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Haat kristalliseert vaak uit in woede, toorn, wat alle 
circulaties belemmert en zelfs ertoe komt ze volledig 
te stoppen, en zo een onmiddellijke dood veroorzaken. 
Bitterheid en ontevredenheid zijn ook afwijkingen van 
het egoïsme. Dat zijn giften met vertraging. Zij zullen 
zeker ermee eindigen het lichaam te vellen, door ge-
deeltelijke stagnaties te veroorzaken die tenslotte een 
totale stilstand teweeg zal brengen, omdat de moto-
rische zenuwen zodanig bezwaard werden dat ze de 
circulatie niet meer kunnen verwezenlijken die het 
leven mogelijk maakt.

Door deze grondslagen te overwegen die door geen 
enkele redenering omvergepraat kunnen worden, be-
grijpen wij hoe nuttig het is een stabiele mentaliteit in 
het goede te ontwikkelen, die het ons mogelijk maakt 
nooit boos of ongeduldig te worden, geen enkele bitter-
heid, vijandigheid, ontevredenheid te voelen, en vooral 
nooit haat tegen wie dan ook. De karaktergebreken 
zijn alleen maar te wijten aan de egoïstische geest die 
de mens bezielt, wat hem vrees, zorg, jaloezie geeft en 
hem mogelijk tot wanhoop leidt.

De mens moet een volmaakte altruïst zijn. Het morele 
advies dat ons in de Heilige Schrift gegeven wordt, 
nodigt ons al uit om onze naaste lief te hebben en God 
boven alles. Er is ook gezegd: “Doe dat en je zal leven. 
Waarom zou je willen sterven?”

Het spreekt vanzelf dat het resultaat onvermijdelijk 
de vernietiging van het organisme is, als wij de boze 
gevoelens koesteren die wij hierboven vermeld heb-
ben, gevoelens die alle min of meer egoïstisch zijn. 
Daarom noemen wij ze illegale gevoelens, hoewel zij 
gekoesterd worden door alle mensen op een openlijke 
of verborgen manier. Het is dus onontbeerlijk dat de 
mensen zich eraan wennen het altruïsme na te leven. 
Men kan een mens omringen met alle respect, met alle 
eerbetuigingen, alle welwillendheid en vriendelijk-
heid die hij maar zou kunnen verlangen, als hij niet 
reageert met deugdzame gevoelens, zal dit alles hem 
tot niets dienen. De weldaden die men iemand bewijst, 
veranderen slechts zijn karakter op het moment dat ze 
hetzelfde respect heeft voor de anderen. Het zijn dus 
niet de ontvangen weldaden die helpen en die werke-
lijk goed doen, dat zijn alleen de weldaden die men 
aan de naaste bewijst ; alleen dat is tenslotte voordelig 
en heilzaam.

De mensen verkeren tegenwoordig in complete 
duisternis, omdat ze niet weten dat het alleen maar 
in de mate is waarin zij goed doen aan anderen, dat 
ze zichzelf goed doen. Het is wetenschappelijk bewe-
zen. Het is dus zo helder als glas dat een aangenaam, 
vrolijk leven, zonder zorg, zonder vrees afhankelijk 

De naastenliefde, een bezielende levenskracht

IETS belangrijks onder alles waarover we naden-  
 ken, is te weten wat het leven geeft en onderhoudt. 

Ondanks al hun wetenschap zijn de mensen niet erin 
geslaagd het te volgen proces te kennen om van een 
onafgebroken leven te genieten, dat wil zeggen hun be-
stemming te volbrengen, die het eeuwige leven is. Laten 
we niet vergeten dat het resultaat van de fatsoenlijke 
functionering van het organisme het eeuwige leven is. 
Het is dus deze functionering die de circulaties in het 
menselijk lichaam teweegbrengt. Als deze circulaties 
in evenwicht zijn gebracht door een geest die in een 
volmaakte overeenstemming is met wat goed is voor de 
organen, kan het leven onbegrensd zijn, aangezien het 
lichaam zich voortdurend hernieuwt. Het zou eeuwig 
een jeugdige kracht en frisheid kunnen bewaren als er 
nooit tegenstrijdigheden waren die de gevoelszenuwen 
samentrekken en een stagnatie veroorzaken, omdat de 
motorische zenuwen niet meer genoeg bevoorraad en 
gevoed worden.

Het leven is dus voorwaardelijk. Het hangt af van 
de min of meer gemakkelijke circulaties in het men-
selijk lichaam. De voornaamste circulaties zijn: deze 
van het bloed, van de lymfe, van de assimilatie van 
het voedsel, van de gassen die we inademen, van de 
vloeistoffen die in het lichaam moeten circuleren. Het 
geheel stelt de noodzakelijke materiële bijdrage voor 
het organisme van de mens. Maar de hoofdcirculatie, 
voor de mensen, is van geestelijke aard, waarvan het 
leven of de dood afhangt. Het is deze sympathische 
circulatie die zoveel goed aan het hart doet, of die het 
zo diep bedroeft, al naar gelang de oorzaak ervan. Ze 
handelt als een ether van leven of van dood, want ze 
beïnvloedt de gevoelszenuwen en heeft een weerslag 
op de motorische zenuwen om de circulaties te active-
ren of te vertragen. Het contrast is treffend: tevreden-
heid door goed nieuws werkt gunstig op het gehele 
lichaam. Daarentegen, ontgoocheling veroorzaakt door 
een zuiver geestelijke ergernis werkt op een schade-
lijke manier.

Het spreekt vanzelf dat, wanneer de organen van 
het lichaam nog niet teveel belast zijn, ontevreden-
heid gemakkelijker verdragen zal kunnen worden dan 
bij iemand wiens lichaam al tamelijk versleten is door 
problemen in de circulatie. Bij deze laatsten, brengen 
de inspanningen van de motorische zenuwen crises 
teweeg die de mens dan heel pijnlijk voelt. Deze cri-
ses hebben hun weerslag op het hart, dat verplicht is 

wanhopige inspanningen te doen om de moeilijkheid 
te overwinnen en het leven in het organisme te behou-
den, door te trachten de circulaties weer op te wekken.

Het leven van de mens hangt dus af van de materiële 
circulaties, maar vooral van de geestelijke circulatie. 
Het menselijk lichaam is voor ons een bevestiging van 
de altruïstische principes van het evangelie. Elk orgaan 
van het lichaam draagt op een altruïstische manier bij 
aan het welzijn van alle organen, zowel vanuit mate-
rieel als vanuit geestelijk gezichtspunt. Alles is innig 
verbonden, en moet precies overeenkomen met de al-
truïstische geest, die de goddelijke geest is. Deze geest 
wordt in al zijn essentie weergegeven in het menselijk 
lichaam. Wij zijn dus niet verbaasd deze bevestiging 
in Genesis terug te vinden: “Laten we de mens maken 
naar ons beeld”, naar het beeld van God.

De mensen leven tegenwoordig in de duisternis  
ondanks al hun wetenschap, omdat hun geest besmet 
is door egoïsme. Het egoïsme veroorzaakt versper-
ringen die stagnatie verwekken. Stagnatie brengt de 
ophoping van dingen teweeg die gaan tot ontbinding 
wegens het gebrek aan circulatie. Ook al is de circu-
latie die de assimilatie tot gevolg heeft belangrijk, de 
circulatie die het uitscheidingsproces veroorzaakt, is 
niet minder belangrijk. Opdat het menselijk lichaam 
zijn kracht kan behouden, moet er namelijk een exacte 
balans bestaan tussen opbrengst en uitgave. Wat men 
neemt als voedsel en als drank, wat men inademt als 
gas, wat men voelt als gedachten, dit alles moet van 
de hoogste kwaliteit zijn. Zo schadelijk als het slechte 
voedsel, de slechte dranken, de slechte gassen zijn 
voor het organisme, even zo fataal als slechte gedach-
ten voor hem. Daarom, naast een verstandige keuze 
van goede materiële dingen, is het anderzijds onont-
beerlijk ook goede geestelijke dingen te kiezen, dat 
wil zeggen de naastenliefde, die voedt, onderhoudt, 
ontspant en verheugt. Zij is bijgevolg een krachtige be-
zieling van de circulaties, en daarmee een bezielende  
levenskracht.

Dat altruïstische principe vinden we in het ganse 
heelal, en wij noemen het de universele wet, die wil dat 
elk ding voor het bestwil van zijn omgeving bestaat, en 
dat alles gemeenschap met elkaar heeft. Daarentegen, 
het egoïstische principe werkt op de gevoelszenuwen 
en trekt ze samen, want vijandigheid, koudheid, on-
verschilligheid zijn voor de mens nadelige gevoelens 
en hoeveel te meer nog haat, die een subtiel gif is. 

De herinnering aan  
de rechtvaardige vervaagt niet

IN de weilanden waar de laatste plekken 
 met sneeuw in de zon smolten, kwamen 

schuchter de broze witte en paarse bloem-
blaadjes van de krokussen tevoorschijn. De 
sparren leken over hen te waken, als trotse 
schildwachten. De lucht was licht; in een 
wolkenloze hemel, kondigde een zwaluw 
de lente aan. 

Gevoelens van vrees klopten op de deur 
van een groot chalet, hoog op de heuvel. Een 
jong stel verwachtte angstig de geboorte van 
hun eerste kind. De dokter was erg ongerust, 
omdat hij bang was moeder en kind te zullen 
verliezen. Het gezinnetje dat sinds een paar 
maanden de goddelijke wegen kende, richtte 
zich in een vurig gebed tot de Almachtige: 
”Eeuwige, als u het kind laat leven, zullen 
we het aan u wijden. Het zal voor u zijn!” 
Na uren van lijden kwam er een klein meisje 

ter wereld, begroet met tranen van emotie 
en dankbaaarheid. Ze beleefde gelukkige 
maanden; ze werd door liefde omringd, 
en elke dag rond gedragen door een stra- 
lende vader!

Toen gingen op een ochtend, toen ze een 
jaar oud was, de ramen van het grote huis 
dicht. De beide echtgenoten en hun kleintje 
gingen naar een buurland om het Evangelie 
van de goddelijke genade, dat hun hart had 
verwarmd, verder te verspreiden. Dit was 
een werk gebaseerd op hun geloof; de moei-
lijkheden die overwonnen moesten worden, 
waren velerlei. 

Ze gingen de grens over, en kenden 
daar niemand. Het land was moeilijk uit 
de oorlog gekomen, en de wonden daarvan 
waren zichtbaar bij elke stap: gebrek aan 
elektriciteit in de straten, wegen vernield 
en stoffig, die echte modderpoelen werden 
bij de geringste regenbui, moeilijkheden 
bij de bevoorrading. Ze moesten genoegen 

nemen met een kleine donkere kamer, met 
uitzicht op een straat die er niet meer was! 
Het was toegankelijk langs drie trapjes naar 
beneden, waar het niet ongewoon was om 
grote ratten uit het riool tegen te komen, 
die net klaar waren met een maaltijd die ze 
hadden gevonden in vuilnisbakken in de 
buurt! Het kleine meisje was er niet bang 
voor, altijd wilde ze die nieuwe knuffels 
aaien.

Het kostte Marguerite al haar vindingrijk-
heid om deze onhergbergzame plek om te 
toveren in een gastvrij huishouden. Georges 
vertrok elke ochtend op de fiets om verder 
weg gelegen buurten te evangeliseren. Hij 
verspreidde met handen vol de hoop op het 
Rijk van God, dat hem de impuls had gege-
ven om zijn baan en zijn comfort te verla-
ten, in de zekerheid dat de Heer bovendien 
alles geeft aan hen die zijn wegen zoeken. 
Men had hem vanuit Zwitserland een paar 
evangelisten gestuurd die het huis van het 

jonge paar deelden, en allen streefden ernaar 
om ijverig en gelovig te worden, zoveel als  
ze konden. 

Een tweede meisje kwam ter wereld, wat 
de lasten en moeilijkheden van hun werk 
verhoogde. Het is maar goed dat Marguerite 
erg dapper was. Ze kleedde de kleintjes met 
niets, zette schatten van vaardigheid in om 
het menu beter te maken en omringde ieder 
met haar ijverige zorg. Het was haar in de 
avond een vreugde om haar kinderen op 
schoot te nemen om hun te vertellen over het 
Koninkrijk van God, dat op het punt stond 
gevestigd te worden en over het visioen van 
Jesaja dat werkelijkheid zou worden. Ze vond 
zelf kracht en steun bij haar Meester. Haar 
geloofservaringen bewezen haar, dat Hij een 
liefhebbende en trouwe Vader was. 

Op een ochtend, tijdens het winkelen in 
de stad met de oudste aan haar hand en de 
jongste in de kinderwagen, schoot een woe-
dende koe in de straat op haar af. Hoewel 
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gehinderd door een groot houtblok, ging ze 
plotseling zo snel, dat haar eigenaar haar 
niet kon tegenhouden. Ze vloog op volle 
snelheid op de jonge vrouw en haar kinde-
ren af. Deze zette de meisjes achter haar rug 
en, met haar handen in elkaar geklemd, bad 
ze tot haar God en wachtte... Het dier ging 
nog altijd vooruit, rolde met haar enorme 
ogen, de grond trilde onder haar hoeven. Ze 
stopte plotseling voor Marguerite, zo dicht bij 
haar, dat haar kwijl op haar handen droop, 
alsof ze tegengehouden werd door een on-
zichtbare hand. Ze bleef daar op dezelfde 
plek roerloos staan. Op straat volgde op de 
kreten van angst van de voorbijgangers een 
indrukwekkende stilte. De eigenaar van de 
koe kwam aanrennen, bevend, niet in staat 
om woorden te vinden, zo had de angst hem 
aangegrepen. Toen hij weer kon spreken, zei 
hij : “Mevrouw, alleen God had dit wonder 
kunnen doen!”

“Inderdaad,” antwoordde de jonge vrouw. 

“Hij was het die Zijn goddelijke bescherming 
over ons uitstrekte. Wat ben ik Hem daar 
dankbaar voor! Ik probeer Hem te dienen en 
Hij verhoorde mijn gebed.” Toen vertelde ze 
hem over het Werk waar ze aan meewerkte, 
en nodigde hem uit om zich bij deze dappere 
krijgers aan te sluiten voor de goede zaak. 

De meisjes groeiden op en woonden alle 
samenkomsten van de ontluikende familie 
van het geloof bij. Ze zuchtten vaak, soms 
vonden ze het lang duren... Maar de disci-
pline was er, en Georges zorgde ervoor dat 
er respect was! Broeders en zusters voegden 
zich bij hen, blij om een steentje bij te dra-
gen aan het bouwwerk van het Koninkrijk 
van God. Iedereen deed toegewijd zijn best; 
sommigen evangeliseerden een paar uur per 
week, anderen met ontroerende vrijgevig-
heid, zorgden voor de kinderen en brachten 
hun groenten en fruit. 

Meer dan vier jaar verstreken met ver-
schillende ervaringen, die hun diepe herin-

neringen brachten aan de liefdevolle zorg 
van de Eeuwige. 

Vervolgens was het noodzakelijk om naar 
hun land terug te keren voor de geboorte van 
hun derde kind. In de uitgekozen stad was al 
een kleine vergadering gevormd, die regel-
matig bezocht werd door broeder Victor, een 
man van het geloof die zich, hoewel hij vier 
jongens had om op te voeden, moedig met 
zijn vrouw in dienst van de Heer had gesteld. 

De zoektocht naar een bescheiden apparte-
ment was niet eenvoudig. Aan de andere kant 
moest Georges ook nog een baan vinden om 
aan zijn verplichtingen te voldoen, terwijl hij 
voor de aan hem toevertrouwde groep zorgde. 
Er was werkeloosheid, er was een economi-
sche crisis... Ze moesten zich vaak tevreden 
stellen met een mondjesmaat rantsoen. 

Marguerite’s geloof werd in al deze moei-
lijkheden zwaar op de proef gesteld. Op een 
avond, toen George weg was om verre abon-
nees te bezoeken, zei ze tegen haar dochters: 

“Je mag het aan niemand vertellen, maar ik 
heb niet eens brood om aan jullie te geven.” 
Ze dekte hen toe en legde haar klacht voor 
aan haar Meester: “Heer, u hebt toch uw 
kinderen brood en water beloofd. En kijk, ik 
heb niets voor de kleintjes.” De nacht ging 
voorbij, zonder slaap, vol zorgen en angst.

De volgende dag werd er heel vroeg op 
haar deur geklopt. Een broeder uit een na-
bijgelegen stad, beladen met een groot pak, 
zei tegen de jonge moeder: “Ik presenteer 
een nieuw artikel aan de bakkers van uw 
stad. Maar in elke winkel koop ik een brood 
om mezelf voor te stellen. Mag ik u de twee 
geven die ik hierbij me heb?”

Hij kwam meerdere keren gedurende die 
dag terug, om nog twee of drie broden te 
geven. Marguerite huilde van dankbaar-
heid. ‘s Avonds telde ze veertien broden in 
allerlei soorten en vormen, die ze met een 
onuitsprekelijk gevoel van dankbaarheid zat 
te bekijken. Ze voelde diep dat, ook al wor-

is van het karakter van de mens. Zijn karakter is zijn 
register of zijn mentaliteit. Het is in feite zijn eigen 
persoonlijkheid.

De gezondheid van de mens hangt dus af 
van zijn karakter

Deze vaststelling laat ons de juistheid van het evan-
gelie zien, want het evangelie is de blijde boodschap 
van gezondheid, geluk, vreugde, rijkdom, glorie en 
zegen. Weinig talrijk zijn degenen die dat prachtige 
programma nageleefd hebben, dat het programma 
van de deugd is. Wie trouw de hierboven opgesomde 
deugdzame principes nageleefd heeft, is onze Heer 
en Verlosser Jezus Christus. Een buitengewone vitale 
kracht heeft zich dan ook in hem geconcentreerd, een 
kracht die hem gegeven werd ten bate van duizenden 
mensen tijdens zijn aardse opdracht. Na zijn opstan-
ding werd het recht dat hij op het aardse leven had 
als offer gegeven voor het genezen en weer tot leven 
wekken van miljarden personen die de transitie van dat 
leven ontvangen door het levensfluïdum, de geest van 
God. In de Schrift werd dat de rechtvaardiging door 
het geloof genoemd. Dat recht maakt het bovendien 
mogelijk op de daarvoor gestelde tijd allen die in het 
graf neergedaald zijn te doen herrijzen.

Inderdaad, als de mens het leven verliest wegens 
zijn egoïstische mentaliteit, plaatst de opstanding, die 
hem door het offer van Christus toegestaan is, hem 
tegenover de mogelijkheid een nieuw leven te ontvan-
gen. Nu al kunnen degenen die het willen, een nieuw 
leven beginnen door middel van het geloof, dat een 
geestelijke uiting is. Het komt vanzelfsprekend op het 
echte geloof aan, dat alleen maar (als een geschenk 
van God) ontvangen kan worden door degenen die de 
deugdzame gedragslijn willen volgen die de naasten-
liefde vertegenwoordigt, de liefde voor de Almachtige 
en voor Zijn Zoon.

Wij begrijpen door wat voorafgaat, hoe nuttig, zelfs 
onontbeerlijk, het is de voorwaarden van het evan-
gelie na te leven: aan zichzelf verzaken, en bijgevolg 
zijn naaste liefhebben. Want de mensen kunnen het 
eeuwige leven niet bereiken, noch een volmaakte en 
eeuwige gezondheid verwezenlijken zolang zij hun 
karakter niet veranderen. Het is dus een onmetelijke 
rijkdom van genade en zegen de waarheid te kennen 
die Christus ons bracht; ze verlost ons uit de ellende 
en geeft ons, als wij naleven wat ze ons leert, de vrij-
heid en de glorie van de kinderen van God.

Geloof of nostalgie
Uit het tijdschrift En Marche Nr. 1659 reproduceren 
we het onderstaande artikel dat ons vertelt over de 
huidige situatie die veel mensen in onzekerheid stort. 
De auteur van dit artikel, Julien Marteleur, vraagt zich 
af of nostalgie geen remedie kan zijn voor de kwalen 
van de ziel als gevolg van de gezondheidscrisis die 
we doormaken. 

Nostalgie, een zalf voor het kwaad van de crisis?
 

Nostalgie werd lang door de geneeskunde beschouwd 
als een psychische stoornis, maar is nu het onderwerp 
van hernieuwde interesse, vooral om de heilzame deug-
den ervan in tijden van crisis. Waarom ons er niet door 
te laten inspireren om vandaag de gelukkige herinne-
ringen voor morgen te creëren, ondanks de heersende 
somberheid? 

Herinneringen, herinneringen... Heimwee naar vroe-
ger is een bijzondere emotie: het mengt het aangename 
met het onaangename. Sommigen herinneren zich met 
plezier hun tijd in de schoolbanken: de spelletjes in 
de speeltuin, de eerste verliefdheid, een welwillende 
leraar... Voor anderen daarentegen zijn het de spot, 

de straffen of het vergeten huiswerk die weer bij hen 
opkomen. Verweven met zoetheid en pijn is nostalgie 
intiem, persoonlijk: er zijn geen twee gelijk. 

De term, het resultaat van de verbinding van twee 
Griekse woorden – nostos (terugkeer) en algos (pijn) – 
verscheen voor het eerst in 1688, in het proefschrift van 
een geneeskundestudent in Mulhouse, Johannes Hofer. 
Hij verwees bij het “heimwee naar het vaderland”, meer 
bepaald naar symptomen als gebrek aan motivatie, 
apathie, wanhoop en zelfs neiging tot zelfmoord, die 
Zwitserse huurlingen vertoonden die in Frankrijk en 
Italië waren gaan dienen. In het woordenboek wordt 
nostalgie gedefinieerd als “spijt bij de gedachte aan 
wat niet meer is of wat men niet meer heeft, aan de 
herinnering aan een omgeving waartoe men niet langer 
behoort, een soort leven dat men niet meer leidt, een 
vervlogen tijdperk, enz.” In het verleden werd nostalgie 
beschouwd als een ziekte en behandeld met vreemde 
en potentieel gevaarlijke, geneeskundige drankjes. 
Beschouwd als een neurologische aandoening tot het 
einde van de XVIIde eeuw en in de daaropvolgende 
eeuw, gingen sommige artsen er zelfs van uit dat een 
“afwijkend bot” van het menselijke skelet de oorzaak 
ervan was... In de XIXde eeuw veranderde de genees-
kunde zijn diagnose en beschouwde nostalgie als een 
“aandoening van de psyche”. We moeten wachten tot 
de tweede helft van de XXe eeuw tot we de wetenschap 
van opvatting zien veranderen en tot de afgelopen 
jaren, dat studies de psychologische voordelen ervan 
onthullen.

Bron van hoop en inspiratie
 

Zou nostalgie een gevoel van welzijn, een “feel good”- 
effect kunnen hebben in deze tijd van gezondheidscri-
sis? De vraag is niet zo raar: een reeks studies die in 
2013 zijn gepubliceerd, hebben bijvoorbeeld aange-
toond dat “nostalgie een tegenwicht vormt voor het 
gevoel van zinloosheid, dat een individu ondergaat als 
hij zich verveelt.” Meer recent, in 2018, concludeerde 
een studie dat nostalgie fungeerde als buffer tegen 
existentiële bedreigingen. Een concept dat de Ameri-
kaanse psycholoog Clay Routledge al ter sprake bracht 
in zijn boek Nostalgia: A psychological resource, en 
voor wie nostalgie een manier zou zijn voor de mens 
om zichzelf hoop en inspiratie te geven in tijden van 
crisis. “Nostalgie mobiliseert ons voor de toekomst”, 
schrijft hij. Ze versterkt onze wil om naar essentiële 
levensdoelen te streven en geeft ons het vertrouwen 
om deze te bereiken.”

Op een ander vlak ligt een studie in de Verenigde 
Staten onder 945 mensen (ouder dan 13 jaar) en keek 
naar de effecten van de Covid-19-crisis op de keuze van 
tijdsbesteding en ontspanning: meer dan de helft zei, 
dat ze troost vonden in de shows en de muziek waarvan 
ze hielden, toen ze jonger waren. In Frankrijk lijkt een 
studie van het Onderzoekscentrum van Neuroweten-
schap in Lyon, die in maart is gestart, aan te tonen dat 
onze dromen sinds het begin van de pandemie ons 
vaker naar het verleden brengen dan normaal. Zou het 
een soort verdedigingsmechanisme kunnen zijn, dat 
door de hersenen is opgezet om de duistere ideeën en 
stress veroorzaakt door de crisis van het coronavirus 
te overwinnen? 

De herinneringen voor morgen vandaag beleven
 

Voor nu, of het nu door de muziek van onze vroegere 
jaren of het dromen van een vervlogen tijdperk is, lijkt 
nostalgie in de eerste plaats een ontsnapping aan de 
pandemie te bieden. Wat al goed is. Wees echter voor-
zichtig: ook al lijkt het nuttig om regelmatig nostalgie 
in zichzelf te laten opkomen, het is toch noodzakelijk 
om ook te leren het in de hand te houden. Het doet 
goed als het van voorbijgaande aard is, maar het is 
gevaarlijk als we erin blijven plakken, vooral bij een 
melancholisch, of zelfs depressief temperament. Saint-
Exupéry vergeleek nostalgie met het “verlangen naar 
ik weet niet wat”. Dit ondefinieerbare aspect maakt de 

charme ervan uit, maar ook het gevaar ervan. Het is een 
subtiele gemoedstoestand, waarin sensaties, beelden, 
gedachten, gerelateerd aan het verleden door elkaar 
lopen en geluk en ongeluk innerlijk worden gemengd, 
zoals in het echte leven. Maar in die gemoedstoestand 
is het ondanks de gezondheidscrisis essentieel om niet 
te vergeten nieuwe gelukkige momenten te creëren. 
De goede herinneringen voor morgen, moeten we 
vandaag beleven. 

Hoe goed kunnen we begrijpen wat Julien Marteleur 
hier uitdrukt. Deze tekst zegt veel over de situatie van 
de mensheid. Wanneer het heden onzeker en donker 
wordt, wanneer we geen plannen meer kunnen maken, 
en met zekerheid aan de toekomst kunnen denken, 
dan kijken we met nostalgie naar het verleden, zoals 
dit artikel zo goed beschrijft. We denken met enige 
spijt terug aan de goede tijden die we hebben meege-
maakt. Ook al kunnen deze gedachten voor bepaalde 
aangename gevoelens zorgen, ze zijn niettemin van 
korte duur en bouwen niets op; dat moet worden er-
kend. Zelfs met een matig gebruik van nostalgie lost 
het onze problemen niet op. 

Wat we nodig hebben is een solide anker dat we 
kunnen vasthouden in moeilijke tijden. Iets dat niet 
wankelt, dat onwrikbaar is, en waarop gerekend kan 
worden. Een van onze lofzangen drukt goed uit wat 
de mens voelt in het aangezicht van de beproevingen 
van het leven die hem beïnvloeden: 

Verloren in de nacht, de onrust, de mens zonder gids 
zoekt tevergeefs een vuurtoren, een fakkel die hem 
leidt... Zijn arme hart ziet niets. 

De vraag is waar een steun te vinden is die nooit ont-
breekt, zelfs niet in nood. In feite is de situatie van de 
mensheid de Eeuwige niet ontgaan, de grote God van 
de hemel. De steun die alle mensen zoeken, bestaat in 
de persoon van de geliefde Zoon van God. Hij is het, de 
Rots der eeuwen. Zoals de profeet Jesaja zegt: “Zie, ik 
heb in Zion een fundament gelegd met een uitgelezen 
grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrou-
wen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te 
zoeken.” Jes. 28: 16. De geliefde Zoon van God be-
taalde ons losgeld. Hij is onze beste vriend. Hij nodigt 
ons uit op zijn school, waar hij ons de wetenschap van 
het leven wil leren: liefde. De apostel Johannes zegt 
het goed: “We weten dat we uit de dood in het leven 
zijn overgegaan, omdat we onze naasten liefhebben.” 
1 Johannes 3: 14.  

Niet alleen hield de Eeuwige van ons, omdat Hij Zijn 
Zoon gaf om ons te redden, maar Hij vergaf ons ook. Hij 
rekent ons onze zonden niet aan, Hij heeft ze uitgewist. 
“Door voor ons te betalen, nam onze geliefde Heiland 
onze zonden op zich en heeft op ons zijn gerechtigheid 
gelegd.” (Luther). Van de schuldigen die we waren, 
worden we begenadigden en kunnen we een gehoor 
vinden bij de troon van genade door de tussenkomst 
van onze dierbare Heiland. Dit is een onverwachte 
gunst voor zondaars. En daarmee houdt het niet op. 
De goddelijke genade is zo krachtig in haar handelen 
dat ze zelfs de veroordeling door de zonde die op ons 
rustte, teniet doet. 

De Eeuwige voorzag in al deze schikkingen, zodat 
we de school van Christus konden betreden. Hiervoor 
geeft God ons geloof waarmee we voor Hem gerecht-
vaardigd zijn. Hij beschouwt ons al, door het geloof, 
als Zijn kinderen. Als we alle goddelijke schikkingen 
ten opzichte van ons accepteren, kunnen we volmaakte 
kinderen van God worden, als we alle fasen doorlo-
pen van het onderwijs dat de Eeuwige voor ons heeft 
voorzien. 

Sinds de komst van onze dierbare Heiland naar de 
aarde heeft een klasse van mensen deze opvoeding 
al ontvangen. Het waren de discipelen van Christus 
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den sommige pijnlijke situaties toegestaan, 
dat toch altijd is met het oog op het vemeer-
deren van het geloof en de zekerheid in de 
goddelijke trouw. Het was voor haar als een 
oproep van de Heer, die zei: “Stel me maar 
op de proef, en je zult zien of Ik niet de slui-
zen des hemels voor je open!”

De drie meisjes waren jonge dames gewor-
den, die van de goddelijke familie hielden en 
van de evangelisten die heel vaak aan hun 
tafel mee aten. Toen de oudste twintig jaar 
oud werd, stonden haar ouders haar toe om 
haar beste vrienden uit te nodigen voor een 
kleine maaltijd. Ze koos broeder Victor, zuster 
Julia, broeder Charles en zuster Marguerite, 
die voor haar als tweede ouders waren. Het 
was een onvergetelijke dag voor iedereen! 

Georges, een vader met een vooruitziende 
blik, wilde dat elk van zijn dochters een vak 
zou leren, waardoor ze vrij waren om hun 
weg te kiezen, zoals hun hart hun ingaf. De 
jongste vroeg, toen ze haar diploma in haar 

zak had, vergunning om in een Proefstation 
van het Koninkrijk van God te gaan wonen 
om zich daaraan te wijden. Ze werd ontvan-
gen door de Boodschapper van de Eeuwige, 
die haar verwelkomde.

De oudste dochter ging haar vakantie aan 
haar zijde doorbrengen en genoot van de 
dagen die zo geweldig waren, dat ze ook 
haar werk opgaf om zich te wijden aan de 
dienst van de Heer. Voor haar ouders was 
het de realisatie van hun gebed bij haar ge-
boorte: “Eeuwige, we zullen dit kind aan u 
wijden!” Een paar maanden later werkte ze 
met vreugde samen met één van de oudere 
broeders van de goddelijke familie, om hem te 
helpen bij zijn uitgebreide werkzaamheden. 
Ze had het genoegen het gebied te bezoeken 
waar haar ouders vijfentwintig jaar eerder 
hadden geëvangeliseerd. Het zaad was op-
gekomen: er was een prachtige vergadering 
gevormd, die zich met dankbaarheid diege-
nen herinnerde die niets hadden nagelaten 

om hun de adem van de goddelijke genade 
te brengen. Bij deze opdracht deed ze ook 
ontroerende ervaringen op, die waar maak-
ten, dat de Heer trouw is, dat Hij diegenen 
beschermt en steunt, die Hem willen dienen. 
De genegenheid van haar oudere broer was  
een balsem, een steun in de goede strijd 
voor het geloof.

Terwijl de tweede dochter, al hield ze van 
het werken voor de Heer, trouwde toch en 
moest helaas de teleurstellingen van deze 
wereld ondervinden.

Marguerite overleed als eerste, heel oud. 
De vrede voor het hart die ze voortdurend 
rondom had verspreid, stelde haar in staat om 
deze laatste drempel over te gaan met sere-
niteit en dankbaarheid en geroerd dat haar 
inspanningen niet voor niets waren geweest. 
Haar jongste dochter, die haar kwam helpen, 
omringde vooral Georges met zorg bij deze 
smartelijke scheiding. Anderhalf jaar later, 
nadat de beproeving van de intense pijn voor-

bij was, was hij het die zijn ogen sloot, alleen 
maar dankbaar voor alles waarmee de Heer 
hem op zijn oude dag had omringd, zoals 
zijn trouwe broeders en zusters in de strijd. 

Voor de drie meisjes waren dit zeer ver-
drietige tijden, maar verzacht door de gene-
genheid van de goddelijke familie. Op de 
eerste avond dat zij in het lege ouderlijke 
huis waren, namen zij nog eens al die jaren 
van strijd en vreugde door, vooral in dienst 
van Degene die niet alleen zei, maar ook 
bewees: “Ik zal jullie niet in de steek laten.” 

Een bel onderbrak dit lange gesprek: het 
waren de drie zonen van broeder Victor die 
hun liefdevolle sympathie wilden tonen. Hoe-
veel herinneringen werden er niet op deze 
avond uitgewisseld tussen de zes kinderen 
van deze pioniers van het Koninkrijk van 
God! Allen konden met dankbaarheid zeg-
gen, dat ook al hadden hun ouders hun geen 
materiële erfenis nagelaten, zij hun toch een 
ander, maar kostbaarder vermogen nalieten: 

die hun Meester volgden in het offer. Op dit moment 
presenteert zich een andere klasse van mensen die 
ook graag instructies van de Eeuwige willen ontvan-
gen. Deze strijdgroep van dapperen, het leger van de 
Heer genoemd, is erfgenaam van de aardse beloften. 
Ze geven hun leven niet, maar ontvangen het door het 
geloof en door hun karakter te veranderen. 

 Er is ook voorzien in een goddelijke opvoeding voor 
alle mensen en deze kan binnenkort plaatsvinden, bij 
het herstel van alle dingen dat lang door de profeten, 
door Christus zelf en door de apostel Petrus is aange-
kondigd. Handelingen 3: 21. 

We zien dat een genezing van de kwalen van onze 
samenleving al lang door God Zelf is voorzien. Laten 
we dus niet nostalgisch zijn door terug te denken aan 
het verleden en er spijt van te hebben. Laten we in 
plaats daarvan de goddelijke beloften en het geloof 
aanvaarden die de Heer ons zo graag wil geven, en 
laten we onze ogen richten op de toekomst. Laten we 
door ons geloof zien in de gezegende tijd waarin het 
Koninkrijk van God op aarde zal worden geïntrodu-
ceerd. Laten we de voorwaarden aanvaarden van het 
contract dat de Eeuwige met mensen wil maken. We 
kunnen dan een voorbeeld worden voor de mensen om 
ons heen en we zullen een getuigenis geven van de 
echte Waarheid. Als we trouw zijn, kunnen we zelfs 
deel uitmaken van de openbaring van de kinderen van 
God waar de wereld nu onrustig op wacht. Rom. 8: 19. 
Wij zullen bij die bevoorrechten horen die de bevrij-
ding van de mensheid kunnen bespoedigen door het 
Koninkrijk van God op aarde te vestigen. 

Een voedster met een groot hart!
Onder deze titel verscheen het volgende artikel in 
de krant Info die bezorgd wordt langs de huizen van 
Clermont Ferrand: 

Er was eens een lam dat na de geboorte verlaten was 
door zijn moeder, maar het geluk had om geadopteerd 
te worden door een uitzonderlijke voedster: Jacinta, 
een vierjarige koe afkomstig van het eiland Jersey, 
die een overschot aan melk en genegenheid had. Dit 
is geen sprookje, maar een echt gebeurd verhaal, dat 
al vijf maanden aan de gang is.

U wilt natuurlijk ontdekken waarom het schaap, toen 
het eind april een lammetje had gekregen, weigerde 
om haar nakomeling te zogen. Was ze een onwaardige 
moeder of was het haar instinct? 

Maar het lam was onder een goed gesternte gebo-
ren of liever in een gastvrije stal waar solidariteit geen 
leeg begrip was.

De eigenares van de boerderij, Marcelle Pion-Roux, 
haastte zich natuurlijk om de baby vanaf de geboorte 
met een flesje te voeden. Tot haar grote tevredenheid 
dronk het lammetje er van dag tot dag uit, zonder ech-
ter een grote eetlust te hebben.

En dat had een goede reden! Groot was Marcelle’s 
verrassing, toen ze ontdekte dat het lam dronk uit de 
uier van Jacinta: een rijke “fabriek” van buitenge-
woon romige melk, wat ons gulzige jonge vriendje zeer 
waardeerde.

Deze geïmproviseerde moeder heeft werkelijk het 
lam geadopteerd dat recht heeft op twee dagelijkse 
wasbeurten en veel knuffels. Er is ook geen sprake 
van ruzie te maken met haar beschermeling, trouwens 
de geiten en de andere dieren doen maar voorzichtig. 
Zouden ze maar de vergelijking kunnen doorstaan?

Overdag wordt deze hele uitgaande wereld onder 
het toeziend oog van een zeer gespecialiseerde hond, 
een border-collie luisterend naar de naam Yzeult, naar 
de weide gestuurd. Deze hond, zeer sportief en ook in 
het bezit van een bovengemiddeld honden IQ, heeft 

ondanks alles een bepaald probleem met Jacinta. Die 
koe heeft een tamelijk onverschrokken karakter en gaat 
vaak op avonturen uit. Ze gaat, behendig, met een ze-
kere stap en belust op het imago van een muilezel, zo 
ver om over hekken te springen, dwaalt dan even rond, 
voordat ze triomfantelijk terugkeert naar het startpunt, 
krachtig loeiend alsof ze aangeeft dat haar ontsnapping 
voor vandaag voorbij is.

Een levendige vedette die de attractie van het dorp 
vormt! Ongetwijfeld was er een exemplaar van haar 
kaliber nodig om zonder formaliteiten een lam aan haar 
uier te accepteren.

Nu is het tijd om terug te gaan naar de stal : drie 
koeien, twintig schapen, een dozijn geiten, “Hup, hup, 
hup, snel!” roept Marcelle. Yzeult heeft het begrepen, 
de veestapel ook. Hortend en stotend wandelt een 
lange stoet over de hoofdweg van het dorp.

Eenmaal in de schuur neemt het lam onmiddellijk 
zijn toevlucht tot Jacinta. Een ontroerend schouwspel, 
dit koe-lam duo... Zo gaat soms het leven op het land.

Een grote foto begeleidt deze regels, waarop te zien 
is dat de grijze koe haar volle uier biedt aan het lam, 
dat drinkt bij zijn adoptiemoeder!

In al het pijnlijke nieuws van deze huidige wereld, 
waar zoveel kinderen worden gemarteld, gekwetst 
door oorlogen en andere wreedheden, is het geruststel-
lend om te kijken naar de dieren die vaak weten hoe ze 
ons troostende lessen van vriendschap kunnen geven. 
Hoe mooi zal de dag zijn waarop over de hele aarde 
vrede zal heersen zoals de profeten hebben aangekon-
digd! Het zal de sublieme gelijkwaardigheid zijn van 
het losgeld dat zo duur werd betaald door Christus en 
zijn getrouwe discipelen. Mogen we dat bespoedigen 
door de heiligheid van ons gedrag en onze godsvrucht, 
waartoe de apostel Petrus ons uitnodigt, die zich enorm 
heeft verheugd over de visie van deze nieuwe heme-
len en die nieuwe aarde waar gerechtigheid voor de 
eeuwigheid zal wonen!

Windturbines in 
de beklaagdenbank
Het produceren en verbruiken van energie van welke 
aard dan ook is een bron van vervuiling. Dit geldt 
vooral als het gaat om olie, maar ook om gas, kolen en 
zelfs elektriciteit. Producenten wenden zich dan steeds 
meer tot energiebronnen die het milieu niet al te veel 
belasten. Dit zou het geval zijn bij windmolens voor de 
productie van elektriciteit door middel van wind. Het 
artikel dat we onder ogen hebben en hier reproduce-
ren, uit het Tijdschrift Franz Weber Nr. 137 van juli-
september 2021, van de hand van Ambre Sanchez, geeft 
ons echter interessante informatie over dit onderwerp.

Ecologie: windmolens, een verkeerd goed idee? Ge-
bruik de kracht van wind om energie te produceren. 
Dit lijkt aantrekkelijk, maar helaas onvoldoende. Want 
als groene energie de wind in de zeilen heeft, pas dan 
op voor bedrieglijke schijn: laten we geen natuurlijk 
leven in gevaar brengen voor... wind. 
Een stuk bos met eeuwenoude bomen dat 66 soorten 
beschermt, vernietigen en vervangen door een jungle 
van windturbines; dit is noch een nachtmerrie, noch 
een slechte Hollywoodfilm: het is één van de projecten 
waaraan de Franse Raad van Staten groen licht heeft 
gegeven; het gaat hier om de creatie van een wind-
molenpark van 16 turbines in het bos van Lanouée, 
het tweede bosmassief van Bretagne – te weten het 
ontginnen van 16 hectare van de 331, in naam van de 
“productie van hernieuwbare energie”. Het doel is om 
bijna 50 000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. 
Dit project, dat verre van eenstemmig gedragen wordt 
door de omwonenden, was al zeven jaar het onderwerp 

van fel protest. Verenigingen of gewone burgers, velen 
weigeren hun platteland geschonden te zien worden en 
proberen, vaak tevergeefs, deze projecten juridisch aan 
te vechten en proteststemmen te verzamelen. 

Financiële afgrond 

Jean-Louis Butré, lid van een groep van experts “Ener-
gie en Waarheid”, is de auteur van verschillende stuk-
ken in Le Figaro, die tot doel hebben zich te keren 
tegen windmolens. Deze vormen volgens hem een “fi-
nanciële afgrond” en een “ecologische ramp”. Is het in 
een tijd van klimaatopwarming, waarvan bekend is, dat 
ontbossing een van de belangrijkste oorzaken ervan is, 
eigenlijk wel redelijk om bomen te ontwortelen en er 
turbines voor in de plaats te zetten? “Om deze mon-
sters op te stellen, is een andere schade aan het milieu 
noodzakelijk, het storten van ongeveer 2500 m3 beton,” 
schrijft Jean-Louis Butré boos in het Franse dagblad, 
wijzend op de aanzienlijke kosten voor burgers die dit 
middel met zich meebrengt, maar ook op de veelvou-
dige schade die het veroorzaakt, met name de visuele 
vervuiling, verantwoordelijk voor een verlies “tussen 
30 en 40% van de waarde van onroerend goed in de 
buurt”. Bovendien wijst de expert op de talrijke scha-
duwkanten die de kwestie van langetermijnrecycling 
van materialen die worden gebruikt voor de bouw van 
de turbinebladen met zich meebrengt en de potentiële 
afhankelijkheid die het impliceert van buitenlandse 
leveranciers “zonder banen in Frankrijk te scheppen”. 

Een ontkenning van ecologie

Hoewel we de wens van de autoriteiten om verschei-
denheid te brengen in hun energiebronnen kunnen 
verwelkomen in een tijd waarin het debat over kolen 
en kernenergie woedt, is het toch noodzakelijk om ons 
niet te laten verblinden door de hersenschimmen van 
groene elektriciteit : “Als het ervan komt om bomen te 
vernietigen om windmolens te bouwen, wordt het tijd 
om ons af te vragen of we het nog steeds over ecologie 
hebben,” zegt Vera Weber bezorgd. Zij is voorzitter van 
de Franz Weber Stichting (FFW). Moeten we inderdaad 
zo ver gaan dat we schatten van erfgoed en natuur 
offeren op het altaar van de heilige energiebehoefte? 
Dit is precies waar de FFW zich zorgen over maakt, die 
de wollige verklaring van president Macron waarin hij 
“pragmatisme per geval” met betrekking tot windener-
gie aanprijst, twijfelachtig vindt. In een vraaggesprek 
met Stéphane Bern, journaliste en vurig verdediger 
van Franse gebieden en erfgoed, stelt de FFW zich 
duidelijk op aan de kant van de demonstranten. Want 
“de windmolenziekte” zoals je de koorts zou kunnen 
noemen die bestaat uit het willen vermenigvuldigen 
van de bouw van windparken, bedreigt niet alleen het 
Franse landschap. Op de grens tussen Zwitserland en 
Franche-Comté bedreigt een ander project van formaat 
de harmonie van onze gebieden: het Bel Coster-project. 
Geïnitieerd door het kanton Vaud, is er het plan om 
negen windmolens van 210 meter hoog te installeren 
“dicht bij Frans grondgebied, in een zeer drukke toe-
ristische omgeving”, zegt L’Est Républicain. 

Voor Stéphane Bern, die ook de Franse minister van 
Ecologische Transitie, Barbara Pompili, hoopt te inter-
viewen in Le Figaro, “gaan windmolens echter in tegen 
de ecologie”. De columniste benadrukt in het bijzonder 
het feit dat windenergie “de natuur ernstig vervuilt 
en natuurterreinen en in cultuur gebrachte gebieden 
van het erfgoed van Frankrijk vernietigt..., terwijl ze 
het voorwerp is van Europese subsidies en machtige 
industriële en financiële lobby’s”. 

Een sterk groeiende sector in Frankrijk
 

Als Europa’s op drie na grootste producent van wind-
energie lijkt Frankrijk helaas al deze overwegingen 
te negeren. Het is daarentegen niet de bedoeling om 
het daarbij te laten. Elk jaar ontwikkelt het deze sector 
meer die ongelijk over het land verdeeld is; volgens 
Philippe Collet, journalist bij Actu-environnement, is 
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eerbied en achting voor de Eeuwige, voor Zijn 
wegen en voor de beminnelijke familie, die 
Hij momenteel op aarde vormt! De zonen van 
broeder Victor herinnerden zich ook de dag, 
dat de moeder niets meer in haar kasten had, 
en de vader opstond en waardig zei: ”We 
zullen de Heer bedanken voor alle keren 
dat we wel hebben kunnen eten.” Na hun 
vurige gebed bracht een buurman een hele 
maaltijd die hij had voorbereid voor bezoe-
kers die niet waren gekomen, en waarmee 
hij niet wist wat te doen! 

Met emotie verlieten ze elkaar, blij te kun-
nen zeggen, zoals vroeger de discipelen van 
de Meester: “Heer, we hebben nooit aan iets 
gebrek gehad. U heeft voor alles gezorgd; 
vooral om ons van Uw wegen te laten hou-
den, door het voorbeeld van degenen die ons 
hebben opgeleid.”

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
Wij zullen binnenkort de vreugde hebben 
bijeen te komen om het feest van het Leger 
van de Heer te vieren. Dat zal dit jaar een 
heel bijzondere gelegenheid tot vrolijkheid 
zijn aangezien het 100 jaar geleden is dat De 
Boodschap aan de Mensheid gedrukt werd. 
En wij zijn blij daaromtrent enkele passages 
van een uiteenzetting van de Boodschapper 
weer te geven.

“De schriften van het oude verbond to-
nen ons dat er, te allen tijde, en direct na de 
zondeval  persoonlijkheden waren die vurig 
naar het licht hebben gestreefd…

Tot dan toe kende men alleen maar de wet 
van Mozes. Wij hadden wel het begrip dat 
God een nieuwe wet zou geven, aangezien 
dat in de Bijbel vermeld is. Ik wist het, maar 
wist niet wat deze wet inhield. In de Open-
baring werd er erover gesproken. De profeet 
Jesaja ook vermeldde ze vanzelfsprekend 
voor de toekomst: “Uit Sion zal de wet ko-
men en uit Jeruzalem het Woord van God.” 
Ik dacht er voortdurend aan en op een dag 
liet de Heer mij begrijpen dat het moment 
gekomen was, waarop deze nieuwe wet ge-
kend moest worden.

In die tijd hadden wij al De Goddelijke 
Openbaring ontvangen en wij wisten dat de 
Heer nog De Boodschap aan de Mensheid 
ging geven. De broeders en zusters zeiden 
tot mij : “Wij zijn begeesterd over De God-

delijke Openbaring, maar wanneer zal De 
Boodschap aan de Mensheid komen?” Ik 
moest hun antwoorden: “Ik heb nog maar 
de titel.” Daarna voelde ik op een dag, dat 
de Allerhoogste tegen mij zei: “Het is nu 
het moment om De Boodschap te schrijven.” 
Ik heb gehoorzaamd en ik heb het eerste 
hoofdstuk gedicteerd. Toen dat klaar was, 
heb ik begrepen dat het de goddelijke wet 
was, de Wet uit Sion die God mij pas gaf om 
ze mee te delen aan het Leger van de Heer. 
Het Gedenkboek begon te ontluiken in al zijn 
schoonheid, als een machtige getuigenis van 
de waarheid. Het steunt op twee getuigen, 
de eerste is de universele Wet die nageleefd 
wordt in het ganse heelal, en die nooit een 
verbetering of een toevoeging nodig zal 
hebben; ze blijft volmaakt en waarachtig in 
eeuwigheid. Ze lost alle problemen op, ont-
hult het geheim van het perpetuum mobile 
en de steen der wijzen.

De tweede getuige waarop De Boodschap 
aan de Mensheid gebaseerd is, is de Bijbel 
zelf, die veel later verschenen is dan de eer-
ste getuige, ik zou zelfs zeggen miljarden en 
miljarden jaren later. Ik vermeld deze cijfer 
eenvoudig om ons een klein idee te geven van 
de omvang van de goddelijke dingen. De Bij-
bel toont in beelden, als een diep verborgen 
geheim, het symbool van de alwetendheid 
van de Eeuwige en Zijn voorkennis. Ze toont 
van tevoren, door de profeten, het plan van 
God en het verlossingswerk verwezenlijkt 
door onze geliefde Verlosser.

Als wij de lofrede beschouwen die in De 
Boodschap aan de Mensheid gegeven wordt, 
aan de ene kant door de universele Wet die  ze 
de mensen bekend maakt, en aan de andere 
kant door de Bijbel die ze de naam van “Ge-
denkboek” geeft, voelen wij ons ten hoogste 
gesticht door de eeuwige waarde van deze 
prachtige boodschap, De Boodschap aan de 
Mensheid onthult met een wonderbaarlijke 
nauwkeurigheid de diepe ontaarding van 
de mensen, zij vermeldt de verschrikkelijke 
ongelukken van de mensheid, hoe waanzin-
nig haar wetenschap is; zij laat zien dat haar 
religies alleen maar utopieën zijn, en vol 
boosaardigheid tegen de waarheid.

Maar zij toont terzelfder tijd aan de mens-
heid de zekere weg om uit deze duisternis 
te raken en tot het volle licht te komen. De 
Boodschap aan de Mensheid duidt bovendien 
aan hoe volledig de genezing zal zijn, als we 

de wet van de gelijkwaardigheden en het 
evenwicht naleven.

De Heer heeft zelf De Boodschap aan de 
Mensheid gedicteerd in haar geheel, in haar 
majestueuze grootheid. Met zo’n boodschap 
staat men op een stevige basis die niet aan 
het wankelen gebracht kan worden. Wat 
een wonderbaarlijk licht! De universele wet 
bevat de wet van de gelijkwaardigheid en 
de wet van het evenwicht. Dat is de Wet om 
het eeuwige leven op aarde te verwerven. 
Het is dus de grootste openbaring die aan de 
mensen gegeven werd, na de openbaringen 
die onze geliefde Verlosser heeft gegeven.

Het Gedenkboek onthult ons de geheime 
en prachtige plannen van God. Het komt als 
een adem van leven en zegen ons verwar-
men, ons versterken en ons begeesteren. Het 
werd geschreven voor degenen die ontzag 
voor God hebben en die Zijn wil willen doen. 
Het is een wonderbaarlijke onthulling van de 
goddelijke wegen en het karakter van God.

Geen enkel boek heeft een fatsoenlijke 
beschrijving kunnen geven van de godde-
lijke voorkennis en predestinatie, terwijl men 
er met De Boodschap aan de Mensheid ten 
volle van overtuigd is, want alles komt exact 
overeen in alle richtingen. Alleen haar macht 
roept, door de geest van God, het Leger van 
de Heer in leven, dat de dag niet heeft kun-
nen zien vóór dat moment. De Boodschap 
heeft dus de macht in leven te roepen wat 
nog niet bestond. De Stations tonen zich, een 
nieuwe aarde verschijnt onder de glorierijke 
werking van de nieuwe hemelen.

Het is de wetenschap van het leven en het 
geluk. Er is, en er zal nooit iets anders zijn. 
Men heeft zo het programma duidelijk voor 
ogen. Men weet dat er een ramp  komt, en 
wat we moeten doen is om de goddelijke 
bescherming te krijgen. Het is prachtig!

Toen ik de oproep van het Leger van de 
Almachtige gegeven had en ik begrepen had,  
dat degenen die het samenstellen de kinderen 
van de kleine kudde moesten zijn, begon ik 
hen lief te hebben met de hele kracht van 
mijn ziel. Ik ben dan ook gelukkig hen bij te 
staan, hen aan te moedigen, hen te verheugen 
en mijn leven voor hen te geven.

Het is zeker dat om deel van het Leger van 
de Heer uit te maken, geduldig uiteenzet-
tingsvermogen nodig is, moed, geloof en ijver.

De vooruitzichten die voor het Leger van de 
Heer liggen zijn onuitsprekelijk. In de grote 

tegenspoed die komt, zullen alle hoogmoedi-
gen en boosaardigen als stoppels zijn. Maar 
voor het Leger zal de zon der gerechtigheid 
opstaan met het heil onder haar vleugels. Dan  
zal er bij het Leger geestdrift en uitbundige 
vreugde zijn. Maar het wordt vanzelfspre-
kend gevormd van bewonderenswaardige 
persoonlijkheden, vol onuitsprekelijke goed-
heid en waardigheid, overstelpende geestdrift 
en overtuigingskracht.

Het is dus het moment om trouw te zijn. 
Daarom zeg ik tot de kleine kudde: “Wees 
trouw tot de dood” en tot het Leger van de 
Heer: “Wees trouw tot het leven. Kies het 
leven, waarom zou je willen sterven?” Maar 
men moet heilige strijders zijn. Degenen die 
zo zijn, scheppen in mij een enorm plezier, 
Ik zou willen dat jullie het allemaal zijn. 
Het is gemakkelijk, het wapen bij uitstek 
is de verzaking, die het voor de zwakste, 
de kleinste mogelijk maakt de tegenstre-
ver te overwinnen en tot de overwinning te 
komen.

De Eeuwige spreekt zo tot Zijn Leger: “Zij 
zullen tot Mij zijn op de dag die Ik voorbe-
reid. Ik zal medelijden met hen hebben zoals 
een vader medelijden heeft met zijn zoon die 
hem dient.” Dit zijn woorden die ons moeten 
prikkelen om alle stappen te zetten. Tot de 
kleine kudde is gezegd: “Ze heeft waarde in 
de ogen van de Almachtige, de dood van Zijn 
getrouwen.” Dit zijn sublieme aanmoedigin-
gen; opdat deze zekerheden reëel voor ieder 
van ons worden, laten we een volledige trouw 
aan de principes van de prachtige Boodschap 
aan de Mensheid naleven, tot  glorie van de 
Eeuwige en van Zijn welbeminde Zoon.”

Wij zullen in gedachten bij alle feestver-
gaderingen die plaats zullen hebben, zijn en 
hopen dat ze gevolgd zullen worden met alle 
inspanning tot heiliging. Moge iedereen ter 
harte nemen De Boodschap aan de Mensheid 
te verspreiden. Als zij ons goed heeft gedaan, 
kan men haar niet voor zichzelf houden. Men 
zal integendeel verlangen ze bekend te ma-
ken. Wij zullen zo deelnemen aan de vesti-
ging van het Koninkrijk van God op aarde. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Voor België : 11, rue de la Bassette – 1330 Rixensart, 
Tel. 02/ 653 50 20.
Voor Nederland: Lotte Beesestraat, 71 – 2331 KG 
Leiden. Tel. 06-5115 64 91.
Uitgever : De Engel van de Heer, Filantr. Ver. 
Verantw. Opsteller: Ph. Miguet, CH-1236 Cartigny 
Drukkerij : Impr. Château, Cartigny, Zwitserland

de helft van de windmolens gesitueerd in twee Franse 
regio’s – de Franse hoogvlakte en de Grand Est. In 
2020 kwam 8,9% van het nationale elektriciteitsver-
bruik er vandaan, vergeleken met 7,2% in 2019 en 
5,9% in 2018, ondanks de oppositie van veel experts, 
die met name de hoge kosten van de op deze manier 
geproduceerde elektriciteit betreuren vanwege de on-
mogelijkheid om de grondstof waaruit ze afkomstig is, 
op te slaan: namelijk wind. 

Zwitserland is over het algemeen momenteel nog 
niet aangetast door deze grote projecten, maar heeft te 
maken met een veelheid aan enquetes en onderzoeken. 
Dankzij de waakzaamheid en de bezwaarschriften van 
verenigingen, in het bijzonder Helvetia Nostra – een 
zustervereniging van de FFW – heeft het momenteel 
slechts ongeveer veertig windmolens, waarvan het 
grootste park zich bevindt in Mont-Crosin, in de Ber-
ner Jura. “Het is ingewikkeld in Zwitserland”, zegt 
Lionel Perret, directeur van Suisse Eole (Zwitserse 
Windenergie), tegen Le Temps. In Zwitserland “kunnen 
de procedures tot vijfentwintig jaar duren, vergeleken 
met vijf tot tien jaar in de buurlanden”, vat hij samen. 
Hier is het publiek waakzaam en het gemak waarmee 
het mogelijk is om campagnes ter bewustmaking en 
referenda te organiseren, stelt de burgers in staat om 
echt betrokken te raken en invloed te hebben. Dit was 
met name het geval voor de stad La Chaux-de-Fonds, 
die vreesde dat het windmolenproject daar de poten-
tiële inschrijving op de UNESCO-werelderfgoedlijst 
zou bedreigen. 

Windmolens offshore tegenover windmolens onshore 

In Frankrijk heeft helaas een bepaalde opvatting van 
duurzame ontwikkeling vaak de overhand op milieu-
overwegingen. “Van nu tot 2024 zal de staat elk jaar 
een gigawatt extra vermogen toekennen”, verzekerde 
Emmanuel Macron in 2019 in Montpellier, tijdens de 
vergaderingen over het beheer van de zee. Om die 
reden zou de redding misschien komen van de zoge-
naamde “offshore” windenergie, dat wil zeggen ener-
gie die komt van molens die in de buurt van de kust 
of midden in de oceanen worden geïnstalleerd, waar-
door de landschappen niet zouden worden ontsierd en 
weilanden voor vee of landbouwgrond in beslag zou 
nemen: volgens de Europese Windenergie Associatie 

bevindt 80% van de Europese bron voor windenergie 
zich op meer dan 60 meter diepte. Het is een oplossing 
die misschien geschikter en minder schadelijk is voor 
de landschappen, maar die verre van probleemloos is, 
vooral voor de dieren die in de zee leven en voor de 
vogels. 

We zijn op weg naar zo’n mate van vervuiling dat het 
belangrijk is om ecologische oplossingen te kiezen voor 
de productie van onze energie. Je zou kunnen denken 
dat windenergie daar één van is; wanneer men ech-
ter dit rapport leest: het kappen van 16 ha bos waar 
66 beschermde soorten leven; het storten van 2500 
kubieke meter beton om 16 windturbines overeind te 
zetten om elektriciteit te leveren aan 50 000 huizen; dan 
is het zoals Vera Weber, voorzitter van de FFW, zegt: 
“Wanneer men ertoe komt om bomen te vernietigen 
om windturbines te bouwen, is het tijd om jezelf af te 
vragen of we het nog steeds over ecologie hebben”.

Wij zijn van mening dat we moeten kijken naar ons 
energieverbruik. Digitale technologie, waaronder online 
gegevensopslag, internetverkeer, e-mailuitwisselingen, 
sociale netwerken en andere correspondentiemidde-
len, games, online bekijken van films en video’s zijn 
belangrijke verbruikers van elektriciteit. En deze con-
sumptie neemt zorgwekkend toe. Het digitale verkeer 
is naar schatting verantwoordelijk voor 3,4% van de 
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, net zoveel als 
het luchtverkeer, en dit cijfer neemt voortdurend toe. 

Zoals Pablo Servigne laat zien: Als we minder fos-
siele brandstoffen willen gebruiken, moeten we minder 
energie verbruiken. Punt uit... we moeten breken met 
overdaad en begrijpen dat zelfbeperking de enige bron 
van autonomie en vrijheid is. 

Dat is een verstandige gedachte. Men kan redelij-
kerwijs niet maar onbeperkt energie verbruiken en de 
nadelige effecten van een dergelijke manier van doen 
op het milieu negeren. Er moet echter worden benadrukt 
dat energiebesparing onze samenleving volledig zal 
veranderen. Democratie kan niet buiten de bodem. In 
Carbon Democracy toont de historicus Timothy Mitchell 
aan, dat de geboorte van onze massale democratische 
instellingen in de negentiende eeuw verband hield 
met de exploitatie van steenkool en vervolgens van 
olie. Het was rond de mijnen dat de eerste vakbonden 
verschenen. Wanneer de olie arriveert, verzwakken de 

vakbonden, want terwijl ze de mijnen konden blokke-
ren door stakingen, hadden ze geen controle over de 
pijpleidingen, noch over de Golfstaten... Zonder olie 
wordt democratie zoals we die kennen, volgens Mitchell 
onmogelijk. De crisis van de “gele hesjes” in Frankrijk 
geeft hem gelijk: als je aan de brandstofprijs komt, zet 
je de sociale vrede op losse schroeven. Daarom zullen 
we, als we onszelf projecteren in een toekomst zonder 
olie, een andere democratie moeten uitvinden, meer 
gedecentraliseerd, met minder heteronome individuen, 
meer zelforganisatie en lokaal gericht. Het zou een 
meer aardse democratie zijn. 

Onze elektriciteit wordt echter momenteel in de we-
reld voornamelijk geproduceerd door het verbranden 
van olie, gas en kolen (67%), door waterkracht (16%) 
en door kerncentrales (12%). Het aandeel nieuwe duur-
zame energiebronnen (zon, wind, biogas, afval) is 5%. 

Daarnaast zijn productie en consumptie een belang-
rijk onderdeel van de wereldeconomie. Het sparen en 
verminderen van onze consumptie is dan ook een echte 
uitdaging voor onze samenleving. 

De oplossing bestaat echter. En zoals we weten, is 
deze er zelfs al bijna, omdat ze bestaat uit het vestigen 
van het Koninkrijk van God op aarde. In de komende 
dagen zal de samenleving zoals wij die kennen een 
transformatie ondergaan, zoals ze nog nooit heeft mee-
gemaakt. Er komt een nieuwe stand van zaken die niet 
meer op geld gebaseerd zal zijn. Dat is voorbestemd 
om volledig te verdwijnen. De basis van deze nieuwe 
samenleving is het losgeld dat door onze dierbare Hei-
land werd betaald en dat de opvoeding en het herstel 
van alle mensen mogelijk maakt, zelfs voor degenen die 
in het graf zijn afgedaald en door de opstanding weer 
tot leven zullen komen. Wie wil, kan zich al aansluiten 
bij deze beweging, die over de hele wereld actief is. 
De oproep ervoor is gericht aan alle mensen van goede 
wil die niet tevreden zijn met de huidige maatschappij 
en verandering willen. 

In dit nieuwe Koninkrijk heersen liefde en broeder-
schap. De regel waartoe iedereen wordt uitgenodigd, is 
de Universele Wet dat elk bestaat voor het welzijn van 
de ander. Gehoorzaamheid aan deze Wet zal welvaart 
en leven brengen tot in eeuwigheid. We willen graag 
meer informatie over dit onderwerp verstrekken aan 
iedereen die geïnteresseerd is.


