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ven te redden van iemand die hun dierbaar is! En wat 
een pijn, als zij verslagen worden door de onverbid-
delijke dood! De dood slaat toe omdat het organisme 
alle functies weigert. Men heeft het slecht behandeld. 
Men heeft alles gedaan om het te vernietigen. Dus 
komt het moment dat het volledig uitgeput is en zijn 
werk niet meer kan doen. 

Nochtans is er in het organisme al het nodige aan-
wezig om tot het eeuwig leven te komen. Er zijn zelfs 
delen die zó gevoelig zijn, dat wij zeer verwonderd 
zijn, als wij ze van nabij onderzoeken. Het epitheel, 
bijvoorbeeld, bezit een fenomenale levenskracht. Men 
kan zich daar rekenschap van geven als men merkt 
dat men zich heel slecht heeft moeten gedragen om 
het te vernielen. Dan komt onverbiddelijk het fatale 
moment: de dood. Inderdaad, het loon van de zonde 
is de dood en de gave van God is het eeuwige leven 
in Jezus Christus, onze dierbare Verlosser. 

Omdat wij dit alles kennen, zijn wij gelukkig de 
heerlijke onderrichtingen te overwegen die de Heer 
ons geeft in zijn genade. Wij willen ze in ons laten 
handelen als de adem van de lente, een adem van 
verrijzenis, een adem van eeuwig leven, waarop wij 
dan kunnen antwoorden door ons dit alles eigen te 
maken door de goddelijke wegen te bewandelen. De 
verenigingen van de mensen zijn volledig verkeerd. Zij 
denken en zeggen dat men door iets te ontvangen rij-
ker wordt. Doch het is het tegenovergestelde. Eigenlijk 
wordt men rijker, als men iets geeft, want geld bete-
kent niets, het doodt de mens en doet hem lijden. Het 
is het symbool van het losgeld, maar het werd door de 
mensen gebruikt om er hun idool van te maken, zoals 
men van het Woord van God religies heeft gemaakt. 
Men bouwt met echte elementen, maar daar de kern 
slecht is, is het hele gebouw slecht. 

Hoe heerlijk is de wet van Mozes! Nochtans heeft het 
volk van Israël er een afschuwelijke godsdienst van ge-
maakt. De Schriftgeleerden en de Farizeeërs waren de 
grootste vijanden van onze geliefde Verlosser, alhoewel 
zij zijn grootste vrienden hadden moeten zijn. Omdat 
hun onderricht op de wet berustte, was het voor hen 
zeer gemakkelijk zich in overeenstemming te brengen 
met hetgeen er geleerd werd. In  plaats daarvan heeft 
hun godsdienstigheid hen ertoe geleid de grootste 
filantroop, onze dierbare Zaligmaker, te haten, zoals 
dit eigenlijk nu ook het geval is. Nochtans komt de 
afrekening en Babylon zal volledig vergaan. Met zijn 
leer komt alles op zijn tijd. Dat is ook zo voor ons. De 
tijd leert ons of wij volgens de waarheid leven, of wij 
haar naleven, of wij haar ter harte nemen, of zij op ons 
werkt, of wij door haar actie tot leven gewekt worden, 

De juistheid van het goddelijke programma

DE wegen van de Allerhoogste zijn duidelijk, begrij-
pelijk en eenvoudig, maar wij zijn uiterst ingewik-

keld. Wat een complicaties stellen wij al vast als wij het 
beheer van het Koninkrijk van God met dit van het rijk 
der duisternis vergelijken! In het Koninkrijk van God 
zijn er geen dieven, geen politieagenten, geen pastoors, 
geen profiteurs en evenmin godsdiensthandelaars, ver-
meld in de Openbaring, hoofdstuk 18, waar er sprake 
is van handelaars in zielen. Er is niets van dit alles in 
het Koninkrijk Gods. Daar zijn er geen boosdoeners, 
omdat er niets te stelen valt. Alles is eenvoudig en 
open, alles is uit één stuk; er is geen namaak, er zijn 
geen hypocrieten, ook ieder ding geeft het gelukkige 
resultaat dat men ervan verwacht. 

Zodra wij schijnheilige gedachten hebben of schijn-
heilige daden doen, is het resultaat teleurstellend. Het 
loont overigens de moeite niet zo te handelen, omdat 
er geen middel meer zal zijn om zich te verbergen als 
de waarheid zal zegepralen. De profeten hebben al 
aangetoond dat op een dag de wateren van de waar-
heid het toevluchtsoord van de leugen en de valsheid 
zullen overspoelen. Bijgevolg, als het Koninkrijk van 
God (dat de uitdrukking van de waarheid is) zich 
vestigt, zal het niet meer mogelijk zijn te bedriegen 
of iets te verbergen, want alles is waarheid en wordt 
openbaar gemaakt. 

Tegenwoordig zijn alle bedrieglijke dingen bezig 
gebrandmerkt te worden. Zij zullen verdwijnen. Al-
leen de goede dingen zullen blijven bestaan. Wij gaan 
inderdaad de tijd tegemoet dat alle controles gedaan 
zullen zijn. Alles wat steunt op een valse basis kan 
niet blijven. Daarom kan de menselijke maatschappij 
zoals ze heden ten dage opgebouwd is, niet blijven 
voortbestaan. Het huidige systeem is tot een complete 
mislukking gedoemd. Het is trouwens al bezig ineen 
te storten. 

Het gaat niet over de geschiedenis van een of ander 
land, maar over de geschiedenis van de hele mensheid. 
Het noodlottige systeem, waardoor de mensen leuge-
naars, dieven, moordenaars en hypocrieten geworden 
zijn, zal niet kunnen blijven bestaan. Het rijk van Satan 
zal plaats maken voor het Rijk van God, samengesteld 
uit eerlijke mensen. Als deze mensen ja zeggen, is 
het ja; als ze nee zeggen, is het nee. Men zal op hun 
woord kunnen rekenen, er zal geen enkele zwart op 
wit verklaring nodig zijn. Vandaag, morgen en in alle 
tijden zal het zo zijn. 

Zo is de instelling van het Rijk der gerechtigheid op 
aarde! En dit is de basis van het eeuwige leven. De 
waarheid is de liefde. Wat anders dan liefde zou de 
Almachtige ertoe gebracht kunnen hebben om we-
zens te scheppen? Hij verlangde zich in te zetten voor 
Zijn schepsels, hen te onderhouden en van hen ook 
gevoelens van dankbaarheid te krijgen. Maar tegen-
woordig is alles in de wereld op een valse basis ge-
bouwd. Daardoor kan geen enkel fatsoenlijk resultaat 
verkregen worden. 

Dit tonen wij aan in het boek Het Eeuwige Leven. 
Met dit kostbare boek zijn we zeker van wat wij in 
handen hebben. Daarin gaat het niet alleen over vraag-
tekens waarmee  men rond de problemen draait zonder 
het probleem daadwerkelijk aan te snijden, door zijn 
onbekwaamheid te verbergen door middel van ijdele 
woorden. De dingen zijn misschien niet in een zeer 
verzorgde taal geschreven, met alle academische re-
gels, maar het is de waarheid, de mooie en glorieuze 
waarheid, dit wil zeggen iets wat vast staat, krachtig 
is, dat leven, troost en vreugde zal kunnen verschaffen. 
Waartoe dient het te luisteren naar mensen die in een 
onberispelijke taal spreken, doch die alleen maar holle 
en zinloze woorden uitkramen? De waarheid heeft 
deze listen niet nodig. Ieder woord is een juweeltje 
dat het ons mogelijk maakt op stevige fundamenten  
te bouwen die niet omvergeworpen kunnen worden. 

Wat hebben de professoren en doctoren, met al 
hun titels en kwaliteiten, voor goeds gedaan voor de 
mensheid? Hebben zij getroost, hebben zij geholpen, 
hebben zij zegen gebracht? Zij hebben alleen verwar-
ring gezaaid. Daarentegen, wat een wonderbaarlijke 
basis heeft onze dierbare Verlosser ons gegeven! Het 
is de basis van een liefde die zijn leven geeft als los-
geld voor de mensheid, opdat zij niet meer in het graf 
hoefde neer te dalen. Hoe nobel en edelmoedig is het 
te sterven voor  anderen! Er bestaat geen grotere liefde 
dan zijn leven te geven voor zijn vrienden. Maar onze 
geliefde Verlosser heeft ook zijn leven gegeven voor 
zijn vijanden. Hij heeft het zelfs gegeven voor dege-
nen die geroepen hebben: “Kruisig hem!” Zo heeft hij 
de wet van het evenwicht, de wet van de gelijkwaar-
digheden, gerealiseerd om de weegschalen op gelijk 
niveau te brengen. 

Hoe graag zouden we een zieke, die langzamerhand 
zijn krachten verliest, helpen om hem die terug te ge-
ven! Wat doen de mensen niet om te proberen het le-

Waarom zijn jullie bang...

DE Eerste Wereldoorlog was in volle gang, 
toen ik in Bretagne ter wereld kwam, 

maar gezien mijn jonge leeftijd heb ik er geen 
slechte herinneringen aan. Wat ik me echter 
herinner, en nooit wil vergeten, was de vrede 
die heerste binnen ons gezin. En toen, na de 
oorlog, mijn broertje geboren werd, was dat 
een gelukkige gebeurtenis voor iedereen!

Jammer dat onze vader, om zijn verplich-
tingen bij de marine na te komen, vaker op 
zee was dan op het land. Meestal moesten 
we hem volgen. Hij werd echter soms naar 
een haven zo ver weg geroepen dat mamma, 
mijn broer en ik naar Bretagne moesten te-
rugkeren.

Ah, die lieve moeder... Het duikt plotseling 
weer op in mijn geheugen. Ik zie haar weer 
als ze ons ‘s morgens en ‘s avonds uitnodigde 
om onze handen te vouwen om tot God te 
bidden, volgens haar eenvoudige geloof. Als 

Bretonse en van boerenafkomst behield ze de 
katholieke religie die haar ouders haar had-
den doorgegeven en oefende ze gewetensvol 
alle plichten ervan uit. Ze vertelde ons ooit 
over een episode in haar leven die een diepe 
indruk op haar had gemaakt. “Zien jullie, 
mijn lieve kinderen, we zijn katholiek, dat 
is waar, van generatie op generatie. Maar 
jullie moeten weten, dat ik, voordat ik met 
je vader trouwde, in een protestants gezin 
verbleef en, om eerlijk te zijn, moet ik toe-
geven dat deze mensen met andere religi-
euze opvattingen dan wij, toch voorbeeldige, 
waardige, genereuze en vriendelijke mensen 
waren en vooral ook doortrokken van een 
grote eerbied voor God, over wie ze met veel  
ontzag spraken.”

Dit is hoe mamma zich ook met haar onbe-
krompen geest uitdrukte, als ze het gedrag 
van haar echtgenoot vergoelijkte met haar 
begripvolle woorden: “Wat pappa betreft, 
hij beoefent geen enkele religie, wat hem 

niet belet een goede vader te zijn, eerlijk zijn 
verplichtingen tegenover de samenleving na 
te komen en een zeer eervolle manier van 
handelen te hebben.”

In die tijd waren de voorzieningen niet 
zoals vandaag, noch de financiële midde-
len. Maar dat deed er niet toe! Bij ons was 
er geen gebrek aan de belangrijkste za-
ken op materieel gebied, en zeker niet aan 
liefde. En in het land was iedereen tevre-
den met zijn lot, en had geen ander verlan-
gen dan het onmisbare dagelijkse brood te  
verdienen. 

En om door te gaan met het ophalen van 
mijn herinneringen, zal ik die van de zomer 
vertellen. De gang van zaken op school woog 
niet bijzonder zwaar op mijn jonge schouders, 
maar ik moet toegeven dat de vakanties 
welkom waren, zoveel aantrekkingskracht 
oefende de zee op mij uit. Urenlang dacht 
ik alleen maar aan heerlijk dartelen langs de 
kust van deze immense blauwe uitgestrekt-

heid, elke dag onder een altijd aanwezige 
stralende zon. 

Zwemmen en schelpdieren vangen, een-
voudige genoegens en zo gezond, namen 
het grootste deel van onze tijd in beslag. 
Zelfs werken werd leuk. De jacht op slak-
ken was spannend en over de winst die het 
ons bracht als we kleine weekdieren aan de 
lokale restauranthouder verkochten, moet je 
niet te gering denken. 

Een ander onderwerp van vreugde was: het 
schoonmaken van boontjes voor de regionale 
conservenfabriek, een bezigheid die mij en 
mijn broer een paar centen opleverde, wat 
heel welkom was, want het jaar was bezaaid 
met feestdagen. Wat heerlijk om enkele dro-
men van ons, kinderen, te kunnen realiseren 
wier grootste wens het was om een klein ge-
schenk aan onze lieve moeder te brengen, om 
haar te laten zien dat we van haar hielden, 
en ook nog een heerlijke taart waar ons hele 
gezin van genoot. 
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Dit eenvoudige geluk heerste in het huis, 
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat, van 
de eerste tot de laatste dag van het jaar. En 
onze familiekring was niet beperkt tot ons 
vieren. Die groeide spontaan door ooms en 
tantes, neven en nichten op te nemen. Tus-
sen ons heerste een onverbrekelijke band 
van solidariteit. Wat konden we niet met een 
vleugje onbaatzuchtige en wederkerige liefde 
realiseren? Zou dat niet het smeermiddel zijn 
dat in staat was om de wielen van de men-
selijke samenleving te laten draaien en het 
perfecte cement om een zegel te drukken op 
alle leden ervan? 

De dagen bleven soepel voorbijglijden voor 
mijn broer en mij tijdens de twee jaar doorge-
bracht op het internaat in de stad. Idealistisch 
en fundamenteel pacifistisch van aard was ik 
er in mijn jeugdige onschuld zeker van, dat 
dankzij de vooruitgang van de wetenschap 
nieuwe bloedige gevechten zouden worden 
vermeden. Wat een teleurstelling was het 

dan ook, toen er opnieuw een wereldoorlog 
werd verklaard. 

Onze familie werd, net als zoveel andere, 
verstrooid. Wat een verdriet om papa gemo-
biliseerd te weten en wat een angst: zouden 
we hem ooit weer terugzien? Maar ja, tot ge-
luk van iedereen kwam hij gelukkig in juni 
1940 terug. Mijn broer, die op de school voor 
de koopvaardij zat, moest zich bij Engeland 
voegen. Dat is alles wat we over hem wis-
ten. Omdat ons geen verder nieuws bereikte, 
moesten we wel uitgaan van het ergste...

Wat een vreselijke herinneringen zijn er 
in mij achtergebleven aan het bombarderen 
door Britse vliegtuigen van de Duitse sche-
pen die in de haven gestationeerd waren, 
evenals aan de twee evacuaties. De zoete 
rust van mijn jeugd in een verenigde familie 
temidden van een natuur rijk aan gelukkige 
indrukken, leek me ver weg. Door het zien 
van de storm van noodlottig geweld, leek 
het dat de vrede nooit meer zou terugkeren!

De angst was er voortdurend. Elke ochtend 
vroegen we ons af, wat de nieuwe dag voor 
ons in petto had. Welnu, op een bepaalde 
dag in mei 1944, kreeg ik goed nieuws! Mijn 
dokter stuurde me met ziekteverlof zestig 
kilometer verderop naar een huis van één 
van mijn tantes. Toen het bombarderen in het 
gebied waar mijn familie woonde, toenam, 
sloten zij zich al snel bij me aan. Ik kan niet 
in woorden beschrijven hoe fijn het was om 
de vrede in deze oase van rust midden op 
het platteland weer te proeven, ver weg van 
enig militair doel.

Onnodig te zeggen dat de drie weken te 
snel voorbij gingen in dit paradijs, en ik moest 
nadenken over het weer oppakken van mijn 
baan bij de overheid. Er gebeurde echter 
iets heel onverwachts: plotseling landden 
de geallieerde troepen in Normandië en als 
gevolg daarvan werd al het verkeer onder-
broken. Dus er was voor mij geen mogelijk-
heid meer om terug te gaan naar D. Een paar 

dagen later sommeerde mijn leidinggevende 
me per brief om hoe dan ook terug te keren 
naar mijn baan, op straffe van een definitief  
ontslag. 

Grote opschudding in de familie waar ik 
verbleef. Wat te doen? In de eerste plaats 
niet in paniek raken en de tijd nemen om na 
te denken. Ik trok me terug in mijn kamer 
en daar, in de stilte, zond ik een wanhoops-
bericht omhoog tot God die als enige mij te 
hulp kon komen. Indertijd had een bezoe-
kende evangelist een Nieuw Testament bij 
mij achtergelaten. Ik nam het in mijn hand 
en smeekte: “Oh! God, als dit een gevolg 
van uw genade is, laat me dan in uw Woord 
de woorden vinden, die mij kunnen vertel-
len welke beslissing ik moet nemen.” Na 
een paar minuten van stil gebed opende ik 
het heilige boek op een willekeurige pagina 
en mijn vinger landde bij deze woorden: 
“Waarom zijn jullie bang, mensen van weinig 
geloof?” Een straaltje hoop drong door in mijn 

of dat onze gezondheid achteruitgaat. Wij hebben alles 
om dit na te trekken. 

Wij zijn gelukkig vandaag tastbare principes te be-
zitten en geen mysterieuze dingen zoals in de gods-
diensten, waar men niet weet waar men zich aan moet 
houden, want zij proberen altijd de geest van de wereld 
overeen te laten stemmen met de geest van God, iets 
wat onmogelijk is. Wij moeten natuurlijk deze princi-
pes van ganser harte naleven als wij willen realiseren 
wat de Heer ons voorstelt, dat wil zeggen de openba-
ring van de kinderen van God te zijn. Zonder dat zij 
er zich van bewust is wacht de lijdende en kreunende 
mensheid op deze openbaring, zoals de apostel Pau-
lus schrijft in zijn brief aan de Romeinen. Het is niet 
met de  theorieën van de godsdiensten dat dit grootse 
programma gerealiseerd kan worden. Er is de echte en  
nageleefde praktijk nodig die men kan controleren en 
die een glorieuze zegen geven. 

Deze vooruitzichten zijn oneindig kostbaar voor ons 
hart. Wij moeten ons dus afvragen of wij het Woord van 
God ernstig genoeg nemen, of dat het voor ons slechts 
muziek is, die wij vandaag horen maar morgen alweer 
vergeten zijn. Wij moeten het goddelijke programma 
met grote waardering bestuderen en al onze onwettig-
heid opzijschuiven om de Eeuwige te kunnen naderen 
en zijn zegen te kunnen ontvangen die wij rondom ons 
moeten verspreiden. 

De waarheid moet eerlijk en oprecht in ons hart na-
geleefd worden. Zo kan de Heer ons zijn genade ver-
lenen. Het werk kan in ons gebeuren, de zegen kan 
zich openbaren en het werk van God kan heerlijke pro-
porties aannemen. Wij moeten niet voortdurend slechts 
belang hechten aan de waarheid, dus voor het godde-
lijke programma. Wij moeten actieve leden worden die 
dag na dag de waarheid  naleven door ons te baseren 
op de kostbare lessen die zij ons brengt. Wij moeten 
onze oude mentaliteit volledig doen verdwijnen, opdat 
een nieuw schepsel zich in ons kan ontwikkelen. Het 
eeuwige leven is een volmaakt evenwicht dat in het 
diepste van onze ziel gerealiseerd moet worden en een 
prachtig resultaat geeft als het eerlijk nageleefd wordt. 
De Heer wil ons helpen, ons met zorg omringen, ons 
beschermen en ons leiden. Hij is altijd aanwezig. Hij 
laat zijn kinderen nooit in de steek. Maar wij, van onze 
kant, moeten het nodige doen en niet tegelijkertijd God 
en de Mammon willen dienen. 

De goddelijke beloften zijn waar, maar er zijn voor-
waarden aan verbonden. Dit heb ik al gedurende twin-
tig jaren gezegd. Ik heb grote beproevingen doorstaan 
en de Heer heeft mij steeds uit die akelige toestanden 
gered, volgens zijn onveranderlijke welwillendheid en 
trouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Als wij de 
voorwaarden vervullen, kunnen wij ook zeker zijn van 
de zegen. Wij hebben zijn trouw ondervonden en wij 
zijn er zeker van. Wij hebben kunnen constateren dat 
Hij nooit in Zijn beloften tekortschiet. Door de profeet 
Maleachi zegt Hij ons zelfs: “Stel mij op de proef en 
u zult zien of Ik al dan niet de sluizen van de hemel 
openzet en of Ik over u overvloedig de zegen uitstort.” 
De Almachtige laat ons dus toe Hem op de proef te 
stellen. Als wij dit doen, zullen we zien, dat Hij trouw 
is en al Zijn verbintenissen nakomt. 

De apostel Johannes zegt ons: “De belofte die Hij 
ons gedaan heeft, is het eeuwige leven.” Hoe kan dit 
verwezenlijkt worden? Deze vraag is in mij opgeko-
men, want ik was nooit een liefhebber van de dood. 
Door naar een oplossing van dit probleem te zoeken, 
door aan de Heer te vragen mij te verlichten, heb ik 
haar door zijn genade gevonden. En iedereen kan haar 
controleren. Hoe dankbaar moeten wij zijn om wat de 
Almachtige ons wil onderrichten en ons Zijn oneindig 
liefdevolle en wijze bedoelingen voor alle mensen wil 

laten kennen, omdat Hij ons tot in de kleinste details 
wil inleiden op de weg die wij moeten volgen om het 
eeuwige leven te bereiken! 

In de goddelijke wegen is alles prachtig en mees-
terlijk georganiseerd. Wij weten dat wij onszelf alleen 
goed kunnen doen, als wij goed doen aan onze naaste. 
Als men zichzelf rechtstreeks goed wil doen, doet men 
zich in werkelijkheid alleen kwaad. Tot nu toe werd dit 
door niemand aangetoond en onderwezen. Maar zodra 
dit op een praktische manier door sommige personen 
wordt bewezen, raken de mensen overtuigd. Natuur-
lijk hebben ze tot op de dag van heden nog nooit een 
dergelijke demonstratie gezien. Als dit het geval zal 
zijn, zullen zij het begrijpen en zich bij ons aansluiten. 

We moeten dus zeer dankbaar zijn voor alles wat de 
Heer ons gegeven heeft, voor alles wat Hij binnen ons 
bereik brengt om Zijn prachtige programma te kun-
nen verwezenlijken, opdat wij aan de mensen al de 
juistheid en de prachtige resultaten zouden kunnen 
openbaren als dit programma trouw nageleefd wordt. 
De resultaten zullen overtuigend zijn en wij zullen dan 
de harten die daar goed op ingesteld zijn, kunnen uit-
nodigen zich bij ons te voegen voor de verwezenlijking 
ervan, tot eer en glorie van God en Zijn welbeminde 
Zoon, onze geliefde Verlosser.

Wegvluchten of herstellen
Het lijdt geen twijfel dat we momenteel te maken heb-
ben met een ernstig overlevingsprobleem. Er zijn vele 
oorzaken die al het leven op aarde in gevaar kunnen 
brengen. Veel wetenschappers en gefortuneerde za-
kenmensen denken na over deze vraag, maar de ant-
woorden zijn niet gemakkelijk te vinden. Sommigen 
stellen oplossingen voor die ze serieus nemen, maar die 
toch moeilijk voorstelbaar zijn, laat staan haalbaar. Zie 
bijvoorbeeld Elon Musk die van plan is de mensheid in 
de ruimte te laten leven. We geven over dit onderwerp 
een artikel weer, dat gepubliceerd is in het tijdschrift 
En Marche van 12 augustus 2020, en als titel heeft :

De ruimte veroveren of de planeet redden
De lancering van de reeks Starlink satellieten door 
SpaceX afgelopen voorjaar wekte de verontwaardi-
ging van sommige astronomen en ecologen. Is het niet 
dringender om onze planeet te redden in plaats van de 
hemel te verkennen en het zonnestelsel te koloniseren? 

Van de ongeveer 8000 ton ruimtevaartuigen die bo-
ven ons hoofd rond de aarde cirkelen, zou maar liefst 
6300 ton uitsluitend uit ruimteafval bestaan: delen van 
afgeschoten raketten, satellieten die niet meer gebruikt 
worden, per ongeluk losgeraakte stukjes schroot… Van 
een territorium voor wetenschappelijke verkenningen 
is de ruimte ook verworden tot de speeltuin van tele-
communicatiebedrijven of miljardairs met buitensporige 
dromen. Na het vervuilen van de oceanen met hun 
plastic afval dat daar op drift geraakt rondzwerft, zijn 
de mensen geslaagd in deze trieste topprestatie van 
het vervuilen tot in de stratosfeer. 

Objecten de ruimte in sturen is niet zonder gevolgen. 
Meestal komen ze niet terug, en dus hopen ze zich op. 
Met het risico van botsingen, maar ook van interferentie, 
om nog maar te zwijgen van de vervuiling veroorzaakt 
bij raketlanceringen, die noodzakelijk is om ze in een 
baan om de aarde te krijgen. Een bittere kers op de 
taart voor de astronomen, deze verzadiging van de he-
mel belemmert de observatie van sterren en planeten. 

Op de beelden van NASA zien we ze niet, maar er 
zouden minstens tweeduizend satellieten zijn die voort-
durend rond de aarde cirkelen. De plannen van Elon 
Musk, als hij erin slaagt ze te realiseren, zouden bijna 
twaalfduizend nieuwe satellieten toevoegen in een toch 
al overvolle hemel. Er zijn al verschillende lancerin-
gen gedaan om een echte constellatie te bouwen die 
bedoeld is om breedbandinternet aan te bieden in de 

minst dichtbevolkte delen van de wereld. Aangesproken 
van alle kanten probeert de Amerikaanse miljardair de 
menigte te sussen, maar hij overtuigt bezorgde weten-
schappers niet. 

De nooduitgang? 
“Ik denk niet dat het menselijk ras de komende dui-
zenden jaren zal overleven tenzij we uitbreiden naar 
de ruimte,” verklaarde kosmoloog Stephen Hawking in 
2001, “er zijn te veel onvoorziene gebeurtenissen die het 
leven op één enkele planeet kunnen vernietigen. Maar 
ik ben optimistisch. We zullen de sterren bereiken.” 

Voor een handvol miljardairs als Jeff Bezos, Elon Musk 
of Richard Branson lijkt de ruimte hun plan B te zijn, 
de nooduitgang uit een aarde in wanorde, waarvan de 
hulpbronnen snel uitgeput zullen zijn. Als zodanig zou 
het daarom bij het nadenken over de toekomst en het 
voortbestaan van de mensheid passen, om te overwe-
gen Mars te koloniseren of te investeren in het zoeken 
naar bewoonbare exoplaneten. 

 Is het een filantropische impuls van mensen die den-
ken, dat ze de mensheid kunnen redden door de inter-
galactische ruimte te veroveren bij gebrek aan nieuwe 
gebieden, of zijn het grillen van verwende kinderen? 
Een soort ark van Noach voor de rijken, een schip dat 
ons naar een reserveplaneet brengt, zal niet iedereen 
aan boord kunnen nemen. 

Het andere argument tegen raketten is, dat men in 
de ruimte een slagveld opent om te veroveren. Gecon-
fronteerd met de wens om zich het universum toe te 
eigenen, om er een toeristisch gebied van te maken, 
om er tenslotte dezelfde conflicten en machtsspelletjes 
te projecteren die op aarde bestaan, bestaat er een an-
dere houding die daarvan veel verschilt, benadrukt de 
astrofysicus Aurélien Barrau. Ruimte kan met nieuws-
gierigheid benaderd worden, als een uitgestrekt veld 
waar we nog heel weinig van weten. Het begeestert, 
het fascineert de wetenschapper die de wetten ervan 
probeert te begrijpen en deze nauwgezet onderzoekt. 

Zware symboliek
 

Achter de ecologische kwestie is de inzet een symbool, 
analyseert deze professor van de Universiteit van Greno-
ble, die ons eraan herinnert dat de ruimte nog lang niet 
binnen het bereik van de mensen ligt, zelfs niet van 
de rijkste of geleerdste. Naar aanleiding van degenen 
die ervan dromen om de maan op te kopen om daar 
te gaan wonen, zet hij ons weer met onze beide benen 
op de grond: “Natuurlijk zullen ze daar niet in slagen, 
het is wetenschappelijk zinloos, maar het is een heftig 
beeld, bijna niet te verdragen. Vooral omdat zij die van 
plan zijn weg te lopen van de aarde, in de eerste plaats 
verantwoordelijk zijn voor de schipbreuk.” 

Dus sommige mensen verzetten zich en eisen dat al 
deze gebouwde luchtkastelen worden nagelaten ten 
gunste van meer serieuze en brandende humanitaire 
kwesties. De bestrijding van natuurrampen, de bestrij-
ding van de vervuiling, de bestrijding van honger in de 
wereld en de volksgezondheidsproblemen zijn enkele 
zeer pragmatische, meer alledaagse suggesties. 

Het lijkt erop dat het uiteindelijk hetzelfde spel is 
dat oneindig, op een absurde manier wordt gespeeld, 
eerst op aarde en nu in de ruimte. Er zijn mensen die 
de natuur en het universum inspireren, fascineren, die 
verkennen om meer te weten, die uitleggen om beter 
te delen wat in hun opvatting een gemeenschappelijk 
goed van de mensheid is. Dan zijn er mensen die alles 
wat ze zien willen uitbuiten voor zichzelf en proberen 
hun veroveringsdrift te rechtvaardigen met redenaties 
die steeds minder bekoren. 

Het is een wijze vraag van Aurelia Jane Lee, auteur 
van dit artikel: Is het niet dringender om onze planeet 
te redden dan de hemel te verkennen en het zon-
nestelsel te koloniseren? Het antwoord is “ja”. Want 
het verkennen van de hemel en het koloniseren van 
het zonnestelsel is geen oplossing voor de problemen 
waarmee we op aarde worden geconfronteerd. Zoals dit 
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ziel. Mijn beslissing was genomen: ik zou te 
voet vertrekken en wel diezelfde dag nog. 

Is de Heer vandaag niet dezelfde als gis-
teren, zei ik tegen mezelf na de tekst rond 
de vraag in kwestie te hebben gelezen in 
hoofdstuk 8 van het Evangelie van Mattheüs: 
“Jezus ging in de boot om naar het land van 
de Gadarenen te gaan en zijn discipelen 
volgden hem. En zie, er was zo’n grote storm 
op de zee, dat de boot overspoeld werd door 
de golven. Maar hij, hij sliep. De discipelen 
gingen naar hem toe, maakten hem wakker 
en zeiden: “Heer, red ons, wij gaan ten on-
der. Hij zei tot hen: “Waarom zijn jullie bang, 
mensen met weinig geloof?” Toen stond hij 
op, vermaande de wind en de zee, en er 
was een grote kalmte. Deze mannen waren 
verbaasd: “Wat is dit toch voor iemand,” 
zeiden zij, “aan wie zelfs de wind en de zee 
gehoorzamen?“

Toen ik tijdens de lunch mijn op handen 
zijnde vertrek aankondigde, was er algemene 

consternatie. Iedereen kwam met argumen-
ten om te voorkomen dat ik mijn plan zou 
uitvoeren. Maar ze konden nog zo duidelijk 
de duivel voor mij afschilderen op de muur, 
om me het gevaar te laten zien dat ik liep, 
mijn beslissing was onherroepelijk. In gezel-
schap van mijn tante en mijn neef bereikte ik 
de nationale weg en vervolgde daarna mijn 
tocht alleen, met tegenover me het Duitse 
leger, dat in de andere richting, naar het 
front afzakte.

Na het helse bombardement van Ameri-
kaanse vliegtuigen op de lanceerplatforms 
van de V1 en de V2 waarmee de hele regio 
vol stond, hervatte ik mijn reis. Plotseling 
hoorde ik een ongewoon geluid achter me. 
Ik draaide me om en zag een kar bestuurd 
door een dappere Normandische boerin te-
rugkeren van de markt in R. Ze stopte en 
zei tegen me:

– Hé, juffrouw, wat doe je hier zo helemaal 
alleen? Waar ga je heen? 

– Naar D. 
– Naar D.? Kom dan maar naast me zitten. 

We kunnen een heel eind samen gaan en 
je kunt me de reden voor je reis vertellen... 

En hier was ik onverwacht door een ge-
lukkig toeval ineens 30 kilometer dichter bij 
de plaats van mijn bestemming in de buurt 
van een boerderij waarvan ik de bewoners 
kende. Ze herbergden me vriendelijk voor 
de nacht, blij om me deze dienst te kunnen 
bewijzen. De volgende ochtend ging hun 
toewijding zelfs zover dat ze een vrachtwa-
gen voor me vonden, waarvan de chauffeur 
ermee akkoord ging om me in D af te zetten. 
Tenslotte was ik op een veilige plek. Wat 
een zaak van grote dankbaarheid tegenover 
Hem die me zo trouw had beschermd tegen 
alle gevaren. 

Zonder te wachten hernam ik mijn taken. 
Er was nauwelijks één week voorbij toen een 
familielid me op kantoor wilde zien. Hij had 
belangrijk nieuws voor me. Erg ongerust ging 

ik naar hem toe om hem de situatie als volgt 
te horen samenvatten: “Het huis van je tante, 
waar je net nog logeerde, is gebombardeerd 
en je nicht is gestorven onder het puin.” 

Ik snakte naar adem. Wat kon ik doen? 
Gedachtig aan mijn eerdere ervaring ging 

ik op een fiets die me vriendelijk ter beschik-
king werd gesteld door een collega, terug 
langs dezelfde weg als ik was gekomen. Ik 
kwam net op tijd om de begrafenis van mijn 
lieve nicht bij te wonen en de zo zwaar op de 
proef gestelde familie te omringen met mijn 
genegenheid. Toen ging ik naar de plek van 
de tragedie, de enige plaats in de regio die 
getroffen was door de bombardementen. Op 
de plek waar het huis had gestaan, was niets 
anders overgebleven dan een kuil. Ik dacht 
aan mijn arme gestorven nicht en verdriet 
overviel me... Daarna drong het nog beter 
tot me door aan welk gevaar ik net was ont-
snapt door een voorzienige samenloop van 
omstandigheden. 

artikel zo goed zegt: Degenen die van plan zijn van de 
aarde te vluchten, zijn het allereerst verantwoordelijk 
voor de schipbreuk. Dit betekent dat die ook weer in 
de ruimte plaats zou kunnen vinden.

8000 ton ruimtevaartuigen in een baan om de aarde, 
waaronder 6300 ton ruimteafval, 2000 satellieten die 
permanent rond de aarde cirkelen… we denken dat 
we dromen. We kunnen zeker spreken van vervui-
ling van de stratosfeer. Geloven we echt dat we onze 
problemen op deze aarde zullen elimineren door de 
ruimte te koloniseren? Denken we dat we duurzaam 
in een baan om de aarde kunnen leven? Daar is ook 
nog de kwestie van de lucht die we gaan inademen 
en die we daar zullen moeten produceren, terwijl deze 
in zijn natuurlijke toestand op aarde wordt aangetrof-
fen. Om nog maar te zwijgen van alle behoeften van 
de huidige samenleving waaraan in de ruimte moet 
kunnen worden voldaan. Dit alles is onrealistisch. En 
het zijn wetenschappers die zulke hypothesen naar 
voren brengen! 

Wegvluchten voor een probleem is geen oplossing. 
We moeten de moeilijkheden onder ogen zien en sa-
men nadenken over manieren om deze te verhelpen. 
In dit geval is het probleem zo groot dat er vanuit het 
oogpunt van de mens geen oplossing mogelijk lijkt. En 
vaak is het voorgestelde middel erger dan de kwaal. 

Om een probleem op te lossen, moeten we de oor-
zaken ervan onderzoeken. Anders bestaat het risico 
effecten te bestrijden zonder het probleem werkelijk 
op te lossen. Het is alsof je een vat met gaten vult door 
er continu water in te gieten, in plaats van het gat te 
dichten. 

De oorzaak van alle moeilijkheden die we momenteel 
ondervinden, is de zondeval van de mens. Wat velen 
niet weten, is dat het pobleem al is opgelost. Het is de 
Eeuwige Zelf die Zijn eigen Zoon aanbood als offer om 
het losgeld voor ons te betalen. 

Door de verschijning van de zonde werd de mens 
afgesneden van de goddelijke gemeenschap. Het 
loon van de zonde is de dood, we werden allemaal 
gedoemd te sterven zonder enige hoop op hulp. Door 
Zijn leven voor ons te geven, heeft onze dierbare 
Heiland ons verlost. Vervolgens koos hij voor zichzelf 
mensen die zijn kerk vormden en die op hun beurt hun 
leven gaven door zich te verbinden met de Heiland 
van de wereld, die alle mensen uitnodigt om hem te 
volgen, zoals hij zijn discipelen had beloofd, voordat 
hij hen verliet: “Wanneer ik van de aarde omhoog 
geheven word, zal ik alle mensen naar mij toe halen.”  
Johannes 12: 32. 

Het gaat er niet om, om met ruimteschepen in de 
ruimte om de aarde vliegen, maar om een herstel van 
alle dingen, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om 
samen te werken. Dit is het eeuwige plan voor alle 
mensen. Veel profetieën vertellen ons er in detail over 
en we weten dat het zeker zal worden vervuld. De hele 
mensheid die door het bloed van Christus is verlost en 
gerechtvaardigd door zijn kostbare verdiensten, zal een 
nieuwe opvoeding krijgen door middel van een disci-
pline van gedachten, woorden en daden om het leven 
waard te worden op de herstelde aarde, die opnieuw 
zal worden wat ze ooit was: de Hof van Eden waar 
iedereen eeuwig zal leven. 

Een ontroerend verhaal 
over olifanten
Het verhaal dat we hier reproduceren is naar ons toe-
gestuurd zonder de herkomst ervan. Het bewijst ons 
nogmaals, dat dieren ons nog steeds kunnen verbazen 
en dat we nog steeds niet alles over hen weten. 

De man die met olifanten sprak

Toen “de man die met olifanten sprak” Lawrence An-
thony, overleed in 2012, deed zijn kudde olifanten iets, 

dat zelfs vandaag de dag nog niet uit te leggen is. Dit 
is het ongelooflijke, waargebeurde verhaal van de man 
die met de olifanten kon spreken. 

20 jaar geleden maakte een groep wilde, opstandige 
olifanten zich los van de kudde in Zululand, Zuid-Afri-
ka. Nadat ze allemaal uit hun hokken waren gegaan, 
hebben ze veel schade aangericht op hun weg, wat de 
mensen die in dat gebied woonden, van streek maakte. 

Iemand vroeg Lawrence Anthony om de olifanten 
mee te nemen naar zijn beschermde reservaat, Thula 
Thula; hij wist dat de olifanten zouden worden gedood, 
als hij dat niet zou doen. Anthony, conservator en eco-
loog, accepteerde het onmiddellijk om de olifanten in 
bescherming te nemen. 

Hij gaf er zich rekenschap van, dat het wilde dieren 
waren, dat ze goede redenen hadden om de mensen te 
vrezen; ze waren in de war gemaakt en geterroriseerd. 
De leidster van hun kudde was net gedood, en ze pro-
beerden elkaar alleen maar te beschermen. Maar ook 
met hun nieuwe leidster Nana als hun gids, bleef de 
kudde de omheinig van het reservaat die onder hoog-
spanning stond, vernielen. Dat was rampzalig, want de 
regel was: olifanten konden niet gedood worden zolang 
ze binnen de grenzen van Anthony’s land bleven, maar 
vanaf het moment dat ze ontsnapten, had men het recht 
om ze te doden. 

De jagers stonden daar overal in de omgeving om 
te wachten. Dit maakte Anthony woedend, die vastbe-
sloten was om de olifanten in leven te houden. In zijn 
wanhoop, begon hij de olifanten te smeken om in het 
reservaat te blijven, zich vooral richtend tot Nana en 
haar met alle kracht en stem die hij had te bidden om 
in de buurt te blijven. Hij wist dat ze geen Engels kon 
verstaan, maar hij hoopte, dat ze de toon en de geba-
ren zou begrijpen. 

Elke nacht leek het erop dat Nana een volgende 
ontsnappingspoging voorbereidde en elke nacht bleef 
Anthony daar, en probeerde om hun de verschrikkin-
gen die aan de andere kant van het hek wachtten, uit 
te leggen. En, tot ieders verbazing werkte zijn tactiek: 
Nana begon te kalmeren. Op een mooie ochtend stond 
Nana gewoon bij het hek, in plaats van te proberen 
om het te breken, en ze strekte haar slurf door het hek 
uit naar Anthony, die onmiddellijk besefte dat ze hem 
wilde aanraken. Zijn manier van omgaan met de oli-
fanten was van nut geweest om hen te kalmeren en ze 
accepteerden het reservaat als hun nieuwe woonplaats. 

De kudde had duizenden are oppervlakte om zich te 
verplaatsen, en in plaats van te proberen te ontsnappen, 
begonnen ze elke centimeter te verkennen. Lawrence 
Anthony was “de man die met olifanten sprak,” en in 
de jaren die volgden werd hij geaccepteerd als deel 
uitmakend van hun familie. 

13 jaar later stierf Lawrence Anthony op tragische 
wijze aan een hartaanval. Zijn vrouw was heel erg 
verdrietig, en toen gebeurde er een wonder. Plotse-
ling verscheen de kudde olifanten bij het huis waar 
Anthony en zijn vrouw woonden. De olifanten waren 
al jaren niet meer bij het huis geweest, en ze moesten 
heel lang reizen om er te komen, want de laatste keer 
dat ze waren gezien, waren ze aan de andere kant 
van het reservaat. De majestueuze dieren verbleven 
twee dagen in de buurt van het huis en hielden daar 
een wake, terwijl ze treurden om de man die hen had 
gered en hun een veilig tehuis had gegeven; daarna 
verdwenen ze weer in het reservaat. Men weet niet hoe 
de olifanten konden voelen, dat Anthony dood was, 
maar men weet wel dat ze treuren om hun doden, en 
ze beschouwden deze buitengewone man als één van 
hun eigen soortgenoten. Deze daad van respect van de 
olifanten geeft ons een prachtige demonstratie van de 
gevoeligheid en het bewustzijn van dieren. 

Het menselijk oor hoort geluiden tussen 20 Hz en 
20 000 Hz. De infrageluiden (minder dan 20 Hz) en de 
ultrageluiden, meer dan 20 000 Hz, zijn voor ons niet 
hoorbaar. We weten dat olifanten communiceren door 

middel van infra-geluid. Deze communicatietechniek 
stelt hun in staat om zich over een afstand van 10 km 
in verbinding te stellen met elkaar, zonder dat mensen 
hen kunnen horen. 

Dit helpt ons te begrijpen wat er gebeurd is tussen 
Nana, de leidster van de olifanten, en Lawrence An-
thony. De olifant kon niet begrijpen wat haar bescher-
mer zei. Maar ze moet het gevoel hebben gehad dat 
deze man het goed met haar voorhad. En, ongelooflijk 
genoeg, ze moet hebben begrepen dat die man haar 
vroeg om binnen de omheining te blijven. Ze begon 
toen dit gebied te verkennen, dat ze voortaan gingen 
koloniseren met hun metgezellen en hun jongen. 

Maar wat nog ontroerender is, is dat 13 jaar later, toen 
Lawrence Anthony stierf, de olifanten die het huis van 
hun weldoener enige tijd niet hadden gezien, zich op 
weg begaven en ver reisden om hun doel te bereiken, 
waarna ze twee dagen zonder te eten of te drinken, 
daar bleven om een laatste eerbetoon te brengen aan 
hun redder, wat zijn familie en vooral zijn vrouw moet 
hebben geroerd. Men vraagt zich af hoe ze op zo’n 
afstand konden voelen dat hun vriend er niet meer 
was. Dat blijft een onverklaarbaar mysterie voor ons. 

En de auteur van deze woorden voegt eraan toe dat, 
ook al weten we niet hoe de olifanten konden voelen, 
dat hun meester er niet langer was, een ding toch ze-
ker is, dat ze treuren om hun doden. Ze beschouwden 
Lawrence Anthony als één van hun eigen soortgenoten. 

Dit verhaal is ontroerend en bewijst ons eens te meer, 
dat ook al zijn dieren niet begiftigd met dezelfde intelli-
gentie als mensen, ze toch beschikken over de prachtige 
mogelijkheden van hun instinct dat hun in staat stelt 
om dingen te presteren, die voor ons een raadsel zijn. 

Bij het herstel van alle dingen dat naderbij komt en 
mogelijk wordt gemaakt door het offer van onze ge-
liefde Heiland, zullen we getuige zijn van vele andere 
verrassende manifestaties. De mens zal dan weer hun 
beschermer worden, zoals oorspronkelijk op het mo-
ment van de schepping de bedoeling was en zal niet 
langer een reden van angst voor hen zijn. Integendeel, 
hij zal in staat zijn om hen te benaderen en hun zijn 
genegenheid te laten voelen. Het visioen van Jesaja, 
de profeet, zal werkelijkheid zijn geworden en dit voor 
de eeuwigheid. Jes. 11: 6-9. 

Gezegend zijn degenen die luiste-
ren naar het Woord van God, en 
die het bewaren, Lucas 11: 28
Hier geven we een artikel weer van Jean-Claude 
Bossard gepubliceerd in de krant Ouest-France van 
31 maart 2020, met de titel :

“We werden gewaarschuwd” 
Maatschappij. “Veel wetenschappers, filosofen of schrij-
vers hadden hun pen op genomen om ons geweten 
wakker te schudden. Tevergeefs...” 

Jean-Claude Bossard (Manche): Nu onze politici wak-
ker worden, machteloos tegenover Covid-19, beginnen 
ze te luisteren naar de wetenschappers ...Eindelijk! 
Al vijftig jaar lang alarmeren ze ons, omringd door 
een bijna totale onverschilligheid. Zoals Victor Hugo 
schreef: “Het is triest om te bedenken, dat de natuur 
spreekt en dat het menselijk ras niet luistert.” Dank-
zij de lock down hebben we nu het geluk, dat we tijd 
hebben om al deze geschriften te kunnen herlezen of 
te ontdekken, waarin deze humanitaire crisis duidelijk 
werd aangekondigd. 

Al in 1974 schreef René Dumont, de eerste ecologische 
presidentskandidaat (1,3% van de stemmen): “Utopia of 
de dood”. Als landbouwkundig ingenieur voorspelde hij 
het suïcidale karakter van onze consumptiemaatschap-
pij... Vele wetenschappers, filosofen of schrijvers namen 
vergeefs hun pen op om ons geweten te wekken... 
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Na vier jaar zonder nieuws over mijn broer 
die naar Engeland was gegaan, hoorden we 
uiteindelijk in december 1944 dat ook hij de 
gelukkige begunstigde van een wonderbaar-
lijke bescherming was geweest. 

Na al deze gebeurtenissen maakte ik ken-
nis met een welmenend gezin dat mij de 
smaak te pakken deed krijgen van het lezen 
in de Bijbel. Daardoor leerde ik het goede 
lief te hebben en dat probeerde ik zo goed 
als ik kon te bereiken. 

De oorlog was eindelijk verleden tijd en 
ik bleef mijn taken op het kantoor uitvoe-
ren. Dankzij een personeelswisseling ont-
moette ik de man die al snel mijn echtgenoot 
werd. Katholiek van geboorte en niet met 
zijn hart, had hij alle religieuze praktijken 
volledig overboord gezet. Zijn overtuiging 
was beperkt tot het idee van het bestaan 
van een Schepper, die zeker zeer machtig 
was, maar oneindig ver van de mens was  
verwijderd.

Toch moest hij vaak erkennen, dat mijn 
geloof in God en mijn gebeden me kracht 
en moed gaven om de verschillende beproe-
vingen onder ogen te zien. Vele jaren gingen 
voorbij... en op een dag overkwam mij het 
immense verdriet dat ik de metgezel van mijn 
leven moest verliezen. Vanaf dat jaar moest 
ik rekening houden met eenzaamheid, een 
eenzaamheid die zwaar op me woog. Om die 
te doorbreken, probeerden sommige leden 
van mijn familie me te omringen met hun 
genegenheid. Zo kwamen nicht Misette en 
neef Bertrand me opzoeken. Het gerucht ging 
dat dit paar deel uitmaakte van een religieuze 
beweging, maar eerlijk gezegd wist niemand 
precies, wat dat was.

Die dag vertelde nicht Misette me over 
het ideaal dat ze met Bertrand nastreefde en 
voordat ze me verliet, gaf ze me een Gids van 
het Rijk der Gerechtigheid, een Dagblad voor 
Allen en een boek getiteld De Hemeldauw, 
zodat ik elke ochtend troost kon putten uit 
dit hemelse voedsel voor mijn geest.

Dit bezoek deed me veel goed en gaf me 
een onweerstaanbaar verlangen om lid te 
worden van deze familie van het geloof, waar 
ik net over had gehoord. Vanaf het begin 
voelde ik me daar op mijn gemak en, het is 
niet overdreven, was ik enthousiast over de 
oprechtheid van elk van de leden van deze 
vergadering, die de wens uitdrukten om van 

karakter te veranderen om de liefde tot hun 
naasten te bereiken. 

Sinds enkele jaren probeer ik mezelf te 
verbeteren op de school van Christus en 
vind ik elke dag een grotere kracht om God 
te naderen, wat gemakkelijker te bereiken 
is in een groep dan in je eentje. Gezien de 
ontvangen zegeningen begrijp ik dat er een 
gelijkwaardigheid moet worden geboden, 
volgens de aansporing van de trouwe Bood-
schapper van de Heer: “We moeten vrucht 
laten dragen wat God ons toestaat, anders 
zullen we vroeg of laat worden afgekeurd 
en teleurgesteld door het negatieve resultaat 
dat we zullen krijgen vanwege onze non-
chalance, onze luiheid en onze slechte wil.”

Om zo’n mislukking te voorkomen, span 
ik me in om de elementen te doen gelden 
die de Heer in mijn handen heeft gelegd, 
en ik vergeet de dag niet dat hij mijn leven 
redde met die woorden die ik precies op het 
goede moment in zijn Woord had gevonden: 
“Waarom zijn jullie bang, mensen van wei-
nig geloof?” 

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
De Engel van de Eeuwige van januari 1929 
publiceerde een vermaning van de trouwe 
Dienaar van God over de nederigheid. Die 
lijkt ons zeer geschikt om samengevat in 
onze kolommen gereproduceerd te worden.

Laten we ons niet keren tegen de 
vriendelijkheid van de Allerhoogste
“God keert zich tegen hoogmoedigen maar 
nederigen geeft Hij zijn genade.” Jacobus 4: 6

Wie nederig is kan overal passeren, hij 
heeft alle gemakken, hij stoot zich niet elk 
ogenblik tegen allerlei uitsteeksels.

Er is niets beters dan zich te kunnen bui-
gen en zijn pretenties niet vooraan te willen 
zetten. Onze geliefde Verlosser heeft met nie-
mand moeilijkheden gehad. Hij antwoordde 
eenvoudig degenen niet die niet goed ge-
luimd waren om de goddelijke boodschap 
te ontvangen; daarentegen bij het minste 
vonkje hoop dat een woord uit zijn mond zijn 
gesprekspartner stof tot nadenken kan geven 
en hem heilzaam kan zijn, antwoordde hij 
wel. Hij had geen haast om zich te rechtvaar-
digen, noch verlangde hij het laatste woord 
te hebben en steeds gelijk te krijgen. Dat is 

ook wat wij zouden moeten doen. Wij moe-
ten, door de kracht van de geest van God, 
het nodige inzicht krijgen om weldoordacht 
te spreken, en ook om niet te spreken als 
het niet nodig is

 Ook al is nederigheid een vrucht van de 
geest, dan is het toch een gevoel dat uiterst 
voordelig is voor het lichaam. Om gemeen-
schap met de Allerhoogste te hebben, is ne-
derigheid onontbeerlijk, want God is nederig, 
en als wij hoogmoedig zijn, belet ons karakter 
het om met Hem contact te hebben, en dat 
is voor ons een enorm tekort.

Hoogmoed is een verschrikkelijk gevoel 
dat veel pijnen en moeilijkheden veroorzaakt, 
vooral aan wie aangetast is door deze afschu-
welijke ziekte. God keert zich tegen hoog-
moedigen, zegt onze tekst. Dat wil helemaal 
niet zeggen dat Hij niet van hoogmoedigen 
houdt en niet verlangt hen te helpen, verre 
van dat, het is eenvoudig omdat er geen affi-
niteit is, geen open deur om contact te hebben 
met de Allerhoogste door de zegenrijke en 
machtige werking van Zijn geest, aangezien 
zij weigeren wat Hij hun aanbiedt.

Wie nederig is, voelt in zijn hart een heerlij-
ke impuls tot dankbaarheid, hij kan het werk 
van anderen waarderen en in het bijzonder 
het grandioze werk van de Eeuwige, het werk 
van de ziel van onze geliefde Verlosser tot 
zijn voordeel; hij is er diep door ontroerd, en 
deze houding maakt het de goddelijke ge-
nade mogelijk om met kracht in zijn hart te 
handelen. Hij verlangt zich te verbeteren, zijn 
onwettige gebreken en karaktertrekken opzij 
te schuiven om de hele goddelijke genade te 
ontvangen en een nuttig instrument in het 
Huis van God te worden. Dat zijn alle voor-
delen die uit de nederigheid voortvloeien. De 
Heer nodigt ons vriendelijk uit om nederig 
te worden, het karakter van onze geliefde 
Verlosser te verwerven, hem op de voet te 
volgen in zijn werk dat eruit bestaat zich 
voor anderen te vernederen, om hen boven 
water te houden, om hen te helpen, hun de 
hand te reiken; kortom, hun te doen wat de 
Heer ons voortdurend doet.

Als er moeilijkheden zijn, moeten we die 
altijd met liefde bedekken, en daarvoor is er 
nederigheid nodig, deze sublieme genade die 
boven alle andere is. Dan hebben we alle 
gemak, en wanneer degenen die tegenover 
ons tekortgeschoten zijn, merken dat wij 

vriendelijk zijn gebleven, dat wij hen in ons 
hart hebben gesloten en ondersteund heb-
ben voor de troon van genade, dat er in ons 
alleen maar gedachten van genegenheid en 
toewijding zijn, voelen ze zich overwonnen 
door onze liefde. Zij voelen hoe kostbaar een 
oprechte, onwankelbare genegenheid is, die 
nooit ophoudt, niet verkoelt, die vol is van 
goddelijke liefde die zich niet beledigd voelt, 
steeds dezelfde blijft, want zij is trouw in alle 
omstandigheden. Het is met deze liefde dat 
men alle gaten kan vullen die veroorzaakt 
kunnen zijn door slijtage als gevolg van be-
gane onwettigheden.

Wij willen ons glorierijke Voorbeeld, onze 
geliefde Verlosser, volgen, die ons door zijn 
leven heeft geleerd ons te vernederen om an-
deren te verheffen. Hijzelf vernederde zich tot 
de dood aan het kruis, en deze vernedering 
was onontbeerlijk om de mensen te verheffen 
en hen uit hun wanhopige toestand te halen. 
De mensen verheffen bestond er voor onze 
geliefde Verlosser uit de verdiensten van 
zijn glorierijke en sublieme werk over hen te 
brengen; en zij aanvaarden deze dekmantel 
door middel van hun geloof, en zijn verdien-
sten zijn dan werkzaam om het hun mogelijk 
te maken God te naderen en op Zijn wegen 
beginnen te wandelen onder de zegenrijke 
werking van de goddelijke genade.

Wij hebben ons er rekenschap kunnen 
geven dat de voornaamste hindernis die op 
onze weg ligt, en die maken dat we ons tegen 
Godkeren, de hoogmoed is, die ook een tak 
is van die vergiftige boom van het egoïsme. 
Wij kunnen dus al onze welbeminde broeders 
en zusters en onze dierbare lezers aansporen 
niet te weerstaan aan de vriendelijkheid van 
de Allerhoogste, maar Zijn dienstvaardig-
heid, Zijn liefde, Zijn welwillendheid en Zijn 
grote nederigheid ter harte te nemen. Zijn 
aanbiedingen worden alleen gedaan door 
Zijn liefdadig hart, en al Zijn gedachten zijn 
vol van welwillendheid en onuitsprekelijke 
tederheid. Daarom, als u vandaag Zijn stem 
hoort, laat uw hart zich niet verharden!
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Hier volgt een niet volledige lijst : Albert Jacquard 
(Het Aftellen is begonnen), Edgar Morin (De Weg), 
Lester R. Brown (Plan B), Jean-Marie Pelt en Gilles-Eric 
Séralini (Na ons de zondvloed), Pierre Rabhi (Manifest 
voor Aarde en Humanisme), Nicolas Hulot (Het Titanic 
Syndroom), enz. 

Meer recent bespotten veel politici en Fransen de 
jonge Greta Thunberg, die ons durfde te smeken om 
te luisteren naar de wetenschappers in plaats van naar 
de geldlobby... 

Is er een ramp nodig om de mens weer tot rede te 
brengen, is hij niet intelligent en verantwoordelijk ge-
noeg om dat uit zichzelf te begrijpen? In één generatie 
(de mijne, helaas!) hebben we onze mensheid doen 
wankelen! Zullen politici en consumenten aan het 
einde van deze crisis blijven luisteren naar de wijsheid 
van wetenschappers, of zullen ze hun gewoonten, die 
dodelijk zijn voor de mensheid, hervatten. 

De aarde kan zonder ons leven! 

Inderdaad waren we gewaarschuwd... En niet alleen 
door de persoonlijkheden, die Jean-Claude Bossard 
noemt. De eeuwige God Zelf heeft ons gewaarschuwd 
sinds het begin van de schepping, door Zijn Woord. 
Maar we hebben niet geluisterd. Het is wel zoals een 
grafschrift ons herinnert op een oud kruisbeeld, dat de 
Almachtige laat zeggen:
 

Ik ben het Licht, en u ziet mij niet; 
Ik ben de Weg, en u volgt mij niet;
Ik ben de Waarheid, en u gelooft mij niet;
Ik ben uw Meester, en u luistert niet naar mij ; 
Ik ben het Leven, en u bent niet op zoek naar mij ; 
Ik ben uw God, en u bidt niet tot mij ; 
Ik ben uw Leider en u gehoorzaamt mij niet;
Ik ben uw vriend, en u houdt niet van mij.

Als u ongelukkig bent, geef mij dan niet de schuld. 

Onze geliefde Heiland zei tegen het volk van Israël, 
terwijl hij de profeet Jesaja citeerde: “Jullie zullen 
goed met je oren kunnen horen, maar jullie zullen 
niets begrijpen; jullie zullen goed met je ogen kunnen 
kijken, maar jullie zullen niets zien. Want de harten 
van dit volk zijn ongevoelig geworden; zij hebben hun 
oren verhard, en zij hebben hun ogen gesloten; met 
hun ogen willen zij niets zien met hun oren niets ho-

ren, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden 
ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.” Matth. 
13: 14, 15. 

Dat is de trieste realiteit en onze huidige situatie. 
Onze Heiland had ook tegen een blinde die hij net ge-
nezen had, gezegd: “Ik ben op deze wereld gekomen 
om te oordelen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij 
die wel zien, blind worden.” Joh. 9: 39. De Farizeeërs 
vroegen de Meester: “Wij zijn toch niet blind?” Joh. 
9: 40. Waarop Jezus antwoordde: “Was je maar blind, 
dan zou je zonder zonde zijn. Maar nu zeg je, dat je 
kunt zien. Daarom blijft je zonde.” Johannes 9: 41. 

Dit herinnert ons op een buitengewone manier aan 
de boodschap die onze geliefde Verlosser tot zijn kerk 
van Laodicea heeft gericht om op haar gedrag te let-
ten: “U zegt: ik ben rijk, ik heb mezelf verrijkt en ik 
heb niets nodig; u beseft niet dat u ongelukkig, ellen-
dig, arm, blind en naakt bent. Daarom raad ik u aan: 
koop van mij goud, dat in het vuur gelouterd is, en u 
zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden, zodat u zich 
niet meer hoeft te schamen over uw naaktheid; zalf 
voor uw ogen, zodat u weer kunt zien.” Openbaring  
3: 17, 18. 

Al deze getuigenissen spreken tot ons en tonen ons 
voorbeelden om niet na te volgen. Maar als we niet 
hebben geluisterd naar de Schepper, hoe zullen we 
luisteren naar Zijn schepping, de natuur, zoals Jean-
Claude Bossard ons uitnodigt om te doen? Men zou 
kunnen vragen, wat is de oorzaak van deze koppig-
heid? De apostel Paulus geeft ons het antwoord door 
tegen de Korintiërs te zeggen: “Wanneer er dan toch 
een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondi-
gen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: de 
ongelovigen, van wie de gedachten door de god van 
deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van 
het evangelie niet kunnen zien, de luister van Chris-
tus, die het beeld van God is.” 2 Cor. 4: 3, 4. God 
had tegen de profeet Daniël gezegd, aan het einde 
van zijn diensttijd: “...De wettelozen zullen wetteloos 
handelen, en geen van de wettelozen zal het begrij-
pen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen.”  
Dan. 12: 10. 

Bij een dergelijke constatering zouden we ons kun-

nen afvragen, wat onze verantwoordelijkheid is en met 
welke sancties we te maken zullen krijgen? En dit is 
waar het prachtige goede nieuws van het Evangelie de 
goddelijke vergeving komt onthullen. Onze geliefde 
Heiland aan het kruis heeft het goddelijke oordeel uit-
gesproken: “Vader, vergeef hen, want zij weten niet 
wat ze doen.” Lucas 23: 34. Een oordeel gericht tot ons 
allemaal, omdat we allemaal zondaars zijn. Maar het 
goddelijke plan eindigt daar niet. Vergeving heeft geen 
nut voor de zondaar, als hij blijft zondigen. Daarom 
heeft de Heer in zijn immense liefde niet alleen ge-
zorgd voor vergeving voor alle mensen, maar ook voor 
hun rechtvaardiging door het geloof in het bloed van 
Christus en hun herstel door een nieuwe opleiding in 
de school van Christus. 

Een klasse mensen heeft deze opleiding al met suc-
ces ontvangen. Deze vormt de ware Kerk die haar 
Meester, Jezus Christus, volgde in het evangelische 
tijdperk. Ze was mysterieus en verborgen, onbekend 
voor de wereld en vaak vervolgd, maar ze bleef op een 
prachtige manier trouw. Ze hield van haar vijanden, 
bad voor hen die haar vervolgden, betaalde voor de 
schuldigen en gaf haar leven voor hen. Zij associeerde 
zich zo met het losgeld van onze geliefde Heiland voor 
alle mensen. 

Aan het einde van het evangelische tijdperk wordt 
de oproep gedaan aan allen die oren hebben om te 
horen en een hart om te begrijpen, zoals ooit aan het 
volk van Israël in het verleden: “U staat voor de keuze 
tussen leven en dood. Kies het leven opdat je leeft.” 
Deuteronomium. 30: 19. De tijd is gekomen, het Herstel 
van alle dingen is al begonnen met de publicatie van 
de Boodschap aan de Mensheid die de Universele Wet 
verkondigt en aan het volk van God de Wet en Grond-
wet brengt van het Koninkrijk van God. Alle mensen 
van goede wil worden uitgenodigd om zich bij deze 
Wet aan te sluiten en om zich te richten op het leven, 
om niet langer de Aarde te vernietigen, maar deze te 
herstellen. Het is Gods werk dat voor ons ligt. Het kan 
niet failliet gaan, zoals een menselijke onderneming; 
we weten dat het de overwinning van het goede op 
het kwaad zal behalen, tot glorie van de Eeuwige en 
Zijn geliefde Zoon.


