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De mensen kennen de ware God niet. Zij kennen 
alleen maar de valse, die straft, terwijl de Almachtige 
niemand straft. Het verlangen te straffen belet de men-
sen de goddelijke wegen te begrijpen en verwijdert 
hen er volledig van. De beschuldigers van de overspe-
lige vrouw zijn gekomen om haar aan te klagen, zoals 
nu de rechtbanken, de publieke beschuldigers en de 
mensen in het algemeen doen. De Heer Jezus is tus-
senbeide gekomen om haar te beschermen tegen de 
straf. Hij toonde haar dat haar zonden kwijtgescholden 
konden worden, omdat hij voor haar betaalde, maar dat 
ze vanaf dat moment rechte wegen moest bewandelen. 
Christus kwam namelijk op aarde om het losgeld voor 
alle mensen te betalen.

Het plan van God bestaat uit verschillende goed af-
gebakende fasen. Een ervan bestaat uit de oproep van 
een schare mensen, vermeld in de Schrift als de kleine 
kudde, de bruid van Christus. Deze ware priesters vol-
gen de Zoon van God in zijn offer en verzaken zo aan 
hun eigen aardse leven als mens. Zij ontvangen in ruil 
daarvoor de onsterfelijkheid, de goddelijke natuur. Zij 
moeten natuurlijk daarvoor alle voorwaarden van deze 
oproep en van deze beloften vervullen, die niet aards 
zijn maar hemels. Deze strijd wordt gevoerd door de 
kleine kerk van Christus, mysterieus en verborgen, die 
niets gemeen heeft met de verschillende bekende reli-
gies, die men gewoonlijk kerken noemt. Deze volgen 
de goddelijke wegen niet en kunnen dus het plan van 
God niet begrijpen.

Gedurende de tijd die verlopen is sinds de opstan-
ding van onze geliefde Verlosser tot op onze dagen, 
was er geen sprake van iets anders dan van de hemelse 
oproep van de kleine kudde, de ware kerk. Deze is 
gevormd uit een zeer beperkt aantal persoonlijkheden, 
144 000 in totaal, die een subliem karakter hebben ver-
worven. Ze hebben de opvoeding gevolgd die nodig 
was voor hun totale reiniging.

De kleine kudde wordt ook het koninklijke offer-
priesterschap genoemd, omdat zij het offer met onze 
geliefde Verlosser beleeft. Het is slechts het karakter 
dat telt. Men maakt deel uit van de kleine kudde als 
men het karakter van een priester en een offerpriester 
heeft, niet op de religieuze manier, maar op de god-
delijke manier. Dat wordt gemanifesteerd door de ver-
maningen van de apostel Paulus na te leven: “Ik ver-
maan u, broeders, door de ontfermingen van God, dat 
u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, 
voor God welbehaaglijk, dat is uw redelijke dienst.” 
Het is het programma van de onthoofden (die aan hun 
eigen wil verzaken om de wil van God te doen) voor 
de opdracht als boetedoeners die zij hebben aanvaard. 

De liefdadige plannen van de Almachtige

DE mensen hebben geen enkele kennis van de 
goddelijke gedachten en van de plannen die de 

Almachtige in Zijn immense welwillendheid en Zijn 
onuitsprekelijke wijsheid, voor hen heeft gemaakt. Toch 
staan in de Bijbel wonderbaarlijke beloften, goed om 
het hart met vreugde te vervullen. Waar het om gaat, 
is ze te begrijpen. 

 De volgende woorden van Mozes, de man van God, 
openen voor ons al prachtige horizonten: “Kies het 
leven, opdat je leeft, waarom zou je willen sterven?” 
Als men deze passage leest, stelt men zich automatisch 
de vraag: “Is het eeuwige leven werkelijk mogelijk 
op aarde?” Men zal gemakkelijk antwoorden: “Het 
is onmogelijk!” Inderdaad, tot nu toe zijn de mensen 
versleten, verouderd en tenslotte gestorven.

Maar een kleine schare van personen is volledig ver-
zekerd en overtuigd dat het eeuwige leven op aarde 
mogelijk is voor de mens, als hij de wegen volgt die 
hem door de goddelijke wijsheid vriendelijk voorge-
steld zijn.

Het woord van Mozes was profetisch; het werd gege-
ven als een wonderbaarlijke les en een grootse belofte. 
Natuurlijk heeft niemand, tot Christus, de voorwaar-
den kunnen vervullen, die aan deze onuitsprekelijke 
belofte verbonden zijn. De tijd was daarvoor nog niet 
gekomen. Maar tegenwoordig nadert ze haar voltooi-
ing. Daarom wordt ook alles zo duidelijk en begrijpelijk 
voor degenen die zich in de wetenschap van het leven 
willen laten inwijden.

Als men nadenkt, is men verplicht tegen zichzelf te 
zeggen: op aarde sterven sommige mensen zeer jong, 
andere leven enkele jaren meer, weer andere twee, 
of zelfs drie maal zo lang. Waarom bereiken ze niet 
allemaal dezelfde leeftijd? Waarom worden ze niet al-
lemaal vijftig of honderd jaar? En als zij honderd jaar 
halen, waarom dan niet allemaal tweehonderd jaar, 
enz.? Inderdaad, de wetenschap heeft ontdekt, dat het 
lichaam van de mens zich alle zeven jaar vernieuwt. 
Maar ze heeft niet kunnen vinden waarom het zich niet 
verder vernieuwt. Het antwoord is heel eenvoudig: de 
mensen leven niet de nodige voorwaarden na. Zij heb-
ben vanaf die leeftijd meer slijtage dan herstel, wat per 
se de vernietiging met zich meebrengt. Het kan niet 
begrijpelijker en logischer zijn. Als men de voorwaar-
den vervult om elke dag van voldoende dagelijkse 
bevoorrading te profiteren, belet niets het eeuwige le-
ven te bereiken. Daarom zei Mozes: “Kies het leven.”

Dat profetische woord heeft nu een heel speciale om-
vang, want de hele openbaring van het goddelijke plan 
is tegenwoordig gegeven, en de voorwaarden om het 
leven te bereiken zijn binnen het bereik van allen die 
verlangen zich ermee te voeden om de belofte geldig te 
maken. God wilde de aarde met levensvatbare mensen 
vullen. Maar omdat die de onontbeerlijke voorwaarden 
niet nageleefd hebben, hebben ze het leven verloren, 
zoals iemand die een permanente vergiftiging onder-
gaat tot aan de volledige stilstand van zijn organisme 
komt. Dan is het gedaan.

Ook al zei Mozes tot het volk van Israël: “Kies het 
leven…”, zei hij tegen hen toch ook: “Herinner je dat 
je maar een mens bent en dat je moet sterven.” Want 
op dàt moment was de Christus, die de hoop op het 
eeuwige leven op aarde moest brengen, nog niet ver-
schenen. Toen hij kwam, zei hij : “Ik ben de verrijzenis 
en het leven, wie in mij gelooft zal leven, zelfs als hij 
dood is.” Omdat de verrijzenis in Christus verzekerd 
is, zullen allen die gestorven zijn tot het leven terug-
komen en zullen dan de complete verandering kunnen 
verrichten van hun mentaliteit, die hen deed sterven, 
om een mentaal register, een levensvatbaar geworden 
karakter, te verwerven.

Het eeuwige leven verwerven is dus een kwestie van 
een mentaliteitsverandering die verwezenlijkt moet 
worden. Wat doet sterven is het egoïsme; wat doet 
leven is het altruïsme. Het spreekt vanzelf dat wie de 
prachtige vooruitzichten van het eeuwige leven kent, 
heel zijn hart ervoor moet inzetten om de voorwaarden 
na te leven die het hem mogelijk zullen maken zijn 
bestemming te verwezenlijken. Degenen die al het no-
dige doen in hun hart zijn volledig verzekerd van het 
eeuwige leven; terwijl degenen die niet oprecht zijn in 
hun inspanningen, twijfelen en wankel zijn. Het geloof 
is onontbeerlijk en niet de lichtgelovigheid. Welnu, het 
geloof is een exacte wetenschap, gebaseerd op de na-
geleefde deugd. Men kan het geloof niet hebben als 
men niet deugdzaam is.

De openbaring van het goddelijke plan

Het goddelijke plan is onuitsprekelijk goed. Het 
openbaart ons eerst de buitengewone macht van de 
Eeuwige. Het leert ons ook dat al Zijn wegen volmaakt 
harmonisch en onuitsprekelijk glorieus zijn. Het is een 
manifestatie van onberispelijke rechtvaardigheid, van 
wonderlijke wijsheid en onbegrensde welwillendheid.

De leerschool van 
de kleine heiden

MICAEL werd geboren als het laatste 
 kind in het gezin van een bescheiden 

arbeider in het Territoire van Belfort. Voor 
deze extra mond moest de oudste zoon de 
school verlaten waar hij zich als een vis in 
het water ontwikkelde om in de fabriek te 
werken. Het eerstgeboorterecht bood, net als 
in de tijd van de patriarchen, het voorrecht 
om geofferd te worden, en Robert had zich 
dat natuurlijk waardig getoond. Hij had een 
aangeboren plichtsbesef en stelde bijgevolg 
het belang van het gezin boven dat van hem-
zelf, want er waren ook nog verschillende 
meisjes naast de jongens.

De vader was al 55 jaar oud, maar na zijn 
dag in de fabriek ging hij met zijn vrouw op 
pad in het Territoire om hout te zagen van huis 
tot huis. Door zijn knetterende en rokende 
machine kon zelfs een dove nog horen waar 

ze waren. Dit werk was wat men filosofisch 
“het verdienen van de kost” noemde. De zin 
uit Genesis werd hier letterlijk waar gemaakt: 
het gezin uit Belfort verdiende echt zijn brood 
in het zweet zijns aanschijns. De vader kon er 
dan wel niet in geloven, maar de Bijbel had 
het bij het rechte eind, en niets kon de man 
blijkbaar bevrijden van dit vonnis. 

Onze arbeider ontkende niet de noodzaak 
van een remedie daarvoor. De toestand van 
de mens was ellendig, maar het zou niet erger 
moeten zijn dan het kwaad. Het verschil tus-
sen christenen en anderen was echter bijna 
nihil. Hij legde zijn opvattingen niet aan zijn 
gezin op, maar volgde niet de manier van 
leven van de zijnen, die nogal gekleurd was 
door hun religiositeit.

Micael was zeker niet te beklagen dat hij 
de jongste was. Hij had zelfs enkele voordelen 
die de anderen niet hadden gehad. Er bestond 
voor deze benjamin een bijzondere genegen-
heid en ze streden met elkaar om zijn gunst. 

Niemand werd slachtoffer van jaloezie en de 
meningsverschillen over God ontaardden niet 
in een godsdienstoorlog. Micaël toonde een 
uitgesproken aantrekkingskracht tot zijn va-
der. Hij zou niet in staat zijn geweest om te 
zeggen waarom, simpelweg misschien, omdat 
zijn vader ook van hem hield. Deze laatste 
was gezegend met een schijnbaar onuitput-
telijke energie, en ook al werd het gebruik 
van die energie niet altijd met de meest voor 
de hand liggende zachtheid uitgeoefend, dan 
herstelde de moeder als tussenpersoon zonder 
meer het evenwicht. 

Op zondagochtend, terwijl het gezin in de 
kerk zijn religieuze plichten vervulde, deed 
de vader dat thuis ten opzichte van de jongste. 
Het was niet dezelfde soort religie. Micaël 
leerde van zijn vader de uren en dagen, de 
maanden en de seizoenen; hij doorgrondde 
de mysteriën in de tuin, de kringloop van de 
plantengroei en observeerde het dagelijkse 
wonder dat zoveel prachtige dingen uit de 

grond liet opkomen. Kijkend hoe de salades 
groeiden en de tomaten bloosden, ademde 
hij de pure lucht in de tempel van de zon 
in, waar grote hommels aan het foerageren 
waren. Deze leerschool gaf de jongen veel 
vreugde. Een vreugde die niet eensgezind 
maakte en de gezegende stemming ver-
stoorde van hen die terugkwamen van de 
eredienst. Vooral de oudste broer sprak zijn 
afkeuring uit : “Je gaat een heiden van dit 
kind maken!”

Welnu, juist in die tijd begonnen de pre-
ken waar het christelijke deel van het gezin 
naar luisterde echter steeds meer op politiek 
te lijken. De mensen werden op elke even-
tualiteit voorbereid door juist die regels uit 
de weg te ruimen die volgens het evangelie 
de naastenliefde kenmerkten. In dit klimaat 
van leugens was de escalatie van gevoelens 
die zich voorbereidden op een oorlog, niet 
meer tegen te houden. Een kleine vonk was 
genoeg om het kruitvat te ontsteken. Welnu, 
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dit kruitvat van strijdlustige naties bestond nu 
juist uit de meest christelijke volken. 

Micaël, de kleine heiden, begreep het 
niet meer, want hij had altijd geloofd dat de 
mensen die naar de kerk gingen, beter wa-
ren dan de andere mensen. Dus zijn vader 
had nog een reden om door te gaan met hun 
zondagsschool tussen de kool en de wortels. 
Daar bestonden geen leugens of nare gevech-
ten. In de rijen salades bestond geen haat 
tegen sla van de buurman. De galerij van 
tomaten glimlachte teder in de zon volgens 
hun bestemming die was vastgelsteld voor 
het welzijn en het geluk van de mensen. Het 
was duidelijk dat deze mensen niet meer naar 
de taal van deze zondagsschool luisterden, 
maar sinds het begin van de duistere nacht 
hun oor elders te luisteren legden. De oorlog 
was hier het bewijs van. 

De bezettingsjaren hadden het dagelijkse 
bestaan duidelijk niet verbeterd. Micaël ging 
elke dag naar school, maar hij zat daar een 

deel van de ochtend te slapen. Hij kon zich 
niet tegen die slaap verzetten en men kon 
de oorzaak van deze enorme slaperigheid 
niet begrijpen. Elke dag kreeg de jongen op 
weg naar school bij de buren thuis een grote 
kop koffie met volle melk te drinken. Deze 
Zwitserse boeren hadden een grote kudde en 
gaven van Helvetia het vrijgevige imago van 
een land dat overvloeide van melk en room. 
De boerin gaf natuurlijk met volle, weldoende 
handen, en iemand kon zich niet voorstellen 
dat de beroemde drank in de maag net zo 
goed verteerbaar was als een kop van pleis-
terkalk of bakeliet. 

Men kon er niets aan doen en Micaël kon 
op negenjarige leeftijd nog nauwelijks lezen 
of schrijven. Dat was niet zo’n erge tragedie 
vergeleken met die van de oorlog, die al ver-
woestingen had aangericht in het gezin. Een 
zoon was gestorven aan een ontplofte gra-
naat in zijn buik en de zoon van de oom, een 
houthandelaar, was hem tragisch gevolgd. 

Hij was ziekendrager en het geluk van zijn 
ouders. Ook een kleinzoon was gestorven en 
de houthandelaar had, ondanks alles wat hij 
had, de aarde onder zijn voeten voelen open-
gaan. Zijn vrouw hield zoveel van geld dat 
er daar geen troost van te verwachten was. 
Aan het einde van het jaar maakte deze tante 
haar geschenken klaar en Micaël ontving... 
één frank. Er was waarlijk meer geluk in het 
geven dan in het ontvangen! Maar dit was 
slechts een detail in de melee van de beproe-
vingen die overal opdoken. De oudste zoon 
was een krijgsgevangene ergens in Duitsland, 
en de oom die zijn zoon en kleinzoon had 
verloren, was van verdriet gestorven. 

Toen Micaëls vader hiervan hoorde, stopte 
zijn hart bijna met kloppen en ook hij ging 
bijna dood, omdat zeer diepe banden hem 
aan zijn broer bonden. Voor het eerst zag 
men hem huilen. Vanaf dat moment had hij 
de zin en het plezier in het leven verloren. 
Zijn zeer slechte toestand had Micaël zes 

maanden later gealarmeerd, hij voorvoelde 
op die dag het einde en hij was alleen bij 
zijn vader gebleven tot zijn laatste adem-
tocht. Waar was zijn vader nu? Maar het was 
nu geen tijd voor deze overwegingen, het 
verdriet overheerste alles, en er was weinig 
troost in de gedachte aan de eeuwige kwel-
lingen. Zijn vroegere strijdmakkers hadden 
een krans aangeboden en zijn moeder die 
nu zonder steun was, had hen bedankt, maar 
erop gewezen, dat ze hiermee haar kinderen 
niet kon voeden. 

De oorlog was in volle gang, en ze zaten 
weken en maanden begraven in de schuil-
kelders. Ze kwamen uit deze gaten als ratten 
om, tussen twee bombardementen door, het 
onkruid te wieden in de tuin of de schapen 
water te geven. Micaël, die veel genegenheid 
nodig had, had nu al zijn liefde op zijn moeder 
overgedragen. Ze was een zachtaardige en 
moedige vrouw die de wol van haar schapen 
spon, schoenen oplapte, matrassen maakte, 

Degenen die het programma naleven met een volle-
dige trouw, zijn geheel en al zeker van hun oproep en 
van zijn gevolgen, die de bevrijding van de mensheid 
en de inleiding van het Koninkrijk van God op aarde 
zijn. Dat is voor hen geen verbeelding, grootspraak, 
zelfgenoegzaamheid, maar een duidelijke zekerheid 
die zij in hun hart hebben, door het feit dat ze geen 
stuk brood of een dier offeren, maar zichzelf. Zij geven 
werkelijk hun leven dag na dag als offer, betalen voor 
de schuldigen en vertrouwen zich geheel toe aan de 
Almachtige. Zij hebben slechts een enkel doel voor 
zich: de Dag van God, de inleiding van Zijn Konink-
rijk verhaasten, door de heiligheid van hun gedrag en 
waarachtige godsvrucht.

De oproep van het Leger van de Almachtige

Wanneer de kleine kudde in haar laatste fase is, wan-
neer haar laatste leden op weg zijn hun roeping te 
versterken door trouw hun dagelijkse offer te beleven, 
manifesteert zich een andere oproep. Deze wordt in 
Job 33 vermeld, met de woorden: “Maar als hij een 
pleitbezorger heeft, een die zijn voorspraak is, één uit 
duizenden, om van zijn onschuld te getuigen, en God 
hem welgezind is en zegt: Bevrijd hem, dat hij niet in 
de groeve afdaalt, Ik heb een losgeld voor hem. Dan 
krijgt hij weer vlees op zijn botten als vroeger en keert 
hij terug, naar de kracht van zijn jeugd… Hij bidt weer 
tot God, en God is hem gunstig gezind.”

Deze keer, is het niet meer een oproep tot een offer 
maar een oproep tot het eeuwige leven, als resultaat 
van het glorierijke werk van het losgeld verricht door 
de gehele Christus, dat wil zeggen onze geliefde Ver-
losser, het hoofd, en de leden van zijn lichaam, de kerk, 
de kleine kudde.

Deze oproep richt zich tot allen wier hart goed inge-
steld is en die God zoeken. Hij werd al een zekere tijd 
gedaan door de Boodschapper van God, degene onder 
de duizenden, die de mens de weg is komen tonen 
die te volgen is om niet meer te sterven. Zijn oproep 
is samengevat in De Boodschap aan de Mensheid, Het 
Gedenkboek, al vermeld in de Schrift. Er wordt, na-
melijk, in Maleachi 3: 16-18 gezegd: “Dan spreken zij 
die de Here vrezen, onder elkaar, ieder tot zijn naaste: 
De Here bemerkte het toch en hoorde het en er werd 
een Gedenkboek voor Zijn Aangezicht geschreven, ten 
goede van hen die de Here vrezen en Zijn naam in ere 
houden. Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de Here 
der heersharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik 
zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem 
dient. Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid 
zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen 
wie God dient, en wie Hem niet dient.”

Zoals wij het vernomen hebben, straft God nie-
mand. Hij liet de mensen hun ervaringen opdoen in 
ongehoorzaamheid en egoïsme. Het resultaat van hun 
gedragslijn zal zich manifesteren door de opeenho-
ping van rampen vermeld in de Schrift als de grote 
tegenspoed. Het is een verschrikkelijke manifestatie 
van vergelding die zich op de mensen zal storten, als 
automatisch gevolg van wat zij in praktijk hebben ge-
bracht. Zij hebben wind gezaaid en ze oogsten storm. 
Er is gezegd van deze tijd dat alle hoogmoedigen en 
alle boosaardigen dan als stoppels zullen zijn. Maar er 
is aan toegevoegd: “Voor degenen die ontzag voor God 
hebben, zal de zon der gerechtigheid opstaan, met de 
genezing in haar vleugels.”

Er is hier sprake van de mensen die het Leger van de 
Almachtige vormen. Zij leren de universele en godde-
lijke wet kennen, van het altruïsme en de goedheid, en 
beginnen die met heel hun hart na te leven. Deze wet 
wil dat iedereen voor het goede en voor de zegen van 
de naaste bestaat, en nooit voor zijn verdriet. Het is in 

feite wat de mens steeds voorgesteld werd, maar wat 
nooit nageleefd werd: “Heb God lief met heel je hart, 
met heel je ziel en met al je gedachten, en je naaste 
zoals jezelf. Doe dat en je zal leven.”

Wij zijn nu in de tijd van het herstel van alle dingen 
aangekomen die voorafgegaan wordt door de grote 
tegenspoed. Deze veroorzaakt de val van Babylon, dat 
wil zeggen van het geheel van de actuele religieuze, 
politieke, sociale en economische instellingen, die ge-
leid worden door de god van deze wereld, de vroegere 
zoon van de Dageraad, de Satan geworden, de tegen-
strever van God en van de mensen.

Het is dus een volledige omverwerping die gebeurt 
zonder dat God zich ermee bemoeit, maar als oogst van 
het slechte zaad gezaaid door een mensheid, die van 
het goede pad geraakt is. Dat zal dus een verschrikke-
lijke rampspoed zijn voor de mensen in het algemeen; 
maar ze zal zich weldra veranderen in een dag van 
vreugde en troost. Want de apostel Paulus zegt ons 
dat de zuchtende en stervende schepping zonder het 
te weten met angst wacht op de openbaring van de 
kinderen van God. Dat zijn in het bijzonder de leden 
van het Leger van de Almachtige, beschreven als hei-
lige strijders bewapend met rechtvaardigheid, heilig-
heid, rechtzinnigheid en waarheid. Zij overrompelen 
het toevluchtsoord van de leugen en de valsheid. Zij 
openbaren het bewonderenswaardige karakter van de 
Almachtige en Zijn plannen vol liefde jegens de hele 
mensheid. De rampen zullen hen niet bereiken, omdat 
zij onder de goddelijke bescherming zullen staan, zoals 
er gezegd is: “Zij zullen mij ten eigendom zijn op de 
dag die Ik voorbereid.” Zij zullen de mensen onder-
richten in de goddelijke wet en in alles wat te doen is 
om de aarde te herstellen, zodat het in Eden verloren 
paradijs opnieuw verschijnt en zich verspreidt over de 
hele aarde.

Het herstel van alle dingen

Het herstel van alle dingen is het definitieve resultaat 
van het glorierijke werk van de verlossing volbracht 
door Jezus Christus en zijn kerk. Het is de bekroning 
van deze grootse onderneming van de schepping van 
de aarde en de mens, de sublieme manifestatie van de 
macht, de wijsheid, de voorzienigheid, de voorkennis 
van de Almachtige, die alles van tevoren kent en alles 
realiseert volgens Zijn wonderbaarlijke plan.

Alle dingen waren gekend van God voordat de eerste 
atoom uit het stof van de aarde werd gevormd. Hij weet 
alles wat er gebeurt in het hart van de mensen, niets 
is voor Hem verborgen. Hij zag de val van de mens 
in Eden en voorzag in zijn verlossing, in zijn heil en 
in dat van al zijn nakomelingen, dat alles voordat de 
eerste mens gevormd werd. Hij voorzag en bereidde 
het herstel van alle dingen voor, en in het bijzonder 
dat van de mens in zijn volmaaktheid en volgens zijn 
bestemming, die het eeuwige leven is.

De Almachtige is de God van alle uitnemende ge-
nade en alle volmaakte gaven. De mensen kennen 
Hem tegenwoordig niet, ook de religieuze lieden 
niet. Zij kennen slechts de valse god die zich uitgeeft 
voor de ware god. Allemaal zullen de ware God leren 
kennen, en zich erover verheugen. Het moment is nu 
aangebroken waarop deze kennis zich overal zal ver-
spreiden. Zoals de Schrift zegt, de mensen zullen dan 
tot de Allerhoogste terugkeren met vreugdekreten en 
-zangen: zij zullen de Almachtige toejuichen, evenals 
de Koning van glorie, de Zoon van God.

Het zijn niet alleen de mensen die leven in de tijd 
van de vestiging van het Koninkrijk van God op aarde 
die van de vreugde van het herstel van alle dingen zul-
len genieten. Allen die in de graven neergedaald zijn, 
zullen ook de stem van de Mensenzoon horen en eruit 

komen, zoals de Schrift toont. Zij zullen herrijzen op 
de herstelde aarde en zullen ook de wonderbaarlijke 
goddelijke opvoeding ontvangen die hen in staat zal 
stellen het eeuwige leven te verwerven.

Het zijn dus in de hoogste mate bewonderenswaar-
dige, grootse, vertroostende en levenwekkende voor-
uitzichten, die zich voor ons openen, want wij zijn 
juist bij de dageraad aangekomen van dat prachtige 
Koninkrijk van God, dat door alle profeten voorspeld is. 
Degenen die ernaar verlangen, kunnen nu actief deel 
nemen aan het vestigen van het Koninkrijk van God 
door zich in overeenstemming te brengen met de voor-
waarden die het de nieuwe dingen, die voor het leven 
en het geluk zijn, mogelijk maken om werkelijkheid 
te worden. Alle daaromtrent wenselijke aanwijzingen 
worden gegeven in De Boodschap aan de Mensheid 
en in het boek Het Eeuwige Leven mogelijk op aarde.

Waarom zoveel haat? 
Dit is de titel van een artikel dat het Belgische tijd-
schrift En Marche in de editie van 13 januari 2022  
publiceerde van de hand van Julien Marteleur. Het gaat 
over een onderwerp dat onze samenleving aangaat: de 
verspreiding en het gemeengoed worden van haat. We 
reproduceren het in zijn geheel. 

Beledigingen, afwijzing van de media en samenzwe-
ring, homofobie, racisme... Haatzaaien raakt steeds 
meer ingeburgerd. Hoe deze “opkomst” van haat die 
gevaarlijk wijd verspreid wordt, te verklaren? 

Haat: een angstaanjagend, gevaarlijk gevoel, een dif-
fuus gif dat door de aderen stroomt en zich sluipender-
wijs nestelt. Dat haat zoveel zorgen baart, komt, omdat 
het in ieder van ons lijkt te bestaan, op de loer ligt in 
de schaduw, begraven in afwachting van een destructief 
ontwaken. “Ik heb een schat aan haat en liefde in me 
waarvan ik niet weet wat ik ermee moet doen”, ver-
zuchtte D’Albert, een jonge nietsnut die zijn verveling 
voortsleept in de pagina’s van Théophile Gautiers roman 
“Mademoiselle de Maupin”. Voor de meesten van ons 
komt de haat nooit naar buiten. Sommigen laten zich 
er soms door overmeesteren. Voorbeelden zijn helaas 
legio door de geschiedenis heen. Armeniërs, Joden, 
Tutsi’s, Jezidi’s, Oeigoeren... Deze bevolkingsgroepen 
herinneren ons eraan dat genocide – en de angstaanja-
gende “groepswerking” ervan – ongetwijfeld de meest 
totale uiting van haat is : de ander wordt niet langer in 
een opwelling gedood; hij wordt elke dag opnieuw ver-
moord, tot de vernietiging van wat hij vertegenwoordigt 
en waarvoor men hem verantwoordelijk houdt... In een 
zwart-witte wereld, waar alleen daders en slachtoffers 
zijn, kan haat snel besmettelijk worden. 

De sneltoetsen 

De komst van sociale netwerken en hun discussieplat-
form lijkt deze tweedeling in de samenleving te heb-
ben versterkt. Als we het niet met je eens zijn, is dat 
omdat we absoluut zijn tegen wat je bent! We merken 
het vandaag aan de meer dan verhitte debatten rond 
de anti-Covid-vaccinatie in het algemeen: de kunst 
van het converseren en de nuances daarin passen niet 
goed in het digitale tijdperk. Het verval ervan wordt 
versterkt door het “stuurhut”-syndroom, volgens Olivier 
Ertzscheid, onderzoeker in de informatiewetenschappen 
en auteur van “Wat is de digitale identiteit?”: “Afge-
schermd in je auto, hoef je niet te twijfelen om een 
persoon daarbuiten te beledigen of te bedreigen die je 
de weg heeft afgesneden of te langzaam rijdt, omdat 
hij je toch niet hoort. Op Twitter, Facebook, enz. is het 
precies hetzelfde: op een scherm kan je zeggen wat je 
wil, omdat het geen directe gevolgen lijkt te hebben. 
De fysieke afwezigheid van een gesprekspartner maakt 
extreme, beledigende opmerkingen gemakkelijk en 
mogelijk.” In 2017 voerde het onderzoekbureau Kan-
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de tuin inzaaide, en tegenover de menselijke 
decadentie de zoete, frisse onschuld van de 
schepping liet zien. 

Zijn oudste broer was teruggekeerd uit 
krijgsgevangenschap en had onmiddellijk 
zijn baan weer teruggekregen en de zorgen 
van een vader daar boven op. Om dat aan 
te kunnen gaf hij opnieuw alles op en legde 
regelmatig zijn hele salaris op tafel. Micaël 
ging naar school en moest hiervoor elke dag 
25 km fietsen. Op deze manier spaarde hij de 
prijs uit van de trein, en ze leefden allemaal 
op die voet verder. De jongen groeide op 
ondanks de bomaanslagen, beperkingen, de 
kilometers op de fiets en de schoppen die hij 
tegen alles en nog wat gaf, in het bijzonder 
tegen de ballen op een voetbalveld tamelijk 
dicht bij zijn huis.

De jaren hadden niets nieuws onder de 
zon gebracht bij de familie in Belfort. Micaël 
had zijn diploma als bankwerker behaald 
en zijn oudste broer had eindelijk kunnen 

trouwen. Er heerste grote werkloosheid en 
van de 25 monteurs was alleen Micaël aan-
genomen. Maar hij was later weer vertrokken 
om nieuwe technieken te leren in de takken 
van de mechanica. 

Een onverwacht gunstige gang van zaken 
had onze bankwerker plotseling naar het ont-
werpbureau van Peugeot gevoerd. Hij werd 
daar belast met de controle op fouten bij de 
productie en de oorzaken ervan. Micaël leek 
daar de springplank voor succes te hebben 
gevonden, waarin zijn bestaan zich zou kun-
nen ontwikkelen. 

Hij keerde echter elke dag terug naar het 
land van de slingerende rivier de Doubs, 
onder andere op zaterdag om bepaalde cur-
sussen van het leger te volgen, dat hem naar 
de officiersschool had verwezen. De klauwen 
van de staat drukten zwaar en Micaël be-
gon zich af te vragen of er een manier was 
om aan dit slavenbestaan te ontsnappen. 
Op weg naar zijn avond- en ochtendlessen 

bestudeerde hij in de bus zonder passie het 
handboek voor de toekomstig officier. 

De dienstplicht van de jongeman met zijn 
gevestigde orde van de dingen nam hem he-
lemaal in beslag tot de dag, dat een beruchte 
storm alles op losse schroeven zette. De baro-
meter was erg laag gezakt en het vreselijke 
weer had veel opmerkingen veroorzaakt op 
het bureau waar ze de motorstoringen en 
hun oorzaken moesten uitkammen. Had in 
de natuur dit afschuwelijke weer ook zijn 
oorzaken? Gewoonlijk onbeantwoorde vra-
gen. Waren deze plotselinge uitbarstingen, te 
droge winters en natte zomers niet gewoon 
het gevolg van toeval? “Het komt omdat we 
uit puur egoïsme het natuurlijke evenwicht 
verstoren, en dat over de hele wereld,” ver-
klaarde de verantwoordelijke collega van 
de sector.

In de bus die hem ‘s avonds krakend door 
milieu vervuilende bochten terugbracht, pro-
beerde Micaël het mechanisme te begrijpen 

dat de universele orde van de dingen in 
evenwicht en perfectie hield. De volgende 
dag voelde hij zich op zijn werk nogal be-
roerd. Neusverkoudheid, dat was ook zo’n 
hinderlijk mysterie dat je overvalt, als je dat 
het minst verwacht. 

Maar Marcelin, zijn wijze collega, had ook 
in dit geval een verklaring van de oorzaken: 
ongetwijfeld overbelasting met als gevolg 
verstoring van het evenwicht, met weer als 
gevolg ziekte. Dus het geneesmiddel was 
gemakkelijk te vinden. “Als je kunt, de 
avondmaaltijd overslaan, water drinken, en 
zo nodig, ook morgen.”

Toen hij deze gedachte tijdens het avond-
eten aan zijn familie vertelde, veroorzaakte 
Micaël een algemeen protest. Sinds hij op 
dat bureau werkte, had hij duidelijk absurde 
ideeën. Hij was ziek, extra verzwakt door 
koorts en om zichzelf te genezen, wilde hij 
water drinken en niet meer eten! Dat was 
het tegenovergestelde van gezond verstand! 

tar Media een volkomen nieuw onderzoek uit, getiteld 
“24 Uur haat op Internet”. In één dag telde het op het 
wereldwijde web... 200.456 beledigingen. Dat staat ge-
lijk aan twee beledigingen per seconde. En nogmaals, 
het was slechts een enquête gehouden op de open-
bare platforums en beperkte zich tot een lijst van 200 
woorden. Racistische of antisemitische scheldwoorden 
hebben dit enorme aantal niet eens mede veroorzaakt, 
omdat de woorden “Joods”, “Arabisch” of “Moslim” 
per definitie geen beledigende woorden zijn. Aan de 
andere kant zijn ze wel aanwezig in een veelheid van 
haatdragende opmerkingen. 

Haat, een uiteenzetting

Haatzaaien kan vele gezichten hebben: waar de directe 
uiting van haat zal bestaan uit verbale bedreigingen 
en de ontkenning van de ander, zal achterbakse haat 
zich uiten in stereotypen, vooroordelen, generaliserende 
opmerkingen. Zou het gemakkelijker zijn om een on-
gedefinieerde massa, een object, een gevaar – echt of 
ingebeeld – te haten dan een bepaalde persoon?... Som-
mige politieke randfiguren hebben dit goed begrepen: 
wanneer stabiele elementen worden bedreigd, creëert 
dit verwarring die eenvoudige antwoorden vereist, ze-
kerheden. “Haat is één van die antwoorden”, zegt de 
psychiater Daniel Zagury. “Het zal één of meer schul-
digen aanwijzen, die de rol van zondebok zullen spelen 
waarop men zich zal kunnen afreageren.” Haat vindt 
zijn oorsprong in angst en wordt gevoed door perioden 
van grote verwarring, of het nu op politiek of econo-
misch gebied is... of op het gebied van de gezondheid.

Het uitblijven van een concrete oplossing voor de 
pandemie en de angst die dat oproept, zou dus de 
opbloei van een steeds ongeremdere, ongedifferenti-
eerde en gedigitaliseerde haat kunnen verklaren. Dat 
is echter niet de enige oorzaak. In het midden van de 
vorige eeuw waagde de Afro-Amerikaanse schrijver 
James Baldwin zich aan deze opmerking: “Ik kan me 
voorstellen, dat één van de redenen waarom mensen 
zich zo koppig vastklampen aan hun haat, is dat ze, 
als ze niet kunnen haten, het gevoel hebben hun lij-
den onder ogen te moeten zien.” Haat verdient het 
om veroordeeld te worden, wanneer het leidt tot een 
daad van vernietiging. Maar er moet ook onderzocht 
worden wat het eigenlijk in wezen is: het symptoom 
van een dieper kwaad, een uiting van een lijden dat 
ongeneeslijk lijkt. Dan kunnen we misschien beginnen 
het kwaad met wortel en al uit te roeien.

Julien Marteleur stelt de vraag: Waarom is er zoveel 
haat? Maar wat we ons vooral moeten afvragen is: waar 
komt haat vandaan? Om het kwaad met wortel en al uit 
te roeien, zoals in dit artikel staat, is het noodzakelijk 
om de oorsprong van het kwaad te kennen. In feite gaat 
deze oorsprong ver terug in de tijd. De Bijbel leert ons 
in het boek Genesis dat God in het begin de hemelen 
en de aarde schiep. In die tijd was alles perfect, haat 
bestond nog niet. Toen de aarde werd geschapen, met 
alle wezens die haar bewonen, werd deze schepping 
als volmaakt erkend. God vertrouwde daarom het rent-
meesterschap van de aarde, mensen en dieren toe aan 
een beschermende cherubijn met uitgespreide vleugels: 
Lucifer. Deze had oneindig dankbaar moeten zijn voor 
de eer die hem werd verleend. Hij had de Allerhoogste 
moeten verheerlijken voor zo’n teken van waardering 
en voor het vertrouwen dat in hem werd gesteld. 

Maar dat deed hij niet. Integendeel, Lucifer waardeer-
de de goddelijke welwillendheid niet, zijn dankbaarheid 
en gehechtheid aan God waren niet voldoende ontwik-
keld om de goedheid van zijn Schepper te compenseren. 
Omdat zijn hart niet door dankbaarheid gevuld was, 
ontstond daar ruimte voor andere ontluikende gevoe-
lens, in het bijzonder voor afgunst. Lucifer kreeg het 
idee om in opstand te komen, om de gelijke van God 
te worden. En om dit te doen, bedacht hij een plan: 
namelijk om de engelen die bij hem waren en het eerste 
mensenpaar tot zonde te bewegen, zodat hij ze in zijn 

macht zou krijgen. Door dit te doen, werd hij de vijand 
van de Heer, zijn tegenstander: de Satan. De Satan zag 
ook met ongenoegen dat de mens een vermogen had, 
dat hij zelf niet bezat: namelijk het vermogen om zich 
voort te planten. Hij voelde een diepe wrok die al snel 
uitgroeide tot jaloezie. Hij wilde de gevallen engelen 
die hem en het eerste mensenpaar hadden gevolgd, 
definitief afscheiden van de Heer en op dat moment 
was het gevoel van haat in zijn hart geboren. 

Deze beknopte uiteenzetting laat ons begrijpen dat de 
oorsprong van haat het egoïsme is en in het bijzonder 
het verlangen naar de macht om te heersen. Nu is er 
een bekend spreekwoord: Verdeel en heers; en haat 
doet precies dit werk van verdeeldheid, in tegenstel-
ling tot de goddelijke liefde die verenigt. 

Waarom voelen we haat? Vanwege het egoïsme in 
ons hart. We hebben onze naaste niet lief. We willen 
hem niet dienen. We hebben misschien niet de ambitie 
om te regeren, maar we willen niet dat anderen over 
ons heersen. Want dan zijn we bang om onze plaats te 
verliezen, de genegenheid van de mensen om ons heen, 
een eerbetoon, en we zien onze naaste als een rivaal, 
in plaats van hem als een broeder te beschouwen en 
van hem te houden. 

Haat heeft veel ellende aangericht onder mensen. Kijk 
maar naar de geschiedenis. Zoveel oorlogen, revoluties, 
conflicten van allerlei aard. Wat een triest schouwspel 
van al die mensenlevens die zijn opgeofferd voor de 
glorie van een paar tirannen. Om zijn verlangen om te 
heersen te bevredigen, aarzelde men niet om duizenden 
jonge mensen naar het slagveld te sturen. En vaak eis-
ten degenen die deze ware bloedbaden organiseerden, 
ook nog de naam van “christen” voor zichzelf op. Het 
is zeker niet de ware God die ze hebben gediend, maar 
de god van de oorlog en het despotisme: de Satan zelf. 

Niet iedereen gaat natuurlijk zo ver in het kwaad. 
Haat is echter overal. Het is voldoende om onze reac-
ties te onderzoeken, wanneer ons eigenbelang wordt 
geschaad of onze wil wordt gedwarsboomd, en dan te 
merken hoe snel een bitter gevoel in ons hart opdoemt 
en als dit blijvend is, duurt het niet lang of er komt 
haat in ons op. 

De Heilige Schrift vertelt ons ook over ontevreden-
heid, wat voor kwaadaardige zweer dat is. Deze kwaad-
aardige zweer is niet het gevolg van moeilijkheden die 
mensen misschien hebben ondervonden, integendeel. 
Die ontevredenheid verscheen juist in een tijd waarin 
grote vooruitgang ieders leven gemakkelijker heeft 
gemaakt. Deze zegeningen hadden dan gewaardeerd 
moeten worden; maar de egoïstische en ondankbare 
harten van mensen weten niet hoe ze dankbaar moeten 
zijn. Zoals Luther zo goed zei: “Het is onmogelijk dat 
de begeerte wordt bevredigd door de dingen die men 
begeert, als ze eenmaal verworven zijn. Net zoals de 
liefde voor geld groeit naarmate men meer geld heeft, 
zo neemt ook de dorst bij de dorstigen van ziel toe: 
hoe meer we drinken, hoe dorstiger we worden... Zo 
gaat het ook met alle begeerte.” 

Omdat de faciliteiten als gevolg van bepaalde tech-
nische en sociale vooruitgang niet met dankbaarheid 
zijn ontvangen, is er zo ook ontevredenheid in de 
harten van de mensen die profiteerden van al deze 
genade, gekomen. Hoe meer we hebben, hoe meer 
we willen ontvangen. Deze ontevredenheid wordt een 
kwaadaardige zweer genoemd, omdat die snel in haat 
zal veranderen. De haat van het volk die in de nabije 
toekomst een verschrikkelijke rampspoed zal veroor-
zaken, die het einde van de huidige heerschappij van 
het kwaad zal markeren. 

Nu, na het onderzoeken van de oorzaak en de gevol-
gen van haat, moeten we een andere vraag beantwoor-
den: hoe kan die worden overwonnen en geëlimineerd? 
Onze geliefde Heiland heeft ons de enige weg uit dit 
dode punt in de zonde getoond en er een voorbeeld 
van gegeven. Hij zegt ons: “Heb uw vijanden lief,  
zegen degenen die u vervloeken, doe goed aan degenen 

die u haten en bid voor degenen die u mishandelen en 
vervolgen.” Mat. 5: 44. 

Je zou je kunnen afvragen waarom je zulke prin-
cipes zou aannemen? Omdat dat de enige manier is 
om te ontsnappen aan de spiraal van het kwaad die 
ons onweerstaanbaar aantrekt, onder de invloed van 
de tegenstander, en ook omdat ons organisme een 
dwingende behoefte heeft om te blijven voortbestaan 
om de indrukken te voelen, als we de Universele Wet 
in praktijk brengen, namelijk dat we bestaan voor het 
welzijn van onze medemensen. Om het kwade te over-
winnen, moeten we het goede doen en alleen maar het 
goede; zelfs ten opzichte van degenen die ons schade 
berokkenen. Dit vraagt uiteraard om een verandering 
in ons karakter. We moeten ons egoïsme opzijzetten 
en altruïstisch worden. Het is gemakkelijk te begrij-
pen dat we om zo’n opleiding te volgen de krachtige 
hulp nodig hebben, die we bij onze dierbare Heiland 
vinden, door zijn offer en zijn kostbare verdiensten die 
ons in de ogen van God rechtvaardigen. 

In het spoedig te vestigen Koninkrijk van Christus 
op aarde zullen alle mensen deze opvoeding ontvan-
gen, die hen in staat zullen stellen hun bestemming te 
bereiken, namelijk het eeuwige leven. 

Wie heeft er gelijk?
Recente mondiale gebeurtenissen, of het nu op ecolo-
gisch, politiek of economisch gebied is, hebben geleid 
tot veel gedachten over de toekomst van onze samen-
leving. De meningen zijn verdeeld. Sommige mensen 
denken dat de mensheid zich er altijd uit heeft gered 
en dat het zo zal blijven, anderen zien een algemene 
ineenstorting in de nabije toekomst; wie moeten we 
geloven, wat moeten we denken? Ter illustratie ma-
ken we ruimte in onze kolommen voor een interview 
met de voormalige Franse minister van Milieu, Yves 
Cochet, door Fabrice Pouliquen. Het knipsel van de 
krant kwam bij ons zonder enige vermelding van de 
naam of de datum van publicatie. 

Yves Cochet verwoordde het zonder omwegen: de 
ineenstorting van de geglobaliseerde samenlevingen is 
“mogelijk al in 2020, waarschijnlijk in 2025, zeker rond 
2030”. Hoe kwam hij tot deze conclusie? De voorma-
lige minister van Milieu (2001-2002) en voorzitter van 
Momentum, een groep mensen die nadenken over de 
ondergang, legt het uit in een boekje “Over de onder-
gang, een essay over collapsologie” (ed. Banden die 
bevrijden), dat deze week is verschenen. 

Lijkt de samenleving na de instorting waar u het 
over heeft, in niets meer op die we kennen?
 

Als de menselijke soort de ineenstorting overleeft, denk 
ik dat er twee fases zijn. De eerste is een periode van 
overleving (tussen 2030-2040). Dit is de pijnlijkste, 
omdat hij wordt gekenmerkt door burgeroorlogen, 
hongersnoden en epidemieën. De wereldbevolking 
zal naar verwachting drastisch dalen tot slechts twee 
of drie miljard mensen. 

We mogen hopen op een fase van herstel rond de 
jaren 2050. Maar we moeten ons dan een wereld voor-
stellen zonder auto, zonder vliegtuig, waarschijnlijk ook 
zonder elektriciteit, en dus zonder internet. Het zullen 
zeer sobere samenlevingen zijn, die gebaseerd zijn op 
«lowtech» (eenvoudige technieken, vooral ontstaan door 
het recyclen van machines die in onbruik zijn geraakt).
 

Waarom zal deze mondiale ineenstorting een ener-
giecrisis als vertrekpunt hebben? 

Zonder energie bestaat de beschaafde wereld niet meer. 
82% van onze energiebehoefte wordt momenteel echter 
geleverd door fossiele bronnen die niet hernieuwbaar 
zijn. Dat zijn olie, gas, en steenkool. Deze energieën 
zullen schaarser worden of niet langer bruikbaar zijn, 
omdat de winning ervan duur zal worden. We moeten 
ons dan de schok van deze energiecrisis voorstellen 
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Micaël volgde, ondanks de afkeuring van de 
familie, het advies op en ging met een lege 
maag slapen, met zijn fles water. 

De volgende dag was de patiënt echter 
volledig genezen. Was dat toeval? Je zou 
kunnen twisten over een een theorie en die 
zelfs kunnen bespotten; over feiten was dat 
moeilijker. Op die dag was Marcelin vrij door 
een breuk in een bewerkingslijn, en zo was 
Micaël in staat om met hem terug te gaan 
naar de bron van de openbaringen, waaruit 
de wijsheid kwam die de dingen doorgrondde 
met vriendelijkheid, precisie, rechtvaardig-
heid en perfectie. 

In de busrit die hem ‘s avonds thuisbracht, 
had hij het eerste hoofdstuk van De Bood-
schap aan de Mensheid gelezen. Zo was de 
grootste waarde in de universele orde om te 
leven in dienst van de ander. De schrijver 
noemde concrete voorbeelden, zoals de zon 
die de familie van planeten diende zonder 
daar iets voor terug te eisen. Egoïsme was 
de destructieve engel en altruïsme de weten-
schap van het leven. Op basis hiervan werk-
ten het universum en de nieuwe familie die 
de Heer in deze tijd van het einde op aarde 
deed ontstaan.

Micaël had al snel begrepen, dat hij de 
roepingen van de wereld én die van de Ge-
rechtigheid en het goede niet kon omarmen. 
Als gevolg hiervan had hij zonder spijt alle 
militaire promotie-examens laten schieten 
en elke dag wierpen zijn ervaringen meer 
licht op het pad dat voor hem lag. Hij voelde 
echter wel bepaalde beproevingen. Hij kon 
niet God en iedereen, zijn kleine familie in 
het bijzonder, behagen. De vestiging van het 
Koninkrijk in zijn leven wierp dat van ande-
ren, die ondanks alles geloofden, dat ze op 
de gebruikelijke manier moesten doorgaan, 
een beetje onderste boven.

Het vergde moed voor de jongeman om zijn 
familie te vertellen dat hij van plan was om 
op zondag naar de stad te gaan om zich aan 
te sluiten bij degenen die bij elkaar kwamen 
om nieuwe dingen te op bouwen. Hij moest 
vroeg opstaan en al om 6 uur vertrekken. 
Micaël moest de eerste keer zijn moeder wak-
ker maken, omdat ze alle deuren zorgvuldig 
had gesloten en met de sleutels onder haar 
kussen had geslapen. De jongeman had net 
zijn trein gehaald. De volgende zondag had 
ze om een effectievere dam op te werpen de 

hele nacht voor de deur gelegen. Maar Micaël 
was vriendelijk ondanks alles en tegen allen 
in toch vertrokken. 

Hij was vertrokken ondanks de meest 
uitgewerkte bedreigingen, smeekbeden en 
stratagieën. “Vanavond zul je me niet meer 
levend aantreffen,” zei zijn moeder wanho-
pig. Zelfs dit had Micaël niet tegengehouden, 
omdat hij vond dat er niets zou kunnen ge-
beuren zonder Gods toestemming. ‘s Avonds 
had hij zijn moeder rustig en ontspannen 
teruggevonden. Ze zei toen tegen haar doch-
ters: “Elke keer komt hij thuis met van die 
stralende ogen. Je vraagt je af, wat ze hem 
te drinken geven!” 

Waarom kwamen ze niet mee om zelf 
te kijken en ook uit deze bron van levend 
water te drinken, zodat wie dan ook kon 
en moest weten wat hem te drinken werd 
gegeven. Niets was bovendien kostbaarder 
dan de vreugde te delen in dit Koninkrijk 
der broeders. 

De tijd ging voorbij en de tijd dat de jonge 
mecanicien zich weer bij het regiment moest 
aanmelden, was aangebroken. Deze dienst 
zou in principe zonder wapens worden ge-
daan, maar bij een leger dat zegebruikte. Mi-
caël stond echter niet ongewapend tegenover 
deze situatie en, om zijn geloof te versterken, 
had hij nog steeds het vooruitzicht van het 
congres. Zijn familie had andere plannen en 
was een en al verontwaardiging, toen hij zijn 
afwezigheid bij de kerstdagen aankondigde. 
“Dat hebben we nog nooit meegemaakt! 
Ging hij zo om met de zijnen en was dat 
de dankbaarheid die hij toonde aan hen die 
zoveel voor hem hadden gedaan?” Dit was 
een groot dilemma, en moeilijk te begrijpen, 
hoewel de Meester voor hem de familiegeest 
duidelijk had gemaakt: “Wie is mijn moeder, 
wie zijn mijn broers?”

Micaël zag niet meer, hoe zijn wens zou 
worden vervuld, toen een uur voor het ver-
trek van de trein de situatie zich omkeerde. 
Eén van zijn zussen had plotseling besloten 
om een hemd voor hem te strijken, terwijl 
de andere ondertussen zijn koffer voor hem 
pakte, en zijn moeder hem zelfs een envelop 
toestopte waaraan ze toevoegde: “De treinen 
naar Zwitserland zijn vast niet gratis!”

Micaël zag hierin de hand van God en 
begreep dat Hij altijd meester was over de 
situatie. Ook zijn broer moest dit wel opmer-

ken, maar met wrok, omdat hij zag dat niets 
zijn kleine broertje op deze weg kon stoppen, 
die beweerde de “droom” van de familie van 
volkeren te realiseren en de “illusie” had om 
die familie op een dag op de hele aarde zou 
zien wonen. De jongeman hoorde de stem 
die de werkers van het laatste uur opriep 
en hij was niet de eerste die voor de gunst 
van God moest kiezen tussen de wereld en 
het Koninkrijk.

Michael had zich dus aangemeld bij de op-
roep tot de militaire dienst. Hij bevond zich nu 
in die groep waarin een geest heerste die niet 
die van de Meester was. In Duitsland had hij 
zich eerst in een rustige functie die hem tijd 
liet, in De Boodschap verdiept. Hij bewaarde 
het boek in een la die hij dicht deed, als er 
iemand langs kwam. Deze manier van doen 
had de verantwoordelijke van de kamer naast 
hem nieuwsgierig gemaakt. Zo kon hij over 
zijn hoop en verwachting spreken tegen deze 
man die juist ook op zoek was naar de waar-
heid. En deze had al snel zijn bijval betuigd 
voor het Rijk der Gerechtigheid en Micaëls 
vreugde was die dag verdubbeld. 

Hij bevond zich toen in Algerije in het 
binnenland, waar de oorlogstoestand voort-
duurde. De troep had die hitte ervaren tij-
dens de toespraak van de kapitein, dat het 
noodzakelijk was om zich bewust te zijn van 
de gevaren en om geen stap te zetten zon-
der een geladen geweer bij zich te hebben. 
Deze keer had Micaël zich echt op de school 
van de kleine heiden gevoeld. De troep had 
toch vragen mogen stellen en Micaël had zijn 
hand opgestoken. “U moet er in ieder geval 
maar niet op rekenen, dat ik een geweer zal 
dragen.” Dit pacifistische idee gedachte was 
ontploft als een kanonschot in de blauwe 
lucht, en onze bezwaarmaker had zichzelf 
zonder meer veroordeeld zien worden tot 
het legioen. Maar de kapitein herinnerde 
hem er later aan. “Dat had je me tussen vier 
ogen kunnen vertellen. Goed! Omdat jouw 
God jullie wapens verbiedt, blijft u op kan-
toor en bent u vrijgesteld van de dagelijkse  
dienst.”

Micaël respecteerde iedereen en de lei-
ders hadden sympathie voor hem. Zo kon 
hij met verlof gaan om zijn nicht, die lerares 
was in Algiers, te bezoeken. Maar hij had 
exemplaren van de Gids laten komen en op 

zijn vrije dagen klopte onze dienstplichtige 
op de deuren in de steden Oran of Sidi-bel-
Abbès, om het ideaal bekend te maken dat 
hem gelukkig had gemaakt.

Twee hele jaren gingen voorbij onder de 
Afrikaanse hemel. Het verblijf werd voort-
gezet, zoals deze oorlog die nooit eindigde, 
maar Micaël had niet gewacht tot hij zou 
eindigen om in zijn leven de principes van 
het Koninkrijk toe te passen, waarvan hij de 
ster had gezien. Hoewel hij geen geest voor 
wapens had, had hij wel de wapens van de 
geest en natuurlijk gebruikte hij die wapens, 
terwijl zijn medewerkers die andere gebruik-
ten. Dit was de school van de kleine christen 
in liefde en geloof. De omgeving was gun-
stig en de soldaat zonder geweer had gezien 
hoe de vinger van de Voorzienigheid zich in 
hem kon demonstreren. Het gevoel van deze 
zachte bescherming onder Gods vleugels had 
hem vaak in een diepe vreugde gebracht, als 
hij de onmetelijkheid peilde gedurende het 
waken ’s nachts. 

Het was duidelijk dat hij dit geluk niet 
voor zichzelf kon houden en onverschillig kon 
blijven voor deze vooruitzichten. Er waren 
weinig werkers voor deze kolossale onder-
neming. Hij had derhalve systematisch elke 
belemmering in die richting weggenomen. 
Hij was met deze vaste beslissing in zijn hart 
teruggekeerd naar het continent, terwijl hij 
negeerde hoe dit alles zou kunnen worden. 
Ten eerste, hoe kon hij dit nieuws aan zijn 
dierbare familie presenteren, aan degenen 
die in het beste geval hoopten dat hem te 
zien “slagen” in de samenleving. Micaël 
had niet gewacht tot de ogen open gingen, 
of totdat de ongelovige Thomassen met hun 
vinger de ineenstorting van het grote Baby-
lon en de komst van het Koninkrijk zouden 
kunnen aanraken. Hij had zich in dienst 
van God gesteld volgens de oproep die hij 
had gehoord, tot zegen van alle volkeren 
van de aarde en van hemzelf in het bijzon- 
der.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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op andere vlakken van onze samenleving: landbouw, 
gezondheid, veiligheid, telecommunicatie, financiën... 
Hoe kunnen we deze diensten onderhouden, als er 
geen energie meer bestaat, of als het te duur is om 
deze te produceren? 

Bent u niet bang, dat dit essay zal worden ontvan-
gen als weer een nieuwe profetie die, net als ande-
re, zal worden weersproken door de geschiedenis? 

Ja, dat verwacht ik wel. Om nog maar te zwijgen van 
klimaatsceptici ; er zullen altijd mensen zijn die zeggen 
dat de mensheid zich altijd heeft weten te redden of 
dat er al beschavingen zijn ingestort zonder de hele 
mensheid met zich mee te slepen. Deze keer is het 
anders, omdat onze samenlevingen geglobaliseerd 
zijn en omdat onze menselijke activiteiten vandaag 
de dag een aanzienlijke wereldwijde uitwerking heb-
ben op het ecosysteem van de aarde. We zitten in de 
ontkenningsfase. De enormiteit van deze ineenstorting 
overtreft onze cognitieve mogelijkheden. 

Wat is er dan nodig om de gevolgen te beperken? 
Moeten we proberen de wereldbevolking te ver-
minderen, waar u al over sprak? 

Ik neem inderdaad een neo-Malthusiaans standpunt 
in (1) en ik betreur het dat deze kwestie van overbe-
volking een taboe is gebleven. Ik heb lang gedacht 
dat er een heel gedegen programma van opleiding en 
informatie over gezinsplanning moest komen en voor 
Europa gepleit voor het staken met een derde zwan-
gerschap. Omdat in Europa de ecologische voetafdruk 
per individu een van de belangrijkste is. Ik heb het 
over het verleden, want anno 2019 is het al te laat om 
de instorting te voorkomen. De uitdaging is veel meer 
om de gevolgen te minimaliseren door concrete acties. 
Bijvoorbeeld door het vertienvoudigen van nationale 
stoeterijen om het fokken van trekpaarden te doen 
herleven, zodat we er in Frankrijk 10 tot 15 miljoen 
van kunnen hebben in 2050. Daar zal men om lachen, 
maar het is beter dan inzetten op 100% elektrische en 
autonome voertuigen in 2050. 

Hoe bereidt u zich voor op uw 7 hectare grote be-
zitting ten noorden van Rennes? 

Ik kocht dit gebied 15 jaar geleden met mijn dochter. 
We proberen er een autonoom en solidair ecologisch 
gebied van te maken. We hebben goede vooruitgang 

geboekt op het gebied van autonome energie- en water 
voorziening. De volgende stap is het benaderen van 
autonome voedselvoorziening door het ontwikkelen 
van permacultuur. Ik dring ook aan op «solidariteit». 
Samenwerking tussen buren zal één van de pijlers zijn 
van de samenlevingen van 2050. Tenminste, als er dan 
nog mensen zijn. 

–––––––––––––––––
(1) neo-Maltusian: uit de leer van Thomas Malthus 

(1766-1834), volgens welke de bevolkingsgroei veel 
sneller is dan de groei van de voedselproductie, wat 
een beperking van het geboortecijfer vereist om hon-
gersnoden als gevolg van overbevolking te voorkomen. 

Yves Cochet’s opmerkingen in dit artikel lijken 
plausibel en volledig mogelijk. Sterker nog, als we 
denken aan de huidige situatie, komen deze vragen 
in onze gedachten: “Waar gaan we heen? Kan het zo 
doorgaan?” Anderen denken met een optimisme dat 
door niets gestopt kan worden, dat alles in orde is en 
dat men zich geen zorgen hoeft te maken. Zolang als 
de wereld bestaat, heeft de mens alle natuurrampen, 
oorlogen, enz. overleefd.

Om hun stellingen te ondersteunen hebben degenen 
die denken dat de ineenstorting onvermijdelijk is, de 
factoren naar voren gebracht waarvan zij geloven dat 
die daartoe zullen leiden: uitputting van de natuurlijke 
hulpbronnen, crisis in de biodiversiteit, klimaatverande-
ring, economische crisis, burgeroorlog, enz. Deze oor-
zaken zullen gevolgen hebben, waaronder: drastische 
vermindering van de wereldbevolking, ondergang van 
de staten, het einde van fossiele en nucleaire energie, 
waaraan een sterke erosie van de bodem en een hoge 
mate van lucht- en waterverontreiniging moeten worden 
toegevoegd. Als we al deze elementen samenvoegen, 
kunnen we daar gemakkelijk uit afleiden dat het le-
ven op aarde moeilijk, zo niet onmogelijk zal worden. 

 Wat onze moderne wetenschappers en denkers lijken 
te negeren en wat niet in hun analyses voorkomt, is 
wat het Goddelijke Woord zegt over toekomstige tijden. 
Het kondigt een weergaloze verdrukking aan, maar er 
is een verschil van mening over de oorzaken van deze 
rampspoed. Terwijl onze geleerden spreken van vervui-
ling, oorlogen en inflatie, verklaart de Bijbel formeel 
dat de belangrijkste oorzaak van de grote nood die voor 
de deur staat, het feit is dat de mens de Wet van de 
Heer niet gehoorzaamd heeft. Deze ongehoorzaamheid 

wordt in de Heilige Schrift : de zonde genoemd. Dit is 
wat de apostel Paulus onder andere zegt in zijn brief 
aan de Romeinen, Rom.1: 20-25, 28. We kunnen veel 
passages citeren die deze stelling bevestigen. 

 Dus voor ieder persoonlijk is de dood de gelijkwaar-
digheid van de zonde. Rom. 6: 23. Voor allen samen 
is het de ondergang van de samenlevingen. Neem als 
voorbeeld het Joodse volk dat als natie werd vernie-
tigd in de jaren 70 na Christus. Deze gebeurtenis werd 
aangekondigd door onze geliefde Zaligmaker, Matth. 
23: 38.     

Hoewel het nog steeds mogelijk is om te bedenken 
wat er over een paar jaar kan gebeuren, lijkt de verre 
toekomst van de mensheid veel moeilijker te bepalen. 
En toch blijkt de Bijbel nogmaals een waardevolle hulp 
te zijn. En als het moeilijk is om te geloven wat die 
ermee te maken heeft, moeten we toch eens proberen 
de profetieën te analyseren die al vervuld zijn. Toen 
ze werden aangekondigd, was er nog een lange weg 
te gaan, maar wat ze voorspelden, is tot op de letter 
uitgekomen. Dit zou ons moeten aanmoedigen om dat 
kostbare boek van het Goddelijke Woord te vertrouwen. 
En wat zegt dit over de toekomst van de mensheid? Het 
spreekt van een herstel van alle dingen: Handelingen 
3: 21. We staan aan de vooravond van het einde van 
deze zondige wereld, waarop de introductie van het 
Koninkrijk van God op aarde zal volgen. 

Dit is geweldig goed nieuws dat iedereen die zich 
om het lot van de mensheid bezorgt, gerust kan stel-
len. De Heer heeft dit gigantische werk van het herstel 
van alle dingen ondernomen, dat begon zodra de mens 
tot zonde verviel in Eden. Er werd een belofte gedaan: 
“Het nageslacht van de vrouw zal het hoofd van de 
slang verpletteren.” Gen. 3: 15. En onze beminde Hei-
land is gekomen om deze profetie te vervullen door te 
sterven aan het kruis; de apostel Paulus vertelt ons: 
“Hij heeft de overheden en de autoriteiten ontwapend, 
en in het openbaar te schande gemaakt door het kruis 
over hen getriomfeerd.” Kol. 2: 15. Hij heeft voor ons 
de overwinning veroverd en daardoor zal het kwaad 
in al zijn vormen verdwijnen van het oppervlak van 
de aarde en uit de lucht er omheen. Het kwaad zal 
worden vervangen door het goede, dat zal door alle 
intelligente schepselen worden beleefd, tot glorie van 
hun Schepper, de grote God van de hemel, en voor de 
eeuwigheid. 


