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de aarde bezig is omvergeworpen te worden. Voor hen 
kan het jaar dat begint, dan een prachtig jaar zijn, vol 
vreugde en optimisme, door zich te voeden met deze 
verwachtingen die zekerheid bieden en niet bedriegen.

Inderdaad, de rampspoed aangekondigd in de Schrift, 
die zich zal uitstrekken over de hele aarde, zal maar 
kortstondig zijn. Overigens zal ze degenen niet treffen 
die bezig zijn om het Koninkrijk van God op de aarde 
te vestigen en die vriendelijke, welwillende, vredige 
gevoelens koesteren, de gevoelens van het Rijk Gods. 
Daarvoor moeten we natuurlijk afstand doen van al-
les wat egoïstisch is, van alles wat slecht is en kwaad 
berokkent aan de naaste. De basis die aan de mens-
heid gegeven is om vreugde en zegen te verwezenlij-
ken is de universele wet van de naastenliefde. Deze 
wet toont aan dat men altijd voor het welzijn van zijn 
gelijke moet bestaan en dat men, zolang men dit niet 
doet, eerst zichzelf kwaad berokkent, want volgens 
Zijn onuitsprekelijke wijsheid heeft God het menselijk 
organisme geschapen opdat het onderworpen zou wor-
den aan de wet van de zegen en het evenwicht. Zodra 
de mens deze wet schendt begint het proces van de 
aftakeling ongemerkt zijn werk in hem. 

 Kringloop is op alle gebieden onontbeerlijk om het 
bestaan te onderhouden. Deze kringloop uit zich op 
de aarde door middel van het hydrografisch systeem. 
In ons lichaam komt deze tot stand door de bloeds-
omloop. Hij moet zich ook geestelijk verwezenlijken en 
concreet worden door overeenkomsten in sympathie, 
harmonische uitwisselingen van welwillendheid en 
genegenheid die getoond moeten worden te midden 
van de mensen om hen met elkaar te verenigen in een 
prachtige broederschap. Dit vriendelijke fluïdum zou 
voortdurend moeten circuleren tussen de leden van de 
grote menselijke familie. 

Als deze circulatie niet bij iemand bestaat, is dit een 
groot tekort voor zijn organisme, want reeds onverschil-
ligheid is niet goed voor de gevoelszenuwen. Dezen 
hebben het voedsel van de ware liefde absoluut nodig. 
Vijandschap, wrok en bittere gevoelens veroorzaken 
zenuwtrekkingen en werken op het organisme als 
een rem die de adem van het leven verlamt. Al deze 
gevoelens zijn dus een immens nadeel voor de mens 
en moeten absoluut vermeden worden. Zij brengen 
tenslotte ondergang en dood voort. De mensen weten 
dit in het algemeen niet. Maar het moment is nu aan-
gekomen dat wie wil, kan leren wat hij moet doen om 
gelukkig en levensvatbaar te worden.

Allerlei dingen zijn onontbeerlijk om het eeuwige 
gelukkige leven te verwezenlijken. De Schrift zegt 
dat de mens niet alleen van brood zal leven, maar 

Nieuwe dingen beleven

HET is gebruikelijk om in de menselijke samen- 
 leving, bij het begin van elk nieuw jaar, elkaar 

alle goeds, gezondheid, welvaart en vooral vrede toe te 
wensen in deze tijd van onrust waarin wij nu leven. De 
toestand in de wereld is tegenwoordig namelijk erbar-
melijk. Hij treft ieder in het algemeen en veroorzaakt 
zorgen, angsten en kwellingen voor de ziel. 

Toch is dit niet zo voor degenen die gewijd zijn in de 
goddelijke wegen en die trachten na te leven. Zij ken-
nen de tijden en de momenten. Zij zijn op de hoogte 
van de prachtige dingen die de Almachtige voor de 
mensen voorzien heeft. Zij weten dat wij in de tijd  
leven waarin het herstel van alle dingen werkelijkheid 
zal worden, met alles wat het inhoudt aan weldoende 
uitingen. 

Inderdaad, al zouden enerzijds de mensen door de 
zondeval van hun eerste ouders, voor altijd verloren 
zijn, wegens het offer dat de Zoon van God, onze dier-
bare Verlosser, voor hen bracht, is anderzijds de hoop 
op de opstanding aanwezig, schitterend en geruststel-
lend voor iedereen. Degenen die in het dodenrijk zijn 
neergedaald zullen de stem van de Zoon van God  
horen. Zij zullen uit het graf opstaan om de moge-
lijkheid te hebben een nieuw leven te beginnen, dat 
eeuwig zal duren op de herstelde aarde, door aardse 
kinderen van God te worden die volledig hervormd zijn 
door de verandering van hun gevoelens

Dat is voor allen een oneindig troostend vooruit-
zicht, want de waarheid is, dat de mensen, wanneer 
zij sterven, gewoon gaan slapen tot op de dag dat zij 
terug tot het leven geroepen zullen worden door onze 
geliefde Verlosser. “Er is noch werk noch loon in het 
dodenverblijf waarheen je gaat”, zegt ons de Schrift. 
Wanneer de mensen tot het leven teruggeroepen zul-
len worden, zullen zij eenvoudig de indruk hebben uit 
hun nachtelijke slaap te ontwaken om binnen geleid 
te worden in het aardse Koninkrijk van God. Niemand 
heeft dus iets te riskeren, wegens het heil dat zich in 
Jezus, onze dierbare Verlosser, openbaart. 

Hoe troostend is het deze zekerheid te hebben door 
onze kennis van het plan van God, dat Hij al ontwor-
pen heeft vóór de schepping van de wereld. Wanneer 
wij, door de geest van God die op ons zesde zintuig 
inwerkt, de omtrekken van het komende Koninkrijk 
Gods kunnen onderscheiden, dringt een diep gevoel 
van zekerheid, vrede en rust in ons hele wezen door. 
Wij zijn zeker van zijn komst en wij verlangen van 

ganser harte naar de gezegende verwezenlijking er 
van, want wij weten, dat het Rijk van God de duur-
zame vrede en geluk voor de hele huidige kreunende 
en lijdende mensheid met zich meebrengt, volgens de 
woorden van de apostel Paulus. Hij voegt eraan toe 
dat de mensheid zich tegenwoordig in de barensweeën 
van de nieuwe wereld bevindt en dat ze zonder het te 
beseffen reikhalzend de openbaring van de kinderen 
van God verwacht. Dat zijn degenen die de Almach-
tige belast heeft Zijn Koninkrijk van vrede en zegen 
te vestigen op de hele aarde. 

Alle profeten van het oude verbond hebben al in hun 
tijd de komst van het Koninkrijk van God op de aarde 
aangekondigd. Zij hebben er prachtige beschrijvingen 
van gegeven, in het bijzonder Jesaja. Zij voorspelden 
de komst van de Messias, zijn buitengewone geboorte, 
zijn aardse ambt en een groot aantal bijzondere details 
van zijn leven. Zij kondigden ook zijn dood aan, die 
het losgeld betekende voor het mensdom betaald met 
zijn bloed. Zij spraken ook nog over zijn verrijzenis, 
over de onuitsprekelijke dingen die er al uit zijn voort-
gevloeid en over de nog wonderbaarlijkere dingen die 
zullen gebeuren. 

Deze diepe indrukken werden door de profeten ge-
voeld meerdere eeuwen, voordat de gebeurtenissen 
plaatsvonden. Dat alles werd hun medegedeeld door 
hun zesde zintuig, tegenwoordig nog onbekend voor 
bijna alle mensen. Al deze goddelijke beloften hebben 
degenen prachtig aangemoedigd die ze gekregen heb-
ben in een nederig en goed gesteld hart en die erin 
hebben geloofd. Zo onderhielden Simeon, Anna de pro-
fetes en sommige andere vrienden zorgvuldig het vuur 
van deze profeten. Zij konden zo de Messias herkennen 
tijdens zijn komst op de aarde en door de Almachtige 
gebruikt worden om hun getuigenis te brengen. 

Het is ook door de macht van de geest van God, die 
op ons zesde zintuig inwerkt, dat wij het prachtige vi-
sioen van het Koninkrijk van God kunnen hebben dat 
zich op aarde vestigt en dat alle ongeluk, alle vervloe-
king, alle pijnen, alle tranen, de ziekte en de dood zal 
verjagen. Iedereen die wil, kan zich door deze gran-
dioze vooruitzichten laten doordringen en aanmoedi-
gen, die diep troostend en absoluut zeker zijn. Allen 
die ze kunnen opnemen, door tot God te naderen en 
door te trachten Zijn programma te volgen, kunnen dan 
aan de angst en de vrees ontsnappen die de mensen 
in het algemeen bestoken in deze tijden, waar alles op 

 Mijn vreugde is overvloedig 
in dienst van de Heer

MAMMA, mam, kom snel kijken... De 
 kastanjes zijn vanochtend bedekt met 

sneeuw. Oh! het is prachtig.”
Inderdaad, gekleed in zijn winterse tooi 

zag het bos er geweldig uit in zijn witte jas. 
“Mam, mam, ik hoorde de koekoek zingen. 

Kom snel om ernaar te luisteren...”
Wat veel spannende dingen ontdekte Char-

lotte op haar geboorte-eiland Corsica, zo veel 
interessanter dan de lessen die in de boeken 
werden onderwezen... Het vooruitzicht om 
onderwijzeres te worden, zoals haar ouders 
wilden, boeide haar niet erg. Dus gaf ze er 
de voorkeur aan om zich tevreden te stellen 
met haar schooldiploma en haar bergachtige 
eiland te verlaten, waar ze zo’n heerlijke 
jeugd had gehad. 

Nadat ze van boord was gegaan in de be-
langrijkste handelshaven van Frankrijk, ging 

Charlotte naar een katholiek pensionaat, dat 
zich voortaan met haar opleiding zou belas-
ten. Welnu, op een ochtend vroeg, toen de 
mistral gierde met koude vlagen, ging de 
tiener, goed ingepakt daar naar de kleine 
kapel en zag op de binnenplaats van het 
weeshuis heel jonge kinderen in hun dunne 
grijze blouse de bladeren verzamelen, die in 
de herfst van de takken waren gewaaid. Vol 
medelijden dacht ze op hetzelfde moment dat 
ze in opstand kwam tegen de hardheid van 
de harten van de nonnen: arme kleintjes! 
Intussen vervolgden haar klasgenoten hun 
weg zonder daardoor geraakt te worden. 

Op 15-jarige leeftijd ging Charlotte naar 
dat pensionaat en ze was 18 toen ze daar weer 
vertrok. Een heel nieuw leven begon daarna 
op de handelsschool die een volleerde secre-
taresse van haar moest maken. Haar ouders 
waren zich bewust van hun verantwoordelijk-
heid en hadden haar onder het wakend oog 
van twee tantes geplaatst. Het meisje voegde 

zich zuchtend naar de strenge discipline die 
haar werd opgelegd: begerig om te trouwen 
en aan dit juk te ontsnappen... Die kans liet 
niet lang op zich wachten  

Charlotte had werk gevonden op een 
kantoor en ze moest zich wel bekennen, dat 
de boekhouder daar haar niet onverschillig 
liet. Van zijn kant voelde de jonge man een 
grote aantrekkingskracht voor de aardige 
secretaresse. Er werden dan ook al snel hu-
welijksplannen gesmeed.

Toen haar ouders van deze plannen hoor-
den, hieven ze hun armen ten hemel, en 
de boodschap die ze onmiddellijk naar hun 
dochter stuurden, liet haar geen enkele keus: 
“Kom onmiddellijk naar huis, anders komen 
we je halen. Wij zijn er fel op tegen, dat je 
met een Italiaan trouwt.” 

Charlotte hield veel van Angelo en kon 
haast niet beslissen om zulke innige banden 
te verbreken. Maar als gehoorzame dochter 
besloot ze om toch haar ouders te gehoorza-

men door haar verloving te verbreken. Maar 
er was geen sprake van met haar verdriet 
terug te keren naar Corsica. In plaats daar-
van ging ze in de richting van T., waar ze 
een toevluchtsoord vond in een protestants 
tehuis voor jonge meisjes die op zoek waren 
naar werk. 

Uitgeput, ziek, koortsig en gedemorali-
seerd liep Charlotte daar de honderd stappen 
heen en weer in haar kleine kamer, terwijl ze 
keek naar de neervallende regen. Plotseling 
nam er een onweerstaanbare drang bezit van 
haar om voor een paar momenten uit deze 
kooi te ontsnappen. Ze liep naar de kamer 
van de directrice en vroeg: “Mevrouw, mag 
ik even naar een winkel om een paraplu te 
kopen?” Op het bevestigende antwoord van 
de directrice ging ze naar buiten en begon te 
lopen, te lopen en nog eens te lopen alsof de 
donkere ideeën die haar achtervolgden, haar 
door deze oefening zouden verlaten. Plotse-
ling stopte het zien van een dierentuin haar in 
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haar vaart. Even afgeleid begon ze te kijken 
hoe de dieren rondjes liepen. Op een paar 
passen afstand deden een sergeant en een 
burger hetzelfde. Het meisje liep op hen af:

“Kunnen jullie me de plek wijzen waar de 
Garonne loopt?” 

“Zeker,” antwoordde de burger, “het is het 
gemakkelijkste als ik je er even heen breng.”

Na een poosje naar de rivier gekeken te 
hebben, stelde de jonge man voor: “Laten we 
samen iets gaan drinken.” Aan het cafétafel-
tje begon hij een gesprek: “Sta me toe je mijn 
papieren te laten zien. Zoals je ziet, heet ik 
Paul R. en ik ben mecanicien van mijn vak.”

De uren vlogen voorbij en het was tijd 
om als een haas terug te gaan. Voor de deur 
van het tehuis beloofde Paul bij Charlotte 
het afscheid: 

“Morgen wacht ik je hier aan het begin 
van de middag op.” 

“Denkt u dat maar niet, meneer. Hoe- 
wel uw gezelschap echt heel aangenaam  

is geweest, wil ik u liever niet terugzien.” 
Toch was Paul er de volgende dag. Charlotte, 
die hem vanuit haar raam zag, dacht: ik moet 
hem vertellen niet op mij te wachten. Hij 
verspilt zijn tijd, de arme man. Maar ik kan 
niet naar buiten zonder toestemming van de 
directrice die in de kapel is. Niets aan te doen, 
ik zal haar een leugentje moeten vertellen, 
dat ik briefpapier moet kopen om naar mijn 
ouders te schrijven. En dat trucje slaagde. 
Ze kon even naar hem toe om dat te zeggen.

Maar Paul bleek zeer vasthoudend te zijn: 
“Laten we een wandeling maken in de 

stad. Ik zal je de kerk laten zien die bijzonder 
mooi en beroemd is.” 

“Daar is geen sprake van, meneer. Ik moet 
nu weer naar huis.” 

“Ik zie, juffrouw, dat je erg moe bent. Wat 
je nodig hebt, is rust. Ik stel je voor aan een 
van mijn nichten in B. in het zuiden. Je hoeft 
daar niets te doen, terwijl ik mee doe aan de 
druivenpluk daar.”

Moe van de strijd gaf Charlotte toe, en de 
directrice liet haar gaan in gezelschap van die 
man, die zich had voorgedaan als haar neef. 
Die avond kwamen de twee jonge mensen in 
B. aan bij de brave mensen die hen hartelijk 
welkom heetten, blij om Charlotte als Pauls 
verloofde, zoals hij haar had voorgesteld, te 
ontvangen. 

Een paar dagen verstreken... Toen ze haar 
gastvrouw zag worstelen met het dragen van 
een grote, zware mand vol druiven, bood 
Charlotte aan om haar te helpen. Plotseling 
hoorde ze een ongewoon gekraak in haar pols 
en een intense pijn volgde met een snelle 
zwelling van de hele hand. De geraadpleegde 
dorpsarts kon er niets aan doen en zei dat ze 
naar het ziekenhuis van T. moest. Charlotte 
zou het bij 40 graden koorts wel uit hebben 
willen schreeuwen, zoveel pijn had ze. Alleen 
injecties met morfine konden de ondraaglijke 
pijn verlichten. Een maand na het ongeluk 
was het oordeel van alle geraadpleegde 

specialisten hetzelfde, en categorisch: “Na 
Allerheiligen moet uw hand geamputeerd 
worden!” 

Vanaf dat moment klampte Charlotte zich 
met heel haar hart vast aan Paul, de trouwe 
vriend die haar elke dag bezocht en haar met 
geschenken overlaadde. Maar ze was zich er 
terdege van bewust, dat er geen sprake kon 
zijn van een huwelijk tussen hen, als haar 
hand eenmaal was geamputeerd. 

“Wat? Geen huwelijk meer? Het verandert 
niets aan mijn gevoelens. Ik beloof je dat we 
gaan trouwen.”

Charlotte smeekte de dokter: “Ik smeek 
u, dokter, zoek een andere manier dan deze 
verschrikkelijke operatie.” 

“Onmogelijk, juffrouw. Gangreen gaat 
zijn werk doen. Dan zal niet alleen de hand 
geamputeerd moeten worden, maar de hele 
arm, omdat de infectie elke dag terrein gaat 
winnen.” 

Op Corsica hadden de ouders daar geen 

van elk woord dat uit de mond van God komt. Dat 
betekent van de goddelijke lessen. Als ze gevolgd 
worden geven deze een heerlijk resultaat. Ze openen 
ons zesde zintuig voor de geest van God, die ons het 
geloof en de zekerheid meedeelt in de beloften van 
de Almachtige. De geest van God nodigt ons ook uit 
om ons aan te sluiten bij het goddelijke programma, 
dat tegenwoordig eruit bestaat om het Koninkrijk van 
God op aarde te vestigen. Vanaf dat moment is de god-
delijke bescherming voor ons verzekerd. De komende 
rampspoed bereikt niet wie zich nederig onderwerpt 
aan de principes van de waarheid en zich van ganser 
harte aansluit bij het werk van God, dat over de hele 
aarde de paradijselijke toestand, die in Eden verloren 
ging, zal herstellen. 

De vooruitzichten die vóór ons liggen, zijn dus erg 
verheugend. Daarom zou het niet verstandig zijn te  
wenen om de oude wereld die aan het verdwijnen is om 
plaats te maken voor de nieuwe dingen. De naderende 
rampspoed is eenvoudig het resultaat van het gedrag 
van de hoogmoedige en de opvliegende mensen, die 
in dienst van de Satan en zijn demonen werken. Zij 
zijn het die de stok der goddelozen en de scepter der 
heersers dreigend zwaaien. Maar de Schrift zegt ons, 
dat de vestiging van het Koninkrijk van God dat alles 
zal vernietigen.  Alle mensen, zolang onderworpen aan 
de macht van de tegenstrever en van degenen die hem 
dienen, zullen weldra uit volle borst deze bevrijdings-
kreet doen horen: “De tiran is niet meer, de stok van 
de heersers heeft opgehouden te slaan, gans het land 
ademt vrede uit.” 

Deze prachtige tijden zullen zich openbaren. Daarom 
hebben allen die zich bij het werk van de Allerhoog-
ste aansluiten, prachtige vooruitzichten voor zich, en 
het nieuwe jaar biedt zich aan hen aan onder onein-
dig geruststellende en aanmoedigende vooruitzichten.  
Ieder van onze lezers wordt ertoe uitgenodigd zich 
deze glorierijke verwachtingen en deze vaste zeker-
heden toe te eigenen in de loop van het komende jaar, 
door De Boodschap aan de Mensheid en het boek Het 
Eeuwige Leven te lezen. Deze twee goddelijke docu-
menten staan tegenwoordig alle welgestelde harten 
ter beschikking om het hun te veroorloven zich bij de 
instelling van het Koninkrijk van God aan te sluiten. 
Alle mensen worden tegenwoordig uitgenodigd zacht-
moedigen te worden die de aarde zullen erven, volgens 
de gedachten van de profeet. 

Dat is de wens die wij tot al onze geliefde lezers 
richten, met de uitdrukking van al onze sympathie en 
levende genegenheid in naam van het Rijk van God.

Voor een wereld zonder geld
Uit de krant Ouest-France van 18 januari 2021 geven 
we uit de rubriek “Courrier des lecteurs” het onder-
staande artikel van Laurent Prost weer, dat een inte-
ressant voorstel van een wereld zonder geld ontvouwt:

“Laten we ons voorstellen, dat we in een wereld zon-
der geld leven “ 
Société: “Deze utopie lijkt ons heel goed haalbaar, 
langs een vreedzame weg, als velen van ons dat willen. 
Zou dit niet de enige manier zijn om vrijheid, gelijk-
heid en broederschap tot werkelijkheid te maken?” 
“Velen van ons zijn zich ervan bewust, dat we de 
manier waarop we de dingen zien en over de dingen 
denken, moeten veranderen en dat de organisatie van 
onze wereld zich moet ontwikkelen, zodat we (zonder 
uitzondering) met voorrang voor elkaar en onze aarde 
kunnen zorgen. 

Het lijkt ons duidelijk, dat wij, door onze afhankelijk-
heid van geld, denken en handelen op een manier die 
onverenigbaar is met echte duurzame ontwikkeling. [...] 

Afgezien van het handhaven van een heel betrek-
kelijke, maatschappelijke vrede zijn wij van mening, 
dat ons systeem van marktwerking (uiteraard met ver-
schillende maatschappelijke klassen) veel meer een 
probleem dan een oplossing is. Naar onze mening ver-
hindert het ons om verantwoordelijk en humanistisch 
te handelen. Dus, wat te doen? 

We zijn met duizenden op de vijf continenten er weer 
van overtuigd geraakt, dat we “snel” moeten overgaan 
naar een beschaving zonder geld. 

Vooral omdat het monetaire systeem in feite slechts 
voor een minderheid van de mensen echt winstgevend 
is. Zeker, dit plan voor de mensheid lijkt misschien 
ondenkbaar en onmogelijk vanwege onze manier van 
kijken en denken, onze huidige organisatie, en ook door 
de culturele verschillen tussen landen. 

Het is inderdaad een utopie, maar het lijkt ons heel 
goed haalbaar, als velen van ons dat willen. Dit lijkt 
ons de enige manier om vrijheid, gelijkheid en broe-
derschap voor iedereen effectief te maken. 

Kortom, het zou niet gaan om het opnieuw opbou-
wen van alles, maar om ons te baseren op activiteiten 
die al bestaan, echter zonder de activiteiten die ver-
band houden met financiële aspecten, waarvan het 
personeelsbestand voor een groot deel zou komen te 
werken in andere sectoren van bedrijvigheid, wat zou 
resulteren in kortere arbeidstijden en een betere kwa-
liteit van leven. 

Laten we ons voorstellen, dat we leven in een wereld 
zonder geld, en zonder alles wat wij daardoor doen... 
Met de krachtige logistieke middelen die we vandaag 
tot onze beschikking hebben en met een echt gemeen-
schapsgevoel (dat, zonder de angst om zonder geld te 
komen te zitten, nog natuurlijker zou zijn), zouden we 
erin slagen onszelf zo te organiseren, dat iedereen zich 
kan voeden, huisvesten, kleden, vermaken, deelnemen 
aan het leven in de maatschappij. 

Dat sommige mensen (dat zijn er niet zo veel) hun 
bijdragen nu wel of niet leveren, zou geen probleem 
zijn, omdat het het leven in de matschappij niet  
zou belemmeren. Bovendien, zelfs als het betekent 
dat er bij toerbeurt moet worden gewerkt, zouden 
er genoeg mensen zijn voor de zware taken. In feite 
heeft onze wereld een enorm potentieel aan “goede  
mensen”. 

In eerste instantie zou er vanwege onze gewoonten 
een grote vraag kunnen zijn naar consumptiegoederen, 
evenals naar mobiliteit binnen en tussen de landen, 
maar dit zou niet lang duren, omdat er minder prikkels 
voor zouden zijn. 

Deze overgang naar een post-monetaire beschaving 
zou bijvoorbeeld in drie fasen kunnen worden gedaan 
(het verzamelen, de overgang, dan de organisatie), 
gebaseerd op een wereldwijde democratische organi-
satie, met verschillende niveaus van vergaderingen, 
zonder leider (geen zoektocht naar macht), maar met 
coördinatoren. We bieden dus een wereldwijd systeem 
van niet marktgericht handelen, door de beschikbare 
middelen te begroten en de stroom ervan te beheren, 
om te voldoen aan de meest elementaire behoeften tot 
aan de meest secundaire. 

Misschien vindt u dat onze ideeën voor het opzetten 
van deze beschaving zonder geld, vaag zijn. 

Dit is deels het geval, want het onbekende is nood-
zakelijkerwijs verbonden met deze diepgaande veran-
dering in onze waarden, onze visie op de wereld, onze 
manier van denken en het organiseren van de wereld. 
Maar de mens is ongelooflijk creatief en in staat om 
zich aan te passen, vooral als hij weet dat het voor een 
goed doel is voor iedereen.” [...]

F.L.A. Freytag, de laatste Boodschapper van God van 
onze tijd, vertelt ons het volgende over geld, in zijn 
Boodschap aan de Mensheid in hoofdstuk 6: Het slaan 
van munten werd geïntroduceerd in Rome in het jaar 
269 v.Chr., maar het bestond al lang eerder onder de 
Lydianen. Het gemunte geld werd vervolgens alleen 

gebruikt als basis voor betalingen bij ruilen; het werd 
niet bewaard, het werd niet verzameld om fortuinen 
te creëren, zoals momenteel wordt gedaan. Er werden 
niet altijd metalen munten gebruikt als betalingen, 
maar meestal werd in het verleden vee voor de handel 
gebruikt. Als we het over geldelijke kwesties hebben, 
denken we aan zilvergeld; de uitdrukking “geldelijk” 
komt van die oude handelsgewoonte, omdat het woord 
“pecunia” vee betekent (het vee dat werd gebruikt voor 
betalingen). Slaven werden ook gebruikt als wissel-
geld. De slaaf werd gegeven in ruil voor de goederen. 
Sommige volkeren gebruikten stenen munten, houten 
munten, schelpen of zelfs stoffen. 

De noodzaak van ruilhandel en het verschijnen van 
geld (vee, slaven, metalen, enz.) zijn een duidelijk teken 
van de veroordeling die zwaar drukte op de mensheid, 
die niet in overeenstemming was met de Goddelijke 
Wet. Aan de andere kant is alles wat volgens de God-
delijke Wet in het universum plaats vindt, helemaal 
kosteloos. Er is geen ruilen nodig, geen compensatie, 
geen betaling. Betaling was pas nodig op de dag, dat 
de mensen veroordeeld werden. Vanaf dat moment 
moest er vanzelf betaald worden, met het oog op hun 
herstel, zodat ze weer gemeenschap met de Eeuwige 
konden hebben... 

Het bovenstaande laat ons de oorsprong van het 
geld begrijpen en het feit dat het het resultaat is van 
de zondeval van de mens. Het verschijnen en gebrui-
ken van geld is dus geen teken van vooruitgang van 
de mensheid, maar een bewijs van haar veroordeling, 
zoals we leren uit de tekst, die we zojuist hebben ge-
citeerd. Om daarvan overtuigd te worden, volstaat het 
om te zien wat we met het geld hebben gedaan. Het is 
in feite de zenuw van de oorlog. Sommigen zullen ons 
vertellen, dat er geld voor nodig is om te leven, zozeer 
we gewend zijn door de huidige stand van zaken. Het 
is echter helemaal niet vanzelfsprekend om overal geld 
mee te verdienen en we hebben grote belangstelling 
voor Laurent Prost’s voorstel van een wereld zonder 
geld. Vooral om te merken, dat sommige mensen zich 
een wereld zonder geld kunnen voorstellen, wat een 
teken is van een gezond oordeel en het bewijs van een 
zekere ontwikkeling in het denken. 

Want geld heeft het begrip van hen die zich erdoor 
laten domineren, bedorven. Men kan goed zeggen dat 
het, samen met egoïsme en religiositeit, de belangrijk-
ste oorzaak van menselijk ongeluk is. Het creëren van 
een wereld zonder geld is niet alleen mogelijk, maar 
het is ook wat er in de nabije toekomst zal gebeuren. 
Bovendien kunnen we zelfs zeggen, dat het al begon-
nen is. De apostel Petrus vertelt ons immers: “Het was 
niet door vergankelijke dingen, door zilver of goud, 
dat u werd verlost van de ijdele manier van leven die 
u van uw vaderen had geërfd, maar door het kostbare 
bloed van Christus, zoals van een lam zonder gebreken 
of smet.” 1 Petrus 1: 17, 18. Dus werden we kosteloos 
vrijgekocht. Het is echter nog steeds nodig om een 
tegenpartij in te brengen, en dat is liefde. 

Inderdaad, als we geld definitief willen vervangen, 
hebben we liefde nodig. Geld dat onder de mensen 
werd ingesteld, heeft de liefde vervangen die vrij tus-
sen hen had moeten stromen. Om deze stand van za-
ken te herstellen, moeten we leren om van onze naaste 
te houden, om kosteloos alles te doen, te geven en te 
ontvangen. Dit is wat er zal gebeuren in het Koninkrijk 
der Gerechtigheid dat spoedig op aarde zal worden 
geïntroduceerd, waar alle mensen broeders zullen zijn 
geworden en één Vader zullen hebben: de Eeuwige. 
Deze prachtige tijd zal spoedig tot bloei komen tot 
vreugde van alle mensen en als een grote hoop, die 
we te danken hebben aan het geloof en het doorzet-
tingsvermogen van onze dierbare Heiland die met zijn 
leven ons losgeld betaalde. 

Dit is het prachtige goede nieuws in het Evangelie 
van Christus, gericht tot al diegenen die, net als Laurent 
Prost, streven naar een betere wereld. We kunnen hun 
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idee van tot de dag dat ze, door een combi-
natie van omstandigheden, achter kwamen. 

Paul dacht er veel over na, hoe hij zijn ver-
loofde kon redden van deze verschrikkelijke 
beproeving en kreeg een paar dagen voor de 
operatie een idee, dat hij aan Charlotte voor-
legde. Zij was het ermee eens en het werd 
uitgevoerd. Een open koets met een paard 
ervoor wachtte onopvallend voor het zieken-
huis. De patiënte verscheen op pantoffels en 
met een jas over haar nachtjapon. Zo verlie-
ten ze stiekem het ziekenhuis. Na een paar 
kilometer kwam het span aan in een klein 
dorpje aan de Tarn waar een beroemde man 
woonde die ledematen weer in het lid kon 
zetten. Het duurde een tijdje, want hij was in 
de stal bezig met het verzorgen van zijn vee. 
Toen Charlotte hem zag aankomen, gekleed 
in boerenkleren, met een oude verschoten 
hoed, raakte ze bijna in paniek en riep: “Raak 
me niet aan. Ik heb vreselijke pijn.” 

De man nam zachtjes haar pols in zijn 

handen en bekeek hem nauwkeurig, dan 
maakte hij zonder waarschuwing een be-
paalde beweging, je hoorde een gekraak 
gevolgd door een paar woorden: “Het is 
gewoon een slecht behandelde verstuiking. 
Alles zit weer op zijn plaats. Het is nog slechts 
een kwestie van tijd.” 

Op het gemeentehuis konden Paul en 
Charlotte tenslotte de huwelijksakte onder-
tekenen en op Corsica verslag doen van die 
gelukkige gebeurtenis. De bruidegom, die 
van plan was om een garage op zijn naam 
te zetten, bezocht vele steden met Charlotte. 
Toen ze P. ontdekte, was ze meteen enthou-
siast over de schoonheid van die plek. Midden 
van januari was de hemel blauw; de lucht 
was bijzonder zacht en de geurige mimosa 
bloeide. 

“Ah! Hier wil ik graag wonen,” riep de 
jonge vrouw. En Paul antwoordde:

“Wil je dat graag? Dan doen we dat! We 
hoeven slechts een appartement te vinden.” 

Na al deze verwikkelingen was Charlotte’s 
lichaam overbelast en ze moest weldra een 
zware operatieve ingreep ondergaan en ver-
volgens overwegen om naar Corsica te gaan. 
Toen ze op haar geboorte eiland aankwam, 
wachtte een monnik haar op in de haven. Hij 
had haar nauwelijks begroet, toen hij al op 
afkeurende toon zei: “Het schijnt dat jullie 
niet in de kerk getrouwd zijn...” 

Gelukkig werd Paul meteen goedgekeurd 
in de familie van zijn schoonouders. Maar 
de volgende dag was er al het verwijt op de 
lippen van de gechoqueerde moeder: “Na 
de religieuze opvoeding die we je gaven, 
is het onbegrijpelijk, ondenkbaar dat jullie 
alleen een burgerlijk huwelijk hebben ge-
sloten. Het is een schandaal! Dat zullen we 
onmiddellijk in orde gaan maken. Verwanten 
en vrienden zullen worden uitgenodigd, en 
de huwelijksplechtigheid zal in de goede 
en vereiste vorm plaatsvinden.” Paul en 
Charlotte konden niet meer doen dan zich 

schikken. Daarna keerden ze terug naar  
Frankrijk. 

De gezondheid van de jonge vrouw ging 
steeds meer achteruit en haar ziel was vol 
doodsangst. Ze meende toen hulp te kunnen 
vinden in de praktijk van haar religie en aldus 
te ontsnappen aan het vagevuur of zelfs de 
hel. Uiteindelijk moest ze volledig het bed 
houden. Haar arme lichaam verdroeg niet het 
lichtste voedsel noch medicijnen. De artsen 
konden dan ook de ernst van haar toestand 
niet verbergen. Ze waarschuwden Paul zelfs: 
“We kunnen niets meer voor je vrouw doen. 
Ze is verloren.” 

Charlotte hoopte op een wonder uit de he-
mel, maar dat kwam niet. Elke nacht bracht 
haar dezelfde angst als de benauwdheid haar 
aangreep, een voorbode van de dood gevolgd 
door het goddelijk oordeel dat ze zo vreesde. 
In haar extreme zwakte, aangegrepen door 
doodsangst, begon ze te huilen: Eeuwige, ik 
vraag U maar één ding, gezondheid, en nu 

vertellen: het Herstel van alle dingen is al begonnen. 
Vanaf nu zullen alle dingen nieuw worden, oude dingen 
zullen voorbij zijn en één daarvan is het geld. Het zal 
voor altijd vervangen worden door goddelijke liefde 
die sterker is dan de dood. 

Dadelpalmen om de woestijn 
weer groen te maken
In een gratis blad van het instituut Klorane, dat de 
voortgang van het op poten zetten van het ambitieuze 
project voor een grote groene band onder langs de Sa-
hara laat zien, worden enkele variëteiten van bomen 
beschreven. Daaronder is de woestijndadelpalm de ve-
dette. Hier volgt een beschrijving van de voornaamste 
kenmerken ervan:

De woestijndadelpalm is een buitengewoon robuuste 
boom,  kan enorm goed tegen droogte en geeft blijk 
van een mooie lange levensduur, omdat hij meer dan 
100 jaar kan blijven leven, ondanks een omgeving die 
heel erg vijandig is. In de Sahel is de neerslag gecon-
centreerd in de heel korte regenperiode (van juli tot 
september). Het droge seizoen duurt negen maanden, 
van oktober tot juni, met temperaturen die 50 graden 
Celsius kunnen bereiken. De neerslag is ongeveer 
150 tot 700 mm per jaar van noord tot zuid in de hele 
Sahel. Als vergelijking: de 500 mm per jaar in de 
droogste streken van Frankrijk zijn verdeeld over het 
jaar. De woestijndadelpalm is een sterke, gulle boom! 
Niets kan hem kapot krijgen. Men kan begrijpen dat 
de bevolking hem heilig heeft verklaard. Deze boom 
is werkelijk buitengewoon! Hij kan twee jaar blijven 
leven zonder hem water te geven, en was één van de 
zeldzame bomen die de ernstige periodes van droogte 
overleefd hebben die in de jaren 1978 en 1984 de Sahel 
hebben geteisterd. 

Deze boom heeft een dubbel wortelstelsel: hij kan 
rekenen op de oppervlakkige wortels, uitgespreid over 
een gebied met een straal van 20 meter, die op een 
heel doeltreffende wijze onmiddellijk het water opvan-
gen na een regenbui, en op diepgaande wortels die tot 
zeven meter diep het water halen uit de waterreserves 
in de bodem. 

De palm kan negen meter hoog worden. Zijn talrijke 
takken met vele vertakkingen geven hem een onre-
gelmatige allure en een verwilderd aspect. Zijn schors 
is heel dik en beschermt hem tegen woestijnbranden. 
Lange doornen (tot 8 cm lang) zitten in grote getale 
op zijn takken (om condensatie mogelijk te maken en 
het herstel van de opslag van het weinige vocht van 
het aanbreken van die dag). De bladeren zijn klein en 
de bloeitijd, hoewel onregelmatig naar gelang de plek 
waar de boom staat, heeft vooral plaats in de loop van 
de droge tijd. De bloemen, geurig en met een geel-
groene kleur, zijn ongelijk gerangschikt aan de voet 
van de doornen. 

De eerste vruchten verschijnen als de boom tussen 
vijf en acht jaar is. Zo’n vrucht of steenvrucht (3 cm 
lang bij een breedte van 2 cm), is bruinachtig groen 
tot geel, als hij rijp is, en lijkt op een dadel, behalve 
dat er binnenin een kern zit. Eenmaal rijp, heeft de 
vrucht een omhulsel dat broos wordt en openbarst. Het 
vruchtvlees heeft een zacht bittere smaak. De kern, erg 
hard, houtachtig en vezelachtig, bevat een zaadkor-
rel die bitterder is. Het plukken gebeurt met de hand 
tussen november en maart al naar gelang de rijpheid, 
soms met behulp van een lange houten stok voor de 
hoger hangende vruchten. De vruchten worden direct 
gegeten, verkocht op de markt, of gebruikt om er olie 
uit te halen, waarvan de eigenschappen vergelijkbaar 
is met olijfolie. In een periode van een tekort aan gra-
nen is het vruchtvlees een goede steun. Het wordt als 
zodanig gegeten of gemengd met gierst en gekookt om 
koeken en brood van te maken. Het koken vermindert 
de bittere smaak. 

 Naast het gebruik als voedsel bevat de woestijndadel-
palm een veelheid aan substanties, die geneeskundige 
eigenschappen hebben, veel gebruikt in de traditionele 
Senegalese geneeskunst. De schors van stam en wortels, 
maar ook het vruchtvlees en de kern van de vruchten 
maken de fabricage mogelijk van zeep, gebruikt om de 
stoffen katoen en zijde van vet te ontdoen.

Deze boom betekent niet alleen een zegen voor de 
mens, maar ook voor het vee. In de Sahel is het fok-
ken van vee altijd één van de belangrijkste economi-
sche activiteiten. Het weinige voedsel dwingt tot een 
seizoenstrek van het vee. Wanneer de soorten gras en 
dergelijke zeldzamer worden, gebruiken de fokkers de 
bladeren en takken van de bomen. De dadelpalm is 
van hieruit bekeken een kostbare soort, want hij heeft 
bladeren aan het einde van het droge seizoen, op het 
moment dat groenvoer voor het vee schaars is. Sommige 
dieren, zoals geiten, eten alle vruchten. Maar ze kun-
nen de kernen niet verteren, die dan in de uitwerpselen 
zitten, maar het ontkiemen daarvan blijkt dan beter te 
gaan door de werking van hun maagsappen. 

Het hout van dadelpalmen wordt vaak gebruikt in 
de handwerksnijverheid van de Sahel om zadelbogen 
te fabriceren voor de dromedarissen, voor meubelen, 
voorwerpen voor in de keuken, enz. Omdat het erg 
hard is en bewezen resistent tegen termieten en andere 
hout etende insecten, wordt het eveneens gebruikt voor 
palen voor hekken, en voor het bouwen van huizen. En 
natuurlijk zoals andere bomen voor vuur en het koken 
van eten. Deze buitengewone boom is erg verspreid 
op het Afrikaanse continent, de uitverkoren plek is in 
het droge tropische Afrika, van Senegal tot Soedan, 
van Egypte tot Zambia. Hij gedijt ook goed in Azië, in 
de droogste streken van India en Pakistan en vooral 
in Arabië.
 

Men kan zo’n plantensoort bewonderen, in staat om 
zoveel rijkdommen aan de mens te verschaffen en hen 
zo doeltreffend te helpen in hun zware leven in die 
dorre en droge streken. Als men de schepping tot in 
deze kleinste details bekijkt, brengt dat ons ertoe ons 
vol eerbied te buigen in een gevoel van diepe dank-
baarheid voor de Schepper van al deze wonderen. 
Zelfs in de meest kritieke toestand is er iets om daar-
aan te ontsnappen, als men op de juiste wijze weet te 
gebruiken wat Hij ons zo welwillend ter beschikking 
heeft gesteld. 

Anderzijds kunnen we het project van de Grote 
Groene Muur, dat bestaat uit het weer bebossen van 
een strook van 7100 km lengte bij 15 km breedte dwars 
door het Afrikaanse continent van Dakar tot Djibouti, 
slechts prijzen. Het doel is om weer een ecosysteem te 
scheppen dat gunstig is voor het leven van mens en 
dier, in deze zone die bedreigd wordt door woestijn-
vorming. De bodem wordt slechter en de grond wordt 
onvruchtbaar en kan niet meer het graan produceren 
dat onmisbaar is om de lokale bevolking te voeden. Nu 
al is meer dan twee derde van de oppervlakte in Afrika 
woestijngebied of op weg dat te worden.

Het is dus de hoogste tijd om te handelen, en deze 
actie is al een goed begin, mits die tot het einde wordt 
volgehouden. Er zal uithoudingsvermogen nodig zijn 
om niet te verslappen in deze inspanning. Met aan de 
ene kant de goede wil van de mensen en anderzijds 
de magnifieke samenwerking met de natuur is dit pro-
ject zeker te realiseren. De woestijndadelpalmen en 
daarnaast andere soorten bomen die tegen de droogte 
kunnen, zijn de beste troeven.

Als de mensen vanaf het begin het prachtige pa-
radijs dat de hele aarde was, hadden gewaardeerd, 
zou het niet nodig zijn om zulke extreme situaties het 
hoofd te bieden. Als het klimaat en in het bijzonder 
de droogte tegenwoordig de woestijnvorming active-
ren, moeten we niet vergeten, dat het oorspronkelijk 
het ontbossen door de mens was, die het klimaat heeft 
ontregeld. Overbeweiding en de seizoenstrek van vee, 
intensieve ontbossing, boringen… hebben geleid tot een 

vermindering van de neerslag, tot vermeerdering van 
het broeikaseffect door gebrek aan het absorberen van 
CO

2
, tot zwaardere stormen en tenslotte tot de vorming 

van woestijnen.
Als de oorzaak van deze ellende het ontbossen is, is 

de logische remedie wel het opnieuw bebossen. Konden 
alle landen die geteisterd worden door deze ramp die 
zoveel ongeluk en diepe smart veroorzaakt, honger, 
dorst ziekten, extreme armoede, maar hetzelfde vuur 
van wijsheid en goede wil hebben. Kon dit omvangrijke 
initiatief tot vergroening maar andere volken bemoe-
digen om massaal hun land weer te gaan bebossen!

Wij weten dat de macht van het geld tegenwoordig 
de mooiste en meest constructieve initiatieven blok-
keert, om daarentegen zijn deel vernieling en ellende 
te brengen. De grote financiers van de aarde hebben 
bijna alle macht in deze wereld waarvan Satan heer en 
meester is, en denken slechts aan exploitatie en nog 
eens exploitatie om de ware rijkdommen om te zetten 
in de valse rijkdom: geld. Ver van gelukkig te maken, 
maakt dit laatste eerder de hele mensheid ongelukkig, 
en verheft een kleine klasse van welgestelden boven 
de menselijke misère.

Gelukkig hebben onze goddelijke Verlosser en zijn 
kleine Kerk alle veroordeelde mensen en de gehavende 
aarde vrijgekocht. Door het geven van hun leven zijn 
alle zonden, het kwaad, de misdaden van de mensheid 
verzoend en de desastreuze gevolgen, het lijden, de 
tranen, en de dood, zullen weldra compleet ongedaan 
gemaakt zijn. Het gezegende tijdperk van het herstel 
van alle dingen gaat beginnen, zoals voorzien is in 
het plan van God, en de mensen zullen leren zich te 
gedragen als kinderen van God, die hun naaste lief-
hebben als zichzelf en de aarde respecteren, door die 
weer te bebossen om er zijn prachtige tooi weer aan 
terug te geven. Deze zal beetje bij beetje weer de hele 
oppervlakte van de aardbol bedekken, zoals in de oor-
sprong, en het klimaat zal zijn paradijselijk evenwicht 
hervinden. Het geld zal verdwijnen, voor het egoïsme 
zal geen plaats meer zijn, en het sociale klimaat zal 
ook hersteld worden tot vrede en geluk van iedereen.

 De profeten hebben ons in de Heilige Schrift het 
magnifieke overzicht gegeven, hoe deze woestijnen zul-
len worden en hoe de hele aarde zal zijn, wanneer het 
Koninkrijk van God daar gevestigd zal zijn. De profeet 
Jesaja in het bijzonder zegt in naam van de Eeuwige: 
“Armen en behoeftigen zoeken water – niets! Hun tong 
verdroogt van de dorst. Ik, de Heer, zal hun antwoord 
geven, Ik de God van Israël, zal hen niet verlaten. Ik 
laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen 
in de valleien. In de woestijn laat ik meren ontstaan, 
uit dorre grond borrelt water op. Ik plant in de woestijn 
ceder en acacia, mirte en olijf, en ik laat in de wildernis 
den, kamperfoelie en cipres opschieten. Dan zullen zij 
zien en beseffen, begrijpen en erkennen, dat de hand 
van de Heer dit alles heeft verricht,” Jes. 41: 17-20.

Wij weten dat de Eeuwige de mensen van goede wil 
verlangt te gebruiken om dit grandioze werk van het 
weer bebossen van de aarde te voltooien, opdat alle 
eer en zegen op hen terugvallen. We verheugen ons 
daar diep over en willen die gezegende dagen van 
herstel verhaasten door onze trouw aan de wegen van 
de Eeuwige en onze volledige medewerking aan Zijn 
immens en subliem werk. 

Liefde van een moeder beer!
Onderstaand artikel verscheen in Heim und Welt :

Ondanks sneeuw en ijs houdt een babybeer “vurig” 
van zijn moeder

Meer dan 50% van de mensen die dierentuinen bezoe-
ken, of kranten lezen, die geïnformeerd willen worden 
over ijsberen, vragen of deze zoolgangers op de noord-
pool of de zuidpool woont. IJsberen leven uitsluitend 
in Arctische gebieden, dus op de noordpool. Over deze 
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laat U me sterven op mijn 30ste. Zou U dan 
toch niet bestaan? 

“Hallo mevrouw. Ik breng u het goede 
nieuws van het Koninkrijk van God!” 

Waar kwam die zachte stem vandaan? Was 
de mooie dame die rustig het bed van de zieke 
vrouw naderde, een geestverschijning? Nee, 
het was inderdaad een persoon van vlees en 
bloed, die door de open deur binnen kwam. 
Charlotte stelde geen vragen, maar zuchtte: 

“Ach mevrouw, ik ga dood.” 
“Nee hoor, mevrouw, u gaat niet dood. 

De Heer stuurt mij naar u toe om u gerust 
te stellen. Hij is zo goed. Zijn naam is Liefde 
en, door Zijn Zoon te geven, heeft Hij voor 
het losgeld van de mensen gezorgd. Dus er 
is geen vagevuur of hel, maar de grandioze 
zekerheid van het herstel van alle dingen 
op Aarde en de wederopstanding van alle 
overleden mensen...”

Ze had heel veel dingen over dit onderwerp 
te vertellen, deze dame; zoveel dat het al  
19 uur was, toen ze vertrok. Charlotte had 
haar woorden ingedronken, en een sprankje 
hoop had haar gekwelde ziel verlicht. Op 
dat moment kwam de buurvrouw, die de 
taak had om over de zieke vrouw te waken, 
woedend de kamer binnen: “Wat? Hoe heeft 
deze persoon, die ik net aan de deur heb 
gezet, het lef gehad om uw huis binnen te 
gaan en u urenlang te vermoeien met haar 
geklets. U moet uitgeput zijn. Geloof maar 
niet wat ze u heeft verteld. Het zijn allemaal  
leugens.”

Daarna kwam Paul ook thuis en zei heel 
verbaasd: 

“Kijk nu eens! Het lijkt erop dat je je beter 
voelt, Charlotte!”

“Ja, dat doe ik ook. Stel je voor, ik had be-
zoek van een dame en ze deed me veel goed 
door me te vertellen van de God van liefde...

“O ja, nou sorry! Het is tijd om te gaan 
eten.”

Toen Charlotte weer alleen was, begon ze 
te denken... Mijn buurvrouw wilde niet luiste-
ren naar de getuigenis van de evangeliste en 
mijn intelligente echtgenoot leek er ook niet 
in geïnteresseerd te zijn. Wat als deze dame 
de antichrist vertegenwoordigde... De rust 
die even tevoren zo weldadig was geweest, 
maakte plaats voor een veel onaangenamer 
gevoel van onbehagen. 

Om dat gevoel tot rust te brengen nam 
Charlotte haar toevlucht tot het gebed: “Heer, 
als U mij deze persoon heeft gestuurd, laat 
me het dan niet weer benauwd krijgen van-
nacht, zoals gewoonlijk.” 

Enigszins gekalmeerd, viel de patiënte in 
slaap... en werd pas de volgende ochtend 
weer wakker, toen de zon haar kamer bin-
nen stroomde. En er was ‘s nachts geen crisis 
van benauwdheid geweest. Deze dame was 
dus inderdaad een afgezant van de Hemel, 
concludeerde Charlotte. Toch bleef er enige 
angst over. Voor de tweede keer smeekte 
ze: “Heer, als deze nacht zo goed gaat als 
de vorige, zal ik niet langer twijfelen.” Na 
een rustige slaap werd Charlotte wakker met 
het intense verlangen: “Heer, stuur me uw 
afgezant nog een keer.” 

Tik, tik, tik. Daar werd op de deur geklopt. 
Zij is het, dacht Charlotte, terwijl ze riep: 
“Kom binnen.” Maar, o, wat een teleurstel-
ling, het was een jonge man: “Wees niet 
teleurgesteld, mevrouw, ik kom namens de 
dame die u laatst bezocht heeft, maar zij is 
niet in staat om weer te komen.” Dezelfde 
geest bezielde deze evangelist, een geest van 
vrede en liefde, die fysieke en morele kracht 
overdroeg op Charlotte. Toen ze het effect 
van die immense vreugde voelde, kwam de 
stervende weer tot leven.

Paul durfde niet in dit geluk te geloven. 
Maar het gevolg van de gebeurtenissen 
overtuigde hem en hij verbond zichzelf ook 
aan de goede zaak. Met zijn vrouw sloot hij 
zich aan bij de legerscharen om enige tijd te 
werken aan de vestiging van het Koninkrijk 
van God op aarde, maar bezweek toen aan 
een meedogenloze ziekte. 

Het verlies van haar lieve man deed Char-
lotte’s hart oneindig veel pijn, maar haar 
enthousiasme voor de goddelijke wegen ver-
minderde op geen enkele manier. Ze verloor 
onderweg niet de diepe vreugde die in haar 
hart was gekomen op die ene middag; die 
goddelijke blijdschap die haar had gered uit 
het graf. Zelfs nu weerhouden haar 90 lentes 
haar er niet van om met heel haar hart mee 
te werken aan het werk van de Meester en 
vrolijk te zingen: “Mijn vreugde is overvloe-
dig in dienst van de Heer!”

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
Door de goddelijke genade verleent de Heer 
ons een nieuw jaar. Wij willen de tijd waarde-
ren die ons nog toegestaan is, want wij weten 
dat deze het gevolg is van het geduld van God 
en dat wij in het tijdperk zijn waarover de 
Schrift zegt dat er geen tijd meer is. Openb. 
10: 6. Laten we dus de uren en de minuten 
die verstrijken oordeelkundig gebruiken 
om ons in de goede strijd te versterken en 

laten we niet achteloos zijn, maar laten we 
de aanbeveling van onze geliefde Verlosser 
aan zijn discipelen volgen: “Waak en bid.” 
Matth. 26: 41.

Wij willen ook, in deze eerste dagen van 
het jaar, in ons hart alle weldaden herhalen 
waarmee wij in het voorbije jaar overstelpt 
werden. Moge al deze genade in ons hart 
een steeds groter gevoel van dankbaarheid 
doen ontstaan om die goddelijke genade in 
evenwicht te brengen, waarvan wij de geluk-
kige begunstigde zijn. Laten we ook leren 
steeds beter de Almachtige boven alles lief 
te hebben, Hem onverdeeld de allereerste 
plaats in ons hart te geven.

Laten we ons ook herinneren dat de mens-
heid de verlossing wacht; dat deze voor 
haar zal komen door de vestiging van het 
Koninkrijk van God op aarde. En het is onze 
verantwoordelijkheid de komst ervan te ver-
haasten, door de heiliging van ons gedrag 
en godsvrucht.

Wij zullen ook de vreugde hebben, op 31 
januari, het zegepralende einde te vieren van 
de opdracht van de trouwe Dienaar van God 
van onze tijd. Wij zullen bij deze gelegenheid 
een uiteenzetting lezen die hij in zijn tijd 
heeft gegeven en waarvan wij met blijdschap 
hier de voornaamste gedachten weergeven: 

“Als wij ons buigen over de goddelijke 
beloften, raken we prachtig vervoerd van 
vreugde; het is een voedsel dat ons aanmoe-
digt en ons de bekwaamheid geeft stand te 
houden in de strijd van het geloof. Want er is 
van alles om ons geloof te breken: de geest 
van de wereld, ons karakter, onze gewoonten 
en de invloed van de tegenstrever. Daarom 
is het noodzakelijk dat de goddelijke belof-
ten voor ons herhaald worden, zodat zij in 
ons werken als een kracht van God die ons 
zekerheid geeft en prachtige vooruitzichten 
van de goddelijke genade en zegen. Wij zijn 
dan oneindig verheugd.

Het spreekt vanzelf dat het goddelijke 
gezichtspunt glorierijk is. Als wij het begrij-
pen en ons erbij aansluiten, zetten we ons 
helemaal niet meer in voor een beloning, 
erkentelijkheid, enz., maar om de mensen 
gelukkig te zien. Het is iets heel anders dan 
wanneer wij jaloers zijn op onze broeders en 
zusters die geëerd worden!

Wij begrijpen met een absolute zekerheid 
dat het goede dat wij doen, de diensten die wij 
bewijzen, de toewijding die wij ontplooien, de 
vreugde die wij voelen weldoener te zijn, te 
doen wat de Allerhoogste behaagt, dit alles 
is in aanleg om ons te laten profiteren van de 

liefde van de Almachtige. De Eeuwige heeft 
immers veel meer mogelijkheden zich aan ons 
te hechten dan wij aan Hem. Hij hecht zich 
diep aan Zijn geliefde kinderen, Zijn diena-
ren. Als wij op onze beurt goed willen doen 
aan de mensen in onze omgeving, moeten 
we hun een goede getuigenis geven en een 
goede indruk van de zegen.

De Eeuwige vergeet dus nooit Zijn kinde-
ren, noch hun toewijding voor Zijn Naam. 
Het is interessant de prachtige details te zien 
die Hij ons toont. Hij zegt dat zelfs een glas 
water gegeven aan één onder de Zijnen, zijn 
beloning zal krijgen, dat wie een profeet 
heeft gediend, een beloning van een profeet 
zal ontvangen. Aldus, in de mate waarin 
wij heel ons hart ingezet zullen hebben bij 
onze medewerking aan het Koninkrijk van 
God, zal het resultaat ervan precies daarmee 
overeenkomen volgens de wet van de gelijk-
waardigheid.

Tegenwoordig, zijn we gekomen aan het 
eind van het evangelische tijdperk en de Heer 
vergeet niet het werk van Zijn welbeminde 
kinderen. Hij verleent aan de laatste leden 
van het lichaam van Christus, het prachtige 
Leger van de Heer op te zien staan, wat een 
immense beloning voor hen is.

Laten we ons moeite geven en laten we al 
onze ijver inzetten om een onbaatzuchtige 
mentaliteit te verwerven, die in verhouding 
staat tot het voorgestelde doel: uit de duister-
nis te worden gehaald en vervoerd te worden 
naar het licht, om zo de hele hulp van de 
Heer te voelen. Zo zullen we verzekerd zijn 
dat Hij ons werk niet vergeet. Laten we ons 
ook herinneren dat wat wij aan goeds kun-
nen doen, enkel is door Zijn genade en onder 
invloed van Zijn geest! Moge de vreugde de 
mensheid bevrijd te zien van het juk van de 
tegenstrever ons ideaal zijn, dat ons aandrijft 
tot alle inspanningen, tot eer van God en van 
onze dierbare Verlosser.”

Laten we deze wijze raadgevingen goed 
ter harte nemen opdat de Allerhoogste ons 
werk kan zegenen en het bekronen met Zijn 
goedkeurig.

Wij bieden onze geliefde broeders en 
zusters en onze geliefde lezers onze beste 
wensen aan voor een gezegend nieuw jaar.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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dieren worden nog veel meer vragen gesteld, die we 
hier in de “Gids van de zoolgangers” behandelen.

IJsberen worden alleen in het wild gevonden in het 
Noordpoolgebied van Alaska, Groenland, Noorwegen 
en Noord-Rusland. 

Staand meet de ijsbeer 3 meter, zijn gewicht kan 
750 kg bereiken. Zoals alle beren is hij een alleseter. 
Hij geeft echter de voorkeur aan zeehonden en vissen. 
In tijden van schaarste is hij tevreden met bessen en 
wortels.

Een ijsbeer is trouwens een uitstekende zwemmer. 
Het is gebeurd, dat men een beer met zijn twee jon-
gen in volle zee heeft gezien, 100 kilometer uit de kust 
van Groenland. Ze had nog 150 kilometer te zwem-
men om haar doel te bereiken: het stevige pakijs in 
het noorden. In de “Grote Readers Digest van Dieren” 
vertelt de zoöloog Jack Denton Scott dat een ijsbeer 
zich met een snelheid van 9,5 km per uur door het 
water verplaatst. Op het land kan hij 40 km per uur  
bereiken.

Worden ijsberen blind door de sneeuw? Hier is Scott’s 
letterlijke antwoord op deze interessante, vaak gestelde 
vraag: “Een ijsbeer heeft een speciale zonnebril voor het 
Noordpoolgebied. Het is een derde vliesachtig ooglid, 
dat het oog beschermt tegen blindheid als gevolg van 
de reflectie van de zon op sneeuw en ijs.” Het is echter 
wel zo dat ijsberen niet zo goed kunnen zien. Maar hun 
reukvermogen maakt deze tekortkoming ruimschoots 
goed. Ze ruiken de geur van het vet van een zeehond 
op maar liefst 30 kilometer afstand. Eskimo’s profite-
ren daarvan door zeehondenspek te roosteren, wat de 
beer aantrekt.

Zoveel liefde moet de dikste gletsjer doen smelten
 

Onze fotograaf bracht bijna een uur door met het ob-
serveren van de charmante idylle die zich afspeelde op 
een rots in het hol van een beer. Met haar kleintje in 
haar armen gedrukt deed mamma beer haar middag-
dutje. Maar baby beer maakte zich los uit deze tedere 
omhelzing om zich een beetje te vertreden, terwijl 
moederbeer, nog steeds slaperig met de ogen knip-
perde, terwijl ze voor zich uit keek. Dit duurde tot de 

baby haar een duwtje gaf met zijn kleine zwarte snuit. 
In de taal van een zoolganger betekende dat ronduit: 
“Nee, lieve mamma, je kunt me toch niet de hele dag 
blijven liefkozen in deze grot. Merk je niet hoe lekker 
het buiten is en hoe prettig we ons zullen voelen bij 
dit mooie weer? En voel je je niet aangetrokken tot het 
koele water van ons “bassin”? Kom, mamma. Trouwens, 
ik ben geen baby meer...” Op deze toespraak die moe-
derbeer heel goed had begrepen, reageerde ze met een 
geërgerd gegrom. Uiteindelijk stond ze echter toch op, 
rekte zich geeuwend uit en draafde achter haar nako-
meling aan naar het water.  

En dit duurde weer een goed uur, tot haar spruit zou 
beslissen om een pauze te accepteren. Die had duidelijk 
dolle pret met het rondplassen, zwemmen en duiken 
in het ijzige water.

We hebben geen idee wat een moederbeer van haar 
kind kan verdragen, als ze er plezier mee heeft. Het 
mag haar bijten met zijn al vrij scherpe tanden zonder 
dat ze het een klap geeft ; het mag haar duwen en het 
kan haar met zijn grillen letterlijk pijnigen. 

Geen enkele moederbeer zal haar kleintje een klap 
geven, zoals bijna alle katachtigen in dergelijke geval-
len doen. Zoveel moederliefde moet de dikste gletsjer 
doen smelten – vooral het hart van een moederbeer. 

En deze moederliefde is absoluut noodzakelijk voor de 
kleine. Er bestaat, zo wordt gezegd, geen moederbeer 
die niet zo’n natuurlijke en liefdevolle zorg voor haar 
nakomelingen toont. Zonder deze zorg, en zonder deze 
buitengewone moederliefde, zouden jonge beertjes 
omkomen in deze barre en onbewoonbare gebieden.

Soms is het al voldoende, als een moederbeer een 
uur of twee weg gaat van haar jong en het alleen laat 
in de “kinderkamer” (een iglo in de sneeuw), dat het 
omkomt van de kou.

Maar de kleine heeft niets van die kant te vrezen, 
omdat hij de beste, de meest tedere, de meest gedul-
dige moeder heeft van de hele wereld.

De drie foto’s bij dit verslag leveren ons het bewijs, 
dat dit inderdaad het geval is en dat de moederbeer 
voor haar spruiten de meest tedere en ontroerende 
aandacht heeft. 

Het is een indrukwekkend schouwspel, dat zo’n 
enorme beer met haar scherpe klauwen, zo geducht 
wanneer ze wordt aangevallen of honger heeft, toch 
in staat is tot zoveel lankmoedigheid tegenover elke 
beproeving van haar jongen. Ze is ook in staat om 
volgzaam te zijn, wanneer ze goed behandeld wordt 
door de mens. Vooral als de laatste haar iets lek- 
kers geeft. 

Helaas! Net als veel andere pelsdieren wordt de 
beer ook meedogenloos opgejaagd en gedood. In de 
val gelokt of achtervolgd door jagers, is hij dus een 
slachtoffer van de menselijke hebzucht en wordt hij om 
zijn pels opgeofferd aan de mode. Vooral de ijsbeer, de 
grootste van de soort en met een volledig witte vacht, 
ziet zijn soort gedecimeerd door die domme en zinloze 
jacht. De Eskimo is zijn ergste vijand, net als voor een 
zeehond. Terwijl hij het vet van de laatste roostert om 
zijn prooi aan te trekken, wordt hij zelf ook verlokt 
door de winst. 

Voor de bergberen die hij wil vangen, gebruikt 
de blanke mens honing waar ze erg dol op zijn. Een 
kennelijke huichelachtigheid in combinatie met een 
naamloze wreedheid die ook wordt aangetroffen bij 
allerlei andere soorten jacht, inclusief die op mensen. 

Geen enkele consideratie voor deze prachtige dieren, 
met hun subtiel reukvermogen en wier gevoeligheid 
voor hun kleintjes ons hart zou moeten ontroeren! Ook 
geen eerbied voor het leven van de naaste van wie 
men zou moeten houden! 

Wat verheugen we ons op de dag dat jacht en oor-
log van de wereld zullen worden verbannen, als de 
mens zich heeft verzoend met de Goddelijke Wet die 
hem vraagt om het leven in al zijn verschijningen te 
respecteren. Alleen door deze regel van rechtvaardig-
heid in acht te nemen, zal hij in staat zijn zijn eigen 
regels te bewaren. Dan zullen ook de profetieën wor-
den vervuld die harmonie aankondigen zelfs tussen 
de dieren die naar verluidt woest zijn. Jesaja’s visioen 
zal een prachtige werkelijkheid worden: “De koe en 
de beer zullen hetzelfde weiland hebben, hun jongen 
dezelfde slaapplaats. En de leeuw zal zich, net als de 
os, voeden met stro.” Jesaja 11: 7.


