 2018; sommige kledingstukken worden slechts 
een tiental keer gedragen voordat ze door hun eigenaar 
worden weggegooid...

10 kg textiel : dat is wat een Fransman gemiddeld elk 
jaar koopt volgens een rapport van Greenpeace. De col-
lecties van de merken worden voortdurend vernieuwd. 
Elk jaar komen er zes tot acht collecties uit met zeer 
verschillende stoffen, patronen, vormen en kleuren 
tegen zeer lage prijzen om het kopen te stimuleren. 

Het eerste probleem is, dat deze trend tot overcon-
sumptie van textiel de planeet vervuilt. Het tweede pro-
bleem is, dat het grote hoeveelheden afval genereert, 
waarvan het grootste deel niet wordt gerecycled. 80% 
van de kleding (soms nog in een heel draagbare staat) 
beëindigt zijn leven als restafval... 

De mode-industrie is de op één na meest vervuilende 
ter wereld. Ze stoot jaarlijks 1,2 miljard ton broeikasgas 
uit, oftewel 2% van de wereldwijde uitstoot van broei-
kasgassen: dat is meer dan het internationale vliegver-
keer en het vrachtvervoer op zee samen... 

Jaarlijks wordt in Frankrijk tussen de 10 000 en  
20 000 ton textielproducten vernietigd. Dit komt overeen 
met het gewicht van één tot twee Eiffeltorens volgens 
het ministerie van Ecologische en Solidariteitstransitie… 

Een verbod op de vernietiging van onverkocht textiel 
zou 250 000 ton CO

2
 per jaar besparen, wat overeenkomt 

met de uitstoot van 125 000 auto’s per jaar.

Bovendien vertelt een artikel met de titel : “Tex-
tielindustrie: vervuiling en afval op alle niveaus” in 
Environnement van 29 november 2019 door Matthieu 
Combe ons het volgende:

Het onderhoud van onze synthetische kleding in 
een wasmachine geeft jaarlijks ongeveer 500 000 ton 
microplastics af in de oceaan, het equivalent van meer 
dan 50 miljard plastic flessen... 

De mode-industrie is de op twee na grootste verbrui-
ker van de watervoorziening ter wereld. In de fase van 
de veredeling van de textielvezels gebruikt men ook 
veel chemicaliën die het water vervuilen en ook deels 
in de kleding teruggevonden worden. 

Voeg aan deze effecten nog het afval toe tijdens het 
versnijden. Ongeveer 15% van de stof gaat dan naar 
de prullenbak, wat een enorme verspilling van grond-
stoffen is. Tot slot wordt de kleding verpakt in plastic. 
15% van de wegwerpverpakkingen in de wereld wordt 
trouwens gebruikt door de textielindustrie. Die kleding 
wordt vervolgens ook nog eens duizenden kilometers 
vervoerd. Ongeveer 70% van het in Europa gekochte 
textiel komt uit Zuidoost-Azië, per vliegtuig of boot... 

In Frankrijk wordt jaarlijks ongeveer 624 000 ton kle-
dingtextiel, huishoudlinnen en schoeisel in de handel 
gebracht. Dat is ongeveer 2,6 miljard stuks... 

De hierboven uiteengezette feiten en cijfers stellen 
ons in staat om een mening te vormen over de impact 
die onze consumptiegewoonten op het milieu kunnen 
hebben. En het is aan de consumenten, dat wil zeggen 
aan ons allemaal, om de oplossing te bieden voor dit 
enorme probleem. Zoals Fabio Bonavita suggereert, 
moet men de dagelijkse verleidingen online of op straat 
al weerstaan. Gebruiken en niet misbruiken. Want 
de cijfers in deze artikelen gaan niet alleen over de 
noodzaak om ons te kleden, maar ook en vooral over 
onze verlangens, onze grillen. Deze worden uitgebuit 
door modeontwerpers, stylisten, grote couturiers en 
fabrikanten die niet meer vragen dan naar hartenlust 
te kunnen creëren en produceren. Maar als we weten 
wat textielproductie, verpakking, onderhoud en afval-
verwerking verbruikt en wat er in de atmosfeer vrij-
komt, hebben we niet langer het recht om te bezwijken 
voor verleidingen. Het gaat niet langer om financiële 
middelen, maar om het voortbestaan van de planeet 
en haar bewoners. 

We kunnen wel onze kinderen aanraden om redelijk 
en verstandig te zijn. Het is aan ons om dat ook zelf 
te worden. Want op het gebied van verleiding zijn we 
eigenlijk net kleine kinderen; er is zoveel zwakte in 
ons die we moeten overwinnen, als we oog in oog met 
het felbegeerde object staan. En wanneer we, over-
wonnen door verlangen, eindelijk zijn bezweken voor 
de verleiding en het object van onze begeerte hebben 
verworven, realiseren we ons dat dit ons niet bevredigt. 
Soms doen we het niet eens aan of slechts een paar 
keer, voordat we het weggooien. Dit is het geval met 
70% van de kleding die nooit door hun eigenaar wordt 
gedragen, volgens Fabio Bonavita. Dat is wel iets om 
over na te denken.

Deze gewoonten zijn niet zonder gevolgen voor 
onze mentaliteit. Door al onze verlangens, onze grillen 
zelfs de meest onredelijke te bevredigen, worden we 
zo zwak, dat we de temptaties die ook steeds talrijker 
en verleidelijker voor ons worden, niet langer kun-
nen weerstaan. Dus, om een zaterdagmiddag door te 
brengen gaan we winkelen. Onvermijdelijk komen we 
thuis met één of meer aankopen, waar we het meestal 
heel goed zonder hadden kunnen stellen. Dit alles 
maakt ons niet gelukkig, want het is waar, dat het feit 
van het bevredigen van onze verlangens ons niet het 
geluk brengt. 

Bij de fabrikanten, grote couturiers en alle andere 
kledingbedrijven kunnen we de dorst begrijpen om iets 
nieuws te creëren. Dat beantwoordt aan de wetten van 
de markt en in het bijzonder aan de wet van vraag en 
aanbod. Het is een uitdaging om te innoveren, nieuwe 
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keerden ook beide enthousiast terug omdat 
ze een stemming hadden gevoeld, die hen 
in hoger sferen van vrede en hoop had ge-
bracht. Ondanks dat interesseerde de moe-
der van Marie-Henriette zich bijna niet voor 
het lezen van de kranten, die regelmatig bij 
hen bezorgd werden. Ze stelde zich ermee 
tevreden het abonnementsgeld te betalen 
en het was haar dochter die ze las. Wat de 
vader betreft, hij was volkomen onverschillig 
voor dat soort zaken. Hij dacht liever aan zijn 
naderende pensioen en aan de gelegenheid 
die dat hem bood om naar zijn huis en zijn 
geliefde Bretagne te gaan.

Marie-Henriette bleef enkele maanden bij 
de vriendin van haar moeder, daarna voegde 
ze zich bij haar ouders die verhuisd waren. 
Omdat ze geen baan meer had, dacht ze 
dat dit het goede moment was, om zich te 
wijden aan het werk van de Heer. Toen ze 
deze wens kenbaar maakte, werd haar aange- 
raden: “Geef je de moeite om de verandering 
van je karakter te vervolgen en dan zullen 
we wel zien…”

Toen Marie-Henriette sprak over de pijn-
lijke sfeer die tussen haar en haar vader 
heerste, hoorde ze zichzelf antwoorden:

“Jij bent het die de Waarheid kent. Het is 
dus op jou, dat de verantwoordelijkheid rust 
om het ijs te breken!”

Toen het eerste begin van verzet gepas-
seerd was, dacht Marie-Henriette na en 
antwoordde:

“Ik ga iets doen. Zoals u weet: bij ons om-
helst men elkaar slechts bij heel zeldzame 
gelegenheden. Dat is misschien niet normaal. 
Voortaan kom ik iedere morgen naar beneden 
in de keuken, als mijn vader koffie zet, en ik 
zal hem omhelzen en goedemorgen wensen.”

Verplicht door die woorden, kon Marie-
Henriette niet op haar besluit terug komen. 
Ze was zeker van goede wil, maar de stap 
was moeilijk te zetten. Verschillende keren 
kwam ze beneden in de keuken en werd te-
gen gehouden door de houding van haar va-
der. Het gewenste gebaar bleef uit ; vol vrees 
bleef ze verstijfd staan. Toen riep ze tot de 

Heer: “Help me, ik smeek het u! Kom me te 
hulp!” Daarna ging ze met moed gewapend 
weer naar de keuken, naderde vastbesloten 
haar vader, gaf hem twee zoenen op zijn 
wangen en zei:

– Goedemorgen, pappa!
– Wat is er nu aan de hand? Het is niet 

mijn verjaardag en ook niet de eerste dag 
van het jaar, voor zover ik weet.

– Nee, maar is het niet normaal, dat een 
kind zijn vader iedere morgen omhelst en 
hem een fijne dag wenst?

Op die vraag gaf de vader geen antwoord, 
maar er rolden twee grote tranen over zijn 
wangen… Nog een wonder van de liefde!

Na die ochtend was er een buitengewoon 
gevoel van opluchting in het hart van Marie-
Henriette en ook in dat van haar vader. Het 
ijs was gesmolten onder de warme stralen 
van de liefde. Op de strenge winter die had 
geheerst, volgde een stralende lente.

Na deze overtuigende ervaring zag Marie-
Henriette nog duidelijker een glimp van de 
dag waarop het wonder van de goddelijke 
liefde alle volkeren van de aarde kwam 
troosten, dankzij het losgeld dat betaald was 
door de Zoon van God.

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
Aan het einde van dit jaar kunnen we onze 
dankbaarheid aan God uiten voor Zijn gena-
de, Zijn bescherming en Zijn geduld met ons. 
Ten gevolge van de epidemie van Covid-19 
moest het merendeel van onze congressen 
afgezegd worden. Wij leggen ons neer bij de 
goddelijke wil die weet wat goed is voor Zijn 
volk. Wij voelen ons ertoe aangedreven om 
ons steeds meer te versterken en de volgende 
zo geschikte raadgeving van onze geliefde 
Verlosser aan zijn discipelen op te volgen: 
“Waak en bid”.

Tijdens de maand december zullen we de 
gelegenheid hebben, in onze Stations en onze 
groepen, de geboorte van onze geliefde Ver-
losser op aarde te vieren. De herdenking van 

de gebeurtenissen die op dat moment plaats 
vonden, wekt altijd ontroering en dankbaar-
heid in ons op voor de prijs die door de Al-
lerhoogste en Zijn welbeminde Zoon voor 
ons heil betaald is.

Wij zijn blij hier enkele indrukken naar 
voren te brengen die de trouwe Dienaar van 
God in zijn tijd gaf tijdens een Kerstfeest: 
“Het verhaal van de geboorte van onze ge-
liefde Verlosser op aarde bevat lessen, de 
één nog dieper dan de ander. Ze tonen ons 
het voorbeeld van persoonlijkheden die zeer 
grote inspanningen hebben gedaan om het 
goede na te leven en God te naderen. Zo 
deinsden de Koningen uit het Oosten voor 
niets terug om daarheen te gaan, waar zij 
de zekerheid hadden de voeding te krijgen 
om hun geloof en hun hoop te versterken…

Op onze beurt hebben we immense inspan-
ningen te doen om ons doel te bereiken en 
nuttig aan de vestiging van het Koninkrijk 
van God op aarde mee te werken. Deze  
medewerking vertegenwoordigt de goede 
strijd van het geloof. Dat is dezelfde strijd 
die de Koningen staande hield om voldoende 
geloof te tonen om zich door de ster te laten 
leiden door op de Eeuwige te rekenen…

Door ons lot volledig aan de Allerhoogste 
toe te vertrouwen, kunnen we ons zeer laten 
aanmoedigen door de moeilijkheden die we 
op onze weg ontmoeten. Daartegen, kunnen 
we ons er ook door laten ontmoedigen, om-
dat het geloof niet voldoende in ons werkt. 
De Koningen hadden hun zekerheid kunnen 
verliezen, toen de ster op een avond niet meer 
verscheen. Dat was vanzelfsprekend een 
diepe teleurstelling, maar zij waren daardoor 
niet terneergeslagen. Helemaal niet. Zij gin-
gen direct bij Herodes vragen: “Waar is de 
Koning der Joden geboren, want wij hebben 
zijn ster in het Oosten gezien?”. Zij volhard-
den en hadden de gelegenheid een prachtige 
getuigenis aan Herodes te geven. Daarna 
verscheen de ster opnieuw tot hun immense 
aanmoediging en zij kregen de vrucht van 
hun geloof en van hun volharding. 

Wij moeten ook een zeer grote getuigenis 

aan de wereld geven, zoals de Koningen de 
hunne hadden te geven, die lichtend was als 
de bliksem…

Onze geliefde Verlosser aanvaardde met 
een grandioze nederigheid alles wat het 
Kerstfeest inhield, dat in de hemelen begon 
toen de oproep zich liet horen: “Wie is waar-
dig het boek te openen en er de zegels van te 
verbreken?” Deze uitnodiging werd gevolgd 
door de geboorte van de Heer te Bethlehem. 
Het is in een stal dat de Zoon van God het 
licht zag en daar brachten de Koningen uit 
het Oosten hun koninklijke geschenken. Wat 
een onuitsprekelijke bescheidenheid van de 
kant van de Almachtige!...

De Heiland van de wereld eindigde zijn 
nobele aardse loopbaan aan het kruis. Drie 
dagen later vond zijn opstanding plaats, 
daarna, tijdens het hele evangelische tijd-
perk, de keuze van de leden van de kleine 
kudde en tegenwoordig de oproep van het 
Leger van de Almachtige. Het sublieme werk 
van het losgeld zal zijn stralende apotheose 
van glorie hebben tijdens het herstel van 
alle dingen, bij de opening van de graven 
en bij de opstanding van alle gestorvenen 
verdwenenen…

Laten we ons dus de zegen niet laten 
ontglippen zonder ze te grijpen. Laten we 
de totale inspanning van ons hart doen om 
ook acteurs te worden tijdens het laatste 
Kerstfeest dat eeuwig zal zijn, en waarvan er 
gezegd is dat er op de hele aarde geen kre-
ten, rouw, tranen en pijnen meer zullen zijn 
en dat de dood zelf niet meer zal bestaan.”

Wij zullen in gedachten bij alle feestverga-
deringen zijn, die plaats zullen kunnen heb-
ben en wij bieden aan iedereen onze beste 
wensen van zegen aan voor het einde van dit 
jaar en in de grote strijd voor de overwinning 
van het goede over het kwaad.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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mode te lanceren, concurrenten voor te blijven om een 
deel van de markt in de wacht te slepen. Dit is al eeu-
wenlang het geval (in Frankrijk en Italië sinds de veer-
tiende eeuw), maar vandaag de dag speelt een nieuwe 
factor een rol, het is het stempel dat onze gewoonten 
zetten op het milieu en zelfs op onze gezondheid. We 
kunnen het niet langer negeren en we moeten ons 
ervan bewust zijn en onze gewoonten veranderen. De 
eerste gewoonte om in praktijk te brengen zou dank-
baarheid zijn. Als je iets waardeert, een kledingstuk 
in dit geval, kun je het niet weggooien zonder het ooit 
aan te trekken. Men kan ook niet zomaar kopen om te 
kopen. Deze manier van doen toont een onbalans aan 
en dankbaarheid herstelt het evenwicht en maakt een 
einde aan verspilling. 

Want afval is geen teken van rijkdom, maar eerder 
van ondankbaarheid. Laten we niet vergeten dat onze 
beminde Heiland, na het vermenigvuldigen van de 
broden en vissen om de 5000 mensen die naar Hem 
luisterden te voeden, zijn discipelen aanbeval om de 
overgebleven stukken te verzamelen, zodat er niets 
verloren zou gaan. Johannes 6: 12. 

We zien hier, net als elders, dat de mens een nieuwe 
opvoeding nodig heeft om te worden hersteld tot de 
perfectie die hem ten deel viel ten tijde van de schep-
ping. Bij het herstel van alle dingen, lang geleden al 
aangekondigd door de profeten en door Christus, en 
dat al is begonnen met de publicatie in 1922 van De 
Boodschap aan de Mensheid, zullen alle mensen in 
staat zijn om deze opleiding te ontvangen onder het 
beschermheerschap van Christus en zijn Kerk die hun 
leven gaven voor al die zondaars die we zijn. Door 
dit offer kan iedereen bedekt worden met de mantel 
van gerechtigheid die nooit uit de mode zal raken 
en ons in staat zal stellen de volmaaktheid van een 
aards kind van God en daarmee het eeuwige leven  
te bereiken. 

Een uitzonderlijke nanny!
Het onderstaande verhaal verscheen in Le Courrier 
de l’Ouest.

Een geit redt een moederloos veulen
 

Gamin uit Vire, een halfbloed donker roodbruin veu-
len, is wees. Zijn moeder stierf tijdens de geboorte. Dit 
drie maanden oude harddravertje dankt zijn overleven 
aan een geit die hem vanaf het begin zoogt. Geboren 
uit een volbloed hengst uit Alezan en een Franse mer-
rie, heeft Gamin nu een mooie toekomst voor zich als 
springpaard.

Het begon allemaal in Champigné. Toen Bernard Dril-
lot, de eigenaar van het veulen, zag dat zijn fokmerrie 
dood zou gaan, deed hij meteen een beroep op zijn 
vriend Pierre Gentilhomme. Diens zoon, Patrick Gen-
tilhomme, fokte geiten in Soulaire-et-Bourg.

En deze man, die zijn naam met rechte draagt, aar-
zelde niet om hem één van zijn geiten te lenen. Het 
was een geluk voor Gamin, dat Patrick’s geiten over-
vloedig melk produceren. “We hebben op dit moment 
een geit, die drie kleintjes zoogt en desondanks nog 
steeds te veel melk geeft!” merkt Pierre Gentilhomme 
op. Dan verkaart hij : “Geitenmelk komt het dichtst in 
de buurt van paardenmelk.” 

Toen het veulen was geboren, gaven Mr en Mrs Dril-
lot hem “collestraum”, een vervanger voor melk. Maar 
Gamin zou niet ver zijn gekomen, als hij alleen was 
gevoed met poedermelk. Gelukkig voor hem liet een 
“moeder” niet lang op zich wachten.

“Hier zijn Gamin en zijn moeder!”
“In het begin lieten we de geit op een tafel klimmen, 
zodat het veulen kon zuigen. Nu moet hij zichzelf al-
leen zien te redden”, zegt Bernard Drillot. Wat de vrouw 
van Pierre Gentilhomme betreft, zij herinnert zich met 
hoeveel vuur Gamin streed. “Je kon merken dat hij 
wilde leven,” herinnert ze zich, “dat hij niet zonder 
meer dood wilde gaan. Welnee, hij ging zijn melk wel 
bij een geit halen.”

Wanneer de twee dieren plotseling het boerenerf 
oversteken, het veulen volledig fit en in de pas met de 
moedergeit, roept Pierre Gentilhomme uit : “Hier, hier 
zijn Gamin en zijn moeder!” En de hele wereld vindt 
dat vanzelfsprekend...

Toch zal dit geïmproviseerde moederschap niet voor 
onbepaalde tijd duren. Bernard D. beloofde de geit na 
twee maanden terug te brengen. De Gentilhommes kon-
den wel zeggen dat het niet nodig was, maar Gamin’s 
eigenaar is stellig: volgende winter moet het veulen de 
wei in met zijn zus Fanette, die een jaar oud is. “Hij is 
nog te jong,” meent Patrick Gentilhomme vol gevoel.

Een sterk karakter 

Maar meneer Drillot is het daar niet mee eens. “Hij zal 
moeten wennen aan het leven met paarden. Anders 
loopt hij het risico niet geaccepteerd te worden in zijn 
contact met andere paarden. Om nog maar te zwijgen 
van het feit dat hij nu door de mensen wordt vertroe-
teld. Als we hem moeten gaan trainen, zal hij het niet 
begrijpen en zal hij daar niet aan wennen. Hij begint 
nu al een sterk karakter te krijgen…” 

Voorlopig hebben Gamin en de moedergeit een 
gelukkige tijd in Champigné. In afwachting van de 

scheiding van zijn “moeder”, en later zijn begin van 
een paardencarrière heeft Gamin uit Vire recht op een 
beetje respijt. Het moet gezegd worden, dat zijn leven 
werd gekenmerkt door een chaotisch begin...

Gelukkig lijkt geitenmelk in samenstelling en smaak 
veel op die van een merrie en is geschikt voor het 
jonge veulen en zo kan het dus overleven ondanks 
het verlies van zijn moeder. Wat haar rol als voedster 
betreft, komt ze heel goed tegemoet aan de verlangens 
en behoeften van haar “baby” die echter drie keer zo 
groot is in maat en gewicht, (zoals de foto bij de tekst 
van de journalist ons laat zien), als zij.

Dit is weer een bewijs dat, hoe verschillend ze ook 
van uiterlijk en aard kunnen zijn, dieren elkaar snel 
begrijpen, aardig vinden en bevriend raken. Dit gaat 
des te gemakkelijker, als de mens als bemiddelaar op-
treedt. Dit zou ook zo zijn aan het begin van de tijden 
en volgens de gedachten van de goddelijke Schepper. 
En het was hierin dat de superioriteit van de mens 
ten opzichte van alle andere schepselen zou worden 
bevestigd. Die zouden hem dan gehechtheid en trouw 
hebben betoond en met elkaar een perfecte harmonie 
hebben bereikt. 

De verwijdering van de mens tot de Bron van het 
Goede door zijn ondankbaarheid en nieuwsgierigheid 
maakte een zondaar van hem. Het was door hem, door 
zijn daden, dat de gemeenschap en het begrip tussen 
de schepselen werden verbroken en de vervloeking 
onze planeet op verschillende manieren trof. Niet als 
een straf die van God komt, maar als de gelijkwaardig-
heid van het kwaad dat is begaan. 

Paarden uit liefhebberij laten draven en daarmee 
geld “verdienen”, is zeker niet zo bedoeld, hoewel 
dat in onze wereld wel als zodanig wordt beschouwd. 
Trouwens niet meer dan andere manifestaties waar-
van de mens het voorwerp maakt van zijn ontspan-
ning en vermaak. Dit zijn ongezonde evenementen 
die, verre van zijn culturele niveau te verhogen, wat 
hij op grote schaal beweert, dat integendeel alleen  
maar verlagen. 

Dat Gamin uit Vire in contact wordt gebracht met zijn 
soortgenoten is begrijpelijk en natuurlijk. Maar het is 
zeker dat hij, als hij kon kiezen, liever rustig met hen 
en met zijn “moeder” waaraan hij gehecht is, in het 
verse gras zou grazen dan getraind te worden om aan 
paardenrennen mee te doen... Omdat die atmosfeer 
hem niet aanlokt en hij niets geeft om ovaties en om 
geldverdienen. 


