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tijd prachtige ervaringen, wonderbaarlijke gelegenhe-
den die David aangeboden werden om God te leren 
kennen. En dat heeft hij gedaan. Daarom kon hij met 
gans zijn ziel en met volle overtuiging zeggen: “Wie 
in de schuilplaats van de Allerhoogste blijft, rust in de 
schaduw van de Almachtige... Hij zal u bedekken met 
Zijn pluimen, u zult een toevlucht vinden onder Zijn 
vleugels... U hebt niet te vrezen voor de verschrikking 
van de nacht, voor de pijl die in de dag vliegt... Al val-
len er duizend aan uw zijde en tienduizend aan uw 
rechterhand, u zult niet getroffen worden.” 

Dit zijn de overwegingen van David, die vervoerd 
was van geestdrift, omdat hij gevoelig was voor alle ze-
geningen van de Eeuwige. Dat heeft hem vooral dichter 
bij God gebracht. Als hij integendeel vol van zichzelf 
was geweest, had hij gedacht: men is niet toegewijd 
genoeg voor mij, men houdt niet genoeg van mij... En 
hij had droefheid gevoeld. Dat geldt ook voor ons. Als 
wij aan ons denken als ons iets onaangenaams, een 
teleurstelling of een zorg overkomt, trekken we ons in 
onszelf terug in plaats van te zeggen, zoals een ver-
trouwensvol en gehoorzaam kind: “Zoals U wil, Heer”, 
met de zekerheid dat alles onvermijdelijk meewerkt tot 
het goede van degenen die God beminnen. 

Wij weten dat David helemaal niets geantwoord 
heeft op het scheldwoord dat Simi hem in het gezicht 
geslingerd heeft. Als hij uiterst gevoelig was geweest 
aan de duivelse kant, zou hij grof beledigd geweest 
zijn; maar in de talrijke ervaringen van zijn leven had 
David nogal veel verloren van deze duivelse gevoelig-
heid. Voor ons moet dat ook zo zijn. Wij moeten ons 
ontdoen van het karakter dat de tegenstrever in ons 
geprent heeft en de nieuwe mens bekleden. Onze 
Heer Jezus verklaart: “Wie een woord spreekt tegen 
de Zoon des Mensen, het zal hem worden vergeven; 
maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem 
niet worden vergeven, niet in deze eeuwen niet in de 
toekomstige.” Want zo brengen we onszelf veel schade 
toe, en dat hangt dus niet meer van God af. 

Dat betekent: de geest van God had ons willen onder-
richten, ons genezen, ons de bevoorrading, de vreugde 
en het geluk brengen en wij hebben hem niet in ons 
laten handelen, wij hebben aan zijn invloed weerstand 
geboden. Alles werd ons vergeven, maar wij hebben 
ons systematisch gekant tegen de geest van God, hem 
belettend zijn actie op ons uit te oefenen. Dan op een 
gegeven moment komt een definitieve beproeving 
over ons, zoals voor Judas. Deze was gierig en een 
dief en de Meester heeft hem alles vergeven. Hij had 
absoluut niets tegen hem. Zelfs de laatste avond, toen 
hij zijn Meester al verraden had, heeft deze hem de 

De wijsheid die ons dichter bij God brengt

DE mensen zijn in het algemeen niet meester van 
hun gevoelens en hun reacties, omdat zij onder 

een macht staan die zij niet kennen en die hun haar 
wil oplegt. Die macht is deze van de tegenstrever van 
God en de mensen, in de Bijbel de duivel, de Satan, de 
god van deze wereld genoemd. Omdat zij onder deze 
nadelige invloed staan, kunnen ze over de dingen niet 
gezond oordelen. Daarom maken de teleurstellingen, 
de moeilijkheden, de tegenstrijdigheid een enorme 
indruk op hen, terwijl de beminnelijkheden, de welwil-
lendheid, het geduld, de lankmoedigheid die men hun 
bewijst zich niet zo diep in hen prenten. 

Inderdaad, niets dringt zo gemakkelijk in het hart 
dan ontgoochelingen, hinderpalen, onaangename, be-
droevende, wrede en boosaardige dingen tegen ons 
begaan. De verheugende dingen daarentegen maken 
bijna geen indruk op het zenuwstelsel. Dit komt door 
het feit dat de mensen maar zeer weinig gevoelig zijn 
voor de goede invloeden, terwijl ze veel gevoeliger zijn 
voor de slechte invloeden, deze die ingegeven worden 
door de egoïstische geest. 

Er bestaan een hoop dingen die goed zouden zijn, 
maar daar hun basis egoïstisch is, worden ze heel 
slecht, zelfs vreselijk. Zo werd alles op aarde veran-
derd. De goddelijke rechtvaardigheid bijvoorbeeld is 
een bewonderenswaardig en heerlijk gevoel; het is 
de nauwkeurigheid en de harmonie die alles tot het 
goede doet bijdragen. De mensen hebben ook een ge-
rechtigheid, maar hun gerechtigheid is een wrede en 
afschuwelijke onrechtvaardigheid die alleen maar de 
teleurstelling en op het laatst de dood tot gevolg heeft. 

De goddelijke rechtvaardigheid en de menselijke 
rechtvaardigheid zijn dus volledig verschillend van el-
kaar. Dat is ook zo voor de liefde. De menselijke liefde 
is een duivelse liefde, omdat zij berust op het egoïsme. 
Het egoïsme is ook liefde, maar een verkeerde liefde 
die een rampzalig resultaat geeft. Ook de wetenschap 
moet over dezelfde kam gescheerd worden. De wijs-
heid van de mensen is een monumentale waanzin, 
eenvoudig omdat ze gebaseerd is op het egoïsme. Ware 
dit niet het geval, zou het de zuivere wijsheid zijn die 
de mensen dichter bij God zou brengen. 

Vandaag kunnen we deze waarheden exact bepa-
len en ze volkomen onderscheiden door middel van 
de universele wet. Met deze maat kunnen we van 
het goede pad niet afwijken. Wat de mensen bezorgd 
maakt is rijk, invloedrijk en groten op aarde te worden. 

Als zij een lovenswaardige daad doen, wensen ze dat 
iedereen dit weet, en zij maken er reclame mee. Het is 
goed het goede te doen, maar als wij dit rondbazuinen, 
verliezen we al het voordeel van onze daad. Want het 
resultaat van het goede dat wij doen uit zich vooral 
door de zegen die er automatisch uit voortvloeit. En 
dit is te overwegen.

Dus, om goed te doen aan onszelf, moeten we aller-
eerst goed doen aan onze naaste. Dat geldt ook in ons 
lichaam: als het hart, dat het bloed in alle delen van 
het lichaam pompt, bevoorraad wil worden, moet het 
eerst het bloed in de grote, daarna in de middelmatige 
en in de kleine slagaderen pompen. Pas daarna stroomt 
het bloed naar het hart terug om het op zijn beurt te 
bevoorraden. 

Dat is de uiting van de heerlijke wijsheid van de 
Eeuwige. Het is wat men het altruïsme noemt, dus 
ten eerste voor de anderen werken, en daarna komt 
het resultaat als zegen tot ons. Dat is wat aangetoond 
wordt in de wegen van de Allerhoogste. Toen koning 
David vroeger enkele van deze waarheden heeft kun-
nen ontdekken, werd zijn hart, dat op de goede plaats 
was, begeesterd en niets heeft hem zoveel ontroerd 
dan de grootheid van God en de pracht van het werk 
van Zijn handen. 

David had een nobel, grootmoedig en vooral en-
thousiast hart voor de wegen van God. In zijn tijd was 
er geen elektrische verlichting, zelfs geen olielampen. 
Ze hadden alleen maar lichtjes, gemaakt uit vodden 
die in olie gedompeld werden. Ze gingen nogal vroeg 
slapen. ‘s Avonds op zijn bed mediteerde David over 
de Almachtige alvorens in te slapen, en hij voelde er 
vervoeringen van geestdrift. Hij voelde zich diep ge-
troffen door de welwillendheid en de goedheid van de 
Allerhoogste. Hoe meer hij eraan dacht, hoe blijer hij 
werd. In zijn jeugd had hij tegenstrijdigheid gekend. 
Hij was achtervolgd omdat men hem naar het leven 
stond. Maar hij had voortdurend de beschermende 
hand van God gevoeld die hem behoedde. Zo had hij 
een onbegrensd vertrouwen en een diepe erkentelijk-
heid in God verworven. Toen hij nadacht over de on-
wankelbare trouw van de Eeuwige, voelde hij in zich 
een overstelpende vreugde. 

Inderdaad, de Eeuwige heeft voortdurend Zijn hand 
uitgestrekt over Zijn kleine dienaar opdat er hem geen 
enkel kwaad zou overkomen, zoals David het zingt 
in zijn psalm 91. Dit waren diepe lessen en terzelfder 

Een goed hart om te veranderen 

CHRISTOPHEL had zijn zwaard gebroken. 
 De oorlog begon goed met deze Elzasser 

die er de man niet naar was om het zwaard 
tegen anderen op te nemen en tegen Frank-
rijk nog minder. Als alle soldaten hetzelfde 
zouden doen, zou de wereld er anders uit-
zien. Christophel had daarom zijn zwaard 
gebroken op gevaar af zijn leven te verliezen 
onder het kwaadwillende oog van een Pruis 
die hij ook nog op een vernederende manier 
had weg gewerkt. 

Maar de Elzasser hoefde niet te sterven 
door het zwaard en de onstuimige dienst-
weigeraar had geprofiteerd van een schijn-
baar onverklaarbare clementie. Sommigen 
hadden er de hand van God in gezien en 
anderen die van de duivel. Christophel zou 
zich hierover niet hebben willen uitspre-
ken. Zijn liefde voor Frankrijk ging natuur-
lijk boven alles en zijn dochter was, om dit 

te bevestigen, bij de Ursulinen in Parijs ge- 
plaatst. 

In het klooster bestudeerde en ontving 
Augustine tegelijkertijd werelds onderwijs 
en religieuze lessen. De familie was van een 
adelijke aardse afkomst, want de dochter van 
de zwaardbreker had ter gelegenheid van 
haar intrede in de wereldse samenleving een 
groot bal geopend met de hertog de Guise. 
Augustine neigde echter niet naar de kant 
van deze eervolle hogere kringen. Ze hield 
van Frankrijk zoals haar vader, maar uitte dat 
op een minder ingewikkelde manier. 

Zo had ze gewacht tot Jules op haar weg 
kwam, want zijn familie droeg geen adelijke 
titel. In de groene Elzas, waar het gezin ge-
worteld was, werden drie meisjes geboren. 
Het waren werkelijk drie kleine blonde won-
deren, zoals men niet elke dag ontmoette. De 
jongste sleepte trouwens de schoonheidsprijs 
van de stad Parijs in de wacht. 

De kenmerken van haar karakter kwa-

men echter niet helemaal overeen met die 
van haar gezicht en het charmante blonde 
hoofdje bood haar omgeving niet altijd de 
mooiste glimlach van Parijs. Alleen haar 
vader begreep wat af en toe de ziel van het 
kind verstoorde, waardoor er een onvergan-
kelijke eenheid tussen hen tot stand kwam. 
Een onweerstaanbare stroom van genegen-
heid verbond Marceline met haar vader. Ze 
hield boven alles van hem, met al haar jeug-
dige kracht en al haar gedachten, en ging in 
de demonstratie daarvan zelfs zo ver dat ze 
hem in zijn slaap omhelsde. Het was heel 
ongewoon de een uit te zien gaan zonder de 
ander. Je kan je dan ook de omvang van het 
drama voorstellen, toen Jules, burgemeester 
van zijn Elzasser gemeente, in augustus 1914 
zijn vrouw en zijn lieve blonde dochtertjes 
ten afscheid kuste. 

Marceline was 7 jaar oud toen haar vader 
de warmte van het huisgezin verliet om naar 
de hel van het front te gaan. Het liefdesver-

driet en de pijn van deze scheiding werden 
verzacht door de belofte van een aanstaande 
terugkeer. Was het niet een kwestie van 
hooguit twee weken, volgens de altijd on-
feilbare verzekeringen van de notabelen 
van de natie? 

Marceline telde de uren, vervolgens de 
dagen, weken en maanden. Jules kwam af 
en toe thuis, maar elk nieuwe vertrek leidde 
tot een nieuw drama. Marceline bad dik-
wijls van binnen in stilte en op zondag, in 
de koude stilte van de kerk, riep ze de be-
schermengel aan die werd geacht over haar 
vader te waken. Ze had soms het gevoel dat 
haar angst onnodig was, omdat haar vader 
niets te maken had met het bloedbad dat 
voltrokken werd. 

Op een dag werd dan toch het nieuws 
verspreid. De oorlog was voorbij en was ge-
eindigd met een duidelijke overwinning... 
met zes miljoen doden. Jules zou terugko-
men met de andere overlevenden van het 
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dorp en er was voor die dag een groot feest 
voorbereid. Overal waren bloemen en op het 
station stond de voltallige muziekkapel te 
wachten op de trein die de helden weer thuis 
bracht. De fanfare speelde, maar Jules stapte 
niet uit de wagon. Toen hoorden ze, dat hij 
in een ziekenhuis in Parijs lag, waar hij die-
zelfde dag zou sterven aan buikvliesontste- 
king. 

Ze durfden er niet over te praten in het 
bijzijn van Marceline die slechts leefde door 
de vreugde van het terugzien van haar va-
der. De gemeente stuurde twintig eersteklas 
ambtenaren om Jules te halen, en het feest 
dat begonnen was, eindigde in algemene 
rouw. Het was toen toch nodig om het aan het 
meisje te vertellen. Het kon niet meer voor 
haar verborgen worden gehouden en op haar 
lievelingsplekje, dat in het nabijgelegen bos 
haar toevluchtsoord was, vertelden ze haar 
om de schok te verzachten, dat de goede 
God haar vader weer bij zich had genomen! 

Het meisje ging bijna dood, omdat de pijn 
zo groot was. Alles om haar heen wankelde 
en de bomen draaiden in alle richtingen zoals 
haar geest in deze wanhoop. Wat Marceline 
zou hebben moeten troosten, die gedachte 
dat God zelf, zonder rekening te houden 
met haar gebeden, haar vader had weggeno-
men, verergerde de beproeving. Dit nieuws 
was monsterlijk, dus op zondag was er geen 
sprake meer van om te gaan luisteren naar 
het woord van deze goede God van de kerk, 
die de oorlog zegende en vervolgens een 
hele familie in rouw stortte. Marceline was 
immens opstandig en leed verschrikkelijk; 
haar ziel vond pas rust, als ze piano speelde. 

De staat had de zorg voor de enorme schul-
den en Augustine bleef zonder hulp met de 
drie meisjes, van wie de jongste 12 jaar oud 
was. Vrienden, zo aardig en aanwezig als 
men niets nodig had, hadden beleefd afstand 
genomen, zoals het in deze wereld van ieder 
voor zich de gewoonte was. Slechts één per-

soon had ware vriendschap getoond en dat 
was de kasteelvrouw. Zij nodigde Augustine 
uit om met haar kinderen in het kasteel te 
komen wonen. Maar zij meende dit gene-
reuze aanbod af te moeten wijzen. 

Het was heel hard werken, maar vier jaar 
oorlog had hen voorbereid op deze situatie. 
De rampspoed die het lot was van de mensen 
om hen heen, had Augustine en haar dochters 
ertoe aangezet iets te doen. Het verlichten 
van de ellende van de buren bracht uitein-
delijk veel vreugde in het kleine huishouden. 
De drie meisjes wijdden zich daaraan naar 
het voorbeeld van hun moeder. Marceline, zo 
kapot van verdriet sinds de dood van haar 
vader, vond daar een evenwicht dat schrifte-
lijke psychologiecursussen haar niet hadden 
kunnen geven. Het zou haar bevrijden van 
dat trauma dat haar toch al gevoelige karakter 
aanzienlijk had geschaad. 

Afgezien daarvan was Marceline gene-
reus, spontaan en moedig. Een goed hartje 

dat toch moest veranderen, maar het was de 
vraag, waar de remedie te vinden was voor 
de ziekten van de ziel? Bij God? Marceline 
schoof die gedachte van zich af. Deze God 
die haar vader had weggenomen, wekte geen 
sympathie. Als Hij al bestond! Ze twijfelde er 
steeds meer aan. Haar puberteit had deze ge-
zindheid niet veranderd en het jonge meisje, 
droeg met haar twee zussen de Franse vlag 
naar de Sorbonne. Het bloed van Christophel 
stroomde door hun aderen. 

Maar het mondaine leven trok Marceline 
niet aan en om deze reden sloeg ze veel 
gelegenheden voor een goed huwelijk af. 
Ze trouwde met Henri die wereldse intelli-
gentie combineerde met eenvoud van hart. 
Een ideaal was nodig om elke avond na het 
werk gratis lessen te geven aan de arbeiders 
die dat wilden. Er was een rechtvaardige 
ziel voor nodig om te weigeren zijn techni-
sche vaardigheden in dienst te stellen van 
de oorlog. Van deze sociale en broederlijke 

voeten gewassen, wat goed toont dat Jezus niets tegen 
Judas had. 

Zo moeten we zelf ook zijn. Judas heeft afschuwe-
lijke dingen gedaan. Hij heeft zijn Meester verraden, 
maar de Meester heeft hem niet gestraft. In de Schrift 
is er gezegd: “Satan kwam in Judas.” Hij stond vol-
ledig onder zijn invloed, omdat de goddelijke genade 
helemaal niet meer in hem kon handelen. Hij was 
vooral gehecht aan het geld, en dit werd de grote val-
strik voor hem. Toen hij zich rekenschap gaf van het 
verschrikkelijk werk dat hij gedaan had, heeft hij in 
zijn hart niet deze diepe pijn en deze vertedering van 
Petrus gevoeld, die om zijn daad bitter heeft geweend. 
Hij ging zich ophangen. 

Judas had bij zijn Meester kunnen gaan, die hem 
gans zijn vergiffenis en de ontlading van zijn hart had 
laten voelen; maar hij is niet naar hem gegaan. Hij 
heeft alle gelegenheden verloren die zich aan hem 
voorgesteld hadden en ten laatste heeft hij zich van 
het leven beroofd. Niemand heeft hem kwaad berok-
kend, behalve de tegenstrever die van zijn toestand 
heeft geprofiteerd om hem te beïnvloeden. 

Dat is een zeer belangrijk iets om over te mediteren, 
want dat toont ons dat niemand nog goed begrepen 
heeft wat in de Bijbel vermeld is als de zonde tegen 
de heilige geest. Zondigen tegen de heilige geest be-
tekent de geest van God systematisch terugdrijven en 
hem beletten zijn werk in ons te doen. Zeer vaak ge-
beurt dat nog ook onder ons; maar wij bedenken ons, 
we maken rechtsomkeert, wij vernederen ons, en als 
het onweer voorbij is en onze woede verdwenen is, zijn 
we opnieuw vastbesloten de geest van God in ons te 
laten handelen. Maar we moeten niet wachten tot wij 
op zijn om de verandering van ons karakter te begin-
nen en resoluut te vervolgen, anders riskeren wij een 
complete mislukking. 

Aan de welwillendheden van God denken en trach-
ten dankbaar te zijn zijn de gevoelens die ons op alle 
gebieden prachtig helpen. Bijvoorbeeld, als men ons 
beledigd heeft, als men ons schade heeft berokkend of 
wat dan ook dat ons verdriet kan doen, als wij aan de 
goedheden en de weldaden van de Eeuwige denken, 
aan Zijn vriendelijke en grootmoedige vergiffenis, aan 
Zijn dagelijkse tederheid, verdwijnt al de rest, de wol-
ken verdwijnen en de hemel is opnieuw blauw in ons 
hart. Als wij ons hebben laten gaan dingen te doen die 
tegenstrijdig zijn met de legaliteit, met de geest van 
God, moeten we dus onmiddellijk het nodige doen om 
terug in contact te treden met deze goddelijke macht 
opdat zij opnieuw in ons kan handelen. 

De geest van God is een nobele, welwillende, dis-
crete en subtiele invloed die steeds klaar is ons te hel-
pen en ons raad te geven. Daarentegen, zodra wij hem 
weerstaan, dringt hij niet aan, want hij is niet hinderlijk. 
De liefde is nooit lastig. Zij biedt haar diensten, haar 
toewijding en haar tederheid aan. Zij reikt de hand 
met geluk, maar zodra we haar niet meer wensen, ver-
wijdert zij zich, zij dringt niet aan. De liefde is inder-
daad vol fijngevoeligheid en tact. Zij legt zich niet op, 
ondanks haar wens haar beminnelijke en weldoende 
actie te brengen, die troost en ontspant. 

Wij moeten dus de geest van God aantrekken over 
ons door een gehele nieuwe mentaliteit te vormen, 
door over het karakter van God te mediteren en door 
ons in te spannen hem na te bootsen. Daarom moeten 
de prachtige voorbeelden die ons gegeven zijn in het 
goddelijk Woord ons dienen.

De elans van enthousiasme zoals deze van David zijn 
onontbeerlijk voor de vorming van een levensvatbaar 
karakter in ons. Doch, ons enthousiasme is onderwor-
pen aan de vreugde die wij in onze ziel voelen. Dit kan 
alleen verwezenlijkt worden als wij innig dankbaar zijn 

voor het ontvangen licht, voor de vriendelijke lessen 
van de Allerhoogste, en als wij wensen onze gebreken 
te verbeteren door de wettigheid na te leven. 

Alleen als wij God diep erkentelijk zijn voor al Zijn 
barmhartigheid, Zijn grote liefde en Zijn weldaden, zal 
ons hart zich tot Hem aangetrokken voelen. Wij zul-
len dan van ganser harte zeggen dat alleen God, die 
ons vergeven heeft, die teder en vol medelijden met 
ons was, waardig is van onze aanbidding, zoals Zijn 
welbeminde Zoon, onze dierbare Verlosser, die de af-
druk is van zijn Vader. Wij zullen mediteren over Zijn 
prachtige mentaliteit en wij zullen gans onze ziel inzet-
ten om Zijn karakter en zijn gevoelens te verwerven, 
om een eerbiedige, aanhankelijke en trouwe zoon te 
worden in Zijn Huis, een terebint van gerechtigheid, 
een beplanting van God om tot Zijn glorie te dienen. 

Wij zullen dan volledig toegankelijk zijn voor het 
goede en ongevoelig zijn voor het kwade. Zo zullen 
wij altruïstische gevoelens verwerven die ons zullen 
toelaten ons tot het duurzame leven en het geluk te 
leiden door ons onder de geest van God te plaatsen, 
die een geest van vreugde, vrede en leven is. 

De paradoxen in onze samenleving
Uit de krant Sud Ouest van 12 februari 2020 brengen 
we het volgende artikel onder de aandacht, dat het 
actuele verslag over onze samenleving op het gebied 
van gezondheid en onderwijs vastlegt. We reproduce-
ren deze tekst voor een groot deel:

“Lijden is verouderd” 
Barbara Stiegler, filosoof aan de Universiteit van Bor-
deaux, hekelt het neoliberalisme dat het gezondheids-
systeem en het onderwijs in gevaar brengt. 

...die politiek is zonder concessies ingesteld in een 
land dat midden in een sociale crisis verkeert, gezien het 
feit dat de oorsprong van het kwaad dat de gezondheid, 
het onderwijs of het pensioen aantast, is voortgekomen 
uit dit beleid van aanpassing aan de markt. 

“Sud Ouest” ...Over welk neoliberalisme heb je het? 
Barbara Stiegler ...deze beweging werd geboren in 

de jaren ‘30, met het idee om het klassieke liberalisme 
te vernieuwen en het kapitalisme te reguleren. Het gaat 
erom spelregels vast te stellen om de markt kunstmatig 
op te bouwen door middel van ambitieus overheidsbe-
leid waarin onderwijs en gezondheid prioriteiten zijn. 

Waarom worden onderwijs en gezondheid beïnvloed 
door dit neoliberalisme? 

Omdat we bevolkingsgroepen moeten transformeren 
die niet geschikt zijn voor de eisen van de markt. We 
moeten individuen produceren die in staat zijn om te 
concurreren. Dankzij onderwijs dat hen uitrust met 
hulpmiddelen die maken dat ze zich aan kunnen pas-
sen, hen flexibel maken, en dankzij een gezondheid, 
die het zorgsysteem zal veranderen om de menselijke 
stam te verbeteren, en zijn prestaties te vergroten. 

Het is een afschrikwekkend visioen. We zijn niet 
ver van een vorm van selectie... 

Het neoliberale project bestaat, het heeft vorm ge-
kregen en is bezig onze handelwijze te veranderen, 
de manier waarop we les geven en waarop we voor 
onszelf zorgen. Selectie en sortering vormen de kern 
van dit project. 

Wat is er veranderd in de manier waarop we voor 
onszelf zorgen? 

Op het gebied van gezondheid hechten we waarde 
aan innovatie, ten koste van behandelingen in de zorg 
en we maken van een patiënt, een behandelaar van 
zijn eigen gezondheid, aan wie we vragen om efficiënt 
te zijn, om mee te doen aan de optimalisatie van het 
gezondheidssysteem door zijn eigen kennis van zaken. 
Hij moet zichzelf optimaal beheren, zijn riskante gedrag 
moduleren en, idealiter, niet ziek worden. En als hij ooit 
de pech heeft een chronische ziekte te krijgen, moet hij 

de producent van zijn eigen gezondheid worden, een 
expert in zijn pathologie. 

Een goede patiënt is hij die het beste de balans 
beheert tussen baten en risico’s en die zich aan het 
gezondheidssysteem aanpast, voordat hij ziek wordt. 
Kortom, een goede patiënt is degene die niet ziek is. 

De patiënt is dus iemand in goede gezondheid die 
heeft geleerd zijn eigen risico’s meester te zijn. Maar 
wat gebeurt er met hen die ziek zijn? 

De gezondheidszorg is van mening dat het model van 
de klinische geneeskunde, dat zich richt op het lijden 
van de patiënt, ouderwets is. Aan het begin van de vor-
ming van ons prachtige gezondheidsstelsel was de idee 
het beschermen van de kwetsbaren via instellingen en 
collectieve zorg. Dit model is verouderd verklaard. Dit 
model wordt nu “reactieve geneeskunde” genoemd, in 
tegenstelling tot de “proactieve” geneeskunde van de 
toekomst, die als droombeeld heeft om elke vorm van 
lijden of ziekte te elimineren. 

Heeft de crisis in de ziekenhuizen, die een beroep 
doet op artsen, verpleegkundigen en in het algemeen 
op alle zorgmedewerkers, zijn oorsprong in deze ma-
nier van denken?

Zeker. Wat raakt aan het concrete en collectieve 
beheersen van het lijden wordt aangevallen, gedood 
en veroorzaakt dus een situatie van een gebrek aan 
middelen. Wat in ziekenhuizen woedt, is dat de ver-
schillende diensten en de verschillende soorten lijden 
van de zieken met elkaar moeten concurreren, via een 
systeem van classificatie van dat lijden. 

We gaan sorteren. Wachtrijen worden geselecteerd 
op basis van onduidelijke criteria, de mate van urgentie 
of ernst of zelfs het rendement van de investering. Dit 
alles zorgt voor veel pijn bij de verzorgenden. 

U meent dat gezondheid en onderwijs dezelfde 
aanvallen van neoliberalisme ondergaan. Wat wil dat 
zeggen? 

We vormen niet langer een  kritische manier van den-
ken, die een land in staat stelt om politieke conflicten 
op te bouwen, wat de basis is van de democratie, maar 
we produceren juist een dwarsdoorsnede van vaardig-
heden die jongeren in staat stelt zich aan te passen aan 
een veranderende, concurrerende wereld. Pas je aan, 
maar bekritiseer niet. 

Dat sorteren begint op de middelbare school... het is 
in het algemeen een vernietiging van alle disciplines 
die zullen worden vervangen door een vage dwarsdoor-
snede van kennis... 

Gezondheid en onderwijs zijn, zonder onze toestem-
ming, enorme sorteermachines geworden. En de sociale 
woede zal niet stoppen, omdat mensen zich bewust zijn 
van deze sociale ontwikkeling, de bewegingen zullen 
doorgaan. Als ze lokaal wortel schieten en als ze erin 
slagen om echte gelijkgerichtheid tussen de gezond-
heids- en onderwijssectoren te bereiken. 

De overheid prijst een gezondheidsbeleid aan van de 
4 P’s: een predicatieve, preventieve, gepersonaliseerde 
en participatieve geneeskunde. Is dit de toekomst? 

De zogenaamde “gepersonaliseerde” geneeskunde, 
die alles hoopt te veranderen door de komst van mas-
sale gezondheidsgegevens, is eigenlijk gebaseerd op 
holle beloftes. We staan voor de aankondiging van een 
medische revolutie die niet komt. 

Preventie? Zoveel te beter, maar waar is die op ge-
richt? Het type preventie dat overheerst is gemodelleerd 
naar het neoliberalisme. We raken niet de door industrie 
aangetaste omgeving, maar we vallen individuele vrij-
heden aan, we maken mensen super verantwoordelijk, 
we vragen hun om verantwoording af te leggen van 
hun gezondheidsresultaat. 

Het is dan ook heel goed denkbaar dat er een stelsel 
van sociale zekerheid naar gelang van de resultaten 
wordt gemoduleerd, zoals nu al het geval is in de Ver-
enigde Staten. In Frankrijk wordt deze mogelijkheid 
reeds bestudeerd door de onderlinge verzekerings-
maatschappijen. Een vorm van bonus-malus zoals de 
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kwaliteiten trokken de werkgevers zich niets 
van aan en die stuurden hem naar een wa-
penfabriek aan de andere kant van Frankrijk. 
Dat was in de Tweede Wereldoorlog bezet. 
Marceline woonde met haar twee kinderen 
in het prachtige land aan de voet van de 
Pyreneeën, terwijl Henri zijn kennis wijdde 
aan het systematisch saboteren van de be-
wapeningsplannen van de bezetter. Hij liep 
uiteraard gevaar om geëxcuteerd te worden, 
maar het belang van anderen ging voor hem 
boven zijn eigenbelang. 

Ondanks alles konden de kinderen zich 
toch onder goede omstandigheden ontwik-
kelen. Muziek nam een bevoorrechte plaats 
in in het onderwijs dat de ouders vruchtbaar 
en sociaal belangrijk vonden. Maar toch had 
Marceline veel problemen met haar eigen 
gezondheid en vooral hartproblemen die 
haar sinds de dood van haar vader regelma-
tig herinnerden aan de kwetsbaarheid van 
alles. Met haar kinderen ging het ondanks 

de medische zorg niet beter; misschien wel 
juist daardoor. Na het pokkenvaccin leed 
Monilia aan ernstige vervormingen van haar 
ruggegraat en haar broer had om dezelfde 
redenen een zwak zenuwstelsel. 

Het wonen dicht bij de natuur beperkte 
de schade, maar veroorzaakte weer andere 
gevaren. Hij verdronk bijna bij huis en kwam 
in de bergen bijna om in het geweld van een 
vreselijke storm. Dit schreven ze op rekening 
van het toeval. Deze uitleg vulde de ziel niet 
met vrede, voldoening en dankbaarheid, 
waardoor het idee van een God nog minder 
werd. Marceline rouwde nog steeds bitter 
om de dood van haar vader en alles wat ze 
deed om haar kinderen te genezen, mislukte. 
Dat was ten hoogste beangstigend, ergerlijk. 
De geraadpleegde artsen probeerden sterke 
medicijnen die andere, ernstiger symptomen 
veroorzaakten die weer met andere, nog 
agressievere medicijnen moesten worden 
bestreden. De zieken werden steeds zieker 

en Marceline werd steeds meer naar de rand 
van de afgrond gedreven. 

Zodoende knielde Marceline in de stilte 
van haar kamer op goede Vrijdag, terwijl 
de kerkklokken de gebeurtenis van die dag 
in herinnering brachten, neer en fluisterde: 
“Als U bestaat, Heer, toon mij dat dan.” De 
zon in de ruimte, getuige van de eeuwig-
heid, had in die paasdagen de natuur doen 
herleven en het zoete licht dat de Corbières 
kenmerkte, was op zijn hoogtepunt, toen er 
voorzichtig op het raam dat uitkeek op de 
tuin werd geklopt. 

Het was een tamelijk jonge en verlegen 
man die haar een boek voorhield. Wat wilde 
hij? Het ging er niet om dat boek te verkopen,  
maar om de weg naar geluk, gezondheid, 
leven en opstanding te wijzen. Alles werd 
geregeerd door de universele wet, waarvan 
iedereen vandaag de dag het principe kon 
ervaren. “Zo zult u, mevrouw, het bewijs 
hebben van de kracht en liefde van God.” 

Marceline had geen uitleg nodig. De 
woorden van de jonge boodschapper beant-
woordden precies aan wat ze had gevraagd, 
en de titel van het boek nam in één klap de 
weerstand en twijfel weg die sinds de dood 
van haar vader op haar hadden gewerkt. Ze 
was tot tranen toe geroerd bij de gedachte 
dat God haar gebed had verhoord, want het 
antwoord was er, onbetwistbaar. Ze had van 
alle delen van het boek er drie aangenomen, 
zodat elk van haar kinderen een eigen exem-
plaar had. Marceline las en de schellen vielen 
van haar ogen. Het licht verlichtte zacht haar 
ziel. Ze zou zelfs hebben willen dansen van 
vreugde bij de onthulling van het goddelijke 
plan, dat zich manifesteerde en tegelijkertijd 
hebben willen huilen om haar onwaardigheid. 

Het was dus de valse god die over de mens-
heid heerste, hij was het die haar vader had 
weggenomen en die de ene generatie na de 
andere met veel narigheid en tranen in het 
graf liet verdwijnen. Alles werd uitgelegd 

pensioenhervorming. Een samenleving waarin elk indi-
vidu apart verantwoordelijk zal zijn voor zijn successen, 
evenals voor zijn mislukkingen, en waarin alle vormen 
van collectieve solidariteit zullen zijn vernietigd. 

Onze samenleving, althans in de westerse landen, 
lijkt gedomineerd te worden door de neoliberale ten-
dens. Het liberalisme verdedigt de toepassing van vrij-
heid in de samenleving. Het neoliberalisme beweert 
het liberalisme te vernieuwen door het vrije spel van 
economische krachten, het initiatief van individuen 
en het nastreven van eigenbelang te herstellen en te 
handhaven door adequaat optreden van de Staat op 
zowel juridisch als economisch niveau. Kortom, het 
gaat erom de Staat weinig speelruimte te geven om 
het kapitalisme en de rechtvaardigheid te beteugelen. 

De ervaring zal ons leren, dat dit systeem in de tijd 
die komt failliet gaat, net als alle andere vormen van 
bestuur. Men kan zeggen dat mensen alles zullen heb-
ben geprobeerd. Van dictatuur tot de meest liberale 
regering, inclusief alle vormen van monarchie, republie-
ken, democratieën. Hoeveel grote mannen deden grote 
moeite om allerlei theorieën en politieke programma’s 
te ontwikkelen die allemaal veelbelovender leken dan 
de andere. Maar men moet constateren, dat de misluk-
king voor de deur staat. 

Als we het voorbeeld van bovenstaand artikel ne-
men, zien we het effect van het neoliberalisme op het 
gebied van onderwijs en gezondheid, om er maar een 
paar te noemen, omdat we dezelfde analyse zouden 
kunnen uitbreiden naar andere sectoren van activiteit 
en dezelfde resultaten zouden kunnen zien. 

Dit artikel wijst erop dat de motieven die ons doen 
handelen vaak niet sociaal maar economisch zijn. En 
dit, zelfs als het gaat om gezondheid of onderwijs. Dit 
is wat Barbara Stiegler zegt: “We zijn onderworpen 
aan een beleid van aanpassing aan de markten”. Elke 
burger verplichten om  te zorgen voor zijn of haar eigen 
gezondheid is vaak onhaalbaar. Als je ziek bent, heb 
je hulp nodig, zorg. Meestal hebben we niet langer de 
energie om onszelf aan een regime te doen wennen 
en allerlei diëten of fysieke oefeningen op te leggen. 
En zelfs als we alle voorzorgsmaatregelen voor een 
gezonde levensstijl nemen, treft ons op een of andere 
dag, een ziekte. 

Hetzelfde geldt voor het onderwijs. Om “concurre-
rende” individuen te produceren, worden bestaande 
onderwijsprogramma’s hervormd en wordt kritisch den-
ken niet langer getraind... we produceren dwars daarop 
staande vaardigheden die jongeren in staat stellen zich 
aan te passen aan een veranderende, concurrerende 
wereld. Pas je aan, maar bekritiseer niet... het is een 
vernietiging in algemene zin van alle disciplines die 
zullen worden vervangen door vage dwarse kennis... We 
kunnen in deze nieuwe methoden duidelijk zien waar 
onze leiders naartoe willen. Hoe hoger mensen opgeleid  
zijn, hoe kritischer ze denken en hoe moeilijker ze zijn 
om te regeren. De uitdaging is om training te geven 
die alleen speciaal gerichte vaardigheden zal geven. 
Het is een soort modellering van individuen, zoals dit 
artikel aangeeft, een vorm van selectie. 

We kunnen vandaag al zien, hoe moeilijk het is voor 
werkgevers om gekwalificeerd personeel aan te wer-
ven! We worden geconfronteerd met een paradox. Aan 
de ene kant is er werkloosheid, maar aan de andere 
kant kunnen we niet de beroepsbevolking vinden die 
we zo hard nodig hebben. 

Het is nuttig om het onderwerp dat ons bezighoudt 
in perspectief te plaatsen met een artikel in de krant 
Ouest-France van 22 april 2020 over militaire uitgaven 
in de wereld, die het schat op:

2,2% van het mondiale BBP (bruto binnenlands pro-
duct) en verzekert: de staten hebben nog nooit zoveel 
geld uitgegeven aan hun legers sinds het einde van 
de Koude Oorlog. 

...In 2019 bedroegen de militaire uitgaven wereldwijd 
1917 miljard dollar (1782 miljard euro). Dat is een stij-

ging van 3,6% over een jaar, de grootste sinds 2010... 
Ongeveer 2,2% van het mondiale BBP, dat is 249 

dollar per hoofd van de bevolking. Het is niet verwon-
derlijk dat de Verenigde Staten het duurste land is met 
een uitgave van 732 miljard (38% van het totaal), een 
stijging van 5,3% (alleen al de begroting van Duits-
land!) Zij worden gevolgd door China, India, Rusland 
en Saoedi-Arabië... 

De militaire uitgaven van China bereikten 261 miljard 
dollar in 2019, een stijging van 5,1 procent ten opzichte 
van 2018, terwijl die van India met 6,8 procent stegen 
tot 71,1 miljard dollar.

Deze cijfers spreken voor zich en getuigen van de 
paradoxen in onze samenleving. Het is onzinnig dat 
sommige landen instemmen met dergelijke investerin-
gen in bewapening, nl. voor vernietiging, en in andere 
landen om mensen aan dergelijke hervormingen op het 
gebied van gezondheid en onderwijs te onderwerpen. 

In feite is onze samenleving ziek. Deze ziekte is het 
egoïsme waardoor ze niet in staat is om het belang van 
anderen te overwegen, maar alleen haar eigenbelang 
zoekt. Dit is onvermijdelijk tot mislukking gedoemd. 
Bovendien is het niet voor niets dat de Heilige Schrift 
ons grote beproevingen aankondigt: Matth. 24: 21, 
22. Maar ook het Herstel van alle dingen wordt aan-
gekondigd: Handelingen 3: 21. Het is het offer van 
onze dierbare Heiland, Jezus Christus, dat deze belofte 
mogelijk maakt. 

Het is wat ons betreft een grote vreugde om dit goede 
nieuws over de hele wereld te verspreiden: 

Prachtige tijden zullen aanbreken, 
Christus betaalde je losgeld.
Zijn heil verschijnt in de dageraad,
Die al aan de horizon opkomt. 
Laat je hoop zingen,
De komende dagen zijn gelukkig. 
Barmhartigheid en welwillendheid, 
Ontvang ze uit de hemel. 

Een interessante ervaring!
Het volgende verhaal verscheen in Heim und Welt 
Nr. 28:

Een ongelooflijke ruilhandel tussen een kat en een 
hond. Het ging om hun kleintjes. 
Vijf kinderen waren niet genoeg voor Minette. 
Met een schreeuw opgetogenheid rende Dagmar, een 
6-jarig meisje, naar haar familie die voor het ontbijt 
rond de tafel zat. In haar enthousiasme riep het kind 
uit : “Mam, mam, onze Dixie heeft kleintjes!” 

In minder tijd dan geen tijd liep de eetkamer leeg. 
Vader, inspecteur bij Bos- en Watertoezicht, moeder en 
de vijf kinderen haastten zich samen naar de keuken, 
waar in een hoek bij het fornuis de mand van Dixie 
stond, een vrouwtjes basset. 

Ze keken sprakeloos naar het wonder: het basset-
vrouwtje had ‘s nachts vijf kleine blinde nakomelin-
getjes gekregen. Het was amusant om hun onhandig-
heid te observeren bij het zoeken naar de bron van de 
moedermelk, en ze waren allemaal zwart als kool, het 
evenbeeld van hun moeder.

Het was een vrolijke dag voor het hele boswachters-
gezin. En Dixie leek zich zeer bewust te zijn van haar 
centrale rol bij deze attractie. Maar toen de kinderen 
de pasgeborenen probeerden te aaien, werd Dixie 
nogal agressief. Ze trok haar lippen met een dreigende 
houding op en begon te grommen, zodat geen van de 
kinderen het opnieuw durfde te proberen.

De volgende dag kwam deze gebeurtenis in de 
schaduw te staan van een nieuwe: Minette, de kat des 
huizes, had ’s nachts ook kleintjes gekregen. Ze had er 
ook vijf die in tegenstelling tot de zwarte bassetjes, zo 
wit waren als sneeuw.

Maar Minette was niet zo jaloers als Dixie.
Integendeel, als één van de kinderen een katje uit 

haar mand pakte om het te bekijken en te strelen, be-
gon Minette tevreden te spinnen. 

Toen de inspecteur de keuken binnenkwam, kon hij 
zijn lachen niet houden. “Er zijn hier vijftien kinderen 
bij elkaar,” zei hij tegen zijn vrouw. “Vijf zwarte links 
van het fornuis, vijf witte rechts. En vijf blonde kinde-
ren staan sprakeloos van verbazing rond om die tien.” 

Er gingen een paar dagen voorbij. Alle kleintjes ge-
dijden magnifiek. De twee moeders konden goed met 
elkaar overweg. Veel beter dan vaak het geval is tussen 
honden en katten. Ze brachten elkaar beleefde bezoek-
jes, snuffelden aan de baby’s van de “buurvrouw” en 
keerden vervolgens terug naar hun eigen nakomelin-
gen. En op een ochtend was er sensatie! Kleine Ilse, 
amper 2 jaar oud, kwam de eetkamer binnen en riep 
opgewonden uit : “Mamma, mamma, Dixie heeft ook 
nog een helemaal witte baby.” 

De spottende grijns van haar oudere broers en zussen 
maakte haar woedend. Ze hield koppig vast aan haar 
bewering tot iedereen opstond en naar de keuken ging. 

En daar, inderdaad, in de mand van de basset lag tus-
sen de vijf ravenzwarte hondjes, een teer diertje, wit als 
sneeuw, dat door de hondenmoeder vrolijk gelikt werd.

Hoofdschuddend boog de heer des huizes zich voor-
over om het “wonder” van dichtbij te zien. Toen stond 
hij op en zei lachend: “Dat is leuk. Ik zou weleens 
willen weten sinds wanneer een basset een klein katje 
kan krijgen.” 

Ze kregen de sleutel tot het raadsel door Minette’s 
nakomelingen te tellen. Er ontbrak een kleintje. Ge-
dreven door zijn overgrote moederliefde had Dixie er 
dus eentje gepikt. 

De inspecteur en zijn familie vielen van de ene ver-
bazing in de andere. Waar was zoiets ooit gebeurd? Een 
hondenmoeder die haar eigen nakomelingen aanvult 
met een klein katje. En de dagen die volgden, toonden 
aan dat het spel nog niet voorbij was. 

Het leek er in eerste instantie op, dat de poes de 
afwezigheid van haar kleintje niet had opgemerkt. 
Of had ze het vrijwillig aan de hond gegeven? Deze 
verdenking leek te worden bevestigd door het feit dat 
Dixie zich de komende dagen opnieuw voor de tweede 
keer katje toe-eigende en uiteindelijk nog een derde.

Maar tenslotte leek de dappere Minette haar geduld 
te verliezen. Ze kroop naar Dixie’s mand en nam een 
van de zwarte bassetjes. Dixie durfde waarschijnlijk 
niet te protesteren en lag slechts met een half oog de 
zaak te bekijken. Toen werd Minette moediger, en al 
snel lag er een tweede zwarte baby in haar mandje.

Maar dat liet Dixie niet op zich zitten. Zonder zich 
ook maar enigszins te schamen pikte ze alle katjes met 
een uitdrukking op haar snuit die leek te betekenen 
dat het de meest natuurlijke zaak van de wereld was, 
dat een vrouwtjes basset het zichzelf veroorloofde om 
katjes op te voeden...

Geen van de tien kleintjes hoefde honger te lijden, 
want Dixie en Minette voedden ze om de beurt over-
vloedig. Het gedrag van deze twee dieren, die aan het 
stelen waren als de raven, amuseerde het hele bos-
wachtersgezin. Vooral de kinderen vonden het leuk. 
Ze konden van de ene mand naar de andere lopen om 
de puppy’s en de kittens om de beurt te aaien, omdat 
Dixie ook geleidelijk toleranter werd.

Het populaire gezegde is niet altijd juist 
Toen het eerste enthousiasme voorbij was, kwam het 
gezin van de boswachter toch tot de conclusie dat 
puppy’s bij een hondenmoeder horen en kittens bij een 
moederpoes. Daarom werd overeengekomen de twee 
manden op orde te brengen. Maar ze realiseerden zich 
al snel dat het een verloren zaak was. Het zogen van de 
tien kleintjes ging, ondanks alle pogingen om de zaak 
te stoppen, door zoals ervoor, dat wil zeggen over en 
weer. Elke keer als ze de hondjes van de katjes wilden 
scheiden en terug in hun eigen mandje wilden stoppen, 
kruisten Dixie en Minette elkaar in de keuken, en keer-
den weer terug met “een buitenlands kind” in hun bek. 



4 DE GIDS VAN HET RIJK DER GERECHTIGHEID

in De Boodschap aan de Mensheid, alles 
betoverde haar in deze openbaring en alles 
verootmoedigde haar ook. Gods arm en Zijn 
grote vergeving bogen zich over haar, en 
Marceline begreep dat er veel gevoelens te 
veranderen waren in haar eigen hart. Maar 
zij was niet alleen. Het gebeurde in alle 
rust door de kracht die voortvloeide uit het 
losgeld. Dit vooruitzicht gaf haar vleugels. 
Monilia en haar broer waren er weer geluk-
kig door en Henri leefde mee. Was dit niet 
het ideaal van vrede waarvoor hij zijn leven 
had gewaagd? 

De bescheiden vlag die nu boven het kleine 
huishouden wapperde, was niet langer de 
vlag die Marceline triomfantelijk droeg op 
de campus van de Sorbonne. Ze erkende 
de tragische dwaling van het patriottisme, 
waardoor haar vader was gedood, en ze hees 
zonder uiterlijk vertoon de banier van de 
waarheid, want ze twijfelde er geen seconde 
aan dat het prachtige Koninkrijk nu op de 
hele aarde zou komen. De tieners luisterden 
graag naar hun moeder die met hen sprak 
over de principes uit De Gids van het Rijk der 
Gerechtigheid. Zodoende verrijkten Monilia 
en haar broer Tanguy hun brein op school 
en legden zich toe op de wet van het goede, 
zonder zich te beroemen op de situatie van 
de vader, noch over een bepaalde afkomst. 
Ze hielpen de zwakkeren en verdroegen an-
deren, reageerden niet op boze woorden en 
zochten niet naar de beste plaatsen, noch naar 
egoïstische voordelen waarvoor zoveel leu-
gens en schijnheiligheid in de samenleving 
werden gebruikt. Deze geest onderscheidde 
hen van de menigte en schiep soms afstand, 
maar Monilia had een goede vriendin die 
haar opvattingen deelde. Het was bij haar 
thuis dat ons meisje van het platteland ook 
De Gids van het Rijk der Gerechtigheid 
opmerkte. Dit verwarmde ieders hart en ze 
hoorde toen, dat er bijeenkomsten waren in 
de stad waaraan de moeder van haar vrien-
din deelnam. Dit was echt het goede nieuws 
dat in Marceline’s familie het onderwerp van 
grote vreugde werd.

Door plaats te nemen op de banken van de 
vergadering werd de vlag van de waarheid 
weer iets hoger gehesen. Genoeg voor de hele 
stad om te weten, hoe het ervoor stond, want 
het was noodzakelijk dat voor en tegen, goed 
en kwaad botsten voor de getuigenis van het 
geloof. Ter ondersteuning van de woorden 
deden ze dus wat werd voorgesteld, en de 

bevestiging van de beloften liet niet lang op 
zich wachten. Vanaf de eerste ontmoeting was 
Marceline gevoelig geweest voor de invloed 
van haar geest en deze vreugde die uit de he-
mel kwam, genas haar. De hartaanvallen die 
haar zo lang met de dood hadden bedreigd, 
waren volledig verdwenen. Een gevoel van 
diepe vrede bevestigde voor haar de geldig-
heid van het programma, dat de wereld zou 
herstellen door de gerechtigheid van het los-
geld. Dit soevereine losgeld was edelmoedig 
voor de mensen betaald op die vrijdag van het 
jaar 33, terwijl het volle maan was. Juist op 
die datum had Marceline, vanuit de diepten 
van haar nood, zich tot God gericht met het 
gebed, dat Hij kon verhoren. 

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
Het blad De Engel van de Eeuwige nr. 7 van 
1929 liet een zeer interessante uiteenzetting 
verschijnen waarvan wij een samenvatting 
weergeven:

Een liefdevolle les
“Geliefden, laat de vuurgloed in uw mid- 
den die tot uw beproeving dient, u niet be-
vreemden alsof u iets vreemds overkwam.” 
– 1 Petrus 4: 12.

Als wij in een gemeenschap leven, doet 
de warmte van de vuurgloed zich meteen 
voelen, en het is voor ons een zeer goede 
zaak. Als wij volgzaam zijn, is het een bewon-
derenswaardige toestand, want het maakt 
ons mogelijk alles op te sporen wat in ons 
niet volledig in overeenstemming is met de 
principes van het Koninkrijk van God. Dat 
wordt getoond door pijnen, en dan is er een 
tegenwaarde nodig, een balsem die zich uit 
door de heerlijk goddelijke schikking die 
altijd betaalt voor de schuldige.

Als wij ons baseren op de principes, doet de 
vuurgloed in ons midden immens veel goed. 
Wij zijn dan volgzame wezens die geheel en 
al bereid zijn zich te hervormen, en hoe in-
tenser de vuurgloed is, hoe beter het is, want 
elk ontvlambare deel wordt aangestoken en 
veroorzaakt woede, jaloezie, twist, vijandig-
heid, ruzie. Als deze gevoelens zich nog in 
ons hart bevinden, uiten ze zich onvermijde-
lijk op het moment van de beproeving. Als 
wij de principes van het Koninkrijk van God 
naleven, zullen we ons niet laten verrassen 
door de impulsen.

Als we voortdurend betrokken zijn, terecht-
gewezen worden, zien we op een heel duide-
lijke manier hoe zeer wij nog het speelgoed 
van de grote tegenstrever zijn, en hoeveel 
draden wij hebben doorgesneden die ons 
met hem verbinden. Hij probeert ons soms in 
woede uit te laten barsten, ons geduld te laten 
verliezen, en als hij er toch nog in slaagt, als 
wij ons laten opwinden, kunnen we onszelf 
op die manier onderzoeken.

De Eeuwige bewijst ons een onuitspreke-
lijke goedheid en een heerlijke tederheid die 
tegen alles bestand zijn. Als ik soms wanho-
pig was over mijzelf, omdat ik de gedachte 
had, dat ik er nooit in zou slagen, omdat mijn 
hoogmoed in contact was met moeilijkheden 
van de vuurgloed en mij mijn geduld deed 
verliezen, heb ik vaak opgemerkt, dat de 
Heer nooit zijn geduld heeft verloren; hij 
heeft steeds gewacht, mij bij de hand geno-
men en mij vriendelijk geleid, door mij al zijn 
genade te laten zien. Als ik moe, ontmoedigd 
was, moedigde hij mij aan en heeft mij zijn 
onuitsprekelijke welwillendheid bewezen om 
mij weer op de been te helpen. Ik verkeerde 
zo in de toestand van iemand die eraan 
wanhoopt ooit te ontvangen wat hij zo vurig 
verlangt, en die er tienmaal meer van krijgt.

De vuurgloed bestaat dus om ons karakter 
te veranderen, en dat is niet een hel om ons 
te kwellen. Natuurlijk, er zijn veel kwel-
lingen voor degenen die ongevoelig zijn 
voor de invloed van de geest van God die 
het levensfluïdum is. Wanneer men in de 
vuurgloed zit en weerstand biedt, en zich 
niet wil laten snoeien, is er nog een extra 
warmte te verdragen, maar dat is niet wat 
de religies getoond hebben. Het is niet God 
die de vuurgloed maakt. De vuurgloed heeft 
niets te maken met de goddelijke goedheid; 
de Allerhoogste wenst ons de gelegenheid 
te geven onszelf te genezen en Zijn gehele 
zegen te ontvangen, opdat wij vooruit zouden 
kunnen gaan en ons van alles ontdoen wat 
ons doet lijden. Hij verlangt dat onze pijnen 
zo veel mogelijk verminderd worden, dat 
wij zo vroeg mogelijk bevrijd en genezen 
worden opdat wij de levensvatbaarheid zou-
den kunnen verwerven en het voedsel van 
het levensfluïdum ontvangen dat de geest  
van God is.

Als wij op het moment van de beproeving 
afstand doen van die egoïstische gevoelens, 
houdt de zenuwspanning meteen op; als wij 
ons trouw hechten aan leven volgens de Wet, 

verdwijnen al onze pijnen, en in plaats van 
lijden is er een voortdurende vreugde. Het is 
dus een grandioze verandering die in onze 
mentaliteit plaats moet vinden; die toont ons 
terzelfdertijd de immense gunst die de Heer 
ons in zijn oneindige genade en zijn grote 
liefde verleent, om op zijn school te mogen 
zijn. Zodra wij het nodige doen, verandert 
de vuurgloed in een heel draaglijk vuur. Wij 
moeten vriendelijk worden, gelukkig zijn 
een dienst te bewijzen, want zo vermindert 
de warmte van de vuurgloed zodanig dat de 
gisting niet meer mogelijk is.

Wij zijn gelukkig dat de vuurgloed brandt, 
dat de duivel ons onvermoeid najaagt, want 
zonder dat hij er zich rekenschap van geeft, 
bewijst hij ons een grote dienst, hij stelt ons 
inderdaad op scherp, en wij kunnen zo ge-
makkelijk het kwaad opsporen dat in ons is 
en ons verbeteren. Als wij ons beet hebben 
laten nemen door de tegenstrever, moeten 
we ons vernederen en de bressen herstellen, 
alles doen wat ons nog helpt om ons te ont-
doen van onze helse hoogmoed. Wij voelen 
ons getroost en verheugd alleen al, als wij 
denken aan de onuitsprekelijke liefde van 
de Eeuwige, aan Zijn fijngevoeligheid en 
aan Zijn goedheid.

Wij hebben ons ideaal, wij houden van 
de wegen van God, wij zijn eraan gehecht 
tot in de intiemste vezels van onze ziel, en 
niets anders zou ons plezier doen, ons ver-
heugen. Daarom worden we noch verrast, 
noch geïntimideerd door de vuurgloed die in 
ons midden is; integendeel, deze vuurgloed 
wordt steeds aangenamer, het is een bewon-
derenswaardige verwarming. Als wij afzien 
van ons egoïsme, zijn we in vrede, in rust, 
en het is de duivel die al het werk heeft, wij 
hebben er alleen de winst van, aangezien hij 
ons op scherp heeft gesteld. De duivel doet 
altijd een werk dat hemzelf bedriegt en dat 
voor ons nuttig en heilzaam is, maar daarvoor 
moeten we in de goede gezindheid zijn om 
te verzaken aan onze slechte gewoontes. 
Dan is de vuurgloed voor ons een immense 
winst, die ons toelaat de heilige Naam van 
de Allerhoogste te heiligen.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Uiteindelijk gaven de boswachter en zijn vrouw hun 
mislukte pogingen op. Zo konden al deze hondjes en 
katjes nu plezier hebben naar eigen goeddunken en 
in de grootste harmonie.

Na nog eens vijf weken, terwijl deze diertjes al lange 
tijd renden en sprongen en al zelfstandig konden eten 
uit hun respectievelijke kommen, gingen de witte kat-
jes vaak nog zuigen bij de ravenzwarte bassetmoeder. 
En als Minette op haar beurt haar pikzwarte adoptie-
kinderen met hun korte, kromme pootjes had, was ze 
enthousiast.  

We zien het: het populaire gezegde is niet altijd juist. 
Tenminste als men kortweg zegt: “Ze gaan met elkaar 
om als kat en hond...“ 

Vreemd, inderdaad, die uitwisseling van hun jon-
gen tussen deze twee dieren die zo verschillend zijn 
van uiterlijk en soort! Maar dat laat hun goede ver-
standhouding zien en het vertrouwen dat ze in el-
kaar hadden. Ongetwijfeld had de sfeer in het gezin 
waar ze beiden al enige tijd woonden, er iets mee 
te maken. Bijzonder ook dat de kleintjes van de één 
echt genoten van een verblijf bij de ander en vice 
versa! 

Dit is een ervaring die ongetwijfeld indruk maakte 
op de boswachter en zijn vrouw, evenals op hun jonge 
kinderen. Veel mensen zouden ook baat kunnen heb-
ben bij deze les. Want het is er een, net als alle lessen 
die voortkomen uit de natuur en haar bewoners, die 
zeer winstgevend voor ons zou kunnen zijn, wanneer 
we, als de intelligente wezens die we zijn, ons er vol 
aandacht mee bezig zouden houden. Aan de andere 
kant is het duidelijk, dat we vaak lijken te negeren, 
dat het aan ons is om een sfeer te creëren die bevor-
derlijk is voor deze manifestaties van goed begrip en 
vriendschap tussen dieren. Dit zien we bij het ontstaan 
van de geschiedenis van de mens, alle dieren leefden 
allemaal in harmonie, in de sfeer van vrede en veilig-
heid die het paradijs kenmerkte. 

Dit zal zich opnieuw manifesteren, wanneer het Her-
stel van alle dingen, aangekondigd door de profeten 
en waarvoor Christus zijn leven gaf, een voldongen feit 
is. We zullen een wolf zien die zich neerlegt naast een 
lam, een panter bij een bokje, een kalf en een jonge 

leeuw en het mestvee zullen samen zijn. En een kleine 
jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen 
weiden. Jesaja 11: 6. 

Een menslievend gebaar
We halen de volgende korte tekst uit het hoofdartikel 
van de krant Ouest-France van 20 februari 2022.
 

Een andere wereld... 

De voormalige CEO van Danone, bijna een jaar ge-
leden afgezet door zijn raad van bestuur... die werd 
beschouwd als de meest sociale leidinggevende van 
de Cac 40, heeft afstand gedaan van zijn gouden hand-
druk en zijn pensioen als bestuurder bij Danone, wat 
neerkomt op 1,2 miljoen euro per jaar, om alleen het 
normale pensioen van de werknemers van de groep te 
ontvangen. Hij heeft zijn enorme huis overgedaan aan 
een vereniging die daklozen opvangt, een fonds voor 
jaartoelages in het leven geroepen om te voorkomen 
dat zijn kinderen niets anders zijn dan rijke erfgena-
men en hij heeft zijn talent als oud-student, financier 
en baas van een multinational ten dienste gesteld van 
een heel andere wereld. 

“Ik geloof niet dat een bedrijf vastzit in een econo-
misch systeem waarin we er alleen zouden zijn om 
van elkaar te profiteren en zo veel mogelijk winst te 
maken. Een bedrijf is een project van transformatie van 
de werkelijkheid. Het geeft betekenis.” 

Zijn analyse is duidelijk: het economisch systeem 
van vandaag veroorzaakt zoveel ongelijkheid, vernie-
tigt zoveel vitale hulpbronnen dat het zal sterven aan 
zijn eigen excessen. “Deze ongelijkheid schreeuwt in 
de demonstraties tegen klimaatopwarming, aan de 
grenzen bij de migratie van vluchtelingen, op sociale 
netwerken, in onbeschaafdheden. Ze wakkeren haat 
aan die door schaamteloze politici voor hun karretje 
wordt gespannen. En het tast onze democratie en onze 
economie aan.” Hij benadrukt: “De uitdaging voor de 
economie moet sociale rechtvaardigheid zijn. Wij, de 
bevoorrechten, kunnen nog zo hoge muren bouwen 
rond ons land, rond onze huizen, niets zal degenen 
stoppen die het nodig vinden dat wij met hen delen.” 

De uitdaging is groot, maar uitdagend. Het zou de 
wereld kunnen redden en zonder twijfel ook onze ziel.
 

We waren getroffen, door het gebaar dat zo mens-
lievend is van Emmanuel Faber. Inderdaad, als het 
al niet gebruikelijk is om zo’n som geld op te geven, 
deze beslissing getuigt toch ook van een overtuiging 
en gevoelens die tegenwoordig zeldzaam zijn. Men 
moet echt gevoelig zijn voor de situatie van de armen 
en de onterfden, om zo vrijgevig te zijn. 

Maar daarnaast houdt Emmanuel Faber zich ook be-
zig met humanitaire projecten die bewijzen dat hij niet 
een gewetenloze financier is, maar een man met een 
hart. We weten dat goede daden niet zonder beloning 
zullen blijven. En we wensen het deze gulle weldoener 
met heel ons hart toe. 

Aan de andere kant is zijn analyse juist. Ons eco-
nomisch systeem veroorzaakt inderdaad ongelijkheid. 
Het bevoordeelt de rijksten en machtigsten ten koste 
van de armen. Het is de wet van het overleven van 
de sterksten ten koste van de zwaksten, die zich niet 
kunnen verdedigen. Het is een egoïstisch systeem dat 
van nature voorbestemd is om te verdwijnen. Het is 
gemakkelijk te begrijpen dat men niet oneindig winst 
kan maken zonder iemand te benadelen. 

En ten slotte is het ook waar dat ons systeem vitale 
hulpbronnen vernietigt. Al door vervuiling, de buiten-
sporige exploitatie van grondstoffen, de productie en 
het verbruik van energie, maar ook door een steeds 
groter aantal mensen te veroordelen tot werkloosheid 
en armoede, zijn er talenten die zich niet kunnen uiten 
en het product van hun creativiteit, kennis en vaardig-
heden niet aan de samenleving kunnen geven. 

Wij waarderen Emmanuel Faber enorm en al die-
genen die, net als hij, een betere samenleving willen 
opbouwen en we kunnen hun een goede boodschap 
brengen. Dat is dat deze samenleving al lang aan het 
ontstaan is. De Eeuwige zelf heeft deze nieuwe wereld 
al voorzien. Hiervoor gaf hij Zijn geliefde Zoon als of-
fer en riep in zijn voetsporen een strijdbare groep van 
mensen op om zijn Kerk te worden. Onder hun invloed 
zal de nieuwe Aarde hersteld worden. De huidige  
wereld zal niet langer herinnerd worden. Zoals onze 
lieve Heiland beloofde, zullen de zachtmoedigen de 
aarde beërven. Ze zullen er voor eeuwig kunnen wonen.


