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ons moet verdwijnen, om uit ons hart alle egoïstische 
gevoelens te verwijderen die ons in de slavernij van 
de tegenstrever laten blijven.

Het zuiverende werk wordt dus zo gedaan in gun-
stige omstandigheden, zonder veel lijden. Als men 
daarentegen de stem van de wijsheid weerstaat, dan 
is het een verschrikkelijke ramp, wanneer het moment 
van de nood daar is en het zuiveren ineens moet ge-
beuren. Maleachi, de profeet, illustreert voor ons dat 
schoonmaken, door te zeggen dat dat reinigingsmiddel 
vergelijkbaar is met het vuur van de smelter en het loog 
van de blekers. Het is een radicaal en afdoend reini-
gen dat onontbeerlijk is, daarom is deze tijd de grote 
tegenspoed genoemd. Dat zal voor allen gebeuren die 
de vriendelijke richtlijnen niet willen ontvangen, die 
de Heer ons tegenwoordig geeft.

Aan degenen die nog niet volledig de wegen van 
de Allerhoogste kennen en niet eraan gewend zijn, 
die alleen maar een flauw idee van de waarheid heb-
ben, schrijft de apostel Petrus: “Aangezien u kinderen 
van God bent geworden, bekijk dan niet de vuuroven 
die te midden van u is, als iets vreemds.“ Het komt 
er eenvoudig op aan het te begrijpen en zich te laten 
reinigen door de beproevingen. Dan is het een vrien-
delijke, bewonderenswaardige opvoeding, waar men 
zichzelf onderzoekt, waar men zich laat zuiveren door 
het heldere water van de waarheid, omdat men ver-
langt met heel zijn hart te werken aan dat werk van 
zuivering. De bijstand en de hulp van de Heer staan 
steeds tot onze beschikking bij dat werk, dat ons vol-
ledig moet bevrijden van alles wat ons belet gelukkig 
en levensvatbaar te zijn.

De lessen die ons gegeven zijn door de welbeminde 
Zoon van God, zijn bewonderenswaardig. Ze zijn 
vertroostend en helend. Ze tonen ons het glorierijke 
principe van de verzaking. Het ligt aan de basis van 
de universele wet die alles in het heelal regeert. De 
verzaking brengt ons in een heerlijke gemoedstoe-
stand, die ons in staat stelt ons in te zetten ten gunste 
van degenen die ons omringen. Het hart van de be-
droefden verheugen, zegen brengen, vol van geloof en 
zekerheid zijn, dat de Almachtige in alles voorziet, is 
de gedragslijn, die we moeten volgen. Op die weg heb-
ben we niets te vrezen. Want als de Heer ons beloften 
heeft gedaan, is het niet om ze te verkrachten, maar 
om ze te houden, door ons geloof uit te oefenen. Wij 
hebben op de Almachtige gerekend en wij werden niet 
ontgoocheld. Nooit is Hij in Zijn verplichtingen tekort 
geschoten. Terwijl de mensen vaak gouden bergen 
beloven en zelden doen wat zij beloofd hebben. De 
Eeuwige schiet nooit in Zijn woord tekort. Als wij er 

De bevrijding van het ongeluk

DE geschiedenis van de volkeren toont ons dat de 
mensen te allen tijde zich slaaf hebben gevoeld 

in alle opzichten. Op bepaalde momenten viel deze 
slavernij hun zwaar op een ondraaglijke manier. Al-
dus hebben ze geprobeerd dit verschrikkelijke juk af 
te schudden, maar zonder succes, omdat ze niet bij de 
goede hulpbron zochten. Er bestaat één enkele weg 
waarop de mensheid deze bevrijding kan bereiken. Dat 
is de weg die de Heer hun aanbiedt. Dan is het een 
bewonderenswaardige, prachtige, volledige bevrijding.

Het komt er daarvoor op aan de lessen van de grote 
Opvoeder te volgen die onze geliefde Verlosser is. Zijn 
lessen worden ons aangeboden niet als bevelen, maar 
als vriendelijke raadgevingen, waarvan ieder zijn deel 
mag nemen. Door er ijver voor in te zetten om ze te 
verwezenlijken, kan men onmiddellijk een begin van 
hulp, bijstand en zegen voelen. Als wij dat programma 
eerlijk volgen, dan kunnen we onderscheiden dat, 
wanneer het Werk van de Heer in ons voltooid zal 
worden, het iets bewonderenswaardigs, verhevens zal 
zijn, dat ons volledig zal bevrijden van alle slavernij, 
van alle moeilijkheden, van alle verdriet en zorgen. 
Dat zal dan het eeuwige leven zijn dat voor ons ligt, 
vol geluk dat niets aan zal kunnen tasten.

De mens, zoals ik pas gezegd heb, voelt zijn slavernij 
en probeert zich ervan te bevrijden op een bepaalde 
manier; maar de domheid daarvan slaat weldra op een 
andere manier op hem terug, wat maakt dat hij op-
nieuw geketend is door iets anders, soms nog op een 
sterkere manier. Zo gaat de tegenstrever van God en 
de mens door met zijn boosaardige werk, waartegen 
de mensen zoveel zij kunnen, strijden, maar zonder 
succes, omdat ze hun echte vijand niet kennen, noch 
de enige doeltreffende manier hem te bestrijden en 
hem te overwinnen.

De bevrijding komt van de Eeuwige en nergens 
anders vandaan. Zijn Zoon, onze geliefde Verlosser, 
plaatst voor ons het vriendelijke aanbod ons volledig 
en voorgoed vrij te maken, zelfs van de dood. Het is 
een kapitale bevrijding, zo kolossaal, dat de mensen 
er bijna niet in kunnen geloven. Omdat zij in duister-
nis verkeren, worden ze verblind door dat schitterende 
licht en kunnen niet bedenken dat zo’n wonder wer-
kelijkheid kan worden.

Wij, die al enkele stappen hebben gezet op de godde-
lijke wegen, hebben al naar gelang onze inspanningen, 
deze bevrijdende kracht al min of meer gevoeld. Hoe 

meer wij ons erin oefenen om de principes van de waar-
heid na te leven die de Heer ons toont, hoe meer wij de 
spanningen voelen verminderen, evenals de invloed op 
ons uitgeoefend door de duivelse geest; zijn verschrik-
kelijke grip op ons moet stilaan losser worden, en dat 
is een waarachtige bevrijding. Inderdaad, de duivelse 
invloed werkt op de mensen als een tang. Ze houdt 
hen vast met een verschrikkelijke kracht, waartegen 
ze onmachtig zijn. Gelukkig dat wij in de gezegende 
tijd komen waar zo’n tang zich moet openen en hun 
slachtoffers los moet laten. Zij zullen vanaf dat ogenblik 
van de bevrijding kunnen genieten en de goddelijke 
bescherming voelen. Allen die willen, kunnen nu al, 
door zich aan te sluiten bij de principes van de waar-
heid, zorgen dat deze duivelse greep langzamerhand 
zijn afschuwelijke druk losser maakt.

Het is niet met een ijzeren hand dat de Heer zijn kin-
deren leidt. Zijn hand is zacht, strelend en vriendelijk. 
De Eeuwige wil onderwerping noch slavernij in Zijn 
Koninkrijk. Hij wil ook niet, dat men Hem vleit. Hij kan 
niets aanvangen met degenen die, de hele dag door 
over “de goeie God” spreken, al hebben ze in hun hart 
allerlei gedachten buiten het goddelijke programma. 
De Heer houdt ook niet van vleiers of parasieten, die 
voortdurend komen smeken om voordelen, rijkdom, of 
zelfs om gezondheid te ontvangen. Wat Hij verlangt 
voor ons, is een complete, radicale bevrijding, waarin 
geen enkele spoor van slavernij zich bevindt, noch 
angst, noch zorg, maar een complete zekerheid, in de 
vrijheid en de glorie van de kinderen van God. Dezen 
doen de dingen, omdat ze absoluut overtuigd en be-
geesterd zijn over het werk van de Heer.

De vleiers en degenen die kruipen kunnen er niet 
toe komen om wat dan ook te verwezenlijken bij de 
Almachtige, want wat Hij wil is openhartigheid, een 
rechtzinnig, open, oprecht hart, dat wenst gezuiverd 
te worden, dat in de goede gesteldheid is, en beslo-
ten heeft om het nodige te doen om alles te krijgen 
wat hem ertoe kan brengen zich waard te maken de 
gunsten van de Eeuwige te ontvangen. Het is dus een 
fantastische schoonmaak die ondernomen moet wor-
den. Deze schoonmaak volbrengt zich ongemerkt en 
vanzelfsprekend, als wij ons volgzaam laten leiden. 
Hij laat ons dan niet lijden, omdat wij op de hoogte 
zijn en de vreugde hebben op het werk van zuivering 
te letten, dat in ons verricht wordt. Daarvoor moeten 
we ijverig zijn om alles aan de kant te zetten wat in 

De nodige voorzichtigheid

MET gemengde vreugde werd die dag 
 in het gezin de geboorte van de kleine 

Emilie begroet. Het deed pijn om te kijken 
naar die baby, die nauwelijks drie pond woog 
en dat ondermijnde de stemming in deze 
boerenfamilie. Het oordeel was niet verras-
send, maar vooral verpletterend: “Ze zal niet 
blijven leven,” had de dokter gemompeld, 
die het heel erg vond dit slechte nieuws te 
moeten brengen.

Ondanks dat alles zou Emilie niet dood 
gaan en tegen alle verwachting in bleef ze 
ademen. De natuur had dus verrassingen in 
petto en wat er was gebeurd, leek op een 
wonder, want de balans sloeg onhoudbaar 
door naar de goede kant. Het gezin baadde 
het kind in een weldadige atmosfeer van 
warmte en tederheid en dat had zwaar moe-
ten wegen in dit reuzen gevecht tussen het 
goede en het kwade.

Ondanks de reeks aan zorgen die ze elke 
dag meesleepten, want er waren voortdurend 
problemen op de weg van onze boeren, was 
de sfeer in het huisgezin kalm en vredig. De 
onderlinge verstandhouding tussen de ouders 
gaf een solide fundament aan de vreugde in 
het gezin. De plek zelf moest een stijgende 
rol spelen in het leven in de zingende bossen 
in dit wat heuvelachtige land in het grensge-
bied van de Maine. De grootouders hadden 
er vroeger hun kamp opgeslagen en sinds die 
tijd had mos bezit genomen van het dak. Het 
domein kon nu niet voldoen aan de behoef-
ten van dit groeiende gezin. Zodoende moest 
de vader dikwijls gaan werken om een paar 
francs te verdienen bij de naburige eigenaren. 

Emilie was als tweede gekomen en na 
haar zouden tweelingzusjes nog de vreugde 
proeven van deze aarde onder de hemel 
van Normandië. Het meisje dat van ver was 
teruggekomen, spreidde geen tekenen van 
een werkelijk herstelde gezondheid tentoon. 

Ze dribbelde zwakjes op de binnenplaats of 
onder de groente van de tuin, en wandelde 
met haar bleke snoetje in het kielzog van 
haar grootmoeder.

Men was dus niet overmatig verbaasd, 
toen haar ontredderde organisme haar aan de 
rand van het graf bracht. Er was niets aan te 
doen, het was nog erger dan de eerste keer 
en de adem van een diepe wanhoop voer door 
het huis. De dokter had eenvoudig dringend 
aangeraden om meneer pastoor te roepen.

De grootmoeder waakte dus met beklemd 
hart om de tekenen te zien die waarschuw-
den voor het einde, toen ze een plotselinge 
ingeving kreeg. Ze had er tegen niemand 
over gepraat, maar in het nabije veld had 
ze gevonden wat ze zocht. Ze had die plant 
laten trekken en had dit drankje voorzich-
tig toegediend aan de kleine zieke. En zo, 
terwijl de ouders hun veld inzaaiden en met 
hun tranen begoten, paste zij in kleine drup-
pels het medicijn van grootmoeder toe. En 

het kleintje stierf nog steeds niet, elk vonnis 
negerend, alle prognoses in de war sturend, 
en tenslotte lachend om de sacramenten die 
het paspoort voor een andere wereld hadden 
moeten bezegelen. 

Weer eens was Emilie zachtjes weer aan 
de oppervlakte gekomen. De vader praatte 
volgens zijn aard, weinig maar genoeg, zodat 
men wist dat hij voortaan meer geloofde in 
de drankjes van zijn schoonmoeder, dan in 
het wonder van een goddelijke tussenkomst. 
Men kon in de omgeving niet ontkennen, dat 
hij meer in de stem van de wind geloofde 
dan in die van de mens, vooral wanneer die 
religieus praatten. Dat eindigde meestal in 
oorlog, natuurlijk een heilige en gezegende 
oorlog, waarbij men de ander om de liefde 
van God afslachtte. Van deze god wilde Fran-
çois niets weten. Hij gaf er zelfs de voorkeur 
aan te denken dat die niet bestond, wat niet  
alles verklaarde en de problemen niet oploste, 
daarvan was hij zich wel bewust. 
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Hij was dus de heiden in deze contreien, 
vreedzaam en zachtmoedig. Hij legde zijn 
inzichten niet op, en ontmoedigde zelfs zijn 
vrouw niet die op zondag vroeg opstond om 
de mis bij te wonen. Zijn dochter volgde de 
catechisatie en de pastoor maakte graag een 
ommetje langs de boerderij, wanneer Fran-
çois onkruid wiedde tussen de kool en de 
bieten. De twee mannen rolden een sigaret, 
terwijl ze enkele woorden wisselden over 
de grilligheden van het weer of de stem-
ming tussen de naties. Behoorlijk slecht deze 
laatste in het schandalige hoofdstuk van de 
tweede editie van de wereldoorlog, die men 
toen schreef.

“Toch een christelijk land bij uitstek?” 
insinueerde François. “Een voorbeeld om 
te volgen?” 

Maar hij ging niet verder, probeerde op 
geen enkele manier meneer pastoor tot last 
te zijn. Hem was het al voldoende als men 
in zijn mededelingen geloofde over de sfeer 

en de broederlijke liefde die in zijn parochie 
heersten. Te beginnen met de tegenstelling 
tussen de rijken en de armen, een principe 
waartegen hij zich voor de vorm verzette. De 
rijken zaten zoals elders in zijn kerk op de 
eerste rij. En hij zou deze kwestie niet moeten 
aanroeren vanaf de hoogte van de kansel. 

François had een moeilijke taak en de grote 
eigenaren maakten het hem niet gemakke-
lijk. Hij had slechts zijn vrouw om hem te hel-
pen, maar hij zag zijn kolen kroppen vormen, 
zijn graan goud kleuren, en zijn kinderen 
groeien. Emilie had al enkele jaren van de 
buitenlucht genoten, toen haar tweelingzus-
sen werden geboren. Haar moeder, dapper en 
toegewijd, moest de kerk verwaarlozen, om 
te zorgen voor de grootmoeder die al twaalf 
jaar verlamd was, en voortaan deed ze haar 
gebed volgens haar hart in de natuur, zoals 
de bloem die zich opent in de ochtendzon, in 
deze enorme tempel die niet door mensen-
handen is gemaakt. Trouwens wat moest ze 

vragen? Het dagelijks brood? Het graan van 
hun land was ruim voldoende en over geld 
waaraan een chronisch tekort was, mocht men 
niet praten, niet in zijn gebed – God wist het 
toch al – en ook niet tegen de mensen die 
dat toch niet wilden weten.

Emilie was opgegroeid in dit nest in het 
groen, in het gezin vol warmte, en vol voort-
durende zorgen. Ze deed het maximum op 
school, altijd gemotiveerd door het gevoel 
haar ouders te ontlasten. Ze had een voor-
liefde voor het land en voor het leven met 
haar familie, maar die keuze veranderde niets 
aan de geldelijke situatie.

Emilie had de catechisatie gevolgd waar-
van de invloed in de realiteit nogal abstract 
was. Ze leerde goede dingen die niet overal 
in de praktijk nageleefd werden. De zwarte 
onrechtvaardigheid in de christelijke landen 
was daarvan het bewijs. Ook de voorbije 
communie had haar los gemaakt van de on-
praktische catechismus, en ze was altijd meer 

geneigd te geloven zoals haar vader, dat God 
in feite slechts bestond in de geest van een 
menselijke strijdgroep die gebruik maakte 
van een soort lichtgelovigheid van anderen.

Het jonge meisje studeerde altijd, gemo-
tiveerd door het gevoel koren te brengen op 
de molen van de familie. Het gevoel dat de 
ouders drong om zich op te offeren voor hun 
kinderen vond een antwoord in de ziel van 
de kinderen. Voor een hoger niveau van haar 
studie ging Emilie naar het internaat. Ze vond 
er de geest van onrechtvaardigheid terug die 
in haar dorp ook al indruk op haar had ge-
maakt. Privileges waren voor de rijken, en dat 
alles onder het vernis van vriendelijk doen. 

Natuurlijk brachten deze gedachten geen 
enkele steun of troost en veroorzaakten geen 
optimisme of hoop op een betere toekomst. 
Aanvallen op haar gezondheid hadden haar 
uiteindelijk gedwongen de strijd op te geven. 
Ze was weer teruggekeerd op de boerderij 
in het betoverende groen, waar het concert 

ijver en eerlijkheid voor inzetten om het programma 
na te leven dat Hij ons voorstelt, zullen we ons steeds 
meer vertrouwd maken met Zijn wegen. Wij kunnen 
ook steeds beter Zijn vriendelijke lessen begrijpen en 
er de gezegende gevolgen van voelen, door de macht 
van Zijn geest, die dan in ons kan handelen.

Alles is in werking gezet in het heelal door de 
macht van de geest van God. Dat is datzelfde fluïdum 
dat op het zenuwstelsel van een mens werkt om hem 
tot bedaren te brengen, hem een verzachtend mid-
del te brengen, de rust, de zegen en de troost; maar 
het manifesteert zich door verschillende invloeden te 
veroorzaken, nu eens op de ene manier, dan weer op 
een andere. Bij de apostelen manifesteerde het zich op 
Pinksterdag als vuurtongen. Op onze geliefde Verlos-
ser, zag Johannes het neerdalen als een duif, die het 
symbool is van een vriendelijke, rustige, lichtgevende, 
vreedzame, heldere geest, zonder schaduw of veran-
dering. De zon krijgt ook dat fluïdum, dat ze aan de 
aarde overbrengt. De aarde reageert op haar straling 
en geeft dat levensfluïdum door aan de planten, de 
dieren en de mensen.

Zo brengt de lichtgevende kracht geuit door middel 
van de zon, vreugde en zegen aan de aarde. In de lente 
ontwaken de planten, ze beginnen te groeien, geven 
knoppen, daarna bladeren en bloemen. De mens hoeft 
vanaf dat ogenblik niet veel te doen. Hij stopt het zaad 
in de grond en door middel van vochtigheid en warmte, 
ontkiemt het zaad en de plant komt uit de grond. Dat is 
een wonder voor hem, maar voor degenen die ingewijd 
zijn, is dat geen wonder, omdat alles in de werken van 
de Almachtige begrijpelijk is, want dat wordt steeds 
verwezenlijkt volgens hetzelfde programma, zonder 
mogelijk risico.

Het is bewonderenswaardig zo de wegen van de Al-
machtige te kennen. Ze verheugen ons, begeesteren 
ons; wij zijn dan ook dorstig en hongerig ons ermee te 
voeden, en nobel, vriendelijk, rechtvaardig en goed te 
worden, want dat betekent voor ons een wonderbaar-
lijke bevrijding van onze ongelukkige mentaliteit. Wij 
hebben dus een intense wens ons te ontdoen van ons 
afschuwelijk egoïsme, van alle leugens, vooral van alle 
die wij tegen onszelf zeggen. Hoe vaak betrappen we 
er ons nog op, en dikwijls kunnen we ook tegen ons-
zelf zeggen: schijnheilige! Je gaf net aan je gezicht 
een uitdrukking, die niet in overeenstemming is met 
je gevoelens.

Inderdaad, zonder te spreken heeft men vaak al ge-
logen. Wat een geluk dan ons te kunnen ontdoen van 
al deze slavernij van de zonde! Wij willen dus waar-
achtig en geloofwaardig worden, niets meer te doen 
te hebben met leugen en valsheid. De mensen leven 
tegenwoordig alleen in valsheid en leugens. Daarom 
kunnen zij, door de bloedsomloop die zich in hun or-
ganisme manifesteert, mooie rode wangen hebben en 
gezondheid lijken te ademen, toch in een korte tijd 
door de dood geveld worden, eenvoudig omdat ze noch 
bevrijd noch waarachtig zijn.

We moeten dus ons hart wijd openen en vooral ons 
zesde zintuig voor de werking van de goddelijke ge-
nade, om de hulp en de bijstand van de Eeuwige te 
voelen, die ons overvloedig wil laten profiteren van 
de macht van het levensfluïdum. Opdat wij gevoelig 
genoeg kunnen worden voor zijn invloed, zijn terecht-
wijzingen onontbeerlijk. Onze geliefde Verlosser gaf 
ook uiteenzettingen die zijn toehoorders hun toestand 
en de waarheid onder ogen brengen. Dezen konden 
deze onthulling niet verdragen; als zij toch hadden wil-
len luisteren, hadden ze vriendelijk geleid, gewassen, 
gereinigd en bevrijd kunnen worden, want, als het hart 
niet rein is, verwekt deze bezoedeling allerlei dingen 
die doen lijden en daarna sterven. Daarom zijn we 

buitengewoon gelukkig ons te laten bevrijden van de 
macht van de duisternis waaraan wij onderworpen wa-
ren, en te mogen profiteren van de goddelijke genade. 
Ze geeft ons de mogelijkheid de volle grootheid van 
de waarheid te begrijpen, die ons volledig vrijmaakt 
als wij ze naleven. De Heer zegt namelijk: “Als u in 
mijn leer volhardt, zult u mijn discipelen zijn, u zult 
de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.”

Wij hebben ons rekenschap kunnen geven van de 
invloed die het werk van God op onze ziel al uitgeoe-
fend heeft ; dat heeft ons een zo groot geluk verschaft, 
dat wij geen woorden hebben om het goede te uiten 
dat wij ervan gevoeld hebben. Wij kunnen alleen maar 
zeggen zoals David, in een vervoering van geestdrift en 
dankbaarheid: “Mijn ziel, loof de Heer en vergeet geen 
enkele van Zijn weldaden.” Het is onontbeerlijk dat wij 
alle goedheden van de Eeuwige in evenwicht kunnen 
brengen, door een tegenwaarde van dankbaarheid in 
onze ziel te voelen, en door rondom ons de macht van 
de waarheid te laten schitteren. Hoe meer wij het licht 
weerkaatsen, hoe meer de warmte, de vreugde en het 
geluk zich in ons manifesteren. Wij worden dan nuttige, 
overtuigende en machtige instrumenten in de handen 
van Hem die ons geroepen heeft om tot Zijn glorie te 
dienen. Dat is wat wij willen verwezenlijken, om de 
vrijheid van de kinderen van God te verwerven en aan 
de wereld te bewijzen, dat de enige weg van de zegen 
en de bevrijding van het ongeluk en de dood deze weg 
is, die ons door de goddelijke genade voorgesteld is.

Een goed initiatief
We hebben zojuist dit artikel uit de Dauphiné Libéré 
ontvangen en geven het hieronder weer:

Bomen bij honderdduizenden 

De verandering is zowel radicaal als verheugend: 
rond de heuvels in het district Heroshah die vroeger 
dor en onvruchtbaar waren, is het nu groen tot aan 
de horizon. In het noordwesten van Pakistan zijn 
honderdduizenden bomen geplant om de ontbossing 
te bestrijden.

Voor deze titanenstrijd waren verscheidene campagnes 
nodig in 2015 en 2016 om 16 000 dagloners te mobilise-
ren. En er werden meer dan 900 000 eucalyptusplanten 
geplant op een regelmatige afstand helemaal rondom 
de heuvels in Heroshah die aan het geheel een verba-
zingwekkende geometrische indruk geven. 

“Hiervoor was het verbrande aarde. Nu hebben 
ze groen goud in handen,” verklaart Pervaiz Manan, 
die foto’s laat zien van die plek daarvoor, toen alleen 
wat hoog gras het eentonige bruin van het landschap  
onderbrak. “De beplanting heeft de schoonheid van 
deze plaats verhoogt. Maar ze houdt ook de erosie onder 
controle, ze draagt bij om de effecten van de klimaat-
verandering binnen de perken te houden en de kans 
op overstromingen te verminderen,” somt deze leiding-
gevende boswachter op, die het toezicht heeft op het 
programma te Heroshah. Al verscheidene meters hoge 
eucalyptussen, bekend om hun groeikracht, zullen over 
enkele jaren gekapt worden om daarna weer opnieuw 
te groeien. “Onze kinderen, oude mensen en weduwen 
zullen hun deel van het geld krijgen. Het is een enorme 
zegen voor ons,” sluit Ajbir Shah, een dorpeling zich 
daarbij aan. Onze heuvels worden nu nuttig.”

Niet minder dan 300 miljoen bomen van 42 soorten 
zijn geplant in de provincie Khyber-Pakhtunkhwa (KP) in 
het kader van de “miljard bomen tsunami”(De tsunami 
van een miljard bomen); 150 miljoen planten zijn aan 
particulieren toevertrouwd; en de strikte maatregelen 
voor de regeneratie van het bos hebben 730 miljoen 
herplantingen mogelijk gemaakt. Dat wil zeggen meer 
dan een miljard nieuwe bomen in totaal volgens de 
leiding van het programma.

In de hoge valleien van de Swat, waar de houtkap 
tussen 2006 en 2009 enorm is geweest, onder het juk 
van de Taliban, waren sommige stroken van het ge-
bergte kaal geworden, terwijl andere niet meer dan 
enkele sparren telden.

“Transparantie”
Omdat het er verboden is voor mensen en dieren om te 
vermijden dat die laatste de jonge scheuten uitgezaaid 
door bestuiving opeten, is er nu voortaan in deze zones 
een tapijt van planten, te midden waarvan talrijke naald-
bomen in wording zich nestelen. “Het zijn er zoveel dat 
men niet kan lopen zonder jonge sparren te vertrap-
pen”, glimlacht Yusufa Khan, een andere boswachter 
in KP, verrukt over het resultaat. De groene tsunami, 
in het begin bespot, omdat het onrealiseerbaar werd 
genoemd, heeft met 60 miljoen het doel van een mil-
jard bomen overtroffen, merkt Kamran Hussain op, een 
manager van de NGO WWF, onafhankelijk toehoorder 
gedurende het project. “We zijn 100% vol vertrouwen 
dat de cijfers juist zijn”, verzekert hij, en benadrukt de 
“transparantie” van een programma waarbij “de hele 
wereld direct toegang heeft tot alle informatie”.

De NGO, Internationale Vereniging voor natuurbe-
scherming, heeft het project gekwalificeerd als “een 
waar succes voor de bescherming” van de bossen.  Een 
geflatteerde situatie, tegengesteld aan de constatering 
elders in Pakistan waar de bedekking met bos onmis-
kenbaar onvoldoende is – in de orde van 5,2% van 
de totale oppervlakte, tegen 12% aanbevolen door de 
UNO volgens de autoriteiten.

In Garhi Bit in de provincie Sindh (Zuid) is nog maar 
één grote boom over, dat is de boom die schaduw 
geeft aan de kleine moskee van dit arme dorp. “Het is 
onze herinnering aan vroeger tijden,” filosofeert Dad 
Mohammad, een boer van 43 jaar. “Vroeger stond het 
vol met allerlei soorten bomen. Maar vanwege water-
gebrek zijn ze uit gaan drogen, en toen heeft men ze 
omgekapt”, vervolgt hij, terwijl hij de honderden meters 
bebouwde grond aanwijst, waar zich vroeger een bos  
uitstrekte.

“Een catastrofe”
Meer dan 60% bos aan de oevers van de rivier in Sindh 
is zo in 60 jaar verdwenen, door de opdroging van de 
rivieren en het kappen op grote schaal in de jaren 
1980, legt Riaz Ahmed Wagan uit, een leidinggevende 
boswachter van die provincie, die geroerd daarvoor het 
woord “catastrofe” gebruikt.
 “Als ze eenmaal gekapt zijn, is er geen mogelijk-
heid om ze te herstellen”, gaat hij tekeer. En het is te 
betreuren dat milieuvraagstukken “altijd lager staan 
op de programma’s van de regering”.

De groene tsunami die tussen zijn start in november 
2014 en zijn voltooiing in juni 2020, 169 miljoen dollar 
zou hebben gekost (143 miljoen Euro) geheel betaald 
door de KP, heeft alles veranderd. De provincie wordt 
tegenwoordig beheerd door de voornaamste oppositie-
partij van het land, de PTI.

Begin 2017 heeft de federale regering van haar kant 
“Pakistan groen” gelanceerd met de bedoeling in vijf 
jaar in het land 100 miljoen bomen te planten. 

Een minder ambitieus project, maar meer geïnte-
greerd volgens zijn leider Ibrahim Khan. Meer dan 
een kwart van het werk was eind april voltooid, zei hij. 

“Dit is geen wedstrijd. We zullen van de klimaatver-
andering niet een verkiezingsinzet moeten maken,” 
verzekert Mushahidullah Khan, de ex-minister van 
klimaatverandering.

Maar de baas van PTI, de charismatische ex-cricket-
kampioen Imran Khan, wil daar niets van horen. Hij 
belooft om “massief” te investeren in de bescherming 
van het milieu, als zijn partij de parlementsverkiezingen 
wint, die op 25 juli voorzien zijn, een overwinning die 
wel binnen zijn bereik schijnt.

“Het doel nummer 1 is tien miljard bomen. We heb-
ben er al één,” maakt hij bekend. 
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van de vogels haar terugkeer begroette. Kon 
men in de zachte helderheid die neerdaalde 
uit de azuren lucht en haar vrede over de 
aarde verspreidde, geloven dat er geen ge-
rechtigheid bestond, geen wet in deze schep-
ping, of een Schepper boven deze universele 
volmaaktheid? 

 Emilie had bijna geen tijd om daarover na 
te denken. De zorg om werk te vinden nam al 
haar gedachten in beslag. Een buurvrouw had 
gehoord, dat een gezin 12 kilometer verder 
op een dienstmeisje zocht. Dat was bij een 
ambachtelijk bedrijf. 

Het jonge meisje was dus in een omgeving 
zonder veel capaciteiten om te zorgen voor 
een huishouden met twee kinderen. Emilie 
had de rol van huisvrouw moeten leren, maar 
de aangename sfeer had dat heel gemakke-
lijk gemaakt. Elk weekend bezocht ze haar 
ouders. Emilie had nooit gepraat over wat 
ze had geleerd, maar in de loop der tijd had 
haar werkgeefster er wel wat van opgemerkt. 

Heel slim had ze het jonge meisje steeds meer 
ingeleid in de zaken van het bureau. Emilie 
had achting voor haar werkgevers en liefde 
voor de kinderen. Een jongen werd geboren 
in die tijd, die de aanwezigheid op het bu-
reau van dit dienstmeisje nodig maakte. De 
administratie, ingewikkeld gemaakt door 
de fluctuatie in de economie, de klanten, de 
leveranciers en de inspecteurs van de staat, 
al die administratie had Emilie 8 uur in totaal 
per dag op het bureau in beslag genomen. 
Maar ’s avonds was het wel fijn de twee 
meisjes weer te zien van wie ze al meteen 
zoveel had gehouden, en die haar die liefde 
ook terug gaven, en om te zorgen voor de 
baby die het zonnetje in huis was. 

Problemen ontbraken niet en bedreigden 
soms het bedrijf. Emilie had waarschijnlijk 
niet dezelfde zorgen als haar werkgeefster, 
maar ze was een zekere steun die trouw bleef 
in tegenspoed. Ze was dus geheel beschik-
baar, behalve in wat het mysterie van God 

betrof. Dat abstracte, mystieke goddelijke 
domein was taboe voor het jonge meisje, dat 
het instinctief uit haar gedachten bande, net 
zoals de wereldse pleziertjes die dezelfde 
kwalificatie kregen. Een eindeloze triest-
heid overviel haar ziel in een menigte die 
zich amuseerde. 

Haar werkgeefster zou daar nooit ontspan-
ning zijn gaan zoeken voor de beproevin-
gen die haar dwongen wanhopig de hulp te 
zoeken van het geloof, de enige hulp bij die 
ernstige situatie. Maar waar die te vinden? 
Haar godsdienst? Het was juist daarin dat 
ze al haar vertrouwen had verloren. Ergens 
anders… Waar zich zeker deze mysterieuze 
en verborgen kerk bevond die het schild zou 
zijn voor haar geloof en het middel voor de 
zegen van God voor de aarde. 

Toen had de Eeuwige, deze rechtvaar-
dige en barmhartige God, naar wie haar 
hart zuchtte met kreten en tranen, die God 
die gelet had op haar gebed, de eerste stap 

gezet. De boodschap van bevrijding was bij 
haar thuis gekomen door bemiddeling van 
Antoinette die als groot doel had degenen 
te gaan zoeken die een oprecht hart hadden. 
De werkgeefster had dus het bestaan leren 
kennen van wat zij zocht.

Deze openbaring had een balsem gelegd 
over haar wonden, en het vooruitzicht op een 
betere toekomst had zich afgetekend in haar 
ziel. Het gesprek onder vier ogen had uren 
geduurd zonder dat ze daar erg in hadden. 
Het domein was uitgestrekt als het univer-
sum en het geluk van de werkgeefster was 
zo groot, dat ze meteen met haar medewerk-
ster ging praten over deze wonderbaarlijke 
dingen:

“Dit is buitengewoon, Emilie! Geef je hier 
eens rekenschap van… Al het licht over het 
mysterie van het plan van God onthuld in 
deze boodschap en de vestiging uiteinde-
lijk van het Rijk der Gerechtigheid op de  
aarde!”

Rest nog te weten of deze ideeën hun electoraat zul-
len bereiken. De milieuadvocaat Ahmad Raffay Allam 
twijfelt eraan, in een land waar de stemmen volgens 
hem gaan over het bouwen van infrastructuur. “Het zou 
een première zijn als een partij stemmen binnenhaalde 
dankzij een groen project...”

Ziedaar mooi nieuws waar we blij van worden. De 
natuur wordt zo bedreigd door vervuiling te wijten aan 
de activiteiten van de mens over de hele wereld. Deze 
wil om bomen te planten in zo grote hoeveelheid getuigt 
van de geest van de initiatiefnemers van dit project. 
Het is ook het bewijs dat die mensen zich bewust zijn 
van het milieuprobleem, dat wij nu beleven. Een on-
oplosbaar probleem zullen sommige mensen zeggen. 
Dan dient het tot niets om iets te ondernemen, het is 
een druppel water in de zee! Maar deze redenering is 
vals, want het zijn juist de druppels water die de zee 
vormen. 

Wanneer men aan de ene kant weet, dat men in 2017 
294 000 vierkante kilometer bos op de wereld heeft 
verloren, wat ongeveer gelijk staat aan de oppervlakte 
van één voetbalveld (of bijna een hectare) per seconde, 
en wanneer men aan de andere kant de waarde en de 
invloed van bomen op het klimaat weet, zoals dit artikel 
benadrukt, de plantages dragen bij aan de schoonheid 
van de plek. Maar ze controleren ook de erosie, ze 
dragen ertoe bij de effecten van klimaatverandering 
binnen de perken te houden en verminderen de kans 
op overstromingen, wordt men zich bewust van de  
urgentie waarmee men zou moeten handelen.

Voor de grote multinationals levert het omverhalen 
van bomen en het exploiteren van het hout en de op die 
manier vrijgekomen grond, op korte termijn natuurlijk 
meer geld op dan het planten van bomen. En omdat de 
standaard van waarde in deze wereld nu eenmaal geld 
is, is het sommetje snel gemaakt! Maar er zijn andere 
parameters die het overwegen waard zijn. En wij gaan 
in een nabije toekomst geconfronteerd worden met een 
grote tegenspoed die gaat komen als consequentie van 
het dwaze gedrag van de volkeren. En het geld zal niets 
kunnen doen om die situatie te verbeteren, niet meer 
trouwens dan alle wetenschap en alle geleerdheid van 
de mensen. Het enige grote principe dat een oplossing 
kan brengen voor alle problemen, dat is wanneer de 
Universele Wet in praktijk wordt gebracht, te weten: 
bestaan voor het welzijn van zijn naaste.

Als men werkelijk deze Wet in overweging neemt, 
zal men niet meer de aarde ontbossen voor laag-bij-
de-grondse winst. Men zal niet meer het onmiddellijke 
belang zoeken voor zichzelf, maar men zal denken aan 
de kinderen en aan de toekomstige generaties. En dat 
is wat de uitvoerders van dit bomenplantproject hebben 
gedaan. En hun werk is niet vergeefs. Het zal over de 
hele aarde voortgezet worden door de vrijgekochten 
van de Eeuwige in het herstel van alle dingen. Het is 
het eerste werk dat gedaan zal worden aan het einde 
van de grote beproeving. Men zal bomen planten van 
de kusten van de zeeën en langs de loop van de rivie-
ren tot aan het binnenste van het land. De regens zul-
len zich snel normaliseren, de temperaturen eveneens, 
de geweldige stormen zullen plaats maken voor een 
licht en zacht briesje, dat aangenaam en weldadig is, 
het klimaat zal zich in evenwicht brengen, het zal het 
herstel zijn van alle dingen. 

Het Koninkrijk van God volgens de belofte van de pro-
feet: “De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte 
zal vrolijk zijn; de wildernis zal jubelen en bloeien, als 
een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. 
De woestijn tooit zich met de luister van Libanon, met 
de schoonheid van de Karmel en de Saron. Zij zullen 
de glorie van de Eeuwige zien, de grootheid van onze 
God… Waterstromen zullen de woestijn splijten, en 
beken de dorre vlakten doorsnijden. Het verzengde 
land wordt een waterplas, dorstige grond een waterrijk 
gebied”. Jes. 35: 1, 2, 6 en 7. 

Maar wat dat Koninkrijk zal vestigen, is de liefde 

die alle mensen zal verenigen. Daar zal men niet meer 
oorlog leren voeren. Jes. 2: 4. Het zoenoffer van onze 
beminde Verlosser zal zijn werk hebben gedaan in 
alle harten, en alle mensen zullen tot volmaaktheid 
hersteld worden. Er zal geluk zijn voor iedereen en 
voor eeuwig en altijd.

De drie stappen van verlossing
Omdat we door ons geloof gerechtvaardigd zijn, heb-
ben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus. 
Rom 5: 1. 

De apostel Paulus drukt deze gedachte uit in zijn 
brief aan de Romeinen, waarin hij dit wonder van Gods 
werk uiteenzet: de rechtvaardiging door het geloof. 

De goddelijke vergeving
 

Om de volledige omvang van deze rechtvaardiging te 
kunnen inschatten, moeten we ons al terdege bewust 
zijn van onze werkelijke situatie als zondaar, veroor-
deeld, en zonder goddelijke tussenkomst verloren. In-
derdaad, de Schrift leert ons: het loon van de zonde is 
de dood. Rom 6: 23. Dit is geen straf van God, maar een 
gelijkwaardigheid waaraan men alleen kan ontkomen 
door een nieuwe opvoeding in de school van Christus. 
De apostel Paulus voegt eraan toe: “Maar het geschenk 
dat God ons gratis geeft, is het eeuwige leven in Jezus 
Christus onze Heer.” 

De goddelijke vergeving is compleet. Zo compleet 
dat wanneer we om die vergeving smeken, de Heer 
ons ontvangt, alsof we niet gezondigd hebben. In Gods 
ogen is het alsof de fout nooit is begaan. De profeet 
Habakuk zei over de Heer: “Uw ogen zijn te zuiver om 
het kwaad te zien.” Hab. 1: 13. In feite is de opvatting 
dat onze zonde een belediging is voor de Heer, onjuist. 
In werkelijkheid is het ons lichaam dat de gelijkwaar-
digheid van de zonde registreert: pijn, ziekte en dood. 
Onze geliefde Heiland verwoordde het duidelijk met 
deze woorden: “Alle zonden en godslasteringen zul-
len de mensen vergeven worden, maar een godslaste- 
ring tegen de Geest zal niet vergeven worden.” Mat. 
12: 31. Waarom niet? Simpelweg omdat zondigen tegen 
de geest neerkomt op zondigen tegen zichzelf, en nie-
mand kan in onze plaats boeten voor zo’n zonde, tenzij 
een slachtoffer de plaats van de schuldige inneemt.

De Heer keurde het daarom goed om Zijn geliefde 
Zoon als offer aan te bieden om ons losgeld te betalen 
en ons vrij te kopen van zonde en dood. Dit is al een 
onschatbare genade die ons wordt verzekerd door de 
grote prijs die voor ons is betaald. Gods plan houdt 
daarmee echter niet op. Want goddelijke vergeving, hoe 
compleet deze ook mag zijn, geeft ons niet terug aan 
het leven, want als we tekort zijn geschoten tegenover 
iemand, zelfs als de laatste ons vergeeft, wordt die fout 
toch in ons geestelijk register opgetekend en vormt of 
versterkt een slechte gewoonte, wat zonde betekent, 
die tenslotte zal leiden tot onze dood.

De rechtvaardiging door het geloof 
in Jezus Christus

Om dit te verhelpen, was een nieuwe opvoeding nodig 
die begon met een rechtvaardiging door het geloof. Dit 
geloof is Gods geschenk aan bepaalde mensen, geba-
seerd op het offer van Zijn geliefde Zoon. Dit geschenk 
is niet onze verdienste. Wanneer het in een gewillig 
hart wordt ontvangen, rechtvaardigt het ons voor God, 
die ons dan kan ontvangen op de school van Zijn Zoon. 

Door de rechtvaardiging door ons geloof, worden wij 
door God als rechtvaardigen beschouwd, ook al zijn wij 
nog zondaars. Dit stelt ons in staat om te proeven van 
een zekere gemeenschap met de Eeuwige, ondanks 
onze onvolmaaktheid en zo van hem te ontvangen wat 
nodig is voor onze verlossing. 

Het moet hier al worden opgemerkt, dat het door het 
effect van de goddelijke genade en door het geschenk 
van God is, dat we voor Hem gerechtvaardigd zijn, 

zonder dat wij iets hebben gedaan of geproduceerd 
om te worden vrijgesproken. Het komt niet door ons-
zelf, door enige persoonlijke verdienste of een aantal 
goede werken die we zouden hebben gedaan. Bo-
vendien kan geen enkel menselijk werk, dat immers 
te onvolmaakt is, ons voor God vrijkopen. Zelfs ons 
berouw, onze vernedering zijn daar niet voldoende 
voor. Dus niemand kan zich erop beroemen, zoals de 
apostel Paulus schrijft aan de zijnen in Efez. 2: 8, 9. 
Aan de andere kant moet de rechtvaardiging door ons 
geloof in Jezus Christus het voorwerp zijn van een 
oneindige dankbaarheid om in evenwicht te zijn bij 
degene die er de begunstigde van is. Zoals de apostel 
Paulus zo duidelijk schrijft aan de Kolossenzen: “We 
waren dood door onze overtredingen en God bracht 
ons weer tot leven door ons genade te schenken voor 
al onze overtredingen.” Kol. 2: 13. Deze uitdrukkingen 
zijn zeer krachtig: dood door onze zonden; en terug 
gebracht tot leven door de goddelijke genade. Het gaat 
hier natuurlijk om een geestelijke dood die ons scheidt 
van de goddelijke gemeenschap en waaruit de Heer 
ons geestelijk doet herleven door genade te schenken. 
Job drukt deze waarheid goed uit als hij zegt: “Ik heb 
gezondigd, ik heb de gerechtigheid geschonden en ik 
ben niet gestraft, zoals ik verdiende.” Job 33: 27. En 
David, die in een uitbarsting van enthousiasme uitriep: 
“Gelukkig de mens, aan wie de ontrouw wordt verge-
ven, van wie de zonden worden bedekt!... Zolang ik 
zweeg, teerden mijn botten weg... Ik zei: Ik zal mijn 
overtredingen aan de Eeuwige belijden! En U hebt de 
last van mijn zonde uitgewist.” Ps. 32: 1, 3, 5. 

Deze goddelijke genade is zo groot, zo onverdiend, 
dat al onze dankbaarheid en gehechtheid aan onze 
Weldoener, de Eeuwige, vereist is om in een goed 
evenwicht te zijn. En dat is het deel dat we tot ons 
voordeel kunnen bijdragen aan Gods werk. De godde-
lijke genade is volledig onverdiend en blijft onverdiend, 
zelfs als we deze waarderen in de juiste mate. Aan de 
andere kant, wanneer we in staat zijn, altijd door de 
goddelijke genade, om de overeenkomstige dankbaar-
heid te uiten voor dit grandioze geschenk, dan zijn we 
geschikt om met succes de volgende etappe naar ons 
heil te doorlopen.

De heiliging 
Gerechtvaardigd zijn door ons geloof is al een prachtige 
situatie. Maar dit is slechts een tijdelijke toestand, een 
tussenfase die niet voor onbepaalde tijd kan duren. We 
kunnen er zeker van zijn, dat we de hele tijd kunnen 
profiteren van de immense zegen die nodig is voor onze 
verandering, maar dit maakt het ons niet mogelijk om 
te ontsnappen aan het loon van de zonde, namelijk de 
dood. Daarvoor moeten de weg naar het heil verder 
doorlopen met de heiliging, zoals de apostel Paulus 
zegt: “Wat God wil is uw heiliging.” 1 Thess. 4: 3. Het 
viel F. L. A. Freytag, de laatste boodschapper van onze 
tijd, ten deel om de betekenis van deze enigszins mys-
terieuze term te onthullen, die hij als volgt definieert: 
heiliging is de verandering van karakter. Deze fase van 
heiliging is onmisbaar voor ons heil. “Want zonder dat 
zal niemand de Heer zien.” Hebreeën. 12: 14. 

Op de school van Christus, waar iedereen die het 
heil wil ontvangen, wordt uitgenodigd, worden we 
onderworpen aan een zuiveringsproces dat bestaat 
uit verschillende lessen, beproevingen en ervaringen, 
allemaal onder de controle van de geest van God zon-
der welke deze verandering niet mogelijk zou zijn. Op 
deze manier zorgt God ervoor dat alles bijdraagt aan 
het welzijn van zijn kind. Rom. 8: 28. Dat wil zeggen, 
alles wat er met hem gebeurt, draagt bij aan zijn op-
voeding en alleen daaraan. 

In het evangelische tijdperk, van de komst van onze 
beminde Heiland op aarde tot op de dag van vandaag, 
hebben slechts 144 000 mensen dit proces met groot 
succes gevolgd. Zij vormen de ware Kerk van Christus 
die met hem in zijn heerlijkheid zal regeren. 

Alle mensen worden nu uitgenodigd om de school van 
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– Hm… wees voorzichtig! Een boodschap? 
Nog een religie!

Bij die eerste keer had haar medewerkster 
geweigerd binnen te gaan in die stof, want dat 
onderwerp was taboe voor haar en dat was 
haar werkgeefster vergeten. Maar toch was 
deze niet verbaasd over de bedenkingen van 
haar dienstmeisje, zij had ze zelf ook, maar zij 
had besloten om tenminste één keer persoon-
lijk te gaan oordelen of die mooie woorden 
van deze goede boodschap werkelijk vaste 
vorm gaven aan de juiste gerechtigheid en 
de waarheid. Zij had een enorme weerstand 
moeten overwinnen voordat ze dat doel kon 
aanraken, maar het was niet voor niets, omdat 
ze het gevoel had verworven dat de geest die 
zich manifesteerde kort en goed de geest was 
die zij zocht, de geest waarin gerechtigheid, 
liefde en wijsheid samenkwamen, de enige 
geest die op een dag de schuilplaats van de 
leugen kon aanvallen door met één zekere 
klap de hoogmoed en het egoïsme te verdrij-
ven. Zij had sindsdien gekozen voor dat rijk 
met zijn wet, zijn constitutie, zijn God, en 
de vrienden die samenkwamen onder deze 
banier. Bij gelegenheid onthulde zij voorzich-
tig enkele aspecten ervan voor Emilie of las 
haar zelfs een artikel voor uit de Gids. Maar 
ze deed het naar aanleiding van concrete 
omstandigheden waarin alleen het altruïsti-
sche programma het probleem kon oplossen. 
Emilie luisterde vriendelijk, stelde de goede 
bedoeling van de woorden vast, maar bleef 
duidelijk bij haar bedenkingen. 

Enige jaren verliepen waarin de werkgeef-
ster het fundament had bewezen waarop het 
gebouw gebouwd was, en ze sprak meer en 
meer met Emilie over de toestand van de 
voorbereidingen voor de historische gebeur-
tenis die het Rijk der Gerechtigheid op de 
hele aarde zou inleiden.

Maar op een dag spitste Emilie haar oren, 
toen ze hoorde hoe kostbaar de opzet van het 
Rijk der Gerechtigheid werkelijk was voor 
haar werkgeefster en dat het niet slechts een 
mooi plan was op papier. Vrienden stonden 
overal op om te leven volgens deze prachtige 
wet die de ziel herstelde en rust en vrede gaf. 
Dat was de geboorte van de grote familie 
waarin de geest van liefde en vrijheid zou 
waaien. In dat alles was niets religieus. God 
zelf was het niet en mystiek nog veel minder. 
Dat was toen de werkgeefster met verbazing 
had gehoord, dat Emilie haar rustig vroeg: 
“Als u het goedvindt, wil ik zondag graag 
met u mee naar de vergadering.”

Haar werkgeefster kon met moeite haar 
tranen bedwingen. Het was ontroerend en 
wonderbaarlijk hoe de kleine bloem ontlook 
in de lentezon. Maar ze wist dat Emilie niet 
eerder verder zou gaan voordat ze haar woor-
den zou hebben gewogen en haar gedachten 
rijp waren geworden. Ze was voorzichtig en 
was om deze reden op haar beurt de geest 
gaan beproeven die zulke verwachtingen te-
weeg bracht. Daar vond ze niets verkeerds, 
omdat dat rijk werkelijkheid werd diep in 
de ziel. De waarheid stroomde uit een bron 
in die heldere atmosfeer, waar een geest 
rondging die dat had verzekerd. Voorzichtig 

sneed Emilie het onderwerp aan bij haar fa-
milie en die legde zich neer bij haar keuze, 
misschien zonder te begrijpen, wat die had 
veroorzaakt. Maar ze kenden haar.

“Als Emilie voor deze zaak heeft gekozen, 
dan is het een goede zaak.”

Zo was de mening van haar familie over 
dat onderwerp en haar moeder vergezelde 
haar zelfs later naar de bijeenkomst. Zij las de 
Gids en de Boodschap, en wisselde dikwijls 
haar indrukken uit met François die zo had 
kunnen geloven in een God die rechtvaardig 
was en goed en zijn ogen kon sluiten in de 
zekerheid van een weerzien op een herstelde 
aarde die aan allen ten deel zou vallen.

De jaren gingen voorbij in deze familiale 
sfeer, daarna kwam er op een gedenkwaar-
dige dag, een dag waarop de werkgeefster 
al heel lang wachtte, een klant bij hen vroeg 
om de onderneming te kopen. Emilie was ook 
bevrijd, maar was niet onverwachts ermee 
overvallen. Zij had ook op deze dag gehoopt 
en had zich er voorzichtig op voorbereid door 
al haar beschikbare tijd te wijden aan het 
Koninkrijk door het goede nieuws te bren-
gen en enkele stages te lopen in één van de 
proefstations van de Heer, die in voorberei-
ding waren. De nieuwe werkgever had de 
belofte gedaan om deze medewerkster terug 
te nemen die al achtentwintig jaar alle pro-
blemen van het bedrijf kende.

Toch moest Emilie hem teleurstellen, want 
zij zag andere beloften tegemoet, een andere 
taak in een ander bedrijf waar veel werk was 
en heel weinig medewerkers. Een bedrijf met 
een onuitputtelijk kapitaal omdat de Mees-
ter het hele universum regelde. Een bedrijf 
dat niet bang was om failliet te gaan, omdat 
het losgeld betaald was met een heel hoge 
prijs en waar men ook niet bang hoefde te 
zijn voor werkloosheid, want het werk dat 
gedaan moest worden, was kolossaal, totdat 
de hele mensheid opgestaan was uit het 
graf en hersteld was om te genieten van de 
rust op een aarde die de voetenbank van de 
Eeuwige was geworden.

Korte kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
Uit het blad De Engel van de Eeuwige Nr. 
1 van 1929 vestigen wij de aandacht op 
een interessant commentaar van de trouwe 
Boodschapper dat als titel heeft : “Zichzelf 
kennen is een grote zegen”. Wij geven er 
hier enkele gedachten van weer:

De Here, uw God, stelt u op de proef, om 
te weten of u de Here, uw God, met heel 
uw hart en heel uw ziel liefhebt. Deutero-
nomium 13: 3.

“Onze tekst zegt ons dat de Allerhoogste, 
onze God, ons op de proef stelt om te weten 
of wij Hem liefhebben. Dat betekent dat 
God ons op de proef stelt opdat wij ons hart 
leren kennen, zodat wij kunnen ontdekken 
hoe wij onze God liefhebben. Zo moet deze 
tekst begrepen worden, want de Allerhoog-
ste weet heel goed of wij Hem beminnen of 
dat wij Hem niet beminnen. Hij hoeft geen 
zekerheden en bewijzen te ontvangen, aan-

gezien Hij ons leven vóór de schepping van 
de wereld kende.

De Eeuwige geeft door Zijn karakter, al-
leen maar blijken van liefde, bijgevolg hoeft 
Hij niet op de proef gesteld worden. Hij 
hoeft ook niemand op de proef te stellen, 
want Hij weet alles van tevoren. Hij heeft 
een volmaakt geloof, en door het geloof zag 
Hij van tevoren de toestand van de mensen, 
hoe zij gehaald zouden worden uit deze ver-
schrikkelijke toestand van veroordeelden en 
verlicht worden door het prachtige licht van 
de goddelijke genade en liefde. Alles is van 
tevoren door God voorzien, en alles is ook 
naar voren gebracht door de aanwijzingen in 
het goddelijke Woord. Wij hebben dus van 
tevoren al kennis van de dingen die moeten 
komen, wij weten dat een herstel zich zal  
manifesteren.

Het lijden dat de mensheid verduurt, is niet 
onrechtvaardig. De pijnen verduurd door de 
Heer waren ook niet onrechtvaardig, ze wa-
ren rechtvaardig, aangezien het was om de 
schulden van de mensen te betalen en voor 
hen een toegang te openen opdat zij weer op 
de goede weg zouden wandelen. De Aller-
hoogste doet nooit iets onrechtvaardigs, alles 
wat Hij doet is wijs en rechtvaardig. Wat het 
volk van Israël betreft, al in het begin van zijn 
bestaan, wist de Allerhoogste van tevoren wat 
hun gedrag zou zijn, en Mozes zei duidelijk 
tegen hen dat ze niet trouw zouden zijn. De 
Eeuwige zendt nooit beproevingen, Hij zift ze 
alleen, Hij filtert ze, zodat ze tot ons bestwil 
en onze grote zegen zijn. Het ongeluk en het 
lijden van de wereld zijn enkel het resultaat 
van de wetteloosheid. Voor de kleine kudde, 
is het essentiële punt de naaste te beminnen 
meer dan zichzelf, want zij moet haar leven 
geven voor de arme mensheid.

Onze geliefde Verlosser heeft deze glorie-
rijke gevoelens op een prachtige manier geuit 
in zijn sublieme werk, hij openbaarde met 
macht en glorie het nobele en grootmoedige 
karakter van zijn Vader.

Als wij dus de Allerhoogste liefhebben, 
stellen we ons elke dag voor als een offer en 
wij volharden in deze opofferende houding. 
Overal waar de Heer ons het offer toont, zijn 
wij gelukkig het te realiseren en de beker die 
hij dag na dag reikt, uit de handen van onze 
Meester te drinken. Wij verheugen ons van 
ganser harte aan dat wonderbaarlijke werk 
van zegen en verlossing deel te mogen nemen 
met onze geliefde Verlosser. Dat geldt ook 
voor het Leger van de Heer dat vriendelijk 
en moedig voor de waarheid strijdt, de Wet 
naleeft opdat de mensen kunnen zien hoe de 
Allerhoogste hen doet bloeien en het werk 
van hun handen zegent, en dat zij zo over-
tuigd kunnen zijn van het geluk dat er is, als 
zij de wegen van God volgen en onder Zijn 
goddelijke bescherming leven. De eenheid 
die door het volk van God verwezenlijkt moet 
worden, is nog lang niet zoals het zou moe-
ten. Op elke dag zou deze eenheid gevoeld 
moeten worden. Daarvoor is het van belang 
dat de leden van de kleine kudde nooit hun 
opdracht van priesters en offerpriesters ver-
geten; het Leger van de Heer moet steeds 

de strijd voor ogen houden, die het moet 
strijden ten gunste van de waarheid, en zo 
kan de eendracht zich uiten door de ijver van 
iedereen voor het werk van de Heer, en door 
de liefde te verwezenlijken te midden van 
het volk van God. Deze liefde moet uit ons 
hart opwellen zoals de knoppen in de lente 
openspringen om de bloemen te tonen die 
de hoop wekken op de vruchten die zich zul-
len ontwikkelen. Zo moeten we aan elkaar 
gehecht zijn en moeten we vooral gehecht 
zijn aan de Eeuwige; onze gedachten moe-
ten innig en volledig verbonden zijn aan 
het werk van God waaraan de Heer ons in 
zijn grote nobelheid en zijn onuitsprekelijke 
goedheid, tot onze immense eer deel laat  
nemen.

Te midden van het volk van God, zijn er 
nog veel tekenen van zorgeloosheid, licht-
zinnigheid, gebrek aan waardering, veel 
verstrooidheid en ongevoeligheid voor het 
goddelijke; men voelt dat er nog niet deze 
machtige kracht is die het volk van God moet 
bezielen, opdat het de smaak brengende 
kruiden en het leven brengt. De Heer stelt 
ons op de proef opdat wij ons er bewust van 
worden hoever wij nu alles bij elkaar zijn, 
in doel dat we voor ogen hebben, en dat 
is de gelijkenis met het karakter van onze 
hemelse Vader.

Door in de voetstappen van onze geliefde 
Verlosser te lopen, moeten wij, zoals hij, kun-
nen beminnen, bedekken, helpen, betalen 
zonder moe te worden en zonder ooit armer 
te worden; voortdurend geven en elke dag 
rijker worden is een wetenschap die het be-
grip van de mensen te boven gaat.

Wij moeten de aanwezigheid van de Heer 
te midden van ons voelen, als wij aan het 
waken en in gebed zijn; dan houden we 
ons niet in de eerste plaats bezig met onze 
eigen persoon, maar met het beminnen 
van de Allerhoogste, met Hem van ganser 
harte te waarderen en Hem te verheerlij-
ken. Wij willen waken en bidden, zodat wij 
op het moment van de verleiding in staat 
zouden zijn ze te overwinnen, dat ze ons 
rechtop vindt staan en in staat ze te over-
meesteren, om zo te bewijzen dat wij de 
Allerhoogste met heel ons hart en onze ziel  
liefhebben.”

Laten we deze lessen goed ter harte ne-
men, die ons tonen dat de Allerhoogste ons 
niet verleidt, maar dat Hij de beproeving toe-
laat zodat wij onszelf kunnen controleren en 
de graad van onze aanhankelijkheid jegens 
Hem meten, waarvan onze overwinning of 
onze mislukking in de strijd die wij hebben 
gekozen, afhangt. Laten we dus consequent 
zijn in ons pogen om trouwe kinderen van 
God te worden en de Eeuwige en onze ge-
liefde Verlosser kunnen verheerlijken.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Christus binnen te gaan en de lessen voor het leven te 
ontvangen, om een levensvatbaar karakter te vormen 
en in staat te zijn het eeuwige leven te bereiken. 

Hoewel deze hele handelwijze een grote inspan-
ning betekent voor degene die zich er nauwgezet aan 
onderwerpt, behoort de eer van dit meesterwerk toch 
toe aan de Eeuwige en onze geliefde Verlosser voor 
de grote prijs die voor ons losgeld is betaald. Daarom 
zullen in de komende eeuwen alle wezens in de hemel 
en op aarde de Eeuwige en Zijn geliefde Zoon, onze 
dierbare Heiland, loven en eren. 

Ontroerende voorbeelden  
van hondentrouw
In een tijd waarin trouw onder de mensen steeds meer 
in onbruik raakt, is het ontroerend en weldadig voor 
het hart van hen die het idee van deze liefdevolle aan-
hankelijkheid hebben behouden, om te zien hoe die 
trouw leeft bij dieren.

De twee verhalen hieronder, het ene gepubliceerd in 
Nice Matin en L’Ardennais, het andere gepubliceerd in 
de krant uit het kanton Vaud Le Nouveau Quotidien.
Hij vindt zijn baasjes na een tocht van 425 km 
weer terug

“Mimine 1”, een 4-jarige tijgerkat, heeft vorige week 
zijn baasjes teruggevonden bij Tourneur (Calvados), 
in de buurt van Vire, 425 kilometer van Tourcoing 

(Noord) vandaan, waar hij bijna twee jaar daarvoor 
was verdwenen. 

Nadat de kat voor 10 FF was gekocht op de vlooien-
markt in Tourcoing, ging hij regelmatig met de familie 
Craye op vakantie in hun tweede huis bij Tourneur. 
Toen het dier tijdens één van deze verblijven was ont-
snapt, besloten zijn baasjes hem voor de duur van de 
paasvakantie bij hun oudste zoon in Tourcoing achter  
te laten.

In die periode verdween “Mimine 1” en dook na 
twee jaar 425 km verder bij Tourneur weer op, heel erg 
vermagerd, zijn voorpootje beschadigd en met een kale 
rug. “Volgens een buurvrouw zat hij al vier maanden 
op ons te wachten. Onze twee honden begonnen hem 
meteen te likken en de kat liet hen begaan,” vertelt 
de 37-jarige Patrice Craye, een onderzoeker van het 
gemeentehuis.

Het dier heeft wel wat problemen bij het samenleven 
met zijn troonopvolger “Mimine 3”. Maar, zegt de heer 
Craye, we zullen “Mimine 1” niet meer loslaten. Wij 
zijn er nog stomverbaasd over.”

Een trouwe hond
 

Een hond stak drie rivieren over en legde 15 km af om 
een week lang te gaan zitten wachten op zijn baasje voor 
de gevangenis, waarin deze was opgesloten. Tijdens 
de arrestatie van Sohrab Ali zwom zijn hond achter de 
boot aan die hem meenam, ondanks de klappen met 
de roeispaan waarmee de kapitein hem sloeg om hem 
weg te jagen. Toen Ali eenmaal gevangen zat, wachtte 

de hond oppassend bij de gevangenispoort op zijn vrij-
lating op 21 augustus, acht dagen later. “Vaak huilde 
hij van verdriet voor de poort, maar hij kwispelde met 
zijn staart, als zijn baasje hem de helft van zijn rant-
soen liet brengen,” meldde de krant Sangbad.”  (ANP)

Vertederende getuigenissen van verschillende aard 
van de gehechtheid die een dier kan hebben voor zijn 
eigenaars, van wie het goedheid en vriendschap heeft 
gevoeld. 

Voor hem zijn noch de afstand, noch de moeilijkhe-
den die hij kan ondervinden, belemmeringen voor de 
beslissing die hij heeft genomen om hen te bereiken 
die hij liefheeft. Vermoeidheid en gebrek aan voedsel 
die hij onderweg kan voelen, brengen hem er ook niet 
toe om terug te keren. Zijn wil om zijn doel te bereiken 
blijft ondanks alles standvastig. Het maakt hem ook 
niets uit of zijn baasje een hoge of een lage rang in de 
maatschappij inneemt, en ook niet of hij een strafblad 
heeft. Slechts één ding telt voor hem: de welwillendheid 
waarvan hij het voorwerp was, de tederheid waarmee 
hij werd behandeld. 

En anderzijds, wat een diepe en emotionele indruk 
voor de familie Craye om hun Mimine terug te zien die 
al twee jaar vermist was en die geduldig 4 maanden 
op hen wachtte bij Tourneur! 

Men kan zich ook de vreugde van de gevangene 
voorstellen, toen hij merkte dat zijn hond voor de deur 
van de gevangenis op hem zat te wachten. En wat een 
feest zal hij voor hem gegeven hebben, toen hij er 8 
dagen later vrij van straf weer uitkwam!


