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len kan brengen. Inderdaad, als een verkoper aan zijn 
koper alle gebreken van zijn koopwaar vertelde, zou 
deze laatste ze niet kopen. Ook laten echtgenoten vóór 
het huwelijk zich niet zien zoals ze eigenlijk zijn, en 
ze zeggen niet alles wat ze denken. Maar ze denken 
wel, en zelfs heel veel, maar zelden voordelige, nobele 
en mooie dingen. En op één of andere dag mondt dit 
uit in allerlei gevoelens die verwarring en geschillen 
in het gezin zaaien. 

Anderzijds veroorzaakt de gewoonte iedereen te 
verdenken, in het wilde weg te spreken zonder na te 
denken, zaken te kleineren of te overdrijven allemaal 
noodzakelijkerwijze een karakter waar alles aanwezig 
is, behalve oprechtheid. Men is dan zeer toegankelijk 
voor duivelse invloeden en men kan niet echt geluk-
kig worden, want de demonen kunnen met ons doen 
wat ze willen. 

Zo’n verwrongen en vervalst karakter verbeteren is 
geen sinecure. Integendeel, het is een onmetelijk werk 
dat beproevingen en terechtwijzingen noodzakelijk 
maakt die men pijnlijk in zijn hart voelt. Maar om zich 
te veranderen is dat allemaal nuttig, zelfs onontbeerlijk. 
Zo slagen we erin te begrijpen wat waarheid en dwa-
ling betekenen, om zo geheel en al waarachtig en op-
recht te worden, met als resultaat het volmaakte geluk. 

Tegenwoordig zijn er zeer weinig mensen die ten 
volle verlangen hun schijnheilig en verwrongen ka-
rakter te verbeteren. Uit zichzelf zouden zij er overi-
gens niet in slagen. Daarvoor is de hulp van de Heer 
nodig. Welnu, in het algemeen staan de mensen niet 
in contact met God. Daarom zijn zoveel mensen soms 
erg wanhopig als het ongeluk hen treft. Op allerlei 
manieren wordt hun ziel gekweld. Zij kunnen er zich 
geen rekenschap van geven dat dit alles in eerste in-
stantie voortkomt uit hun vervalst hart, dat volkomen 
verdraaid is en ontdaan van oprechtheid en waarheid. 

Zoals wij hierboven gezegd hebben, is de mens ver-
plicht lang te studeren om veel te weten als hij in het 
leven wil slagen. Het merendeel van de zaken die hij 
bestudeert, dienen enkel om zijn intelligentie en zijn 
geweten nog meer te vervalsen. En als men hem iets 
aanbiedt wat hem echt verstandig, echt wijs en geluk-
kig en levensvatbaar zou kunnen maken, wil hij er niets 
van weten. Dat vanwege zijn bagage aan valse kennis 
die hem een slechte basis geeft, en hem op gedachten 
brengt die in complete tegenstelling zijn met de waar-
heid en de goddelijke wijsheid. Meestal moet hij vele 
zeer bittere beproevingen en ervaringen meegemaakt 
hebben en moet de teleurstelling compleet in zijn ziel 
zijn, opdat hij tot het licht, geopenbaard in Jezus Chris-
tus, onze dierbare Verlosser wil naderen.

De oprechtheid, basis van het geluk

HET woord “oprechtheid” betekent een ware uit-
drukking van de gevoelens die zich in het diepste 

van ons hart bevinden. Over het algemeen bestaat ze 
niet bij de mensen, want zij zijn gevoed met een geest 
die oprechtheid onmogelijk maakt. Daarom speelt zich 
onder de mensheid een voortdurend toneelstuk af, 
komisch of dramatisch, al naar gelang de situatie. Dat 
komt voort uit het feit dat de mensen niet houden van 
waarheid. Nochtans zoeken sommigen naar haar. Zij 
zouden haar graag vinden, maar ze slagen er niet in, 
omdat zij het licht de rug toekeren en zichzelf bescha-
duwen met hun gevoelens en hun gewoonten. 

De waarheid is vriendelijk, toegenegen, vol goede 
vruchten, vreugde en hoop. Ze is ontdaan van alle ont-
goocheling en vult het hart met geluk. Men zegt vaak 
dat de volle waarheid niet goed te vertellen is. Dat komt 
door het feit dat de mensen, daar ze niet oprecht zijn, 
ook geen onderscheid kunnen maken tussen wat echt 
en wat vals is. Zij houden zeer dikwijls een dwaling 
voor de waarheid. 

De ware dingen zijn steeds goed en mooi, steeds vol 
liefde, welwillendheid en goedheid. Alles wat kwaad 
ademt, alles wat pijnen, teleurstellingen en verdriet 
veroorzaakt, alles wat doet lijden en sterven is geen 
waarheid. Het is een dwaling. Doch die blijft niet be-
staan. Ze zal op een dag verzwolgen worden door de 
waarheid, die het toevluchtsoord van de leugen en de 
valsheid zal overstromen. Het goede zal op een dag 
voorgoed en het kwade volledig overwinnen, over de 
ganse aarde. Bijgevolg zal de dood, die het resultaat 
is van het kwade, ook vernietigd worden door het le-
ven, het ongeluk door het geluk, dat als een prachtig 
vaandel van de goddelijke genade op de hele aarde zal 
wapperen, zoals het overal elders in het heelal wappert. 

De fundamentele dwaling is dat de mensen tegen-
woordig niet echt van elkaar houden. Als ze elkaar 
beminnen, is het een losbandige, volledig oneven-
wichtige liefde die niets waarachtigs heeft, omdat zij 
egoïstisch is. Men houdt van een persoon voor zichzelf 
op een egoïstische manier, en niet voor het goede van 
de persoon van wie men beweert te houden. 

De echte liefde, dus de goddelijke liefde, is standvas-
tig, terwijl deze van de mensen dat niet is, juist omdat 
zij niet echt is. Dat gaat samen met het gebrek aan 
oprechtheid. Als de mensen oprecht waren, zouden zij 
hun hart voor elkaar openen en zouden ze verlangen 
elkaar te troosten. Maar daar ze niet oprecht zijn en 

hun eigen belangen verdedigen, omdat zij steeds ge-
heime gedachten in hun hart hebben, doen ze elkaar 
kwaad door zich steeds het beste deel van iets toe te 
eigenen, ten nadele van de naaste. Inderdaad, de pro-
fiteurs ondergaan zelf vroeg of laat de gelijkwaardig-
heid van hun egoïstisch en baatzuchtig gedrag, want 
men oogst steeds onvermijdelijk wat men zaait. Het 
kwaad brengt het ongeluk teweeg, terwijl het goede 
de zegen veroorzaakt. 

Deze duivelse mentaliteit van profiteren en bin-
nenhalen bestaat overal op de aarde, van boven tot 
onder op de maatschappelijke ladder, in ‘t klein of in 
‘t groot, volgens de mogelijkheden van de enkeling of 
van de gemeenschap. Er is dus overal toneelspel en 
een gebrek aan oprechtheid. In de wereld wordt alles 
gecontroleerd. Dit wordt nodig geacht. Men controleert 
zelfs de boekhouders en de bankiers. Er zijn contro-
leurs van wie het de rol is om te controleren. Maar deze 
controleurs staan zelf onder hoger geplaatsten die hen 
op hun beurt controleren. 

Dat bewijst heel goed dat oprechtheid totaal onbe-
kend is voor de mensen, alhoewel ze hun best doen 
om door te gaan voor oprecht en eerlijk. Wat tot onop-
rechtheid leidt is de gedachte dat we, als we de dingen 
zeggen zoals ze zijn, minder gewaardeerd en daardoor 
benadeeld zullen worden 

Het verschrikkelijke egoïsme ingeprent in het hart 
van de mensen maakt hen ongehoord kleingeestig, 
vrekkig en bekrompen, zozeer, dat ze hun geweten 
schenden en dieven, leugenaars, schijnheiligen, hui-
chelaars en moordenaars worden, want dit alles gaat 
samen. Het spreekt vanzelf dat zulk gedrag de mense-
lijke samenleving beslist op allerlei manieren verstoort, 
namelijk door twisten, oorlogen, dood en een complete 
verblinding die het niet mogelijk maakt de weg naar 
het geluk te onderscheiden, die toch open ligt voor 
allen die willen. 

De mensen leren vele dingen. Zij leren profijt te 
halen uit de landbouw, de industrie en de handel. 
Zij studeren jarenlang en proppen hun hoofd vol met 
kennis waarvan ze zich later misschien nooit zullen 
bedienen. Daarentegen leren zij niet wat essentieel is, 
te weten oprechtheid, die als enige het hart gelukkig 
kan maken. Alle andere kennis geeft geen enkele reële 
en duurzame voldoening.

Er wordt wel getuigd dat oprechtheid een deugd is, 
maar men laat terzelfder tijd zien dat ze ernstige nade-

De arm van Nicoline 

HET kleintje was nog maar 5 jaar oud. 
 Ze droeg haar arm in een mitella maar 

dat had niet veel te maken met de gebeur-
tenissen die de naties toen teisterden. De 
oorlog brak wel meer dan ledematen. De 
voorwendselen om dit te doen waren sinds 
Kaïn niet veranderd, want het menselijk hart 
was wanhopig slecht. Dat kon je al nagaan 
sinds het ontstaan van de geschiedenis, en 
de arm van God die de inspiratie van de 
profeten had laten stromen, verhinderde de 
drama’s niet, die de mensheid altijd weer in 
de vernieling stortten. 

Nicoline liep dus verlegen met haar arm 
in een doek en haar frêle figuurtje deed je 
meteen bedenken dat er niet veel voor nodig 
was geweest om die breuk te veroorzaken. 
Het was niet door de vlucht voor de bezet-
ter. Twee jaar geleden was het en het kind 
had nooit begrepen wat er toen gebeurd 

was. Ze waren door Frankrijk getrokken, 
meegesleurd in de uittocht en de algemene 
paniek. 

Nicoline herinnerde zich een enorm trein-
station en die zich verdringende menigte, 
verwilderd, buiten zichzelf, nutteloos tegen 
het gezonde verstand in vluchtend voor de 
realiteit van hun lot. Ze waren toch weer 
teruggekeerd naar hun dorp, heimelijk slip-
pend door de mazen van het net. 

Nicoline zou onder de bescherming van 
haar oudere zus, eigenlijk nooit haar spaak-
been hebben hoeven breken, maar het kwam 
in de beste families voor. Therese was tien 
jaar ouder en verving haar moeder zo goed 
dat je zou denken dat zij de moeder was. 

Adeline, de moeder, kon de pijn van het 
donkere tijdperk van haar eerste huwelijk 
niet vergeten. Die ervaring had dan ook bijna 
tien jaar geduurd. Vaak riep ze die ongeluk-
kige herinneringen weer op omwille van haar 
kinderen. Ze wilde dat kwaad voorkomen 

door het voorbeeld van Valérien aan de kaak 
te stellen. Toch was hij geen jammerlijke 
bruut geweest. Integendeel, hij zag er goed 
uit en kon nog beter praten. Maar hij was 
gewoon lui, wispelturig en losbandig, en dat 
was genoeg om een gezin in angst en ellende 
te storten. Hij had een goede naam gehad, 
maar zijn moeder was verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van zijn ondeugden. Ze 
had in hem kwaliteiten willen zien die haar 
man niet had gehad en had altijd een oogje 
dichtgeknepen voor de leugens die hij met 
opmerkelijk gemak aan het verzinnen was. 
Hij had werkelijk alles gekregen wat hij 
wilde zonder dat hem iets tegen zat en had 
het fortuin van zijn moeder er in pleziertjes 
doorgejaagd. Maar zij had ondanks alles niet 
willen begrijpen, dat ze hem meer kwaad dan 
goed had gedaan. 

Adeline was niet zo. Haar dochters riskeer-
den niets van die aard. Therese had er een 
staaltje van meegemaakt, want ze had ooit, 

slechts één keer, 50 cent uit de portemonnee 
van haar moeder gehaald. Het was om een 
sponsje te kopen, want ze was de enige in 
de klas die dat niet had om haar lei schoon 
te maken. “Waar heb je het geld vandaan 
om dat te kopen?” zei Adeline. ‘s Middags 
was ze met het meisje mee naar school ge-
gaan en had in het bijzijn van de juf en de 
verzamelde klas verklaard: “Ik breng je een 
kleine dief.”

Therese was bijna gestorven van schaamte 
en verdriet. Alle cellen van haar wezen 
moeten de belediging tegelijkertijd hebben 
geregistreerd. Er was geen enkel risico meer 
dat ze het weer zou doen door de invloed van 
die vaderlijke demon, maar nu, als er iets 
ontbrak op school, waren alle ogen onmid-
dellijk op haar gericht. In die periode kon 
alleen de tijd de spons voor de lei, en andere 
beproevingen passeren, maar het spoor ervan 
verdween niet. 

De kwalijke damp van de kwellingen van 

Nr. 8   Augustus 2022
60e jaar



2 DE GIDS VAN HET RIJK DER GERECHTIGHEID

haar eerste gezin verdween langzaam. Ade-
line riep ze af en toe terug uit de obsessieve 
angst dat ze zouden herrijzen, maar Nicoli-
nes vader was een goede werker. Ze leefden 
dus zuinig en Thérèse volgde met een lief-
devolle blik het zusje dat wegteerde onder 
haar gips. Toen ze eindelijk uit dit keurslijf 
bevrijd werd, bleek dat het bot slecht gezet 
was. Wat een ellende! Het moest opnieuw 
worden gebroken en gezet. De hele familie 
had er nachtmerries van. Nicoline was al zo 
fragiel. Alle rampen van de bezetting, mate-
rieel gebrek, en de politiek werden naar de 
achtergrond verbannen tot de kleine haar 
verlegen glimlach weer terug zou hebben.

Adeline was ongetwijfeld heel star in zaken 
van rechtvaardigheid of eerlijkheid, maar ze 
zou haar leven hebben gegeven voor haar 
kinderen. Voor hen arbeidde ze op het land 
en werkte ze hard. Ze zaten met z’n zevenen 
aan tafel, maar ondertussen was Nicoline 
toch vaak alleen en observeerde lange tijd 

vanuit haar raam het werk van de boeren 
die met hun ossen ploegden en oogstten. 
De hele middag volgde ze deze draaimolen 
onder de brandende zon en dit alles straalde 
een diepe vrede uit, een harmonie die werd 
gevierd door het gezang van de vogel in het 
azuurblauw van de hemel. 

De kleine was weer blij, toen haar arm 
bevrijd werd van het stijve omhulsel, maar 
toen werden de vijandelijkheden van de 
oorlog hervat. Deze keer gingen de soldaten 
weg voor de bevrijding, en daarvoor was de 
vader met zijn regiment meegegaan. Hij zat 
vast in de zak van Duinkerke. Een officier 
had hem toen zijn plaats op het schip voor 
Engeland gegeven. “Ga, je hebt kinderen.” 
Deze opmerkelijke man moest dat met zijn 
leven bekopen. Hij werd nooit terug gezien. 
Gaston, de vader van Nicoline, dacht er vaak 
over na. Dit ondermijnde zijn opvatting, dat 
alles afgelopen was als je stierf. Dat was toch 
niet eerlijk. Hoe kon je je dankbaarheid je-

gens iemand uiten, als die er niet meer was... 
Maar was er dan gerechtigheid? De groten 
aten de kleintjes op en de zon scheen toch 
niet voor iedereen gelijk! Hij had daarom 
weer zijn stellingen opgevat uit de enige 
krant die de drempel van het huis overkwam: 
L’Humanité en Nicoline las die krant ook. 

Het land was bevrijd en de arm van het 
meisje ook. Bewegen was dus voor beide 
kanten gemakkelijker en vrijer geworden 
en deze bevrijding was door ieder uit ganser 
harte gevierd. Het was echter moeilijk om 
geen zorgen te hebben. Het einde van een 
oorlog was niet een einde van beproevingen. 
De gezondheid van het meisje bewees dat. 
Door een vervelende ziekte, de mazelen die 
de dokter krachtig had bestreden, was ze ach-
teruit gegaan en verzwakt. Het jaar daarop 
had een kinkhoest die haar onophoudelijk 
deed schudden, alle geboekte vooruitgang 
weer te niet gedaan. Opnieuw moesten ze 
vechten tegen een vijand die meedogenloos 

was tegen de meest kwetsbare van allemaal. 
Een ongelijk gevecht tegen een gemene te-
genstander. Maar ze konden toch opnieuw 
de overwinning uitroepen, en eindelijk de 
triomf trompet steken, toen helaas longont-
steking alles weer op losse schroeven zette. 
De hoop was bijna verloren. Elk herstel was 
heel moeilijk en resulteerde uiteindelijk in 
een verslechtering. Er verstreken dus jaren 
in een permanente bezorgdheid voor terugval 
en zonder de wetenschap in twijfel te trekken 
die vocht tegen steeds sterkere microben. 

Nicoline kon bij dit regime het grootste 
deel van de tijd niet naar school, maar ze las 
veel, nam gemakkelijk op, dacht vooral veel 
na. Zo had ze in de pagina’s van L’Humanité 
geleerd dat Russische geleerden tegen het 
jaar 2000 een manier zouden hebben ge-
vonden om de dood te overwinnen. Dit had 
haar enorm veel goed gedaan, want ze huilde 
vaak ‘s nachts bij de gedachte dat haar lieve 
ouders zouden sterven.  

Tegenwoordig heeft de Eeuwige een heel spe- 
ciale boodschap aan de mensen gezonden opdat zij de 
waarheid zouden kunnen kennen en haar naleven, om 
al vandaag tot hun nut van de vestiging van het Ko-
ninkrijk van God te kunnen genieten, dat zich al aan 
de horizon begint af te tekenen. De Boodschap aan 
de Mensheid, namelijk Het Gedenkboek, waarover de 
profeet Maleachi ons spreekt, werd nu geschreven door 
de trouwe en wijze Dienaar vermeld in het evangelie 
van Mattheüs 24: 45. Deze boodschap toont aan de 
mens de weg van de oprechtheid, de rechtschapenheid 
en de waarheid die het hem zal toelaten niet in het graf 
af te dalen, maar van het huidige tijdperk naar dat van 
het Koninkrijk van God te gaan zonder eerst te moeten 
sterven. Dit zijn grandioze instructies die aan de goed 
ingestelde mensen ter kennis gebracht worden, omdat 
de tijd daarvoor gekomen is. 

Het Gedenkboek maakt het voor iedereen mogelijk 
het plan van God te begrijpen, de prachtige bedoe-
lingen die Hij van tevoren had voor de redding, de 
bevrijding, de zegen en het herstel van de mensen op 
de aarde. Deze zal ook volledig hersteld worden in de 
tijd van het herstel van alle dingen, waarvan de eerste 
stralen zich al tonen. 

Om levensvatbaar te worden, moeten we volledig 
van mentaliteit veranderen. We moeten onze onop-
rechtheid opzijschuiven en door en door eerlijk worden. 
We moeten de waarheid naleven om waarachtig te wor-
den. De waarheid is de liefde, de altruïstische liefde. 
We moeten dus leren beminnen op de goede manier, 
een totaal onbaatzuchtige manier, volgens de principes 
van de universele wet. Deze wil dat iedereen voor het 
goede van zijn naaste bestaat: “Heb God boven alles 
lief, en uw naaste zoals uzelf, dat is de hele wet en de 
profeten. Doe dat en u zult leven.“ 

Als we trachten ons van onze onoprechtheid te ont-
doen, slagen we erin onszelf te kennen en alle gebrek 
aan oprechtheid te ontdekken waarvan ons hart door-
drongen is. Het is wat wij leren als wij de school van 
Christus, een school vol welwillendheid en tederheid, 
binnengaan. Daar leren we ons hart te openen en niet 
meer te sluiten. We openen ons hart voor onze naaste 
en we trachten voor zijn bestwil te bestaan. Dat kun-
nen we natuurlijk alleen doen als wij ons onder de 
bescherming van onze geliefde Verlosser stellen, de 
prachtige Herder van onze zielen, die zorg draagt voor 
ons en die waakt opdat ons niets onaangenaams zou 
overkomen. Alles wat hij over ons laat komen is alleen 
goed voor ons en voor onze zegening. 

De eerste trede die wij moeten bestijgen om van 
deze school van het leven en het geluk te genieten 
is verzaking aan onszelf, zoals de Heer toont in zijn 
evangelie. Hij zegt: “Niemand kan mijn discipel zijn, 
als hij niet aan zichzelf verzaakt.” Dit komt hierop 
neer: niemand kan gelukkig en levensvatbaar worden 
zonder van alles afstand te doen, wat hem doet lijden 
en sterven, van alles wat egoïsme, onoprechtheid, vals-
heid, schijnheiligheid, enz. is. Dat betekent dus een 
strijd tegen alle oude gewoonten en neigingen. Maar 
naarmate deze gewoonten overwonnen zijn, dringen 
geluk, rust, vrede, en de harmonie van de waarheid 
ons hart binnen. 

Wij worden zo persoonlijkheden van het Konink-
rijk van God die een nobel, grootmoedig en altruïs-
tisch karakter verwerven, waarvan de superioriteit 
waarneembaar is voor allen die ons benaderen. Het 
is zeker dat we daarvoor de school van onze geliefde 
Verlosser gehoorzaam en trouw moeten volgen. Zo 
worden wij wezens waardig te leven, waarachtig, 
oprecht, open, van wie hun ja, ja is en hun nee, nee, 
op wie men kan rekenen, die nooit bedriegen en  
niets verbergen. 

In deze prachtige school van onze dierbare Verlosser 
krijgen wij voortdurend aanmoedigingen en zegenin-
gen. Wij worden nooit berispt, maar integendeel steeds 
beminnelijk getroost, weer op de been geholpen, ver-
geven en bemind. Wij moeten op onze beurt hetzelfde 
doen voor degenen die ons omringen. Nooit berispen, 
nooit straffen, altijd vergeven, helpen, aanmoedigen, 
onze naaste troosten, hem vooral door ons voorbeeld 
vriendelijk de weg van het geluk en het leven tonen. 

Zo zullen we bij degenen kunnen zijn waarvan de 
Eeuwige in het goddelijk Woord zegt: “Zij zullen tot 
Mij behoren op de dag die Ik voorbereid. Ik zal me-
delijden met hen hebben, zoals een vader medelijden 
heeft met zijn kind dat hem dient.” En ook: “Op die 
dag (dat wil zeggen op de dag van de gelijkwaardig-
heden die over de egoïstische, onoprechte en waan-
zinnige mensheid komt) zal men opnieuw het verschil 
zien tussen degene die God dient en degene die Hem 
niet dient.” Zoals ook gezegd, zullen op die dag van 
beproeving “alle hoogmoedige en boosaardige (onop-
rechte) mensen als stoppels zijn, maar voor degenen 
die ontzag hebben voor God (dus die Hem liefhebben 
en Zijn wil volbrengen) zal de zon der gerechtigheid 
opgaan, met het heil onder haar vleugels.”

Neurowetenschap zonder
bewustzijn... 
We reproduceren hieronder een artikel met informatie 
die zeker verdient, dat we erbij stilstaan, gepubliceerd 
op 19 dec. 2020 in de krant Ouest France, die er tussen 
twee haakjes verre van is om zich in dienst te stellen 
van “complottheoriëen”.

“Chileense hersenen zullen niet worden gehackt of 
gemanipuleerd”: Chili pioniert in “neurorechten”
 

Geconfronteerd met de exponentiële vooruitgang van 
de neurotechnologie, ontwerpt Chili een wetgeving om 
de data van de hersenen van zijn bevolking te bescher-
men. Een wereldprimeur. 

“Beschermen om te voorkomen dat de hersenen van 
Chilenen op een dag worden gehackt en gemanipu-
leerd.” Deze woorden zijn niet die van een auteur van 
sciencefiction, maar van Guido Girardi, een centrum-
linkse senator. 

Op dinsdag 15 december 2020 presenteerde de par-
lementariër aan het Congres twee wetsvoorstellen die 
Chili de wereldpionier in “neurorecht” zullen maken. 
Het gaat erom de grondrechten van de bevolking te 
waarborgen in het licht van de uitbreiding van de 
neurotechnologie. 

“Aan de ene kant zullen we het principe van het be-
staan van een mentale identiteit opnemen in de Grond-
wet”, vervolgt de senator. “Aan de andere kant zullen 
we in de wet vastleggen dat het onmogelijk wordt om 
hersengegevens te verzamelen en de hersenfunctie te 
controleren of te wijzigen zonder de toestemming van 
de persoon zelf.” 

De toepassing van de neurowetenschap is al lang 
verder gegaan dan het medische terrein. De afbeelding 
van magnetische resonantie wordt al tientallen jaren 
gebruikt door de Amerikaanse justitie om de aansprake-
lijkheid van een beschuldigde te bepalen. “Marketing, 
het leger, politiek en onderwijs steunen ook op deze 
technieken.” “Het is heel belangrijk om regels te ma-
ken voor deze toepassingen, vooral voor die met een 
machine die hersensignalen meet, digitaliseert, met 
een computer classificeert en in acties omzet,” voegt 
Pedro Maldonado, directeur van de afdeling Neurowe-
tenschappen aan de Universiteit van Chili, toe. 

Hersenimplantaat en schrijven wat je denkt
De financiële belangen van neurotechnologiebedrijven 
zijn kolossaal. Facebook ontwerpt een armband om een 

computer te besturen of op te schrijven wat je denkt. 
Met zijn start-up Neuralink heeft de fantasievolle Elon 
Musk heel veel geld opgehaald voor het ontwikkelen 
van draadloze computerchips die in het brein geïm-
planteerd kunnen worden om spraak en mobiliteit van 
mensen met hersenletsel te herstellen. In China hebben 
bedrijven, met instemming van de centrale overheid, 
hun werknemers uitgerust met helmen die sensoren 
bevatten om hun emotionele toestand te beoordelen 
en zo de productiviteit te verbeteren. 

“Over vijf tot tien jaar zal het mogelijk zijn om ge-
dachten te ontcijferen en weldra te manipuleren”, voor-
spelt Rafael Yuste, een onderzoeker aan de Columbia 
Universiteit in New York en verwant aan senator Guido 
Girardi. “Het is dringend noodzakelijk om mogelijk 
misbruik door bedrijven of zelfs bepaalde staten te 
voorkomen.” 

Voordat hij de Chileense wetgevers adviseerde, stond 
deze Spaanse neurobioloog aan de basis van het Brain-
project, dat in 2013 onder Barack Obama werd gestart : 
met een budget van 6 miljard dollar wil hij een gede-
tailleerde kaart van de hersenactiviteit maken en deze 
kunnen wijzigen. 

“We hebben de boot gemist om persoonlijke gegevens 
op internet te beschermen en die van de hersengege-
vens staat op het punt om ook die weg te gaan”, zei 
Rafael Yuste, verwant aan Facebook en het team van 
Joe Biden, de huidige Amerikaanse president. “Spanje 
moet snel in de voetsporen treden van Chili, dat voorop 
loopt op dit gebied dat een uitdaging voor de mensheid 
vormt.” En het is geen sciencefiction. 

We begrijpen de beslissing en wijsheid van de Chi-
leense regering, terwijl de meeste landen in de wereld 
nog steeds werkeloos blijven ten opzichte van dit drei-
gende gevaar. Op alle gebieden kunnen we zien dat de 
vooruitgang van machines leidt tot achteruitgang van de 
mens. Technologische perfectie brengt een verzwakking 
van zijn mentale kracht voort. Het meest voorkomende 
voorbeeld is al de verzadiging van het menselijk brein 
die veroorzaakt wordt door internet, dat het overspoelt 
met allerlei soorten informatie, schadelijke indrukken, 
kant-en-klare meningen en ideeën, zodat je niet meer 
zelf hoeft te denken, het stelen van het eigen denkver-
mogen van het individu en het vormen van zijn mening. 
Dit is op zichzelf al de beroving aan het individu van 
een deel van zijn middelen, zonder zijn medeweten. 

Maar dit is slechts één van de stadia in een vooruit-
gang die we niet kunnen stoppen... Nu gaat alles veel 
sneller in het gebruiken van de persoonlijke en zelfs 
medische gegevens van de mens. In dit verband moet 
worden opgemerkt, dat in Frankrijk, in meer dan 60% 
van de apotheken, de persoonlijke gezondheidsgege-
vens van ongeveer 40 miljoen Fransen worden verza-
meld via hun ziekteverzekeringskaarten en vervolgens 
worden doorgegeven aan een Amerikaans bedrijf ge-
naamd Iqvia, dat commerciële studies uitvoert op basis 
van deze gegevens en vervolgens doorverkoopt aan 
farmaceutische laboratoria; het is een bedrijf dat jaar-
lijks 10 miljard euro omzet oplevert. Natuurlijk heeft al 
het onderzoek dat onder het mom van filantropie wordt 
gedaan eigenlijk geen ander doel dan de ene klasse 
van mensen te verrijken ten koste van een andere. 

De mens wordt geleidelijk van alles beroofd, niet 
alleen van zijn gegevens die nu handelswaar worden, 
maar vooral van zijn waardigheid, zijn vrijheid, zelfs zijn 
recht van zelfbeschikking over zijn eigen lichaam. De 
oligarchische elite, die wil oprukken naar de vestiging 
van een nieuwe wereldorde, manipuleert de massa met 
alle middelen om deze te controleren en volgzaam te 
maken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook de 
beheersing van gedachten en emoties op de agenda 
staat en onderwerp is van “wetenschappelijk” onder-
zoek en “technologische” vooruitgang. 

In een interview met Jacques Attali in 1979 over het 
onderwerp geneeskunde antwoordde hij op de gestelde 
vraag: “Wat gebeurt er met onze privacy-vrijheid in 
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Nicoline wist, net als iedereen, dat men 
naar de hemel ging, als men deze aarde ver-
liet, maar op voorwaarde dat men een goede 
katholiek was geweest. Dat had haar nooit erg 
juist geleken, en de gedachte om vanuit dat 
paradijs getuige te zijn van het verdriet van 
haar familie zonder hen te kunnen troosten, 
had haar gewaarschuwd dat er iets mis was 
met dit heilsplan voor de ziel volgens haar 
religie. Haar vader, die dit slechts als een 
vruchtbare gelegenheid zag, die de tegenstel-
lingen kon verzoenen met de starre mysteries, 
had misschien niet helemaal ongelijk. 

Op 11 november moest Nicoline met haar 
klas mee in de parade die vroom de grootste 
holocaust uit de geschiedenis herdacht. Die 
ene keer dat ze naar school ging, vatte ze 
weer kou en kreeg, opnieuw, tegen de koorts 
die piekte, grote hoeveelheden antibiotica. 
Om de drie uur kreeg ze wekenlang een 
enorme dosis. In het voorjaar kon Nicoline 
niet meer lopen. Het kostte jaren van her-

stel, genezing en rust om deze cultures van 
bacteriën te elimineren.

Ondanks alles bleef ze fragiel, ten prooi 
aan het eerste zuchtje wind. Dit was nu 
eenmaal haar lot, en ze wisten niet precies 
waarom of hoe ze het moesten veranderen. 
Het is waar dat die vraag wel werd aange-
stipt en ook de oplossing. De onderzoeken 
gingen echter steeds verder en het meisje 
werd uiteindelijk behandeld voor epileptische 
aanvallen, tot een arts, die dichter bij de na-
tuur stond, deze diagnose en de veiligheid 
van die behandelingen in twijfel trok. Was 
haar natuurlijke afweer vernietigd en bood 
haar organisme aan deze legioenen microben 
een favoriete bodem? 

Thérèse, haar zus, vertrok om te trouwen 
en Nicoline was ongeveer tien jaar oud, toen 
ze op een dag thuis kwam met een bleek ge-
zicht, triester en verslagener dan gewoonlijk. 
De volgende dag was ze groenig en had ze 
hevige buikpijn. De arts begreep de situatie 

snel, en was zich ervan bewust, dat er niets 
meer in zijn macht lag om het meisje te red-
den. Hij schudde zijn hoofd en durfde zich 
niet uit te spreken. Adeline’s angst steeg 
met sprongen, wat het oordeel van de arts 
bevestigde:

“Tenzij er een wonder gebeurt, is ze ver-
loren.” 

“Dat niet, dokter, laat mijn dochter niet 
sterven.” 

Ze greep de arme man met beide han-
den bij de revers van zijn jas. Hij deed toen 
enkele vage beloften om het leed van deze 
moeder te verzachten en zijn vrijheid terug te 
krijgen. Adeline liet zich niet voor het lapje 
houden. De koorts steeg snel en Nicoline 
begon te ijlen. De wanhoop in de ziel van 
de moeder steeg ook snel, het werd ondraag-
lijk... “Tenzij er een wonder gebeurt...” Deze 
woorden weergalmden steeds meer in haar 
arme hoofd. Een wonder! Daarvoor moest ze 
zich tot God wenden…

Adeline was niet vurig kerks, maar in 
tegenstelling tot haar man twijfelde ze niet 
aan het bestaan van God. Dus ging ze onder 
de drang van een onverklaarbare kracht op 
weg, maar vond de grote deur van de kerk 
gesloten. Ook in de pastorie was er niemand. 
Hevige smart verstoorde haar geest en ze 
begreep dat ze er gek van zou worden, als 
die voort zou duren. Wat zou de menigte ar-
beiders die haar op de kerktrap zag knielen 
en God smeken om haar dochter te redden, 
gedacht hebben? Het was net tijd dat de 
fabrieken uitgingen; maar Adeline zag of 
hoorde niemand. Plotseling stond ze op en 
zei rustig tegen de buurvrouw die met haar 
mee was gegaan: “Ik heb gevonden wat er 
nodig is om mijn kleintje te redden.” 

Ze vertrok overhaast om die onthulling uit 
te voeren, en haar buurvrouw, die haar obser-
veerde, trok daaruit de conclusie, dat Adeline 
nu echt gek was geworden. Dat dacht haar 
man ook, toen ze hem haar verklaring gaf. 

een monopoliserend zorgsysteem als dit?”: “Het idee 
van privacy-vrijheid zal steeds meer aangetast worden. 
En wat fascinerend is aan deze ontwikkeling, en mis-
schien daarom het meest verschrikkelijke, is dat het 
alle ideeën voor zijn karretje zal spannen, inclusief dat 
van privacy vrijheid.” 

Met andere woorden, we zullen – wat de absolute 
vorm van dictatuur is – maken, dat ieder van ons zich 
zogenaamd vrij aan de norm wil conformeren, dat ieder 
van ons zogenaamd vrij het verlangen heeft om zich 
als een slaaf te gedragen. En dit is de absolute vorm 
van dictatuur, omdat men ieder van ons een model, een 
kopie, een soort gedroomd ideaal zal laten imiteren dat 
ons van buitenaf wordt opgelegd. En het fascinerende is, 
dat dwars door de geneeskunde, door goed en kwaad, 
door de relatie tot de dood deze nieuwe vorm van een 
totalitaire samenleving bezig is te ontstaan.” 

Woorden van indrukwekkende actualiteit, nu, meer 
dan veertig jaar later... En wat er vandaag wordt voor-
bereid is niet verwonderlijk, wanneer we zien dat we-
tenschap, geneeskunde en technologie verenigd zijn 
in dienst van een controlerende samenleving, allemaal 
gefinancierd door de grootste fortuinen ter wereld. Een 
Zweeds bedrijf dat gespecialiseerd is in microchipim-
plantaten heeft al een gezondheidspas ontwikkeld die 
onder de huid kan worden geïmplanteerd. 

Nu wordt de rode lijn overschreden met het hersenim-
plantaatproject, dat inderdaad geen sciencefiction is. In 
hetzelfde hierboven geciteerde interview zei Jacques 
Attali dit ook met de volgende zeer duidelijke woor-
den: “Een mens die door de mens is voortgebracht, is 
niet langer een mens. Hij is een machine, omdat hij 
vervormd is. Daarom is verschuiving fascinerend, voor-
uitgang door middel van vooruitgang, om ieder mens 
te redden, bereiden we de omstandigheden voor een 
mens die door de mens wordt voortgebracht, die dan 
niet langer een mens is.” 

Satan is inderdaad de vorst van deze huidige wereld, 
zoals onze Heer Jezus verklaarde, en hij speelt zijn 
laatste troeven uit, want hij weet dat het einde van zijn 
heerschappij nabij is. Hij steunt de aardse autoriteiten 
en machten om de volkeren tot slaaf te maken, en dat 
zeker niet voor hun eigen bestwil. 

De enige manier om aan de greep van deze despo-
tische autoriteiten te ontsnappen, is door onszelf onder 
het gezag van de Eeuwige te plaatsen, de Almachtige, 
Degene die hemel en aarde heeft geschapen en alle 
macht in Zijn hand heeft. Deze allerhoogste, maar zo 
welwillende autoriteit is de enige die ons kan bescher-
men. Door kinderen van God te worden, zijn we niet 
langer van deze wereld meer, zoals onze lieve Heiland 
zei. En als het ons overkomt, dat we buiten spel gezet 
worden en van onze rechten worden beroofd binnen 
deze decadente samenleving, zijn we toch zielsgeluk-
kig, omdat we het paspoort naar het Koninkrijk van 
God kunnen verwerven. 

We kunnen, door de school van Christus te volgen, 
bewoners worden van de nieuwe wereld die nu op de 
aarde zal komen en leugens, onrecht en onderdrukking 
zal verdrijven. Het is de aangekondigde triomf van 
waarheid, rechtvaardigheid en liefde voor de naaste, 
de enige garantie voor vrede en vrijheid, volgens de 
enthousiaste uitroep van de profeet: “Het is gedaan 
met de slavendrijver! Gedaan met zijn dwingelandij! 
De Heer brak de stok van de goddelozen, de scepter 
van de heersers. Overal op aarde is rust en vrede.” 
Jes: 14: 4-7. 

Deze vrede, die de Zoon van God het offer van zijn 
leven heeft gekost, zal spoedig worden uitgestort in 
de harten van de zachtmoedigen, die de aarde zullen 
beërven, volgens Gods belofte (Matt. 5: 5). Om deel 
uit te maken van deze zachtmoedigen, moeten we ons 
niet laten manipuleren door de geest van deze wereld, 
noch door enige intimidatie, maar laten we onze ziel 
en ons hart openen voor de Allerhoogste die ons Zijn 
machtige trouw zal tonen. 

De oplossing voor alle kwaad
De krant Ouest-France publiceert een artikel van Daniel 
Reyssat over het probleem van het energieverbruik, de 
vervuiling die het veroorzaakt en de vraag oproept, 
welke middelen we hebben om met deze verschijnselen 
om te gaan. Zoals we zullen zien, is dit niet het enige 
probleem waarmee de wereld wordt geconfronteerd. 
Daarom moeten we nadenken over een oplossing die 
in verhouding staat tot de moeilijkheidsgraad. 

“Soberheid, de enige echte energiebesparing”  
Context “Technologische vooruitgang leidt niet 
tot wereldwijde energiebesparingen, het verhoogt  
alleen het energieverbruik en de uitstoot van broei-
kasgassen.” 
Ik wil graag reageren op het standpunt van professor 
Yves Morvan: “Economische groei ten behoeve van 
de ecologie?” (Ouest-Frankrijk van 16 november). 
De aangevoerde argumenten lijken mij in de eerste 
plaats wetenschappelijk ongegrond en bovendien ge-
vaarlijk. Dus waar komt dit geloof in het feit dat wij 
mensen plotseling steeds deugdzamer zullen worden,  
vandaan? 

Je hoeft maar naar ons nabije verleden te kijken om 
te beseffen, dat dit niet het geval is. De “decarboni-
satie van de groei” (dus: Geen groei meer door mid-
del van het gebruik van fossiele brandstof) is slechts 
een mythe. Deze professor spreekt voornamelijk over 
soorten energie, maar we kunnen zien dat elke nieuwe 
energiebron die door mensen wordt gebruikt, in de 
geschiedenis alleen maar is toegevoegd aan de vorige 
zonder die ooit te vervangen. 

In 1970 bedroeg het wereldwijde energieverbruik 
bijvoorbeeld ongeveer 40 exajoule (10 tot de 18de 
joule) uit biomassa en waterkracht samen, en onge-
veer 140 exajoule uit gas, kolen en olie samen. Na de 
“ontdekking” van nieuwe soorten energie, volgt hier 
de tabel in 2018: 125 exajoule voor de energie uit bio-
massa-waterkracht-kerncentrales, zon en wind samen 
en 500 exajoule uit gas, kolen en olie. Alles neemt  
dus toe... 

Nee, technologische vooruitgang maakt het niet mo-
gelijk om wereldwijd energie te besparen, het verhoogt 
alleen het energieverbruik en de uitstoot van broeikas-
gassen (van 20 naar 40 gigaton CO

2
 in dezelfde periode). 

Wat energiebesparing mogelijk maakt, heeft een naam: 
het wordt Bezuiniging genoemd. Niet iets om naar uit 
te kijken, maar zo is het nu eenmaal ! 

Deze meneer eindigt met een stukje over de tijd 
die het zal kosten om deze zogenaamde ecologische 
transitie uit te voeren. We hebben echter niet zoveel 
tijd. Als we volgens de IPPC - experts (integrated pol-
lution prevention control) in het jaar 2000 met deze 
gezamenlijke Bezuiniging waren begonnen, hadden we 
onze CO

2
-uitstoot met 2% per jaar moeten verminderen 

om aan het einde van de eeuw niet meer dan +2°̊C in 
temperatuur gestegen te zijn. Als we nu beginnen, is 
dat 6% per jaar. En als we wachten tot 2030, zullen 
we een inspanning van 10% per jaar moeten leveren. 
Om de doelstelling van +1,5C opwarming te halen, is 
het al te laat. Vertel dat aan elkaar! Al deze cijfers zijn 
toegankelijk voor alle doelgroepen in de rapporten van 
het IPPC en de Algemene Commissie voor Duurzame 
Ontwikkeling, evenals de Franse wetgeving (Nationale 
Strategie tegenover fossiele brandstoffen). 

Daniel Reyssat reageert op een artikel van Yves 
Morvan getiteld “Economische groei ten behoeve van 
ecologie?”. We zullen enkele passages uit dit artikel 
nemen voor een goed begrip van ons onderwerp: 

Zou enige groei niet eerder nodig zijn om een echte 
“ecologische transitie” naar een manier van ontwikke-
ling die minder roofbouw pleegt en minder gevaarlijk 
is, te garanderen?... 

Het beteugelen van elk verlangen naar groei zou 
grote risico’s met zich meebrengen voor de bescher-

ming van de planeet en de strijd tegen de opwarming 
van de aarde... Meer investeren is dus noodzakelijk om 
voortdurend nieuwe uitdagingen aan te gaan... 

Groei zal steeds minder moeten drukken op de uit-
stoot van fossiel gas en het energieverbruik... Zo kun-
nen groei, productiviteit en milieubescherming hand 
in hand gaan... 

We zijn het wel eens met Daniel Reyssat, de enige 
manier om ons energieverbruik te verminderen is Be-
zuiniging. Wonderen bestaan niet. Zoals hij zegt: “Elke 
nieuwe energiebron heeft alleen maar een bron toege-
voegd aan de vorige zonder ze ooit te vervangen.” Aan 
de andere kant maakt “technologische vooruitgang het 
niet mogelijk om wereldwijde energiebesparingen te 
realiseren, het verhoogt alleen het energieverbruik en 
de uitstoot van broeikasgassen.” Om overtuigd te zijn, 
volstaat het om het energieverbruik met betrekking tot 
de werking en het gebruik van internet te raadplegen. 
Het is ook waar dat “we niet plotseling deugdzamer 
zullen worden”. 

Bezuiniging overwegen betekent minder consumeren 
en dit is een probleem voor onze economie die geba-
seerd is op productie en consumptie. Elke daling van 
de consumptie vertegenwoordigt automatisch een da-
ling van de productie die een negatieve invloed heeft 
op de economie. Het probleem is dus niet eenvoudig, 
maar het is niet onoplosbaar. 

Dit laat ons zien dat het behoud van natuur en milieu 
onverenigbaar is met ons economisch systeem dat geba-
seerd is op geld, productie en groei. Als gevolg hiervan 
is de oplossing voor dit probleem te vinden in de aard 
van onze samenleving, die moet worden heroverwogen 
en hervormd. Dat is zo’n ingrijpend vooruitzicht dat het 
onmogelijk lijkt om het te bereiken. Want als Bezuini-
ging het mogelijk maakt om vervuiling te verminderen, 
lost het de problemen niet volledig op, die niet alleen 
bestaan uit de vervuiling van het milieu. De mens zelf 
is beroofd van zijn eerste bestemming, namelijk het 
eeuwige leven. Door een zondaar te worden, heeft hij 
zijn toestand van zoon van God op aarde verloren. Zo 
werd hij sterfelijk. Om zijn situatie voor God te herstel-
len, was er een losprijs nodig, die de Eeuwige vond in 
de persoon van Zijn geliefde Zoon die zichzelf gaf om 
de schulden te betalen die we door de zondeval had-
den gemaakt tegenover de gerechtigheid. 

Deze losprijs zal de introductie van het Koninkrijk 
van God op aarde mogelijk maken, dat in de nabije 
toekomst de huidige samenleving zal opvolgen die met 
grote rampspoeden zal worden geconfronteerd. Deze 
nieuwe samenleving, aangekondigd door de profeten 
en door Christus, zal bestaan uit kinderen van God die 
zijn opgeleid in de school van Christus, waar ze een 
nieuw altruïstisch karakter zullen hebben gekregen. 
Het principe dat deze nieuwe wereld beheerst, is de 
Universele Wet die iedereen uitnodigt om te bestaan 
voor het welzijn van zijn naaste. Met zulke principes, 
en in dit nieuwe Koninkrijk, zal er geen vervuiling meer 
zijn. Mensen zullen respect hebben voor hun Schep-
per, voor hun naaste en voor de natuur. Dit respect zal 
over hen de geest van God aantrekken, die op al het 
vleselijke leven zal rusten, dat zodoende het eeuwige 
leven zal ontvangen.

Een prestatie vol raadsels
Het volgende verhaal verscheen in verschillende 
Frans-, Spaans- en Duitstalige kranten. 

Identiek aan vele andere die al in de pers zijn gepu-
bliceerd, voegt het daaraan niettemin een extra noot 
toe en versterkt ze nog door het doorzettingsvermogen 
en de vasthoudendheid van de held. In dit geval een 
Duitse herder genaamd Fido. 

We kiezen uit verschillende verslagen dat uit de 
France-Soir, geschreven door hun speciale verslagge-
ver Andrew Wareing. 
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Maar die avond ging hij toch zelf op weg, 
in een winterse bui en op de fiets van een 
buurman, op zoek naar de kruidendokter 
waar Adeline lang geleden van had gehoord. 
Hij moest nog de grens over op zoek naar 
deze apotheker die inmiddels verhuisd was. 
Gaston vond het spoor en zelfs zijn winkel. 
Onze dokter was er. Hij hielp nog deze laatste 
klant en gaf, heel zeker van wat hij aan het 
doen was, wat uitleg bij de flesjes met zijn 
plantaardige producten. “Misschien is mijn 
vrouw toch niet zo gek als ze eruit ziet”, 
piekerde Gaston op weg naar huis.

De volgende dag wekte een zeer lichte 
verbetering enige hoop. Adeline twijfelde 
niet langer aan de behandeling, volgde het 
advies tot op de letter op en verwijderde alle 
medicijnen in één keer. Het kostte tijd, maar 
Nicoline kwam weer tot leven. Langzaam 
deed de natuur haar werk. 

In die periode ontdekte tante Georgette, 
die in de tragische jaren al een tijdje voor 
de meisjes had gezorgd, de waarheid. Of de 
Waarheid had haar gevonden en omdat je 
zo’n schat toch niet voor jezelf kon houden, 
was ze er op een avond in het gezin over 
komen praten. Haar gezicht straalde op een 
manier die goed weerkaatsde wat ze te zeg-
gen had, en ook de sfeer die om haar heen 
hing; Nicoline luisterde aandachtig, want 
het terrein van God was dat van leven, ge-
rechtigheid en gezondheid. Zij was het die 
Georgette’s enthousiasme en geluk bij de 
openbaring van Gods plan begreep. Deze 
wegen waren vol van schoonheid, gerechtig-
heid en goedheid, en op grond daarvan zou-
den de doden op een dag op aarde worden 
opgewekt, waar de goddelijke liefde de wet 
onder alle mensen zou zijn.

Nicoline had daarin de Gerechtigheid en 
de arm van God herkend, die nooit te kort 
was geschoten, ook niet toen met haar arm 
die zo lang in het gips had gezeten. Sinds die 
dag was zij met haar tante meegegaan naar 
de vergaderingen waar het bescheiden begin 
van dit Rijk der eeuwigheid zich zou manifes-
teren. Het was niet nodig om te wachten tot 
Russische wetenschappers in 2000 de manier 
zouden vinden om te stoppen met sterven. 
De Boodschap aan de Mensheid was er en 
liet dat proces al zien.

Ze was nog een tiener toen ze haar eerste 
stappen zette op het pad van de Gerechtig-
heid. Met voorzichtige pasjes vanwege haar 
geloof en lichaamsbouw, en de jaren gingen 
vrij snel voorbij, totdat ze Gerard ontmoette. 
Ook in deze richting was Nicoline zoals in 
alle dingen, voorzichtig geweest, vooral om-
dat haar moeder niet na liet haar steeds aan 
haar eigen pijnlijke ervaringen te herinneren. 

Gerard was rustig, lang en blond, wat in 
Adeline bezorgde opmerkingen ontlokte: 
“Je gaat toch niet met een Duitser trou-

wen?” Weliswaar had de jongeman vijf of 
zes nationaliteiten gehad die van de Oeral 
tot Frankrijk gingen, maar hij had een goed 
hart en toonde interesse voor de Mensen-
vrienden die voor het Rijk der Gerechtigheid 
werkten. Hij nam er bepaalde principes van 
over en steunde Nicoline’s gedachten op dit 
gebied oprecht. 

Ze besloten om samen verder te gaan en 
bezochten de bijeenkomsten. Er werd een erg 
lief jongetje geboren; maar zijn gezondheid 
bezorgde de ouders wel wat zorgen. Nicoline 
begreep uit ervaring, dat men in de geest 
herboren moest worden om het goddelijke 
programma te volgen. De banden van het 
vlees dienden tot niets. Nicodemus moest dat 
ook leren, en alle mensen met hem. Daarom 
ging Nicoline met de Mensenvrienden mee, 
die de genade hadden ontvangen, om de 
mensen de boodschap te brengen die de 
krachtige en trouwe arm van God openbaarde 
die Zijn Koninkrijk zou vestigen door op aarde 
de levenden te herinneren aan al degenen 
die in het graf sliepen.

Korte Kroniek van 
het Rijk der Gerechtigheid
Wij vinden in een Engel van de Eeuwige 
Nr. 2 van 1929 een actuele vermaning. Wij 
geven dus een samenvatting van deze uit-
eenzetting weer. 

 Tegenspoed die verandert in een onuitspre-
kelijke hulp

“De gehele schepping zucht en lijdt…Ze 
wacht met vurige verlangen op de openbaring 
van de kinderen van God. — Rom. 8: 22, 19.

Wij hebben onder ogen een wonderbaar-
lijke vermaning en wij willen aandachtig luis-
teren opdat de genade van God over ons kan 
komen en wij ons rekenschap kunnen geven 
van het belang om de wegen te bewandelen 
die God ons met zoveel goedheid toont. 

Wij moeten dorsten en hongeren naar 
de geestelijke indrukken en verlangen de 
opdracht te vervullen die ons toevertrouwd 
is. Er is gezegd: “Gelukkig zij die vrede 
verschaffen, want zij zullen kinderen van 
God genoemd worden.” Wie kunnen na-
melijk vrede op aarde verschaffen behalve 
de kinderen van God… Maar allen die zich 
kinderen van God wanen, verschaffen nog 
geen vrede. Wanneer de vrede zich uit, is 
het de demonstratie van het Koninkrijk dat 
zich vestigt. Er is inderdaad gezegd: “Daar 
waar twee of drie in mijn Naam verzameld 
zijn, ben ik te midden van hen…” Maar deze 
twee of drie moeten vanzelfsprekend in naam 
van de Heer bij elkaar zijn, anders gezegd:  
ze moeten de geest van Christus hebben.

In ons levensbootje hebben we soms het 
hoofd te bieden aan heel slecht weer. Dat  

wordt verduidelijkt door de situatie van de 
discipelen die met hun Meester in de boot 
heen en weer geslingerd werden door de 
storm; de Heer heeft de boot een lange tijd 
door de wind heen en weer laten slingeren, 
zodanig dat de discipelen bang werden. 
Geschrokken door het gevaar, maakten ze 
hun Meester wakker, die tegen hen zei: 
“Mensen van weinig geloof, u laat u bang 
maken door allerlei dingen die niet kunnen 
gebeuren, als uw geloof in de Eeuwige ge-
steld is.” We moeten er namelijk ten volle 
van overtuigd zijn, dat de dood noch het 
leven ons kunnen afscheiden van de liefde 
van onze hemelse Vader. Wij moeten ook de 
onwankelbare overtuiging hebben, dat de 
Heer zijn Koninkrijk nu op aarde vestigt op 
een glorierijke manier.

Het is niet door de armen over elkaar te 
doen en met de duimen te draaien dat het 
Koninkrijk zal komen, maar door zich van 
ganser harte aan de Allerhoogste te wijden, 
en door geheel en al gelukkig te zijn in Zijn 
genade. Dat is het glorierijke programma dat 
voor ons ligt en dat wij trouw willen volgen, 
om echte kinderen van God te worden die de 
Naam van hun Vader verheerlijken.

Als de winden waaien; als de storm heerst, 
willen wij ons laten inspireren door de hou-
ding van de Meester die altijd rustig is ge-
bleven, omdat hij niets vreesde, want hij had  
het volste vertrouwen in de Eeuwige. Hij  gaf 
een bevel aan de elementen en de elementen 
zijn rustig geworden. Op een dag zal ook het 
Leger van de Almachtige de elementen be-
velen geven en zij zullen verplicht zijn zich 
te onderwerpen. 

Het Leger van de Almachtige is namelijk 
bestemd om een glorierijke strijd te strijden 
om het Koninkrijk op aarde te vestigen. Het 
zal een leger zijn zo groot in macht en aantal 
als men nog nooit gezien heeft. Wij hebben 
absolute vaste zekerheden, bijgevolg moeten 
we niet vrezen geveld te worden. De kleine 
kudde kan zijn leven geven met heel zijn hart, 
en het Leger van de Heer kan onafgebroken 
in de weer zijn om dit glorierijke Koninkrijk 
op aarde te vestigen.

De Heer, de Koning van glorie, wil op een 
dag zegevierend de harten binnengaan, hij 
verlangt dat deze machtige demonstratie van 
de goddelijke genade zich manifesteert zodat 
iedereen onder de indruk zal zijn door de  
zegen die de Allerhoogste wil verlenen aan 
de arme, zuchtende en stervende mensheid. 
Het is goed er dat beproevingen komen, want 
het is onontbeerlijk dat wij terechtwijzingen 
krijgen. Zij zijn alle goed en tot ons voordeel, 
zij helpen ons om tot onszelf in te keren en 
versterken in ons het verlangen vooruit te 
gaan, te strijden en te overwinnen.

Wij moeten vanzelfsprekend vrucht dra-
gen. Anders kunnen we niet gebruikt wor-

den voor het glorierijke Werk waartoe wij 
geroepen zijn. De Heer Jezus heeft ook nog 
tegen zijn discipelen deze sublieme woorden 
gezegd: ”De Vader zelf houdt van u, omdat u 
van mij gehouden hebt.” Tegenwoordig, als 
wij ons hechten aan de leider van de familie 
van het geloof, zijn wij ervan verzekerd, dat 
de Heer ook van ons houdt, aangezien wij 
ons verbonden hebben om het prachtige, 
goddelijke programma te verwezenlijken dat 
naar de letter uitgevoerd moet worden en 
om de nodige vruchten te produceren, zodat 
het Koninkrijk gevestigd kan worden. In elk 
geval zal ik niet rusten met het aansporen 
van de familie van het geloof, voordat de 
karakters gevormd zullen zijn, die in staat 
zijn de formidabele storm te verdragen die 
zich zal ontketenen. “Want de dag komt, 
vurig als een vuuroven ; alle hoogmoedigen 
en boosaardigen zullen als stoppels zijn”, 
zegt ons de Schrift. “Maar voor degenen 
die ontzag voor God hebben, staat de zon 
van de gerechtigheid op met het heil in haar 
stralen.” Wat voor de één een verschrik-
kelijke beproeving is, is voor de ander een 
heerlijke en uitstekende genade, omdat zij 
in de goede stemming zijn en de onuitspre-
kelijke en sublieme goddelijke wegen willen 
verwezenlijken. Zij  gaan in het licht, terwijl 
de anderen in duisternis wandelen. Zie het 
verschil dat zich manifesteert en dat maakt, 
dat de komende tijd verschrikkelijk is voor 
de één en gezegend voor de ander. Het is 
gedurende deze tijd dat wij ons ernstig moe-
ten voorbereiden. Er is gezegd dat deze tijd 
door de uitverkorenen verkort zal worden. 
Wij kunnen dus begrijpen hoe dringend het 
is, dat wij ons voorbereiden om overeind te 
blijven in deze tijd van verdrukking, opdat hij 
voor ons geen dag wordt als een vuuroven, 
maar een dag van bevrijding. Babylon zal 
vallen, ze zal noodkreten slaken en niemand 
zal haar kunnen redden, ze zal ineenstorten 
en plaats maken voor de vestiging van het 
Koninkrijk van de Gerechtigheid op aarde.

Wij kunnen rekenen op de welwillendheid, 
de trouw, het geduld en op de tedere liefde 
van de Eeuwige. Nooit schiet Hij tekort met 
ons, Hij is trouw en wij hebben ontelbare 
bewijzen van Zijn onveranderlijke trouw. 
Onze permanente gedachte is dus de dag van 
bevrijding te verhaasten die aan het horizon 
is die aan de ongelukkigen van de aarde de 
zegen, de vreugde en de zegen moet bren-
gen tot de eer en de glorie van de Eeuwige 
en van Zijn welbeminde Zoon.
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Van België tot Spanje, 
Fido deed er 2 jaar over om zijn baas te vinden 

Fido, een 7-jarige Duitse herder, reisde enkele duizen-
den kilometers en stak zonder enige hulp twee grenzen 
over, om twee jaar later pas zijn baas terug te vinden, 
die hem was kwijt geraakt. Een prestatie die hem van 
de buitenwijken van Bergen in België, naar Gijon 
bracht, een havenstad in Noord-Spanje. 

“Het enige wat ik weet”, legt José Luis Augusto, de 
eigenaar van het dier, uit, “is dat ik Fido, nadat ik hem 
twee jaar geleden in België had achtergelaten, drie 
weken geleden voor mijn deur op de mat vond liggen. 
Hij kon amper op zijn poten staan, maar ik herkende 
hem meteen...» 

José Luis Augusto, die monteur is, woonde lange tijd 
in België waar hij trouwde. Twee jaar geleden keerde 
hij echter vol heimwee terug naar zijn werk in Spanje, 
met zijn vrouw en twee kinderen, een 17-jarige jongen 
en een 4-jarig meisje. 

Onvindbaar 

“Om problemen te voorkomen, had ik destijds besloten 
om Fido voor een maand of twee toe te vertrouwen aan 
een kennel in Bergen. Ik had het idee om hem terug 
te halen op de dag dat we helemaal gesetteld zouden 
zijn. Een maand later keerde ik inderdaad terug naar 
België om mijn hond te halen. Maar de directeur van 
de inrichting die op hem paste, legde me toen uit, dat 
er een fout was gemaakt: Fido was al toevertrouwd aan 
een andere familie. Ik kon zoeken wat ik wilde, adver-
tenties plaatsten in de pers, Fido bleef onvindbaar... 

“Ik keerde wanhopig terug naar Spanje. Sindsdien 
hebben we het onderling vaak over onze hond gehad. 
We keken regelmatig naar al die foto’s waarop hij met 

onze kinderen stond. Beetje bij beetje verloren we alle 
hoop om hem terug te zien. 

“Toen hij aan het begin van de maand mijn vrouw 
zag, begon hij te kreunen, en ging liggen, voordat hij 
haar naar ons appartement volgde. Hij viel in slaap, 
hij was uitgeput. Dit is onze hond, er is geen twijfel 
mogelijk: een witte vlek aan de linker kant van zijn 
snuit, een litteken veroorzaakt door een beet, een extra 
nagel aan één poot. Het lijkt wel de terugkeer van de 
verloren zoon...» 

Als gevolg hiervan heeft Fido nu het voorrecht om 
op het bed van zijn baas te slapen. Hij profiteert ook 
van een dubbel dagelijks rantsoen vlees en rijst : hij 
moet weer aansterken. 

In twee jaar tijd heeft Fido zeker meer dan 1500 kilo-
meter afgelegd, dat is de afstand die Bergen van Gijon 
scheidt; het hele grondgebied van Frankrijk moest hij 
door van de noordelijke tot de zuidelijke grens, voordat 
hij aan de oversteek van de Pyreneeën kon beginnen, 
geleid door zijn instinct en de liefde die hij voor zijn 
baas had. 

In de meeste van de gemelde gevallen met betrek-
king tot honden of katten, die ver van het huis van 
hun baas kwijt zijn geraakt en er toch in slagen het 
na kortere of langere tijd weer te bereiken, gaat het 
voornamelijk om dieren die weg zijn op het moment 
van terugkeer van vakantie, of toevertrouwd aan fami-
lieleden, gegeven aan vrienden, enz. En hun terugkeer 
naar huis, hoe moeizaam en veeleisend ook, naast een 
buitengewoon oriëntatievermogen, een onvermoeibaar 
doorzettingsvermogen, was zeker al een wonder. Hon-
derden kilometers doorkruisen door bossen en vlaktes, 
rivieren en beken, wegen en snelwegen, en zeker niet 
elke dag genoeg te eten om hun honger te stillen! 

In dit geval had de hond Fido, volgens een ander 
krantenknipsel uit La Gazette de Charleroi waarin ook 
het feit verteld wordt: “nog nooit een poot gezet” in 
het kleine stadje Gijon. Hij zou daarom vanuit Bergen 
de lucht hebben “geroken”, om zo te zeggen, en de 
richting hebben bepaald, die hij moest nemen zon-
der in zijn hoofd het beeld van de te bereiken plaats 
te hebben. Men kan zich ook wel voorstellen, dat hij 
niet in een rechte lijn kon lopen, moest rekenen met 
de oneffenheden in het terrein en obstakels van aller-
lei aard die moesten worden omzeild, zonder de koers 
te verliezen. Dit betekent dat er veel extra kilome-
ters waren gekomen bij die 1500 kilometer in rechte 
lijn. 

Wat een wederwaardigheden voor deze dappere 
hond die zijn meesters miste en weer wilde vinden! 
De mensen die deze route kennen, omdat ze die met 
de auto hebben gereden, hebben een idee van de 
geleverde inspanning! Het is een wonder dat hij in 
“veilige haven” is aangekomen. Voor ons mensen, die 
observeren, reflecteren, discussiëren, enz., roept zo’n 
gebeurtenis veel vragen op. 

Hoe “voelde” deze hond de aanwezigheid van zijn 
meesters 1500km verderop? Hoe raakte hij ondanks 
alle omwegen die hij moest maken de “geur” niet 
kwijt? Tot slot, hoe kon hij het twee jaar volhouden 
zonder zijn doel (het beeld van zijn meesters) uit het 
oog te verliezen, zonder een beeld van de omgeving 
te hebben waar ze woonden, zonder eten of drinken 
te krijgen, om alle gevaren en beproevingen waaraan 
hij werd blootgesteld onder ogen te zien? Waar anders 
een antwoord te vinden, dan in de kracht van de liefde 
die zijn wezen bezielde en zijn energie steeds her- 
nieuwde!


