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genaar, een hoogmoedig, schijnheilig, jaloers mens te 
zijn, een gierigaard of een verspiller, een schuchtere of 
een brutale kerel. Op deze schadelijke school hebben 
de mensen alleen maar dingen geleerd die hen doen 
lijden en sterven.

Opdat de mensen nu eeuwig kunnen leven en vol-
komen gelukkig zijn, moeten ze een volledige herop-
voeding van hun vijf lichamelijke zintuigen volgen, en 
ook vooral van het zesde, waardoor de invloed van de 
tegenstrever, de Satan, op hen heeft kunnen werken. 
Zij moeten nu hun zesde zintuig sluiten voor deze do-
delijke invloed, en zich eraan wennen het alleen en 
geheel te openen voor de goddelijke golven, die altijd 
en enkel voor het goede zijn, voor het leven, het geluk 
en de zegen.

Onze geliefde Verlosser toonde met nauwkeurig-
heid de te volgen gedragslijn: “Zegen degenen die u 
vervloeken, bid voor degenen die u vervolgen. Ver-
geld altijd het kwade met het goede. Heb elkaar lief. 
Wees goed en barmhartig…” Dat alles is samengevat 
in het enige artikel van de universele wet die wil, dat 
iedereen voor het goede bestaat en met de naaste 
gemeenschap heeft. Dat is het goddelijke principe 
van de legaliteit, die eindeloze zegen brengt aan wie  
die naleeft. 

Opdat wij succesvol deze wonderlijke weg kunnen 
inslaan, verleent de Heer ons eerst de kostbare gave 
van het geloof. Daardoor kunnen we de heerlijke effec-
ten voelen van het losgeld betaald door onze geliefde 
Verlosser, en wij vinden ons zo opnieuw geplaatst op 
de weg naar het leven en het geluk. Maar het komt er 
daarna op aan, zoals ik gezegd heb, de voorwaarden 
te vervullen die dat leven mogelijk maken. Daarvoor 
moet het geloof zich in ons ontwikkelen, totdat het 
onwankelbaar wordt. De voeding die voor het geloof 
noodzakelijk is, is de eerlijkheid om de principes van 
de waarheid na te leven. Dat maakt ons gevoelig voor 
de geest van God.

Hoe meer de geest van God in ons kan werken, hoe 
meer zijn we verzekerd van het goddelijke programma 
en hoe meer kunnen wij weerstand bieden aan de 
invloeden van de duivelse geest. Terwijl, als wij niet 
eerlijk genoeg zijn om de waarheid na te leven, die 
wij kennen, ons geloof wankelt. Wij hebben dan geen 
kracht meer om weerstand te bieden aan de aanvallen 
van de tegenstrijdige geest die voortdurend tracht op 
ons zesde zintuig te werken. Wij hebben voortdurende 
ups en downs en wij slagen er niet in de onontbeerlijke 
stabiliteit te krijgen om met een zekere en zegevieren-
de stap de weg van het eeuwige leven te bewandelen.

Het komt er dus op aan een heel nieuw levensvatbaar 

De Boodschap van de huidige tijd

DE plannen van God zijn tegenwoordig onbekend 
aan de mensen. Dezen hebben een egoïstische 

mentaliteit. Zij hechten zich aan allerlei valse over-
wegingen, daarom kunnen ze de handelwijze van de 
Almachtige niet begrijpen noch Zijn prachtige wet. Zij 
geloven niet dat die een glorierijk resultaat geeft. Dit 
alles lijkt hun daarentegen strijdig met het gezonde 
verstand. Nochtans, als ze hun organisme onderzoe-
ken, moeten ze zich er wel rekenschap van geven dat 
het zich onderwerpt aan de goddelijke universele wet 
en dat er, zodra deze sublieme wet verkracht wordt in 
hun lichaam, erge stoornissen uit volgen, die ziekte, 
en daarna de dood veroorzaken.

De mens is dus in zichzelf verdeeld: zijn lichaam 
functioneert automatisch volgens de wet van de Aller-
hoogste, terwijl zijn verstand tegenwoordig volgens de 
duivelse wet functioneert; deze verdeling die in hem 
ligt, veroorzaakt slijtage. Daarom kan een mens, als het 
opperbest gaat, honderd jaar bereiken; maar de slijtage 
gebeurt ondanks alles, en de dood grijpt noodzakelij-
kerwijze in, als het kwaad zijn effect gehad heeft.

De mensen weten niet, waarom zij sterven. Zij 
denken dat het normaal is. Nu komt het licht dat De 
Boodschap aan de Mensheid verspreidt, al degenen 
verlichten die zich willen laten onderrichten door de 
goddelijke richtlijnen die erin staan. Het zijn stappen 
vooruit die hun voorgesteld worden. Tot nu toe zijn de 
mensen achteruit gegaan wat hun verstand betreft, zij 
hebben allerlei surrogaten gebruikt die zij als waar-
heid hebben aanvaard, zij zijn in de tegenovergestelde 
richting van het heelal gegaan. Deze weerspannigheid 
tegen de waarheid heeft hen tot het graf geleid.

De mensen sterven op elke leeftijd in het rijk van de 
duisternis, waarin zij leven. Of zij nu op jonge leeftijd 
sterven, of later, de oorzaak is steeds dezelfde: het is de 
duivelse invloed die op hun brein werkt. Deze invloed 
is in strijd met de universele wet, die een perpetuum 
mobile betekent, een eeuwige beweging die het leven 
en het wezen in stand houdt. Voor de mensen geldt 
die tegenwoordig niet, wegens hun ontaarding en hun 
onheilbrengende levenswijze.

Onze geliefde Verlosser kwam op aarde het losgeld 
voor de mensen betalen. Dat grandioze werk verwe-
zenlijkt door de Heer heeft de macht alles opzij te 
schuiven wat kwaad is, alles wat doet lijden en verdriet, 
ontgoocheling, vernietiging en dood verschaft.

Hij illustreerde er van tevoren de grandioze effec-

ten van door de ziekten te genezen, maar hij kon hun 
karakter niet genezen, want daarvoor moet de mens 
een bijzondere en langdurige school volgen. Hij nam 
hun fysieke lijden weg door het aan de organen van 
het lichaam opnieuw mogelijk te maken op een fat-
soenlijke manier te functioneren, die zo het welzijn 
voortbrengt. Maar het zenuwstelsel heeft zo’n invloed 
op het organisme, dat zelfs zij die trouw de goddelijke 
wet zouden naleven op materieel standpunt, door het 
geschikte dieet te volgen, desondanks zouden sterven 
als ze hun karakter niet veranderen. Het kwaad be-
gint namelijk zijn werking in het zenuwstelsel door 
de slechte manier waarop de mensen de dingen zien 
en beschouwen, omdat hun oordeel volledig in strijd 
is met de goddelijke wet.

Door zijn aardse opdracht toonde de Heer Jezus, 
hoe hij de mensen in het Koninkrijk van God wilde 
herstellen, dat zich zal vestigen op de aarde. Om dat 
toekomstige herstel te illustreren, nam hij eerst hun 
pijnen weg. Hij wekte zelfs de doden op; maar het 
waren alleen tijdelijke voorbeelden van wat zich in 
een immense omvang zal manifesteren en dan op een 
duurzame manier in het Koninkrijk van God. Daarom 
zijn degenen die zo genezen en herrezen waren daarna 
weer ziek geworden en dood gegaan, omdat zij hun 
geest niet in overeenstemming hebben gebracht met 
hun organisme. Opdat er geen doodsgevaar meer zou 
zijn, volstaat het inderdaad niet de menselijke machine 
weer in beweging te zetten. Het gevoelszenuwstelsel 
moet ook volledig en voorgoed geplaatst worden onder 
de goddelijke wet van het altruïsme. Alleen dan kan 
elk gevaar voorgoed verwijderd worden.

Met dat doel moest onze geliefde Verlosser eerst de 
mensen vrijkopen van hun ontaarding en hun veroor-
deling door hun losgeld te betalen met zijn vrijwillige 
dood, opdat zij zijn school binnen kunnen gaan, die 
een opleiding tot leven en geluk is. Maar de zegen, 
ontvangen door het losgeld, is niet voldoende om hun 
zonder meer het eeuwige leven te verzekeren. Ze ver-
schaft hun de mogelijkheid ervan, maar een persoon-
lijke hervorming van het karakter van elke menselijke 
individualiteit is ook nog nodig. De mens sterft, omdat 
hij een egoïst en een zondaar is. Als hij wil leven, moet 
hij volledig deze gedragslijn verlaten en beginnen 
de goddelijke wet van het altruïsme en het goede te 
volgen. Hij werd opgevoed in de school van de tegen-
strever, die hem geleerd heeft een profiteur, een leu-

De mens wikt en God beschikt

ALEXANDRE was een man van middel-  
 bare leeftijd die veel had meegemaakt. 

Nadat hij tevergeefs overal had gezocht 
om zijn hart dat dorstte naar gerechtigheid, 
welwillendheid en geluk, te bevredigen, had 
hij eindelijk in de wegen van de Almach-
tige iets gevonden dat zijn ziel kon verza- 
digen.

Om te beginnen zocht hij natuurlijk gerech-
tigheid, om gewaardeerd te worden, geliefd te 
worden. Toen hij zag dat hij bij zijn naasten 
niet de prachtige sfeer van ware liefde vond, 
omdat zij er ongevoelig voor waren, raakte 
hij ervan overtuigd dat hij ze zou ondervin-
den door deze vriendelijke gevoelens aan 
anderen toe te kennen, maar pas nadat hij 
ze eerst aan de naaste had getoond.

Hij was zich er terdege van bewust, dat 
men met volle handen moest zaaien als men 
wilde kunnen oogsten, omdat het goede zaad 

zoals de gelijkenis van het goede graan aan-
geeft, gedeeltelijk langs de kant van de weg 
viel, in de kiezels, of in de doornen, en dat 
slechts een deel van het zaad in de goede 
grond viel, dat wil zeggen, waar harten zijn 
die reageren met hun hart.

Deze prachtige en glorieuze hoop gaf 
Alexander onbeperkt vertrouwen in De Bood-
schap aan de Mensheid. Hij was ervan over-
tuigd dat men door het opzetten van kleine 
stations waar men zou streven naar een 
altruïstisch leven, uiteindelijk met heel zijn 
hart de sfeer van het Koninkrijk van God 
zou realiseren, die een broederlijke liefde 
betekent die wordt nageleefd, en als gevolg 
daarvan leven en zegen geeft. Want zoals 
de Heilige Schrift zegt: “Waar broeders en 
zusters verenigd zijn, daar is zegen en leven 
tot in alle eeuwigheid.”

De prachtige boodschap uit het hart van 
Alexandre werd in veel landen gewaardeerd, 
vooral in Frankrijk, waar een serieus con-

tingent vrienden opstond om het sublieme  
ideaal van het vestigen van het Koninkrijk 
van God op aarde te volgen. Alexandre 
maakte zich geen illusies; hij wist heel goed 
dat iedereen die vroom wilde leven, vervolgd 
zou worden. Maar hij wist ook, dat de Al-
machtige Zijn kinderen liefheeft en voor hen 
zorgt en dat Hij hen zegent, op voorwaarde 
dat zij alleen aan het goede gehecht zijn en 
bereid zijn het goede te doen, zelfs in ruil 
voor het kwade. Het was met grote vreugde, 
dat Alexandre ontdekte dat een groot aantal 
mensen gehecht was aan de leer van Chris-
tus en deze echt na wilde leven om op die 
manier overeind te blijven, totdat ze alles 
hadden overwonnen. Het is duidelijk dat, als 
het goede over het kwade triomfeert en men 
het in praktijk brengt, het kwaad dat wordt 
gedaan op degenen die het plegen terugvalt 
en hen te gronde richt. 

Alexandre had in verschillende landen een 
bureau gesticht waar zijn geschriften werden 

verspreid. Een goed ingericht bureau werd 
gevestigd in Parijs, en al snel werd (na dat 
van Nouvelle Terre, in de Basses Alpes, en 
dat in de Vaucluse) een klein station geopend 
in Draveil, in Seine et Oise. In dat vriende-
lijke station moest men de principes van het 
Koninkrijk van God naleven door elke vijan-
dige gedachte tegen zijn naaste opzij te zet-
ten, en te tonen, dat men, door het glorieuze 
goddelijke programma na te leven, namelijk 
zijn naaste liefhebben en God boven alles, 
alle zegen van de Heer kan ontvangen en 
deze in weldoende golven rondom zich kan 
verspreiden. 

Al snel kwamen vele ongelukkigen en 
onterfden van de aarde om hulp te zoeken 
en Alexandre was door zijn geloof en zijn 
vertrouwen in Gods beloften in staat om veel 
mensen van hun lasten te bevrijden, hoe-
wel hij niet rijk was. Tot meer dan duizend 
mensen kwamen naar zijn bureau in Parijs 
om hulp te krijgen, evenals naar Draveil en 
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alle andere stations, kantoren en groepen 
die zich in verschillende landen van Europa 
hadden gevormd.

Deze manier van doen, van helpen, van 
verlichten vond navolgers tot in Noord-
Amerika en Mexico, in Afrika en zelfs in 
Azië. Dit prachtige werk was gebaseerd op 
geloof en vertrouwen in de Almachtige, die 
niet slaapt of sluimert, maar over Zijn volk 
waakt en hen zegent.

Alexandre had ook stations opgericht in 
Zwitserland en Duitsland. De bevolking van 
dat laatste land was zeer sympathiek, totdat 
de nazi’s aan de macht kwamen en de me-
dewerkers van Sternberg opsloten; ze zetten 
hen gevangen en aan het einde van een be-
paalde periode presenteerden ze Alexandre 
de rekening die moest worden betaald voor 
het onderhoud van de gevangenen, die geen 
andere gedachte hadden gehad dan goed te 
doen, de armen te verlichten en de harten van 
de mensen te verblijden door het Koninkrijk 

van God op aarde te verkondigen. De nazi’s 
namen kasteel Sternberg en het land er om-
heen in, ze bezetten eveneens kasteel Wal-
deck in de buurt van Frankfurt, waar ook een 
station was. Maar toen ze het land dat erbij 
hoorde, wilden verkopen, wilden de inwoners 
van de regio het niet kopen, omdat ze wisten 
van wie het was afgenomen.

Het werk groeide in Frankrijk op ver-
heugende wijze. De ontevreden religieuze 
mensen begonnen te intrigeren onder het 
bewind van minister Laval, en slaagden erin 
Alexandre en enkele van zijn medewerkers 
uit Frankrijk te laten verdrijven. (Laval col-
laboreerde met de nazi’s en kreeg daarvoor 
in 1945 de doodstraf). Maar andere medewer-
kers zetten het prachtige werk van naasten-
liefde dat hij was begonnen voort, dit grote 
werk van wederzijdse hulp en broederschap. 
Alexandre moest terug naar Zwitserland en 
hij bleef van daar uit goed doen aan de Fran-
sen, zo veel hij kon.

Hij had het geluk Franse vluchtelingen 
te kunnen troosten en tegelijkertijd Franse 
soldaten aan te moedigen die na de terug-
tocht van 1940 in Aargau (Zwitserland) waren 
geïnterneerd. In Frankrijk hadden degenen 
die verantwoordelijk waren geweest voor de 
uitzetting van Alexandre dus hun grootste 
vriend tegengewerkt. Het is eigenlijk zo, dat 
zij ook pijn hebben geleden, omdat men een 
weldoener geen schade kan berokkenen zon-
der dat het een gelijkwaardig gevolg heeft, 
wat alleen maar teleurstelling en ongeluk 
voor hen heeft kunnen betekenen.

Alexandre had zijn vijanden op de wereld 
niet het minste kwaad toegewenst. Integen-
deel, volgens de lering van de goddelijke 
Meester, onze Heer Jezus Christus, moet 
een kind van God oefenen in het liefhebben 
van zijn vijanden, goed doen aan degenen 
die hem vervolgen en bidden voor degenen 
die hem kwaad doen. Dit is heel begrijpelijk, 
omdat een discipel van Christus zich asso-

cieert met de Meester om het goede te laten 
zegevieren over het kwade.

Alexandre had veel zorg gestoken in het 
creëren van een klein station in Draveil waar-
in de mensheid een illustratie zou vinden van 
de nageleefde goddelijke liefde en de zegen 
die daaruit voortvloeide. Naast een zeer ruim 
en aangenaam huis, was er een prachtige tuin 
met groenten die werden gebruikt om het 
station te onderhouden. Er was een kleine 
molen geïnstalleerd, er werd volkoren meel 
gemaakt; er was ook een oven gebouwd, 
die het mogelijk maakte om heerlijk brood 
te bakken. (We hebben trouwens nog nooit 
lekkerder brood gegeten.)

Er was dus alles om de harten te verblij-
den. Alexandre verbleef bij voorkeur in dit 
kleine station van Draveil totdat een inspec-
teur van politie hem kwam bezoeken. Omdat 
hij Alexandre noch zijn werk kende, ging hij 
eerst informeren bij de rijkswacht van Draveil 
om erachter te komen met wie hij te maken 

karakter te vormen. Het verwerven van dat nieuwe 
karakter gaat noodzakelijkerwijs via allerlei lessen, 
ervaringen om ons te helpen in ons deze nieuwe men-
taliteit te ontwikkelen, die goddelijk is, en de andere 
te doen verdwijnen, die duivels is. Al deze lessen en 
ervaringen heten beproevingen, want ze hebben de 
gave ons hart op de proef te stellen, de gevoelens te 
onthullen van het rijk der duisternis die in ons zijn, en 
die zich uiten door alle egoïstische manifestaties, met 
hun vertakkingen tot in het oneindige van boze en 
schadelijke dingen.

Als het goddelijke karakter in ons volledig gevormd 
is, zijn er geen beproevingen meer voor ons, omdat 
ons hart volledig legaal is geworden, volgens de god-
delijke wet. Wij zijn vanaf dat moment volledig van 
mentaliteit veranderd. Als men niet meer jaloers is, 
kan men geen beproevingen van jaloezie meer heb-
ben. Als men geheel en al nederig is geworden, kun-
nen de vernederingen in ons geen beproevingen van 
hoogmoed meer zijn. Als wij volledig onbaatzuchtig 
zijn geworden, kan ons egoïsme niet meer aangetast 
worden, aangezien het niet meer bestaat. Er zijn zo 
geen gelegenheden meer van droefheid, ontevre-
denheid, neerslachtigheid, lijden en dood. Dan is er 
vreugde en geluk, die uitstekende factoren zijn om 
het organisme gezond te houden. Dat is namelijk een 
gemoedstoestand die alle zenuwspanningen belet, en 
een voortdurende en vrije manifestatie verzekert van 
de kringlopen die onontbeerlijk zijn voor het behoud 
van het leven van de mens.

De voornaamste circulatie is die van de geest van 
God. De mensen hebben er nu geen profijt van, om-
dat zij die geest niet zoeken. Zij kennen hem niet en 
doen slechts dingen die hem terugstoten. Daarentegen, 
zodra men met de goddelijke wegen in contact komt, 
zodra men het losgeld van Christus aanvaardt en men 
de waarheid tracht na te leven, door het kwaad terug 
te werpen en door zich in te spannen het goede na te 
leven, roept men de geest van God over zich op. Hoe 
meer wij ons inspannen de goddelijke wet van het 
altruïsme na te leven, hoe meer de geest van God in 
ons kan handelen en ons vitale krachten geven. Aldus, 
omdat de weg van het eeuwige leven nu open is, aan-
gezien het Koninkrijk van God zich begint te vestigen, 
kunnen allen die willen vanaf dat ogenblik beetje bij 
beetje deze prachtige weg bewandelen.

Zoals wij weten, heeft de Heer tijdens het evangeli-
sche tijdperk discipelen aangetrokken die het verlan-
gen hebben zich bij hem aan te sluiten om hun leven 
met hem te wijden aan de bevrijding en het herstel van 
de gevallen mensheid. Dat zijn de 144 000 leden van 
het lichaam van Christus vermeld in de Openbaring. 
Dit aantal is nu voltallig. De laatsten voltooien hun of-
fer. Daarom staat vandaag de weg naar het eeuwige 
leven wijd open en allen die willen, kunnen hem be-
wandelen op voorwaarde zich te onderwerpen aan de 
levensprincipes, aangewezen in De Boodschap aan de 
Mensheid.

De Boodschap aan de Mensheid is Het Gedenkboek 
vermeld door de profeet Maleachi. Het werd geschre-
ven voor degenen die ontzag voor God hebben en die 
wensen Hem te dienen. Zij zijn nu zo op de hoogte 
gesteld van de wonderbaarlijk liefdevolle, wijze en 
welwillende bedoelingen van de Almachtige jegens 
al Zijn schepsels en in het bijzonder jegens de mens-
heid. Dat is de boodschap van de huidige tijd, die aan 
de mens de weg aanduidt die hij moet volgen om niet 
meer te hoeven sterven. Al velen hebben er kennis 
van genomen en hebben kunnen begrijpen dat deze 
boodschap voor hen geschreven is. Zij voeden er zich 
mee en zijn ervan overtuigd dat zij, als zij naleven wat 
het evenals het boek Het Eeuwige Leven toont, aan de 

dood kunnen ontsnappen en het beloofde land binnen-
gaan zonder in het graf neer te dalen.

Dat zijn prachtige vooruitzichten. Dat is de blijde 
boodschap van het Koninkrijk van God. Het is het 
eeuwige evangelie van de goddelijke genade. Het 
moet nu over de hele aarde gaan en alle goed gezinde 
mensen bijeenbrengen om de familie der volkeren te 
vormen die de waarheid naleeft en er alle weldaden 
van oogst. Wat de leden van dat volk van God onder 
elkaar samenbindt, is de universele wet van de liefde 
en het goede. Het komt erop neer alle eigenbelang 
en alle egoïstische principes opzij te schuiven, om de 
goedheid, de verzaking aan zichzelf ten bate van de 
naaste, de liefde en de welwillendheid na te leven.

Het spreekt vanzelf, dat dit alles om te beginnen 
moeilijk lijkt wegens het oude karakter dat daar is, en 
dat zich verzet tegen alles wat onbaatzuchtig is. Maar, 
naarmate we volharden, veranderen de gevoelens in 
ons, nobele en verheven gedachten krijgen de over-
hand over alles wat tegen die wet ingaat. Tenslotte 
worden het goede en het altruïsme een noodzakelijk 
deel van onze individualiteit, en het kwaad is voor 
ons een waarachtig iets dat ons afstoot, omdat wij het 
volledig afgeleerd hebben, en al zijn verschrikkelijke 
gevolgen kennen.

Het herstel van alle dingen werd aangekondigd door 
alle profeten, en in het bijzonder door onze geliefde 
Verlosser. De apostel Petrus spreekt er ook over in zijn 
grote redevoering op Pinksterdag. Deze gezegende 
tijd zal zich weldra manifesteren door de goddelijke 
genade. Daar zullen alle mensen, met inbegrip van 
degenen die nu in de graven liggen en die eruit zul-
len komen bij de stem van de Zoon van God, van het 
heil in Jezus Christus genieten. Zij zullen op hun beurt 
geplaatst worden tegenover de levensomstandigheden 
die mogelijk gemaakt zijn door het verlossingswerk van 
onze geliefde Verlosser.

Dat zijn de gezegende tijden van herstel, waar ieder-
een onder zijn wijnstok en zijn vijgenboom zal kunnen 
zitten. Iedereen zal de Allerhoogste kennen, vanaf de 
kleinste tot de grootste. De pijnen zullen vluchten, de 
vreugde en het geluk zullen zich op aarde vestigen, 
die de glorierijke voetenbank van de Allerhoogte zal 
worden. Ze zal een oord van welvaart en zegen zijn 
die in alle eeuwen de liefde, de wijsheid en de su-
blieme macht zullen verheerlijken van de wegen van 
de Almachtige ten bate van de mensheid, die op dat 
moment weer hersteld is tot volmaaktheid en dan het 
eeuwige leven heeft.

Laten we naar de natuur luisteren!
Uit de krant Ouest-France halen we het onderstaande 
artikel van Gaston Prou met de titel :

“De natuur is noch goed noch slecht” 
Milieu. “De mens heeft natuurlijke hulpbronnen 
nodig om te leven, terwijl de natuur het verdwijnen 
van de menselijke soort kan overleven.” 
Gaston Prou (Loire-Atlantique) :
...Alles welbeschouwd, is er alleen de mens om be-
paalde manifestaties van de natuur als “overmatig” te 
kwalificeren. 

Stel je voor dat de planeet niet door de mens werd 
bewoond: wie zou er dan klagen over wat we vulkaan-
uitbarstingen, tsunami’s of cyclonen noemen? 

Dieren zouden er wel onder lijden, althans in onze 
eigen terminologie. Maar het dier leeft in symbiose met 
de natuur, wat niet het geval is voor de Mens, zelfs niet 
als hij het zou proberen. Men kan veronderstellen, dat 
een vogel, overweldigd door een storm die hij niet kan 
weerstaan, de natuur waarvan hij nauw deel uitmaakt, 
zelfs niet vaag zal aanklagen.

Trouwens het heel relatieve begrip overstroming 
is slechts een waardering, een reactie van de in zijn  
relatie tot de natuur, egocentrische mens. 

Hij beschrijft de natuur als heilzaam of giftig, al 
naargelang die hem profijt oplevert of schadelijk voor  
hem is. 

Ja, er zijn gevaarlijke planten, maar die zijn vooral 
gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Door zijn instinct, 
dat instinct dat de ontwikkelde en intellectuele mens 
heeft verloren, neemt het wilde dier alleen uit de na-
tuur wat goed voor hem is. 

En wat goed is voor het dier, is misschien niet goed 
voor de mens, en omgekeerd.

Op zich is de natuur niet goed of slecht: ze valt bui-
ten ieder oordeel. 

Zonder vast te houden aan een bepaalde “new age” 
gedachte die de aarde letterlijk als persoon ziet, moeten 
we accepteren, dat de aarde reageert op de agressies 
die ze ondergaat als gevolg van menselijk gedrag. 

In de breedste zin van het woord: te veel of slecht 
verbruik vernietigt ons en vernietigt de planeet. En die 
verdedigt zichzelf met zijn eigen wapens. 

Het virus dat ons overviel, is niet toevallig opgedoken: 
het ging over van dieren op mensen door de schuld 
van de mens. 

Het resultaat is de ernstige gezondheidscrisis die we 
kennen, al in combinatie met een economische en een 
sociale crisis die nog maar aan het begin staat... Als 
dit waarschuwingsschot niet genoeg is om ons gedrag 
echt te veranderen, zullen er andere waarschuwingen 
volgen. Want “de natuur werkt om te herstellen wat de 
mens zonder ophouden vernietigt.” (Buffon, 1707-1788). 

Terwijl de mens de natuur nodig heeft om te leven, 
kan de natuur ertoe komen om de mens uit te schake-
len om hem te overleven. 

Wat een diepgaande les kunnen we uit deze tekst 
trekken, als we dat willen. Deze waarheid al : De mens 
heeft de natuur nodig om te leven, terwijl de natuur 
het verdwijnen van de menselijke soort zou kunnen 
overleven, en zelfs zou de natuur ertoe kunnen komen 
om de mens uit te schakelen om hem te overleven. Hoe 
noodzakelijk zal het zijn om terug te gaan naar jezelf 
en je deze waarheden te realiseren, ze te assimileren 
en je dienovereenkomstig te gedragen!

Het goddelijke Woord leert ons, dat de mens oor-
spronkelijk geschapen is als de koning van de aardse 
schepping. Niet een koning die regeert, maar een 
koning die leeft voor zijn medemens, dieren en plan-
ten. Dat was de betekenis van het gezag dat hem was 
gegeven. De mens die met een maagdelijk karakter is 
geschapen, dat wil zeggen, zonder enige inwerking, 
had een goddelijk mentaal register moeten vormen 
dat hem voor eeuwig met zijn Schepper zou hebben 
verbonden. Hij zou dan in staat zijn geweest om de 
universele Wet in acht te nemen, dat elk wezen en elk 
ding, in de hemel en op aarde, bestaat voor het bestwil 
van de ander. We weten dat de zondeval van de mens 
deze harmonie heeft verbroken. Vanaf dat begin werd 
de zondige mens een onderwerp van vervloeking voor 
alles wat hem omringt. 

Dat is wat dit artikel ons laat begrijpen. Hoe gemak-
kelijk denken we, dat we superieur zijn in intelligentie 
en over alles kunnen beschikken zonder iets aan iemand 
verschuldigd te zijn. Maar dit is zonder zich reken-
schap te geven van de wet van gelijkwaardigheid, die 
zegt, dat we oogsten wat we zaaien. Door tot zonde te 
vervallen, heeft de mens afstand genomen van God, 
van wie hij vaak niets meer wil weten, denkend dat 
hij intelligent genoeg is om zelf zijn weg te bepalen. 
Door zich van de Eeuwige af te scheiden, sneed hij zich 
af van de bron van het leven, waarvan hij afhankelijk 
was, en werd hij sterfelijk, een wezen dat schadelijk 
was voor de mensen om hem heen en voor de natuur. 
Zozeer zelfs dat we kunnen zeggen, zoals dit artikel, 
dat het beter voor de natuur zou zijn als de mens van 
de aarde zou verdwijnen. 
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zou krijgen. De gendarmes, die op de hoogte 
waren van het werk dat Alexandre verrichtte, 
gaven de inspecteur zeer lovende informatie. 
Deze laatste stelde zich dus aan Alexandre 
voor als politie-inspecteur, en na even met 
hem gesproken te hebben, bekende hij hem 
met moeite zijn missie door te verklaren: 
“Helaas, en heel erg tegen mijn zin, breng 
ik u een zeer onaangename boodschap, en 
dat is, dat u Frankrijk uitgezet wordt.”

Alexandre, die heel goed wist, dat alles ten 
goede keert voor degenen die God liefheb-
ben, accepteerde de zaak zonder meer, en de 
inspecteur stemde ermee in om de uitvoering 
van de uitzetting naar een latere datum te 
verplaatsen, zodat Alexandre voldoende tijd 
had om alle nodige regelingen te treffen voor 
een goed verloop van het werk in Frankrijk 
in zijn afwezigheid. Op 16 december 1934 
verzamelden de vele vrienden die Alexandre 
in Parijs had, zich als teken van hun gehecht-
heid aan hem en ze namen een ontroerend 

afscheid van hun vriend wiens herinnering 
niet uit hun hart gewist zou worden.  

Op 17 december om zes uur ‘s ochtends 
nam Alexandre afscheid van Draveil en ver-
trok in ballingschap. Zeker, zijn hart was heel 
bedrukt, omdat hij niet het beste van zichzelf 
kon blijven geven aan zijn Parijse en Franse 
vrienden van wie hij zielsveel hield en die 
van hun kant hem ook veel goed deden. 

Sindsdien kwamen zijn vrienden uit Frank-
rijk vele jaren naar Zwitserland om met 
Alexandre de welwillendheid van de Almach-
tige te vieren. Helaas deed de verschrikke-
lijke wereldoorlog van 1939-1945 zich voe-
len, en hoeveel ongelukkige arme mensen 
werden toen niet getroffen, omdat ze geen 
goddelijke bescherming hadden. Maar wat 
we in alle oprechtheid, rechtvaardigheid en 
waarheid kunnen zeggen, is, dat niemand 
van degenen die de lessen van Alexandre 
hadden ontvangen, werd getroffen, noch in 
het ene land, noch in het andere.

Daarentegen waren bij de gelegenheid 
van het grote weerzien degenen die tegen 
Alexandre hadden gekonkeld en hem hadden 
verdreven, er niet meer. Net als vroeger in 
de tijd van Thyatira (een stad in Israel waar 
Lydia, de purperverkoopster werd geboren, 
die door de prediking van Paulus tot het ge-
loof kwam. Daar ontstond toen een gemeente 
van Jezus Christus) kan het woord van de 
Heer daar tegenwoordig worden herhaald 
tegen de ware kinderen van God hier: “Wie 
u aanraakt, raakt mijn oogappel aan.” Het 
geluk was immens binnen de familie van het 
geloof van Frankrijk om weer bij elkaar te 
zijn in de heilige vergadering. Het was niet 
langer de kleine afscheidsbijeenkomst als in 
1934, maar het was de grote vergadering van 
het gelukkige weerzien in 1945, waar de Al-
machtige Zijn schatten van genade en zegen 
uitstortte over Zijn kinderen, die met enkele 
duizenden bijeen waren in Parijs.

God heeft dus alles op een vreugdevolle 

en glorieuze manier geregeld ten gunste van 
Zijn volk, dat Hij overvloedig heeft getroost.

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
Wij geven hier de samenvatting van een ex-
posé van de trouwe Boodschapper weer, uit 
een Engel van de Eeuwige Nr. 10 van 1925 
dat als titel had:

Hoe zullen we in staat gesteld worden 
het Rijk der Gerechtigheid te vestgen?

Het Rijk der Gerechtigheid verschijnt ons 
als de glorierijke zon die het hart verheugt 
en geneest, de natuur doet ontwaken en 
bloemen verwekt te midden van de planten-
groei. Dat brengt een glorieuze vervoering 
van vreugde, geluk en ook van bevrijding 
teweeg. Het Rijk der Gerechtigheid wordt 
ingeleid door het werk van de ziel van de 
kinderen van God. Het is begonnen met de 

We vinden in het goddelijke Woord andere getuige-
nissen die ons attent maken op onze situatie. De apostel 
Paulus schrijft bijvoorbeeld in zijn brief aan de Romei-
nen: “...Wat men van God kan weten is hun bekend, 
God heeft het hun bekend gemaakt. Inderdaad, Gods 
onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van 
de wereld zichtbaar in zijn werken; zijn eeuwige kracht 
en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. 
Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want 
hoewel zij God kennen, hebben ze Hem niet de eer 
en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpein-
zingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart 
is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze 
dwaas; en hebben ze de majesteit van de onverganke-
lijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke 
mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Daarom 
heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan 
zedeloosheid, waarmee zij hun lichaam onteren. Ze 
hebben de waarheid over God ingewisseld voor de 
leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in 
plaats van de Schepper die moet worden geprezen tot 
in eeuwigheid. Amen!”  Rom. 1: 19-25. 

Hoezeer moeten deze waarheden ons aan het denken 
zetten! Op een dag zullen we de knie voor onze Schep-
per moeten buigen, hem prijzen en verheerlijken, als we 
het leven willen ontvangen. Dit is wat er zal gebeuren 
voor alle mensen in het Koninkrijk van Christus dat 
komt door het offer van onze dierbare Heiland, Jezus 
Christus, en Zijn trouwe Kerk komen. In dit Konink-
rijk zal de mens niet langer een boosdoener zijn, hij 
zal de natuur of zijn medemens niet langer schaden, 
maar integendeel, hij zal een weldoener worden die 
in staat is om zijn naaste lief te hebben als zichzelf en 
God boven alles.

Het zwaard en de wijwaterkwast
Uit de krant 20 Minutes van 5 februari 2020, noteren 
we een berichtje dat als titel heeft :

Geen zegen voor de raketten?
MOSKOU.- De Russisch-Orthodoxe Kerk overweegt 
op te houden met haar zegen uit te spreken over de 
massavernietigingswapens van het leger, “waarvan 
het gebruik kan leiden tot de dood van een eindeloos 
aantal mensen.” Dit project werd ontwikkeld door een 
adviesorgaan onder voorzitterschap van patriarch Ki-
rill, en wordt voorgelegd aan gelovigen en religieuze 
hoogwaardigheidsbekleders, die tot 1 juni de tijd heb-
ben om hun bijdrage te leveren. De Kerk herinnert er 
echter aan, dat “de verdediging van het vaderland met 
wapens in de hand gezegend is”. Die traditie gaat terug 
tot ten minste de 12de eeuw. De priesters zegenden toen 
de zwaarden van de jonge Russische prinsen, waardoor 
hun superieure status werd bevestigd. Sinds het begin 
van de jaren 2000 worden deze rituelen regelmatig 
gebruikt voor intercontinentale raketten, luchtverde-
digingssystemen en straaljagers. 

De Russische Kerk noemt zichzelf orthodox: van het 
Griekse woord orthos: recht, rechtzinnig en doxa: me-
ning. Dit betekent dat ze denkt dat ze de ware Kerk 
van Christus is. In tegenstelling tot de Rooms-Katho-
lieke Kerk, erkende ze niet het gezag van de paus en 
accepteerde slechts de leer van de eerste zeven oecu-
menische concilies (tot het tweede van Nicaea in 787). 
Zoals we weten, wordt de beschrijving van deze kerk 
gegeven in de Openbaring van Johannes, en wordt 
ze afgebeeld als de figuur van een zwangere vrouw 
die vlucht naar de woestijn, waar ze een plaats kreeg 
die door God voor haar geregeld was, zodat ze daar  
duizend en tweehonderdzestig dagen gevoed kon 
worden (Openb. 12: 6). Nu, de ware Kerk is on- 
vruchtbaar, ze zal kinderen krijgen in grote aantallen, 
vooral na de bruiloft van het Lam, wanneer ze met 
Christus in zijn heerlijkheid zal zijn, maar tijdens het 
evangelische tijdperk brengt ze geen kinderen voort. 

De orthodoxe kerk heeft een nageslacht (Apoc 12: 17).
Nu terug naar het onderwerp waar we hier mee te 

maken hebben. We zijn echt verbaasd dat het noodza-
kelijk is om erover na te denken om een adviesorgaan 
aan te wijzen onder voorzitterschap van een patriarch 
die een project voorlegt aan gelovigen en religieuze 
hoogwaardigheidsbekleders om te besluiten te stoppen 
met het zegenen van massavernietigingswapens. Men 
zou het gewoon nooit hebben moeten doen!

En deze kerk herinnert ons eraan dat de verdediging 
van het Vaderland met wapens in de hand gezegend 
is, dit is in volledige tegenspraak met het Evangelie. 
Zei onze beminde Heiland niet tegen zijn apostel Pe-
trus, die hem met zijn zwaard wilde verdedigen, toen 
de soldaten hem in de tuin van Gethsemane kwamen 
halen: “Doe uw zwaard terug op zijn plaats; want  
allen die het zwaard opnemen, zullen door het zwaard 
vergaan.” Matth. 26: 52. 

Al is het voor de wereld in het algemeen legitiem om 
zichzelf te verdedigen in geval van aanval en gevaar, 
het wordt zelfs “legitieme verdediging” genoemd, 
geldt datzelfde toch niet voor een echte christen wiens 
verdediger de Eeuwige is en Jezus Christus, zijn Heer. 
Een kind van God dat zich persoonlijk verdedigt, met 
of zonder wapens, bewijst hiermee gewoon zijn gebrek 
aan geloof in zijn Meester die hem beloofde: “Ik zal 
u nooit verlaten en ik zal u nooit in de steek laten.” 
Hebreeën. 13: 5.

Dat geldt des te meer voor een kerk die, zoals het 
Evangelie leert, haar Meester, onze Heer Jezus moet 
volgen. Het volstaat dus om naar de aardse handelingen 
van onze dierbare Heiland te kijken om het voorbeeld 
te vinden dat gevolgd moet worden. Hij zei tegen ons: 
“Houd van je vijanden, zegen degenen die je vervloe-
ken, doe goed aan degenen die je haten, en bid voor 
hen die je mishandelen en vervolgen.” Matth. 5: 44. 
Dat betekent dat je het kwaad moet vergelden met 
het goede. Natuurlijk moet men om zo’n gedragslijn 
te volgen, het geloof hebben. Deze manier van doen 
plaatst degene die haar volgt in de situatie van een 
slachtoffer die wordt opgeofferd voor de schuldigen. Hij 
wordt dan verbonden met zijn Meester in zijn lijden, en 
zal met hem in zijn heerlijkheid zijn. Rom. 8: 17. Dit is 
de enige manier om tot de ware Kerk van Christus te 
behoren. Al degenen die deze gevoelens niet hebben 
overgenomen, maken daar geen deel van uit, zelfs niet 
als ze zichzelf orthodox verklaren.

De grote kerken van deze wereld hadden het kwaad 
van de burgerlijke en militaire machten van de verschil-
lende naties die de volkeren onderdrukten, aan de kaak 
moeten stellen en zich ertegen moeten verzetten. In 
plaats daarvan hadden ze de schuldige hypocrisie om 
compromissen te sluiten met de leiders van de naties. 
Dit met het doel om te regeren. Het is een kroon die ze 
zoeken, maar zonder het kruis is er geen kroon. Het is 
juist, zoals onze geliefde Heiland zei: “Ze houden meer 
van de eer van de mensen dan van de heerlijkheid bij 
God.” Johannes 12: 43.

Het resultaat van een dergelijke handelwijze is in de 
loop van de geschiedenis duidelijk aangetoond. Zoveel 
oorlogen, bloedige conflicten! De orthodox-katholieke 
kerk vormt met de Rooms-Katholieke kerk, de protes-
tantse kerk en alle sekten die daaruit voortkwamen, 
Babylon de grote, de moeder van de zedelozen en 
gruwelen van de aarde. Zo noemt de Apocalyps deze 
samensmelting. Openb. 17: 5.

Men begrijpt ook de oproep: “Ga uit Babylon, mijn 
volk, zodat u niet hoeft deel te nemen aan zijn zonden, 
en geen aandeel heeft in zijn plagen.” Openb. 18: 4. 
Niet alleen heeft Babylon overspel gepleegd met de 
leiders van de naties door zich met hen te associëren 
in verschrikkelijke compromissen, maar zijn lering 
bestaat uit schandelijke godslastering, fouten en gru-
welen. De Apocalyps leert ons dat Babylon zal zinken 
met alle goddelozen in de grote verdrukking die komt. 
Openb. 18: 10.

Daarna zal volgens de belofte de zon van gerechtig-
heid met het heil in haar stralen opkomen. Een nieuw 
tijdperk zal beginnen voor de nederige en zachtmoe-
dige mensen bij wie de mensen die stierven zich zullen 
voegen tijdens hun opstanding. Dat zal het Koninkrijk 
van God zijn dat zich op de hele aarde zal vestigen en 
geen einde zal hebben.

Voor een betere wereld 
Uit de rubriek “Point de Vue” in de krant Ouest-France 
Nr. 22910 van onbekende datum halen we een interes-
sant artikel van Raphael Liogier, socioloog en filosoof, 
dat een fundamentele waarheid blootlegt:

Om het systeem te veranderen, moeten we onze  
manier van denken veranderen.

“Iedereen wil het systeem veranderen, zelfs degenen 
die het vertegenwoordigen. Zowel politici als zaken-
mensen. Maar je kunt het systeem niet veranderen door 
in hetzelfde denkpatroon te blijven hangen. Economen 
hebben ons laten zien dat ongelijkheid gebaseerd is op 
ideologieën, anders gezegd te abstract, te diepzinnig. 
Dit geldt voor het middeleeuwse christendom dat on-
gelijkheid bij het leenstelsel rechtvaardigde. Dit geldt 
voor het kastenstelsel in India. Dit is ook waar voor het 
kapitalistische systeem in het algemeen, en het neolibe-
ralisme in het bijzonder. Dit geldt nog steeds voor het 
echte socialisme, dat drastische ongelijkheid in status 
rechtvaardigde, bijvoorbeeld tussen leden van de Com-
munistische Partij en de rest van het volk, paradoxaal 
genoeg in naam van het denken over gelijkheid. 

Het verlies van de geloofwaardigheid van kapitalis-
tische en communistische ideologieën en rechts-linkse 
tegenstellingen geeft oppervlakkig gezien een grotere 
uitputting om het systeem te veranderen te kennen. We 
voelen wel dat de huidige cruciale problemen van het 
milieu, van de opdringende technologie, economische 
ongelijkheid, financiële globalisering, immigratie, in-
tense kruising van culturen, nauw met elkaar verbon-
den zijn; we voelen het, maar we komen er nog niet 
toe om onze kijk op de wereld te veranderen om deze 
verbondenheid te begrijpen. We stellen dan doelge-
richte maatregelen voor, die zeker nuttig zijn maar on-
bevredigend, omdat ze het algehele probleem niet zien. 

De kiemen zijn er al
 

Een nieuw denksysteem, dat stuit op fanatieke weer-
stand, is toch al in beginsel aanwezig. Een voorbeeld 
van deze metafysische herbezinning is het succes van 
het concept van onderlinge afhankelijkheid dat de oude 
manier van denken door uitsluiting ondermijnt. Maar 
dit concept van “onderlinge afhankelijkheid” is niet 
duidelijk. We zullen allemaal van elkaar afhankelijk 
zijn! Natuurlijk, maar wat betekent dat? Intellectuelen 
zouden onder andere moeten proberen deze vraag te 
beantwoorden en ons helpen de verwarring en nos-
talgie te overwinnen, in plaats van ons erin onder te 
dompelen. En zo op intellectuele manier de verandering 
van koers te rechtvaardigen die we noodzakelijkerwijs 
moeten inslaan. 

Een crisis, en de middelen om die te faciliteren

Het is bij een crisis, wanneer het lijkt dat er niets meer 
te verliezen valt, dat er een nieuw perspectief kan wor-
den ingenomen. Welnu, we hebben hier vele crisissi- 
tuaties: de ecologische, de economische, de sociale en 
de wereldwijde migratiecrisis bereiken het punt van-
waar geen terugkeer meer mogelijk is. Het is nu dus 
het moment dat we anders kunnen gaan denken, anders 
zullen we keer op keer de parade van de incarnaties 
van Donald Trump tegenkomen, revisionisten, doem-
denkers, complotdenkers, die zullen profiteren van de 
metafysische instabiliteit om hun eigen zaligmakende, 
onderdrukkende en fanatieke beloften op te leggen. 
Het is dringend noodzakelijk om de nieuwe manier van 
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komst van onze geliefde Verlosser, die de 
vestiging van het Rijk van God toonde. Het 
Koninkrijk van God bestaat uit de vestiging 
van het Rijk der Gerechtigheid, want de 
mensen moeten de rechtvaardigheid leren, 
de discipline daarvoor krijgen om daarna ten 
volle het Koninkrijk van God te realiseren, 
waarin niemand een onrechtvaardigheid zal 
begaan. Het spreekt vanzelf dat degenen die 
tegenwoordig verlangen met de Heer mee te 
werken door zijn kinderen te worden, eraan 
zijn gehouden zichzelf te verbeteren, zodat 
geen enkele onrechtvaardigheid zich in en 
om hen heen uit; als onrechtvaardigheden 
begaan worden, moeten ze meteen gedekt 
worden door de boetedoening van het ko-
ninklijke offerpriesterschap…

De gesteldheid van het hart van de kin-
deren van God moet fatsoenlijk zijn, er moet 
geen enkele taboe zijn in hun hart, want 
anders kan de geest van God niet handelen. 
De voornaamste gesteldheid van de ziel is 
oprecht te zijn, zonder ook maar één enkele 
bijgedachte, want we verlangen het nodige 
te doen zodra wij de gebreken fatsoenlijk 
kunnen opsporen, want wij zijn dan blij de 
lessen, gegeven door de Heer, te aanvaar-
den. De Heer voedt zijn kind op door zijn 
heilige geest, die het alleen maar eens is 
met zachtmoedigheid, waarheid, gerechtig-
heid en barmhartigheid; kortom, met echte 
heiligheid…

Het is belangrijk voor het kind van God te 
mediteren over wat in het goddelijk Woord 
vermeld is, dat wil zeggen zich de beloften 
niet zonder meer eigen te maken, maar vooral 
de voorwaarden te verwezenlijken die eraan 
vastzitten. De levensvoorwaarden die de Heer 
voorhoudt, zijn discipel zijn zo omvangrijk 
dat ze hem in staat stellen geleidelijk aan 
uit zijn sleur te komen om de hoogten van 
de bergen van God te bereiken. Het is dus 
niet aanvaardbaar dat een discipel in zijn 
hart een gewoonte behoudt die de vestiging 
van het Rijk der Gerechtigheid in zijn ziel 
belet.

Het spreekt vanzelf dat het Koninkrijk van 
God ten eerste op het geloof opgebouwd 
wordt. Tijdens het tijdperk van de hemelse 

roeping zijn de kinderen van God trouwe 
medewerkers; ze zijn weinig talrijk, want de 
smalle weg kan alleen maar gevonden wor-
den, als men trouw het zo vriendelijk uitge-
stippelde, goddelijke programma volgt. Het 
kind van God moet dus een doorslaggevend 
belang hechten aan wat hem aangeboden 
wordt; hij moet de voorgestelde voorwaarden 
ter harte nemen en trachten ze na te komen.

Wie verklaart een kind van God te zijn, 
moet aan slechte dingen verzaken. Hij moet 
verzaken aan alles wat vals is, om alles te 
aanvaarden wat vriendelijk, welvoeglijk, le-
gaal is ; kortom alles wat liefde is.

De Heer, de Eeuwige, liet niet toe dat 
David het huis van God, Zijn tempel zou 
bouwen, omdat David bloed had vergoten. 
Deze zaken zijn voor ons een goede les en 
tonen ons op een daadwerkelijke manier dat 
het waarachtige Koninkrijk van God niet 
met geweld door bloed te vergieten opge-
bouwd zal worden, het eeuwige, glorievolle 
Koninkrijk, dat een glinstering van licht en 
glorie van Jehova is, kan alleen opgebouwd 
worden door de liefde, door het opofferen van 
zichzelf, door het slachten van het Lam van 
God dat de zonde van de wereld wegneemt, 
wat als subliem resultaat zegen geeft voor 
alle families van de aarde.

De kracht die het Koninkrijk inleidt
De macht die het Koninkrijk van God ves-
tigt door middel van het Rijk der Gerechtig-
heid, is de geest van God. De geest van God 
is almachtig en vol glorie. Niets kan hem 
weerstaan, hoewel hij gewelddadig noch 
hardnekkig is. Zijn wijsheid en zijn liefde 
zijn voldoende om te overwinnen en om 
alle problemen op te lossen door Jezus die 
liefhad en door zijn dierbare discipelen die 
verlangen zoals hun Meester lief te hebben. 
Hoe meer het kind van God de liefde naleeft, 
hoe meer de macht van de goddelijke geest 
in hem opgeslagen kan worden, en hoe be-
ter zijn gezegende invloed de hindernissen 
kan overwinnen. Onze geliefde Verlosser is 
dus een werk begonnen, zoals wij hebben 
gezegd, en dat werk werd op touw gezet in 
de loop van de hemelse roeping. De mensen 

in het algemeen hebben er niets van gezien, 
want het is op geestelijk gebied dat men er-
over kon oordelen, omdat de oproep hemels 
was. Maar op het moment dat de oproep 
aards wordt om de nieuwe aarde te vormen, 
onderscheidt men duidelijk op de aarde de 
omtrek van het gebouw dat zich verheft en 
dat verheugende afmetingen heeft, die de-
genen die bouwen aanmoedigen…

De Heer zei tegen zijn discipelen dat ze 
nog grotere dingen zouden doen dan hij. Hij 
zei zelfs: “Als u geloof hebt als een mos-
terdzaad, zult u tot deze berg zeggen: word 
opgeheven en in de zee geworpen, en het 
zal gebeuren”. Inderdaad, de geest van God 
gebundeld in één persoon is een kracht en 
een energie waaraan niets kan weerstaan. 
Wij vragen ons af: Zijn we in staat deze 
grote rijkdom te ontvangen die de geest 
van God is ? Of hebben we in ons hart een 
rem, die de glorierijk goddelijke geest belet 
ons de wil en de kracht te geven naar Gods  
welbehagen?

Wij worden dus allemaal aangespoord, 
terechtgewezen, en de Heer heeft daarvoor 
een dienaar afgevaardigd, ermee belast om 
de hele raadgeving van God aan te kondigen, 
die de waarheid is. Deze dienaar bereidt de 
weg voor, opdat de Heer in zijn tabernakel 
kan komen. Opdat deze intrede plaats kan 
hebben, is het noodzakelijk dat de kinderen 
van God hun gedragslijn totaal veranderen.

Elias zei tegen het Joodse volk: “Hoelang 
zult u aan beide zijden mank gaan? Indien 
god de Baäl is, volg hem na, maar indien de 
Here God is, volg Hem na, luister naar Hem 
en breng Hem eer, en dien Hem trouw.” Het 
is onontbeerlijk om op dat punt vastbesloten 
te zijn, vooral als we verlangen deel te hebben 
aan de vestiging van het Rijk der Gerechtig-
heid op aarde.

Behoren we tot degenen die de prijs kun-
nen betalen, opdat de onoverwinnelijke 
macht van de geest van God ons bezielt? 
Kortom, kunnen we zeggen wat de apostel 
Paulus verklaarde: “Ik kan alles door Degene 
die mij versterkt”? De Heer wenst ons te 
versterken, ons te ondersteunen. maar dat is 
slechts mogelijk als we eerst onze oude men-

taliteit verwijderen om een nieuwe mentaliteit 
te ontvangen, om de werking van het Rijk 
der Gerechtigheid rondom ons te ontvouwen 
door middel van de geest van God. Daarvoor 
is een intensieve arbeid aan het Werk van 
de Heer onontbeerlijk. Hoe meer wij ons 
inzetten voor de vestiging van het Rijk der 
Gerechtigheid, hoe meer moeilijkheden wij 
zullen hebben, maar terzelfder tijd ook hoe 
meer zin wij erin zullen hebben; want, omdat 
wij zo trouw zijn, zal de geest van God alles 
compenseren wat wij zullen hebben uitgeven 
aan liefde, rechtvaardigheid, welwillendheid; 
hij zal de zo vriendelijk uitgedeelde liefde en 
gerechtigheid vervangen door een grotere 
dosis en een grotere macht van deze twee 
factoren van de geest van God.

Als wij voorgoed deze weg bewandelen, 
zal de geest van God ons zo bezield maken, 
dat wij erin zullen slagen dezelfde dingen te 
doen als de Heer en wij zullen zelfs ten volle 
zijn predikingen verwezenlijken die zeggen: 
“U zult nog grotere dingen doen” De grotere 
dingen voor de discipelen bestaan eruit het 
Rijk der Gerechtigheid te vestigen, alle weer-
standen te overwinnen; voor de zondaars, 
voor de burgers, militaire en godsdienstige 
overheden zal het een tijd van nood zijn, om-
dat zij met hun wandaden niet meer kunnen 
doorgaan. Maar voor degenen die ontzag voor 
God hebben, zegt ons de profeet Maleachi, 
zal de Zon der Gerechtigheid opgaan, met 
het heil in haar stralen.

,
Hoe zeer verheugen wij ons op de instel-

ling van dat mooie Rijk der Gerechtigheid 
voor de verlossing van alle mensen. Laten 
we dus al onze inspanningen doen om dit 
Rijk mogelijk te maken in onze harten en 
rondom ons, tot de glorie van de Eeuwige 
en van onze geliefde Verlosser.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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denken te laten zien die onze collectieve aspiraties zal 
rechtvaardigen om de afschuwelijke mondiale ongelijk-
heid te bestrijden en een duurzame vrede, eerbiediging 
van de mensenrechten, gelijkheid voor mannen en 
vrouwen en zorg voor het milieu te waarborgen. 

Om dit nieuwe spel te spelen, moet je zoals Des-
cartes zei: “De principes aanpakken waarop al mijn 
oude meningen waren gebaseerd”. Het succes van 
de populistische redevoeringen, anders gezegd van 
degenen die beweren het volk te verdedigen tegen 
kwaadaardige krachten, bewijst ons elke dag, dat zon-
der een nieuwe metafysica de democratie zelf een holle  
phrase wordt.”

Als we het hebben over het veranderen van het sys-
teem, is dat omdat het systeem dat er is, de bevolking 
niet tevredenstelt. En dit geldt in elk land ter wereld. 
Men zou de vraag kunnen stellen: Wie is tevreden met 
de huidige regering? Wie heeft er geen aanspraak te 
maken, geen verwijten te doen? We weten het antwoord 
van tevoren. En dit is niet nieuw. De vele oorlogen en 
revoluties die de geschiedenis hebben gekenmerkt, 
zijn het bewijs van de ontevredenheid van de volkeren 
van alle landen. 

Het moet gezegd worden dat er geen tekort is aan 
onderwerpen voor verdeeldheid. De ongelijkheden 
waar de auteur van dit artikel het over heeft, zijn tal-
rijk. Deze worden vaak door de meest kansarmen als 
onrecht gezien en als normaal door degenen die ervan 
profiteren. Hieruit komen de conflicten voort tussen 
sommigen, die een verandering willen, en anderen 
die bevoorrecht zijn en niets willen veranderen, maar 
eerder de huidige situatie in stand houden. 

Velen wilden “het systeem veranderen” en hielden 
zich bezig met de moeilijke oefening om een nieuwe 
regeringsvorm op te zetten. Ze kwamen voor talloze 
problemen te staan. Sommigen legden hun programma 
met geweld op, anderen probeerden hoe dan ook te 
overtuige; Raphael Liogier heeft gelijk: om het systeem 
te veranderen moeten we onze manier van denken 
veranderen. En dit is slechts de eerste stap in een lang 
proces, zoals we zullen zien. Maar we kunnen nu wel 
zeggen dat het een goede zaak is om ons denken te 
veranderen, maar om het door anderen te laten aan-
nemen is een andere, en het verkrijgen van eensge-
zindheid is, laten we zeggen, een utopie. Daarom lijkt 
het probleem onoverkomelijk. 

We hebben echter goed nieuws te vertellen en we 
kunnen niet langer wachten om het te openbaren. Het 
nieuwe systeem is al in de maak. 

Het is God Zelf die het heeft bedacht en uitgewerkt. 

Om dit te doen, gaf Hij Zijn Zoon als offer om ons los-
geld te betalen, bijna 2000 jaar geleden. Sindsdien heeft 
een klasse van mensen hem gevolgd op het pad van 
opoffering en zal met hem glorie erven in de hemel, 
voor de eeuwigheid. Door dit offer worden alle men-
sen verlost en in de nabije toekomst zal iedereen zich 
kunnen onderwerpen aan de discipline die vriendelijk 
zal worden aangeboden. 

Want de huidige wereld zal niet in staat zijn om te 
overleven. Die gaat naar de ondergang, zoals de profeet 
Maleachi aankondigt: “De dag komt vurig als een oven. 
Alle hoogmoedigen en goddelozen zullen nog slechts 
stoppels zijn, die door de hitte van die dag worden ver-
schroeid, zegt de Heer van de hemelse machten, er zal 
wortel noch twijg van hen overblijven. Maar voor jullie 
die ontzag voor mijn naam hebben, zal de zon stralend 
opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing 
onder haar vleugels draagt ...” Maleachi 4: 1, 2.

Hier vinden we de aankondiging van een dag die 
dichtbij is, wanneer gelijkwaardigheid zich voor ieder-
een zal manifesteren. Zij die schandelijk hun macht 
hebben misbruikt, zij die hun naasten hebben misleid, 
zullen zich in een oven bevinden die hen zal vernie-
tigen. Aan de andere kant zullen de eenvoudigen, 
de zachtmoedigen, degenen die hebben geleden, de 
verlichting van deze dag voelen die hun de bevrijding 
van hun pijnen zal brengen. Deze grote beproeving die 
wordt aangekondigd en nabij is, zal de opmaat zijn voor 
de introductie van het Koninkrijk van God op aarde, 
waar alle mensen zullen leren de prachtige Univer-
sele Wet in acht te nemen. Ze zullen bestaan omwille 
van hun medemens die ze hebben leren liefhebben 
als zichzelf en zij zullen in staat zijn om het eeuwige  
leven te erven. 

Een ontroerende tussenkomst!  
Terwijl de wereld vol nieuwsverhalen is over de slechte 
behandeling die mensen hun kinderen laten ondergaan, 
is het geruststellend om te kijken naar de daden en 
de houding van sommige dieren die in het goede veel 
van deze zogenaamde “superieure” wezens de baas 
zouden zijn.

We lezen in Orizzonti, Courrier de l’Antivivisection, 
het volgende nieuwsberichtje:

In een Amerikaanse dierentuin redt Moeder Gorilla 
een klein mensje. 

Mannen slachten gorilla’s af, maar gorilla’s redden 
mensen; in de Brookfield Zoo (Illinois, VS) in augus-

tus vorig jaar viel een 3-jarig kind vergezeld van zijn 
moeder per ongeluk in het gorillaverblijf.

Onmiddellijk nadert een gorillamoeder, die haar 
kind op haar rug droeg; ze neemt het “mensenjong” 
in haar armen en draagt het zo snel mogelijk naar de 
uitgang van het hok om hem terug te geven aan de 
moeder die, wanhopig, in eerste instantie niet beseft 
wat er gebeurt. 

Terwijl ze die afstand aflegt, moet de moedergorilla 
het kind beschermen tegen de niet helemaal ongeïn-
teresseerde nieuwsgierigheid van haar metgezellen. 
Ten slotte, nog steeds met haar jong op haar rug en 
het andere in haar armen, geeft de moeder-gorilla 
het kind terug aan zijn moeder en aan de dierenver-
zorgers die op het geschreeuw van de vrouw waren  
toegesneld. 

Een voorbeeld dat bewijst, dat dieren kunnen den-
ken zoals wij. 

Deze scène gaf ongetwijfeld vele toeschouwers te 
denken gegeven, die zich terecht afvroegen wat het 
lot van dit kind zou zijn! Terwijl gorilla’s vreselijk wor-
den gedecimeerd door de praktijk van de vivisectie, 
bewijzen ze dat ze een hart hebben dat in staat is om 
medelijden te hebben met het ongeluk van mensen! 
Ongetwijfeld raakte deze moeder-gorilla ontroerd door 
het gehuil van de moeder van het kind en haar instinct 
dwong haar om het terug te geven aan de laatste. Ze 
beschermde het tegen de misschien gevaarlijke nieuws-
gierigheid van haar soortgenoten en droeg hem prompt 
naar de uitgang van haar verblijf ! 

Hoezeer moet de kleine geraakt zijn door deze on-
gewone en tedere zorg en deze scène zal voor altijd in 
zijn geheugen gegrift staan. Om nog maar te zwijgen 
van de opluchting van de jonge moeder die zo in staat 
was om haar wel wat roekeloze nakomeling terug te 
krijgen! 

Dit herinnert ons er nogmaals aan dat, ook al zijn 
sommige dieren wild geworden, dit komt door de 
vloek die de mens door zijn egoïstische en hebzuch-
tige gedrag over de aarde heeft gebracht. Wanneer hij 
wordt hersteld in zijn positie als aardse koning, onder 
auspiciën van het kostbare werk van Christus, zal hij 
zo’n invloed van vrede en sereniteit uitstralen, dat de 
dieren contact met hem zullen zoeken, zoals het geval 
was in de Hof van Eden! 

Dit zal namelijk de tijd zijn waarvan gezegd wordt, 
dat er geen onrecht of schade meer gedaan zal wor-
den op de hele berg van de Heer en dat de herstelde 
aarde vrede en geluk zal ademen in eeuwigheid. De 
tijd van zingen is gekomen.


