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van allen die in het graf neerdalen tijdens het huidige 
tijdperk. De mensen hebben geprobeerd hun leven 
te verlengen. Hij hebben allerlei medische en andere 
studies gedaan met dat doel, maar toch sterven ze 
allemaal. Niets kan hun gang naar de vernietiging 
afremmen. Zij zijn dus onmachtig tegenover de dood. 
Wat een immense genade dat wij daarentegen nu ver-
licht zijn door het liefdevolle en weldadige licht van 
de waarheid, en weten hoe we ons moeten gedragen 
om ons organisme de gunstige instrumenten te geven 
door middel van gevoelens die wij uiten!

De mens kan alleen maar gelukkig leven en waar-
achtig bloeien in een vriendelijke sfeer, en door om 
hem heen golven uit te stralen van welwillendheid en 
genegenheid. Hoe meer hij goed doet aan zijn naaste, 
hoe gunstiger is dat voor zijn organisme. Daarentegen 
kan een misdadiger niet in leven blijven. Het is onmo-
gelijk, want zijn mentaliteit vernietigt hem onmerk-
baar. Welnu, alle mensen worden, zoals wij weten, op 
een onheilspellende manier geleid door hun egoïsti-
sche opvoeding, die van hen boosdoeners maakt en 
hen in het graf doet neerdalen. Het zou dus voor altijd 
gedaan zijn voor alle mensen.

Maar zie, de Heer Jezus komt hun te hulp. Hij geeft 
zijn leven om hen vrij te kopen van hun wanhopige 
situatie en brengt hun zijn heerlijke goddelijke op-
voeding. Hij geneest hen, heeft hen lief, verlicht hen, 
troost hen, neemt de lasten en het verdriet van hen 
weg. Hij helpt allen die zich willen laten helpen. Hij 
drijft niemand terug. Hij is teder en vol van goedheid.

De mensen letten in het algemeen toch niet op dit 
alles. Zij zijn bezig met iets heel anders door hun 
volledig onvolkomen mentaliteit. Zij verlangen geld 
op te potten en rijk te worden met de goederen van 
deze wereld. Zij worden meestal gekweld door de 
wens iemand te zijn, te overheersen, over anderen te 
heersen, en verkeren in dichte geestelijke duisternis. 
Maar nu is het uur aangekomen waar deze duisternis 
plaats moeten maken voor het zachte en weldadige 
licht van de waarheid. Die brengt hun de kennis van 
hun ware bestemming en van wat men moet doen om 
deze waar te maken. Het Gedenkboek, De Boodschap 
aan de Mensheid is hen komen verlichten, zodat zij de 
weg van de naastenliefde kunnen kiezen en aan het 
ongeluk en de vernietiging ontsnappen.

Een volk van goede wil is al opgestaan om deze licht-
gevende weg te volgen. Het is het heilige Leger van de 
Heer dat zich manifesteert en elke dag groter wordt. 
Het komt bijeen aan de zijde van de kleine kudde om 
het goede te doen, de ongelukkigen op aarde te helpen, 
hen te verlichten door hun de kennis van de waarheid 

Het sublieme Verlossingswerk

HET reddingswerk dat Christus op aarde kwam 
 volbrengen ten bate van de mensen, heeft een 

grootse, sublieme draagwijdte. Het was vanzelfspre-
kend een onpeilbaar, uiterst moeilijk werk, dat door de 
wereld in het algemeen niet begrepen of gewaardeerd 
werd, zelfs niet door de eigen discipelen van de Mees-
ter, die voor hen zijn werk van toewijding en offer tot 
de dood aan het kruis, volbracht. Hij gaf zo de gelijke 
waarde voor de zonden van de gehele wereld. Het re-
sultaat van zijn dood is de bevrijding van de mensen 
van hun veroordeling. Het betekent hun verlossing en 
maakt hun herstel op de aarde mogelijk als kind van 
God dat het eeuwige leven heeft, met inbegrip van 
het herstel van degenen die gestorven zijn en wier 
opstanding verzekerd is.

De gevolgen van het werk van de Redder van de  
wereld zijn eeuwig. De morele invloed die zo over-
gebracht is op ons organisme, is een wonderbaarlijke 
macht die vreugde en zegen teweegbrengt. Deze  
invloed begint in ons aan een levenswerk dat geheel 
nieuwe horizonnen voor ons opent. Het is een werk 
van altruïsme in de hoogste mate. Onze geliefde Ver-
losser bewees ons de opperste dienst, een dienst die 
geen wezen ter wereld in staat zou geweest zijn tot 
ons voordeel te volbrengen. Wat een grote dankbaar-
heid moet dus de onze zijn jegens de Allerhoogste en 
jegens Zijn welbeminde Zoon!

In de wereld treffen de diensten die wederzijds be-
wezen worden, het hart van degenen die gevoelig zijn; 
maar het komt ook vaak voor, dat veel vriendelijke 
diensten helemaal niet gewaardeerd worden. Door hun 
vervalste karakter hebben veel mensen de neiging om 
de weldaden die hun bewezen worden als vanzelf-
sprekend en hun verschuldigd aan te nemen. Dien-
overeenkomstig kan men zich er niet waarachtig over 
verheugen, omdat men ze niet voldoende waardeert. 
Vanaf dat moment kan de geur van dankbaarheid zich 
niet uit het hart vrijmaken als een weldoende adem. 
Dat gebeurt meestal onder mensen die hun kinderen 
geliefkoosd hebben en met zorg omringd, maar daar 
geen dank voor ontvangen.

Overigens zijn de mensen tegenwoordig niet zo 
evenwichtig in hun gedachten om een fijngevoelig-
heid van de gevoelens van het hart te kunnen ontwik-
kelen. Zij kunnen niet onderscheiden wat goed is en 
wat kwaad is; daarom beseffen ze ook niet de onbere-
kenbaar grote draagwijdte van de opperste daad van 

goedheid verwezenlijkt ten bate van de mensen door 
de Christus. Dat werk verbergt en dempt de afgrond 
die hen van God scheidt, en hen van hun ongeluk en 
hun ontaarding wil bevrijden.

Natuurlijk zijn ouders in het algemeen vriendelijk 
voor hun kinderen, zij zetten zich graag in voor hen. 
Dat valt hen niet zwaar, omdat de genegenheid voor 
hun kinderen hen daartoe aanzet. Maar dat is maar een 
bleke en nauwelijks waarneembaar weergave van de 
liefde, die de Verlosser van de wereld ontplooid heeft 
ten bate van de mensheid.

Niemand had een grotere dienst aan de mensen kun-
nen bewijzen dan de Zoon van God zelf. Hij zette zich 
geheel en al in voor zijn discipelen en ook voor hen die, 
later in hem zouden gaan geloven door het woord van 
de discipelen. Hij draagt nu nog een zeer tedere zorg 
voor degenen die in zijn school treden en waakt ervoor 
dat niemand daarvan verloren gaat. Deze onbegrensde 
toewijding zou in ons een diepe aanhankelijkheid, een 
volledige afhankelijkheid, een oneindige dankbaar-
heid moeten verwekken voor de welbeminde Zoon 
van God, en een tegen alles bestand zijnde toewijding 
voor zijn sublieme werk. Maar wegens onze mentale 
misvorming, hebben we een ongehoorde moeite ons 
met dankbaarheid, tot dat gevoel van goedheid en 
altruïsme te verheffen. Alleen maar door steeds attent 
te worden gemaakt door de lessen in onze publicaties, 
die ons dit voortdurend voor ogen houden, vervagen 
onze onverschilligheid en onze hardheid onmerkbaar.

De mensheid verkeert tegenwoordig in duisternis. 
Ze is armzalig en ongelukkig. Wij behoren allemaal 
tot deze ontaarde, miserabele mensheid, en wij worden 
uit haar midden opgeroepen om waarachtige kinderen 
van God te worden. Een heerlijke gelijkwaardigheid is 
ons deel als wij de goddelijke wet van de naastenliefde 
trouw naleven. Dat geeft onmiddellijk resultaten die 
ons enorm aanmoedigen. Door deze wonderbaarlijke 
wegen te volgen, oogsten we gelukkige tegenwaarden 
die ook voor onze omgeving en voor alle mensen een 
reden tot geluk zullen zijn, omdat wij zo ijverig en vro-
lijk gewerkt zullen hebben aan de vestiging van het 
Rijk van God op aarde.

De mensen verrichten een volledig negatief werk, 
waarvan de tegenwaarde de ontgoocheling en de dood 
is. Het positieve werk verricht door onze geliefde Ver-
losser brengt zegen en leven. Hijzelf is uit de doden 
herrezen en verwierf de kracht voor de opstanding 

Het grote “waarom”

DE kleine François was ergens tussen Leu- 
  ven en Waterloo geboren. In de vlakte 

van Brabant die de “roem” van het verleden 
had begoten met hun bloed, werd er dus 
weer een kleine Vlaming ingeschreven bij de 
burgerlijke stand. Maar een geboorte grenst 
altijd aan de dood in dit ongelukkige tijdperk 
en na een tijd overleed de moeder. De kleine 
was nog geen twee jaar toen het drama de 
boot had doen omslaan. Een eerste waarom 
kwam al tot stand in zijn wezen dat net tot 
bewustwording kwam. Het was nog vaag, 
ondefinieerbaar, zoals de herinneringen die 
hij nu nog uit die tijd bewaarde. Daarna had 
hij mettertijd geleerd dat het leven een zware 
last van zorg had gelegd op de schouders van 
zijn arme moeder. Maar het vooruitzicht deze 
aarde te verlaten had er een nog grotere voor 
in de plaats gebracht. Zo te vertrekken naar 
het onbekende, misschien het niets, zonder 

iets dat je troost, en twee kinderen achter 
te laten op een dieptepunt! Hun vader was 
niet dood, dat is waar, maar werk en geld 
domineerden zo zijn bestaan, dat het bestaan 
van anderen voor hem samengevat werd of 
het min of meer winstgevend was. Voor deze 
wanhopige moeder, werd de verschrikkelijke 
zorg, versterkt door de boodschappers van 
de dood, weggenomen, toen haar schoon-
zus het kleine meisje had meegenomen. De 
grootouders belastten zich met de jongen, en 
de jonge vrouw had voor ze de laatste adem 
uitblies, kunnen denken dat er in het mys-
terie van de dingen een verzachting moest 
zijn voor dit tragische lot.

Enkele gelukkige jaren waren voor het 
jongetje voorbijgegaan in het rustige klimaat 
dat de twee oude mensen omgaf die hem lief-
hadden. Van tijd tot tijd zagen ze hun vader, 
de tijd van de stop van de trolleybus. Want 
het was duidelijk dat werk en geld hem de 
overhand hadden… omdat alles bij die va-

der om geld draaide, had hij geen tijd voor 
zijn zoon. François zag hem dus niet vaak, 
want het was niet makkelijk tussen het werk 
op de Brusselse tram ’s nachts en het werk 
overdag 20 kilometer verder op de boerderij, 
waar hij een kudde koeien hoedde, onder 
een dergelijke slavernij nog aan de kinderen 
te denken. In de fluwelen atmosfeer van de 
grootouders groeide de kleine dus op, en de 
“waaroms” die hem achtervolgden, hadden 
diezelfde weg genomen. Op school waren 
nieuwe vragen ontstaan, want hij was bij-
zonder gevoelig voor onrechtvaardigheid. Die 
brachten hem van streek, want hij bespeurde 
zonder twijfel de menselijke schijnheiligheid 
achter deze partijdigheid, deze schaamte-
loze beleefdheden voor sommigen en de 
buitensporige eisen van anderen, voor hen 
die net als hij slechts hun goede wil hadden 
als wapen en bagage. Waarom die onrecht-
vaardigheid en waarom dat lijden in de ziel, 
deze smart die zich vermeerderde ja, waarom 

die onrechtvaardigheid die zich hernieuwde 
en hem kwam tarten, wanneer de priester 
de gerechtigheid van de hemelen preekte, 
maar die van de mensen in praktijk bracht? 
Opstandigheid had langzamerhand de rust 
van de jongen aangetast, maar hij had er 
niet over durven praten met zijn grootouders, 
die een veroordeling die dat terrein van de 
godsdienst geheiligd door eeuwen van vrees 
en wreedheid ter discussie stelde, niet zouden 
hebben geaccepteerd. 

François had op de dag van zijn negende 
verjaardag plotseling gemerkt dat zijn vader 
er niet meer was. Gedood op de weg midden 
in de nacht, de langste van het jaar overi-
gens, toen hij terugkeerde van het werk. De 
kleine “waaroms” van de jongen hadden een 
sprong vooruit gemaakt, want op dat moment 
hadden zijn zeer bejaarde grootouders hem 
in een pensionaat moeten doen. In de bui-
tenwijken van Brussel, waar het kind beland 
was, had hij begrepen dat hij deze keer al-
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leen op de wereld was. Maar waarom? En 
waarom hij? Alleen op de wereld, maar het 
onrecht bleef hem wel gezelschap houden. 
Dat was overal tot in deze binnenplaats waar 
de sterken de zwakkeren sloegen. Het bloed 
van de jongen stolde hem in de aderen, en 
voor het partij kiezen voor de misdeelden, 
had hij ook gevochten. Voor gerechtigheid 
voor de kleine Clement die ook zijn moeder 
had verloren, kende François geen enkele 
terughoudendheid. Hij had zich weldra in het 
centrum van de gevechten bevonden, want 
het jongetje kwam dikwijls de bescherming 
van zijn vriend zoeken. De kleine was het 
mikpunt van de grote jongens en François 
was dat geworden van de leraar, die hem, 
toen hij hem haast elke dag zag vechten, op 
zijn beurt sloeg: “Deze keer zal je leren op 
te houden met vechten.”

– Nooit, meneer! Voor de gerechtigheid 
nooit… Voor deze kleine jongen die ziek is 
zal ik weer beginnen…

Enige jaren waren zo voorbijgegaan en de 
gebeurtenis die men vreesde, dat verschrik-
kelijke, was gebeurd. Dit geweld dat men 
bij de jongens onderdrukte met geweld, dat 
was plotseling nationaal en internationaal 
geworden, omdat hele volkeren zich op el-
kaar stortten met grote minachting voor hun 
eigen woorden en de elementaire regels van 
beschaving. De leraar die François had ge-
slagen voor zijn onstuimige hartstocht, was 
vertrokken om te gaan vechten, ook hij, tegen 
mensen die hij niet kende en die hem geen 
enkel kwaad gedaan hadden. Was dat nu de 
gerechtigheid van de mensen? Natuurlijk had 
de Bijbel niet op deze eeuw gewacht, om te 
zeggen wat God zelf dacht van deze chaos 
en de profeet Jesaja wist er nogal van door 
te verklaren: “Al onze gerechtigheid is als 
een bezoedeld kleed.” 

Het kleed werd steeds vuiler inderdaad, en 
hoe meer het werd bezoedeld, hoe meer men 
hardnekkig doorging de ene smerigheid te 

vervangen door de andere. Om te beginnen 
had de bezetter de kostschool leeg gemaakt 
om er een militair hospitaal van te maken en 
François had, om zich te verzetten tegen deze 
in beslagname nog eens gemeend onstuimig 
partij te moeten kiezen voor de rechtvaardig-
heid. Hij had toen nodig de vlucht moeten 
nemen en zich lange tijd moeten verbergen, 
om weer een beetje veilig te zijn. Daarna weer 
terug op een andere school, had hij zich daar 
vertrouwd kunnen maken met de mechanica, 
voordat hij opnieuw moest ontsnappen. En 
tenslotte was de oorlog afgelopen, maar ook 
al had onze jonge man geleerd dat hij leefde 
in een beroerde wereld, had hij nog niets 
geleerd om er zijn brood te verdienen. Hij 
was daarentegen wel in staat om alles aan te 
pakken en hij gaf zich helemaal, zonder zijn 
inspanningen af te meten, precies zoals hij 
had gedaan om een zeker recht te verdedi-
gen. De verschrikkelijke oorlog was afgelo-
pen met zijn zware eindresultaat, maar door 

de materiele verleiding die het tijdperk van 
de laatste illusie had geïntroduceerd, had men 
geloofd te vertrekken naar een gouden eeuw 
zonder van mentaliteit te veranderen en het 
egoïsme dat ongerechtigheid voortbracht en 
de ongerechtigheid die de rest van de chaos 
voortbracht, hadden overleefd.

François was bijna twintig jaar toen hij on-
der de wapenen werd geroepen. Men wilde 
geen oorlog meer, maar men moest zich erop 
voorbereiden, want… juist om hem te vermij-
den. Argumenten die bestand waren tegen 
de ontkenning van de feiten en nog steviger 
overeind bleven dan het leger, dat in het beste 
geval niet voor niets diende. Nog weer eens 
had de jonge dienstplichtige zich de vraag 
naar het “waarom” kunnen stellen… Waarom 
die aalmoezenier in dat milieu? Hij had sym-
pathie gehad voor deze wees, en had hem 
zelfs hulp beloofd. Is dat het wat het François 
waard maakte om te worden benoemd tot 
chef van de eetzaal? Hij had weliswaar niet 

en van het Koninkrijk van God te brengen dat zich door 
de goddelijke genade op aarde begint te vestigen. Het 
Leger van de Heer vervolgt het werk van onze geliefde 
Verlosser en dat van de kleine kudde, dat gekozen is 
door de Heer tijdens het hele evangelische tijdperk en 
vervult zijn opdracht trouw buiten alle godsdiensten 
van deze wereld.

Het is wonderbaarlijk vast te stellen hoe het pro-
gramma, dat God al voor de stichting van de wereld 
vastlegde, zich afgespeeld heeft en zich nog dag na 
dag afspeelt met een mathematische stiptheid, trouw 
en continuïteit. Zo manifesteerde de kleine kudde zich 
in haar tijd, en nu heeft het Leger van de Almachtige 
zijn oproep gehoord en begrepen en vertoont zich, uit 
de schoot van de dageraad met zijn heilige sieraden, 
volgens het woord vol poëzie van David. Deze heilige 
sieraden zijn het materiaal van liefde dat de Heer ge-
bruikt in zijn genade en zijn barmhartigheid om het 
Koninkrijk van God te bouwen.

De Eeuwige liet ons heel Zijn wijsheid onderschei-
den door de kennis van de universele wet. Toen wij ze 
ontvingen, gaven we ons niet onmiddellijk rekenschap 
van de volle onmetelijkheid van haar omvang en haar 
draagwijdte. Het is namelijk een geheel nieuwe weg 
die zich zo voor ons opende. Onze geliefde Verlosser 
volgde die weg altijd, al in de nacht van de tijden van 
zijn bestaan. Hij volgde hem in het bijzonder om het 
kolossale en ongehoorde werk van de verlossing van 
de mensheid te verrichten.

Wij slaan nu met vreugde en enthousiasme deze 
lichtvolle weg in, omdat wij de hele onpeilbare wijs-
heid van de goddelijke wegen begrijpen, en wij sluiten 
er ons bij aan met heel ons hart. Nadat wij zo groots 
opgevoed werden door de lessen van de waarheid, zijn 
we ons volledig bewust geworden dat ons organisme 
alleen maar op de prachtige weg kan bloeien, die de 
kennis van het leven en het geluk biedt. Het is de weg 
van de naastenliefde. Hij brengt ons de totale en defi-
nitieve genezing. Het is de realisatie van het goddelijk 
gebod: “Heb God boven alles lief en je naaste zoals 
jezelf. Doe dat en je zal leven.”

Wij willen dus diep dankbaar en gehecht zijn aan 
de Allerhoogste voor de onuitsprekelijke gave van Zijn 
Zoon, die Hij ons gegeven heeft in Zijn onpeilbare lief-
de en barmhartigheid, ook dankbaar en gehecht met 
alle vezels van onze ziel aan onze Meester en Verlos-
ser Jezus Christus, die niet aarzelde van de hemelse 
hoogten neer te dalen om op aarde te komen om ons 
losgeld te betalen. En wij willen ons met heel onze ziel 
bij dat sublieme werk aansluiten.

Het glorievolle en grootse programma van de Eeu-
wige ten bate van de mensheid, dat tegenwoordig 
in zijn totale positieve en zichtbare fase volbracht 
zal worden, uit zich zo: onze geliefde Verlosser, de 
bewerker van ons heil, die ons het leven teruggeeft 
door zijn bloed vergoten aan het kruis (dat leven ver-
loren in Eden door onze eerste voorouders), wordt de 
nieuwe Vader van de mensen. De kleine kudde, die 
haar Meester op de weg van het offer gevolgd heeft, 
wordt de nieuwe moeder van de mensheid. Dat is de 
nieuwe organisatie die in werking treedt van het Rijk 
der Gerechtigheid dat bezig is zich te vestigen onder 
de mensheid. Ze manifesteert zich door de openbaring 
van de kinderen van God.

Wie wil, kan vandaag zijn plaats innemen in het 
strijdperk om deel uit te maken van deze grandioze 
manifestatie ten bate van de zuchtende en stervende 
mensheid die ze verwacht zonder het te weten, van 
de totstandkoming van de nieuwe wereld, volgens de 
woorden van de apostel Paulus bij hoofdstuk 8 van zijn 
brief aan de Romeinen. Dit alles is getoond en uitge-
legd in alle details in De Boodschap aan de Mensheid.

Wij zijn namelijk, zoals wij net zeiden, in de tijd 
waarin alle vervloeking uit de aarde moet verdwijnen. 
Alle mensen zullen de Almachtige leren kennen, de 
grote God van de hemelen, hun Schepper en hun Wel-
doener, in Zijn sublieme en onuitsprekelijke karakter, 
en Zijn onuitsprekelijk weldoende plannen van een 
opperste wijsheid en goedheid. Daarom komt de dag 
waarop, volgens de enthousiaste uitdrukking van de 
profeet, “de mensen naar Sion zullen terugkeren met 
vreugdezangen, en een eeuwige vreugde zal hun hoofd 
bekronen.” In het komende Koninkrijk zullen alle tra-
nen gewist worden, de ellende zal verdwenen zijn, de 
dood zal niet meer bestaan, omdat alle dingen nieuw 
zullen zijn geworden. Het verloren paradijs in Eden zal 
opnieuw op aarde ingesteld worden, tot troost van de 
hele mensheid, tot eer en glorie van de Allerhoogste 
en Zijn Zoon, onze Verlosser en Zaligmaker.

Het losgeld van het WK 
De krant Tribune de Genève van 3 juni 2022 meldt 

in de rubriek “Wereld” een nieuwsbericht dat enkele 
gevolgen onthult van de gigantische werken die in 
Qatar zijn ondernomen om het WK voetbal van 2022 
te organiseren. We reproduceren volledig het artikel 
van Sebastian Castelier en Quentin Muller: 

Nepal rouwt om de verloren levens 
door het WK van 2022 

Honderden Nepalese arbeiders zijn omgekomen op 
de bouwplaatsen van het emiraat, waardoor families 
rouwen en berooid achterblijven. NGO’s eisen com-
pensatie van de FIFA. 

“Er wordt een erfenis achtergelaten” zo werd de 
opdracht voor het WK van 2022 met affiches aange-
kondigd. Op meer dan 3.000 kilometer van de Qata-
rese stadions, in het Nepalese dorp Ghodhan, ruikt die 
beloofde erfenis naar de dood. Manju Devi Mandal 
schreeuwt haar verdriet uit : “Ik heb mijn man verlo-
ren, ik heb niets meer.” De ingestorte vrouw, moeder 
van vijf kinderen, rouwt om haar 38 jarige man, die op 
17 februari 2022 overleed aan een hartstilstand na 10 
jaar gewerkt te hebben aan onder meer de bouw van 
de WK-stadions en de metro van Doha. 

Aan haar zijde valt een andere vrouw flauw. Ge-
schokte meisjes trekken met een lege blik in razernij 
hun haren uit. Plotseling werpt de vader van de over-
ledene zich op de kist. “Toen Kripal naar Qatar ging, 
had ik het gevoel dat ik hem ging verliezen. Bij het 
zien van zijn kist breekt mijn hart, omdat ik hem deze 
keer voorgoed kwijt ben,” vertelt Nagendra Mandal 
van 75 jaar vervolgens. 

De dood van Kripal Mandal staat niet op zichzelf. 
“We schatten dat er elk jaar 100 tot 150 Nepalezen 
sterven in Qatar”, zegt Narad Nath Bharadwah, die 
de Nepalese ambassadeur in het emiraat was van 2019 
tot 2021. Het sterftecijfer van Nepalezen is “duidelijk 
hoger” dan in ons land, zegt de diplomaat, als hij weer 
thuis is in Kathmandu.

Verdronken in een pijpleiding 

Zes maanden voor de start van het WK roepen tien 
mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty In-
ternational, de FIFA op om een schadevergoeding 
van 421 miljoen Zwitserse frank toe te kennen aan de 
“honderdduizenden werknemers” die in Qatar slecht 
zijn gehandeld tijdens de voorbereidingen voor het 
WK (niet betaalde lonen, of schade veroorzaakt door 
ongevallen op het werk in het bijzonder). 

Het bedrag is gelijk aan het bedrag van de premies 
die de 32 gekwalificeerde teams krijgen. “Totdat alle 
werknemers zijn gecompenseerd en de schade is her-
steld, kan het toernooi niet echt worden gevierd”, was 
de conclusie in de brief aan FIFA-voorzitter Gianni 
Infantino. 

Verre van het verbale steekspel van de NGO’s in 
Qatar, laat het WK onuitwisbare sporen na op het plat-
teland van Nepal. In het hart van de landbouwvlaktes 
die langs de Indiase grens kronkelen, zijn de lonen 
die door de echtgenoten die in Qatar zijn gaan werken 
overgemaakt worden, een zegen. Maar als de dood 
komt, wankelen de gezinnen. 

“Kijk nu naar ons, we zijn alles kwijt. We zitten in 
de problemen, het is een ramp”, zegt Ram Kumari Ma-
hara (50). Haar overleden man verhuisde in 2008 naar 
Qatar. Hij was verantwoordelijk voor het schoonmaken 
van de leidingen, en stierf twee jaar later, toen hij ver-
dronk in een pijpleiding waar zijn baas hem beval in 
te kruipen. “We hebben al veel mannen verloren en 
toch dwingt de armoede steeds meer mensen om daar 
te gaan werken”, voegt ze eraan toe.
 

Weeskinderen gedwongen om te werken 

“Arbeidsmigratie is een noodzakelijk kwaad geworden”, 
zegt Rajan Prasad Shrestha, uitvoerend directeur van de 
Foreign Employment Board, de Nepalese overheidsin-
stantie die verantwoordelijk is voor het compenseren van 
de sociale kosten van de migratie. Het comité voorziet 
kinderen van scholing na elk overlijden in het buiten-
land, betaalt een directe schadevergoeding van 700.000 
Nepalese roepies (5400 Zwitserse frank) en begeleidt 
de gezinnen bij het krijgen van 1,4 miljoen roepies 
aan compensatie van de verzekeringsmaatschappijen 
(10.800 Zwitserse frank). 

Het mechanisme heeft echter moeite om de familie 
van elk slachtoffer te compenseren. In het geding is een 
procedure die te complex is voor de ongeschoolde of 
analfabete weduwen. Van de 4500 huishoudens die in 
de gehuchten van het district Siraha wonen, hebben er 
meer dan 200 een geliefde verloren in de Golfstaten, 
zei Shashi Kumari Yadav, een maatschappelijk werk-
ster. In een kwart van de gevallen worden kinderen 
gedwongen te werken om te overleven. De morele 
verantwoordelijkheid ligt geheel bij Qatar, en ze zegt 
verontwaardigd: “Hebben ze een tekort aan fondsen 
om deze kinderen bijvoorbeeld naar school te laten 
gaan, of kan het ze misschien gewoon niets schelen?” 

Gekleed in een vuil T-shirt met het woord “Vrijheid” 
erop geschreven, slaat Krishna van 19 jaar, verwoed 
met een hamer op een metalen stang. Zittend in het 
stof probeert hij niet te veel aan zijn vader te denken, 
die in 2020 in Qatar overleed na tien jaar beton maken 
voor de WK-stadions. Vergeten door Nepalese hulppro-
gramma’s, moest Krishna van school af om de rangen 
te versterken van het leger van de kinderarbeidertjes, 
dat al 1,1 miljoen Nepalese kinderen treft. 

“Het maakt me niet uit of Qatar het WK van 2022 zal 
organiseren of niet, wat voor mij belangrijk is, is om de 
economische crisis die we ervaren op te lossen, door 
het schoolgeld voor mijn broers te betalen,” zei hij. 
Krishna kon zijn broertjes en zusjes niet onderhouden 
en moest zich erbij neerleggen zijn 7-jarige broertje 
te laten vertrekken naar Noord-Nepal, waar hij op een 
viskwekerij werkt. Van zijn stuk gebracht veegt hij een 
traan weg en stort zijn hart uit : “Mijn vader was een 
van de mooie zielen van het dorp. Toen hij stierf, ver-
loor ik niet alleen een vader, ik verloor ook een gids, 
de Poolster van mijn leven, mijn rolmodel.” 

Dit artikel is geïllustreerd met een foto waarop we 
een vrouw op de grond kunnen zien, ineengestort van 
verdriet. Een ander steunt haar. Andere vrouwen staan 
erachter, met een lege blik, sommigen huilen. Op de 
voorgrond de kist van de echtgenoot van deze arme 
rouwende weduwe. 

Deze aangrijpende getuigenissen maken ons verdrie-
tig. Wat een ellende, naast de winst die de organisatoren 
van het WK hebben gegenereerd! Deze arme mensen 
in Nepal zagen een oplossing voor hun ellende door te 
gaan werken waar het geld stroomde. Maar dit geld is 
niet voor iedereen... 

De arbeidsomstandigheden op de bouwplaatsen 
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om zoiets gevraagd, des te meer omdat er na 
enkele weken geen boter meer was. Protest 
van de rekruten die hun dagelijks rantsoen 
zagen verminderen en dreigement van de 
commandant voor de pas benoemde. Maar 
de boter werd steeds minder en de sergeant 
die zich kwam bedienen had de jonge ver-
antwoordelijke ook bedreigd. Waarom overal 
die onrechtvaardigheden en gemene streken? 
Waarom ben ik het altijd die zulke dingen 
overkomen? Zo vroeg onze dienstplichtige 
zich bitter af, die toch niet de sergeant van 
diefstal wilde beschuldigen. Maar toen deze 
laatste weer zijn wekelijkse kluit boter wilde 
stelen… had François hem geroepen, hij had 
hem gesmeekt: “Ik ben het, die naar de ge-
vangenis moet!” De onderofficier had hem 
bespot, cynisch en dreigend. En toen was de 
pan plotseling van de handen van de jonge 
rekruut terecht gekomen op het hoofd van 
de onderofficier. 

François had gevoeld: nu ben ik verloren. 

Hij had zich in een paar seconden het ergste 
gerealiseerd: de begrafenisstoet achter de 
sergeant en de krijgsraad voor hem. Hij moest 
vluchten! Wat was het toch verschrikkelijk… 
het leven… Waarom? Waarom achtervolgde 
het kwaad hem? In zijn wanhoop dacht hij 
aan de aalmoezenier, en deze had zijn woord 
gehouden: “Ik zal je niet laten vallen.” De 
sergeant, de boterdief was weer opgestaan 
en François was aangesteld als chauffeur 
van de generaal aalmoezenier (bisschop) 
van het land. 

Zo was de diensttijd voor de ordonnans 
van de prelaat in de euforie van de grote 
ontvangsten voltooid in schikkingen die zijn 
ziel oproerig maakten. De jonge man zou 
de toekomst voor zichzelf hebben kunnen 
verzekeren, en daar laten een veilige plaats 
vinden, op voorwaarde toch te doen wat hij 
niet kon… De ogen sluiten voor het onrecht 
en nooit de mond open te doen om erover 
te praten… Hij was dus opnieuw begonnen 

aan een kleine baan in een kleine werkplaats 
in een buitenwijk voor een klein salaris, tot 
op de dag dat de baas aan een hartaanval 
was gestorven. Hij was dus weer werkeloos. 
En het vooruitzicht om voortaan zijn kost te 
verdienen als werkloze had hem verschrik-
kelijk geleken. “Dat nooit!” had hij om zich 
heen afgekondigd. 

François had tegen alles in koppig volge-
houden en tenslotte was hij als de reiger uit 
de fabel, heel blij en tevreden te stuiten op 
een huisjesslak, hij moest nemen wat zich 
maar voordeed. Zodoende had op een dag 
deze vurige verdediger van het recht, deze 
randfiguur van de hypocriete voorschriften, 
die het leger van top tot teen oproerig had 
gemaakt, zich toch weer aangemeld bij de 
receptie van een kazerne waar men hem in 
dienst nam. Te zeggen dat hij daar erg geluk-
kig was, zou een belediging voor hem zijn 
geweest zonder twijfel, maar hij had het geld 
nodig, en altijd meer geld voor het huishou-

den dat hij had opgezet. Een huishouden voor 
de harmonie waarvan onze Vlaming bereid 
was om grote offers te brengen. Die legden 
zich trouwens snel op, zonder ook maar voor 
een keer de verstandhouding en de gewenste 
eenheid te realiseren. Zijn vrouw die zich 
had voorgedaan als heel charmant, laten we 
zeggen heel verleidelijk, gooide het geld over 
de balk, om haar grillen te bevredigen. Dat 
was nog het minste van haar gebreken. Ze 
moest absoluut dat schilderij en dat Chinese 
of Oosterse tapijt. François gaf er aarzelend 
zijn laatste klinkende munten aan uit, maar 
een maand later was het schilderij verdwenen 
en een jaar daarna het tapijt. Daarna moest 
hij toezien dat ze dronk, wat nog niet alles 
was, maar wat een beetje dat grillige, oneven-
wichtig en lichtzinnige karakter verklaarde.

Onze man had met zichzelf gesproken, 
omdat hij niet kon praten met zijn vrouw. 
Hij had tegen zichzelf gezegd, dat met de 
komst van kinderen de moederlijke liefde 

van het WK 2022 moeten wel heel gevaarlijk zijn dat 
er zoveel arme mensen om het leven komen! Er moet 
zeker niet veel veiligheidscontrole zijn. 

3000 kilometer verderop, in Nepal, wacht men koorts-
achtig op de betaling van het salaris van een man, met 
veel pijn verdiend, en dat is een waar godengeschenk 
voor het hele gezin. Maar soms, in plaats van deze 
kleine bijdrage, die nog niet eens altijd wordt betaald, 
is daar het slechte nieuws van de dood van het hoofd 
van het gezin dat de arme weduwe treft, die met haar 
kinderen in het land achterbleef. 

Hoe vijf kinderen te laten leven zonder middelen? 
Net als het geval is met de arme rouwende moeder 
die in dit artikel wordt genoemd. Het is dan dat de 
jongeren zelf besluiten om hun familie, school en 
vertrek te verlaten om genoeg te verdienen om hun 
moeder en hun jongere broers en zussen financieel 
te steunen. Sommigen, die misschien gehandicapt 
zijn, en geen lichamelijk werk kunnen doen, hebben 
geen andere middelen van bestaan dan bedelen, voor 
sommige jonge meisjes is het prostitutie die hun te  
wachten staat. 

En dat allemaal in de eenentwintigste eeuw! Voor 
deze arme mensen zijn dit middeleeuwse leefomstan-
digheden en ze zien geen uitweg uit hun situatie. Na-
tuurlijk wordt een schadevergoeding gevraagd, maar 
zelfs wanneer deze wordt toegekend, wat nog moet 
worden afgewacht, vervangt deze niet de geliefde die 
verloren is gegaan, zoals blijkt uit het citaat van de 
zoon van de overledene, aan het einde van dit artikel. 
En de ellende van al die arme mensen vindt weinig 
weerklank in de fluwelen salons van de organisatoren 
van deze sportevenementen die enorme sommen geld 
opleveren. 

De toeschouwers die naar de WK-wedstrijden komen 
kijken, degenen die ze op televisie zullen bekijken, 
vermoeden lang niet alles wat er achter de schermen 
van de grote sportorganisaties gebeurt. 

Als we getuige zijn van zoveel ellende, moeten we 
denken aan de verzuchting van de apostel Johan-
nes, nadat hij de openbaring van Jezus Christus had 
ontvangen: “Kom, Heer Jezus.” Apoc. 22: 20. Het is  
inderdaad de definitieve oplossing die de Allerhoogste 
in reserve houdt voor alle mensen. 

De introductie van het Koninkrijk van God op aarde 
zal een einde maken aan de tranen, de kreten van 
verdriet en het lijden dat veel van de ongelukkigen 
ten deel valt. Zelfs voor de opstanding van degenen 
die in het graf verdwenen, is voorzien in dit nieuwe 
Koninkrijk van Gerechtigheid. Men kan dan zeggen 
dat het smartelijke tijdperk van de toestemming voor 
het kwaad dat momenteel op aarde plaatsvindt, zal 
blijven als een onvergetelijk spoor van de gevolgen 
van de zonde. Maar de vertroosting zal in verhouding 
staan tot ellende. 

De profeet Jesaja geeft ons een poëtische beschrijving 
van de bedoelingen van de Heer met de mensheid. In 
hoofdstuk 25 van zijn boek zegt hij : “De Heer van de 
hemelse machten bereidt voor alle volken, op deze 
berg, een feest van uitgelezen gerechten, en belegen 
wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, en pure 
rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat 
alle volkeren het zicht beneemt, de sluier die alle vol-
ken omhult; Hij vernietigt de dood voor eeuwig; God, 
de Heer, veegt de tranen van alle gezichten weg, Hij 
neemt de smaad van Zijn volk weg van de aarde; de 
Heer heeft gesproken.” Jes. 25: 6-8. 

Is dit geen grandioze hoop en een die zeker zal uit-
komen, want het was de Heer Zelf die het op deze ma-
nier besliste! Laten we oppassen dat we niet vergeten 
dat de Heer, om deze goddelijke beloften mogelijk te 
maken, Zijn eigen Zoon als offer heeft gegeven. Onze 
Heer Jezus was op zijn beurt trouw in de missie die zijn 
Vader hem had toevertrouwd om mensen te redden. 

We moeten ook niet vergeten dat we iets kunnen 
doen om actief deel te nemen aan de bevrijding van 

de mensheid. De apostel Petrus doet een dringende 
oproep die een echo in ons hart moet vinden, als we 
gevoelig zijn voor de nood van de mensen: “Hoe be-
hoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, terwijl  
de komst van de dag van God verwacht en verhaast!” 
2 Petrus 3: 11, 12. 

We zijn blij om dit goede nieuws van de komst van 
het Koninkrijk van God op aarde aan de wereld te 
brengen. En we kunnen tegen al diegenen die moei-
lijkheden doormaken, al diegenen voor wie de toekomst 
onzeker is, zeggen: “Richt je dan op en hef je hoofd, 
want jullie verlossing is nabij!” Lucas 21: 28.

Wie willen we dienen?
De krant 20 Minutes van 23 maart 2021 publiceerde in 
haar kolommen een artikel met het voorstel van een lid 
van de Zwitserse Socialistische Partij om de vermelding 
van God uit de inleiding op de tekst van de Zwitserse 
grondwet te verwijderen. We geven hieronder dit ar-
tikel in zijn geheel weer:

Een gekozen vertegenwoordiger van de socialisti-
sche partij wil God schrappen uit de Grondwet. 
De politicus Fabian Molina uit Zürich is van me-
ning dat daar in de inleiding van de grondwet geen 
plaats meer voor is. 

“In de naam van de Almachtige God! Het Zwitserse 
volk en de kantons, zich bewust van hun verantwoorde-
lijkheid ten opzichte van de schepping, (...) stellen de 
hier volgende grondwet vast.” Dit is de inleidende zin 
van de grondtekst van alle Zwitserse wetten, die ge-
tuigt van het fundamenteel religieuze verleden van de 
Zwitserse cultuur. Dat is echter voorbij, vindt nationaal 
raadslid Fabian Molina (PS/ZH) (Noot van de redactie: 
Socialistische Partij, Zürich): voor God is geen plaats 
meer in een officiële wettekst. 

Het parlementslid heeft een motie ingediend om deze 
verwijzing te schrappen als reactie op de stemming van 
7 maart over het verbod op de gezichtsbedekkende 
burka, meldt “Blick”. “Deze verwijzing naar God en 
de christelijke schepping is in tegenspraak met het 
neutraliteitsbeginsel van onze staat op het gebied van 
religie”, zegt hij. Fabian Molina is van mening dat de 
grondwet zichzelf tegenspreekt: de verwijzing naar God 
sluit mensen van het niet-christelijke geloof en niet-
gelovigen uit, wat indruist tegen de vrijheid van geloof 
en geweten die in de grondwet wordt gewaarborgd. 

De Züricher wil ook een duidelijk signaal afgeven na 
de volksstemmingen (referenda) die minaretten en ver-
volgens de burka verboden. “We willen geen theocratie, 
dat wil zeggen een regering die berust op een religie.” 

Hoewel we de argumenten van Fabian Molina vol-
ledig begrijpen, kunnen we ze niet delen. Door in de 
inleiding van hun grondwet naar God te verwijzen, 
wilden de voorouders van het Zwitserse volk herinne-
ren aan hun kwetsbaarheid en de noodzaak om een 
superieure beschermende macht te vermelden en mis-
schien zelfs aan te roepen. Ze voelden de behoefte om 
het te doen om de mensen goed te besturen, om goed 
advies te geven, om de juiste beslissingen te nemen. 

Er is tegenwoordig dus zeker veel veranderd. Het 
geloof van het Zwitserse volk is niet langer uitsluitend 
christelijk. Er zijn andere overtuigingen in hun midden 
en zelfs niet-gelovigen, maar de mens bleef dezelfde, 
met zijn beperkingen, zijn zwakheden. Denken we 
vandaag dat we zonder God kunnen leven? 

Aan de andere kant is de formule die door de au-
teur van dit artikel wordt gebruikt: “God schrappen” 
ongepast. Als God bestaat, als wordt erkend dat Hij 
almachtig is, Schepper van het hele universum, van de 
mens in het bijzonder, hoe kan het schepsel dan zijn 
Schepper “schrappen”? En wat zijn de gevolgen van 
deze uitsluiting? Laten we duidelijk zijn, wij hebben 
God nodig, maar de HEER heeft ons niet nodig. Of 
moeten we ons schamen voor onze God? Fabian Molina 

beweert: de verwijzing naar God sluit mensen van niet-
christelijk geloof en niet-gelovigen uit. Het tegendeel 
is waar. Wij hebben het voorrecht om de ware God te 
kennen, laten we Hem bekend maken aan degenen 
die dit voorrecht nog niet hebben! 

Sommigen beweren ook dat het geloof in God in 
de privésfeer moet worden beleefd en geen inbreuk 
mag maken op het publieke terrein. Het moet gezegd 
worden dat religies een slechte getuigenis en een 
vals beeld van God hebben gegeven door met geweld 
verkeerde opvattingen over de Eeuwige op te leggen. 
Maar degene die een waar geloof heeft, hoeft zich niet 
te verbergen, integendeel, hij is een voorbeeld voor de 
mensen om hem heen en kan hen naar zijn God leiden 
en hen Zijn wegen leren. 

Het bericht dat ons hier bezighoudt, doet ons denken 
aan het volk Israël onder het Oude Verbond. Na de dood 
van Jozua had de Eeuwige rechters (richters, leiders) 
aan het hoofd van het volk gesteld. Deze moesten zelf 
onderworpen zijn aan de Eeuwige om het volk met 
wijsheid te kunnen leiden. Dat is niet altijd het geval 
geweest, verre van dat, en men kan zeggen dat de pe-
riode van de rechters, die meer dan 400 jaar geduurd 
heeft, een donkere periode is geweest in de geschiede-
nis van het volk Israël. Onder leiding van Samuel, de 
laatste rechter van Israël, sprak het volk de wens uit om 
een koning aan het hoofd te hebben en niet langer een 
rechter, net zoals de naburige naties. Deze beslissing 
van het volk stelde Samuel enorm op de proef. Hij werd 
getroost door de Eeuwige die tot hem zei: “Luister naar 
de stem van het volk in alles wat het tot je zal zeggen; 
want jij bent het niet die zij verwerpen, Ik ben het die zij 
verwerpen, opdat Ik niet langer over hen zal heersen... 
Ze lieten me in de steek om andere goden te dienen...”.  
1 Sam. 8: 7, 8. 

Hoe nuttig en verstandig zou het zijn om te leren 
van de voorbeelden uit het verleden en niet terug te 
vallen in dezelfde fouten. Laten we ook het Woord 
van de Allerhoogste niet vergeten: “Ik zal hem eren 
die mij eert, maar degenen die mij verachten zullen 
veracht worden.” 1 Sam. 2: 30. Daarom zijn wij van 
mening dat de vermelding van God niet uit de in-
leidende zin op de tekst van de Zwitserse grondwet 
moet worden geschrapt. Integendeel, we moeten de 
politiek opzij zetten en besluiten om de Eeuwige te 
dienen, Hem alleen. Wat een zegen zou het volk ten 
deel vallen, dat deze moedige maar oh zo heilzame 
beslissing zou nemen! Zoals David in een Psalm zei: 
“Gelukkig is het volk dat de Heer als zijn God heeft!”  
Ps. 33: 12. 

In onze samenlevingen heeft religie zich verbon-
den met burgerlijke en militaire machten en vormt 
een smeltkroes die in de Bijbel wordt omschreven als 
“chaos” en goddelijke afkeuring heeft afgeroepen. We 
weten gelukkig dat God gedurende het hele evange-
lische tijdperk een volk heeft gekozen dat zich heeft 
onthouden van de geest van de wereld en dat de ware 
Kerk van Christus heeft gevormd. Momenteel presen-
teert het Leger des Heren zich en ontvangt van de 
laatste leden van de Kerk van Christus, de Grondwet 
en de Wet voor de vestiging van het Koninkrijk van 
God op aarde. 

We willen geen grondwet zonder vermelding van 
God, maar we willen integendeel de enige Wet die voor 
altijd zal blijven en die de Eeuwige Zelf heeft vastge-
steld om het licht van de naties te zijn. Zoals Jesaja 
zei: “Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet 
spreekt tot dit woord, is er geen dageraad!” Jes. 8: 20. 

Een ongewone gebeurtenis
Het artikel hieronder komt uit het blad 20 Minuten 
van 12 september 2019. Het vertelt de getuigenis van 
een visser die heel nieuwsgierig geworden was door 
het gedrag van een dolfijn, dat hij heel vreemd vond. 
Hier volgt het verhaal:
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de situatie zou herstellen. De eerste jongen 
was niet voldoende geweest. Het meisje had 
vervolgens niet meer uitgehaald en François 
had nog een keer volgehouden, gelovend te-
gen alle duidelijkheid in, dat met een derde 
kindje zijn vrouw zich verplicht zou voelen 
er tenslotte voor te zorgen, het te voeden en 
te verschonen. Maar het tegenovergestelde 
was het geval en de vierde baby van deze 
feeks werd al miskend voor het daglicht te 
hebben gezien. Onze wanhopige man wist 
niet meer wat te doen en toen hij toevallig 
naar de blauwe hemel keek, was het om hem 
te vragen: “Waarom?” Toch wist hij nog niet 
alles, want hij was veel aan het werk. Na 
afloop van de dag op de administratie van 
de kazerne, begon hij weer aan een andere 
op het kasteel van de vroegere advocaat 
van het hof. Hij had vaak geen geld genoeg 
ondanks alles om de uitgaven te regelen, 
die zijn vrouw deed met een ongelooflijke 
lichtzinnigheid. 

François had bijna geen vertrouwen in de 
toespelingen die de trouw van zijn vrouw 
betroffen. Er waren al zoveel wanklanken 
en uitspattingen in dat karakter, dat hij de 
rest niet zou hebben vermoed. Er was een 
bewijs nodig dat deze keer de druppel was 
die de emmer deed overlopen. Onze man had 
plotseling rood gezien en gewelddadigheid 
stroomde door zijn aderen. Hij had zich later 
afgevraagd welke kracht hem had weerhou-
den zodat het absolute drama vermeden was. 
Hijzelf was een wees geweest. Hij had zijn 
kinderen niet in die situatie willen brengen. 
Zo kwam het dat verschillende keren het erg-
ste was vermeden, want hij had gevoeld dat:

Wanneer men alles heeft verloren
Wanneer men geen hoop meer heeft
Dan is het leven een verwijt
En de dood een plicht.

En wat had hij verder te betreuren? Het 
onrecht waarmee deze arme wereld is gepla-
veid? Waar men zich wendt, wat men ook 
doet… overal de vergeefsheid van de dingen. 
Ook had hij soms deze fatale dag gezien 
door tegen zichzelf te zeggen: Mijn ziel zal 
zonder gids, zonder toorts van de nacht hier 
beneden overgaan in de nacht van het graf.

Er waren de kinderen en voor hen had 
François altijd de engel des doods terug 
gestuurd. Vier jonge kinderen hadden hem 
nodig voor alles wat ze nodig hadden en die 
hij moest redden uit deze sfeer van losbandig-
heid. Maar de duivel had wel zijn web gewe-
ven, en dreef van alle kanten de ongelukkige 
in de val. Zijn vrouw had omgang met hen 
die het proces verbaal van wangedrag kwa-
men brengen. Er was de arm van de vroegere 
advocaat generaal van het hof nodig om onze 
man te bevrijden, en sedert die dag scheen 
het lot dat zich bij hem hardnekkig had vast 
gebeten, te zijn vertrokken op zoek naar een 
ander slachtoffer. De wereld om hem heen 
had niets aan zijn recht veranderd, en het 
bezoedelde kleed in kwestie had tot daar 
verzet geboden aan al zijn wasmiddelen. Het 
is in deze wereld dat de ploeg van de tegen-
spoed werkte in de lengte en in de breedte, 
dat François een moeder voor zijn kinderen 
had gevonden. Ze had een man gehad naar 

het beeld van zijn vrouw voor haar nieuwe 
gezin had zij in kwaliteiten alles wat de eerste 
aan gebreken had gehad. 

Maar ziedaar, terwijl de sombere horizon 
eindelijk opklaarde, ging zijn gezondheid die 
meer dan vijftien jaar van grote voortdurende 
spanningen weerstand had geboden, achter-
uit. Op bevel van zijn arts had François zijn 
koffer gepakt om elders de zon op te zoeken, 
want de gezondheid voor hem was in haar 
stralen. Maar dat was toch slechts een halte, 
en enkele jaren later ging men hogerop. Geld-
problemen staken hun kop op en onze man 
die het recht zocht, had eerst werk moeten 
zoeken. Het is te R. dat hij klusjesman was 
geworden om alles te doen voor het onder-
houd van grote villa’s. Hij werkte daar drie-
maal meer om twee keer minder te verdienen 
dan zijn collega’s, maar toch had François op 
een dag daar het recht gevonden, of liever 
gezegd: het recht had hem gevonden. Het is 
een vriendelijke bewoner die aan hem had 
gedacht na hem zonder twijfel aanmerkingen 
te hebben horen maken over het thema van 
zijn voorkeur, want onze Vlaming verklaarde 
in alle toonaarden dat er, of men nu naar hem 
luisterde of niet, geen rechtvaardigheid was. 
“Een beroerde wereld, meneer, de onze, een 
beroerde wereld waar hypocrisie en leugens 
de enige vaste waarden zijn.”

– Welnu! Het hangt slechts van ons af om 
hem te veranderen, deze wereld. Hier, lees 
deze bladzijden en je zult zien dat de ge-
rechtigheid die je zoekt, wel zeker bestaat.

François had deze Gids niet laten rondslin-
geren, die hem moest leren over zo’n bran-
dend onderwerp waar het hele bestaan om 
draaide. Hij had hem uitgeplozen helemaal 
vanaf het begin met de gedachte, zoals hij 
met de andere bewegingen had gehad, om 
er de dwalingen te vinden die onveranderlijk 
elders ook niet konden ontbreken. Hij was 
elke regel van de krant langs gegaan met 
een fijne stofkam, maar had een tweede keer 
moeten aannemen om er de zwakke plek in 
te ontdekken, een compromis of een dub-
belzinnigheid. 

Hij had zelfs de uitnodiging aan moeten 
nemen van deze vriend die juist naar N. ging 
waar men niet alleen over deze dingen sprak 
maar waar men die “Gerechtigheid” in prak-
tijk bracht. Hij had geaccepteerd erheen te 
gaan zonder zich af te vragen waarom. Maar 
toch met achteraf de gedachte dat hij de dwa-
lingen die hij niet had kunnen ontdekken in 
deze regels, ter plaatse zou opduiken in de 
woorden zo niet in de feiten. 

Hij was er dus op een zondag heen gegaan 
en François had de grasperken, de hagen, het 
zwembad, en het marmer in de steek gelaten 
om te horen praten over deze schat waaraan 
hij zelfs niet durfde geloven. Toen hij weer 
was gaan staan, had hij een beetje als een 
automaat gehandeld, want hij was zich niet 
bewust van het voorbijgaan van de tijd. Had 
hij één uur geluisterd of twee, drie misschien, 
want hij had nog nooit iets dergelijks gehoord, 
voor zijn hart dat dorstte naar gerechtigheid. 
Hij was die dag oververzadigd.

Dat is wat hij verklaarde in enkele woorden 
aan de uitgang van de vergadering. François 
was weer teruggekomen bij hem, want hij 

had voortaan een ander werk voor ogen. Hij 
die niet meer geloofde aan de suprematie 
van het kwaad, had het zaad ontvangen van 
het geloof. Daarmee wilde hij voortaan leven 
voor het programma dat alle waaroms zou 
vernietigen om te verhaasten de komst van 
dat rijk waar de gerechtigheid van de geliefde 
Verlosser zou stralen als de zon in de ruimte 
voor het heil van alle mensen. 

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
            

Zoals elk jaar zullen we weer de vreugde heb-
ben bij elkaar te komen om de verjaardag van 
de lieve kleine kudde te vieren, deze klasse 
van elite personen die onze geliefde Verlos-
ser volgden op de weg van het offer en die 
trouw tot het einde waren. Wij brengen bij 
deze gelegenheid graag enkele passages naar 
voren van een uiteenzetting, die de trouwe 
Dienaar van God in zijn tijd bracht:

“Wij zijn gelukkig op deze feestdag ons 
op een heel bijzondere manier te laten door-
dringen door de pracht van de glorie van de 
wegen van de Almachtige…

Onze geliefde Verlosser was het prisma bij 
uitstek, het oorspronkelijke en voornaamste 
prisma, dat het goddelijke licht tot volmaakt-
heid kon breken en in de verschillende kleu-
ren ontbinden. Hij alleen kon op de oproep: 
“Wie is waardig?” antwoorden en kon het 
verzegelde boek openen. Hij ontbond het 
licht dat van God uitstraalt tot het oneindige, 
in een harmonie van schoonheid en in een 
rijkdom van schitterende kleuren, een on-
eindige overvloed van effecten, het een nog 
weldadiger dan het ander.

Na onze geliefde Verlosser, zijn degenen 
die op hun beurt in staat zijn zo de godde-
lijke genade te ontbinden in al haar prachtige 
facetten en kleuren, de leden van de kleine 
kudde. Degenen die al hun uitverkiezing heb-
ben versterkt, waren allemaal een prachtig 
prisma dat de oorspronkelijke straal van het 
goddelijke licht, nl. de liefde, volkomen kon 
ontbinden… Daarna komt het Leger van de 
Heer. Het is wat het aangrijpende en onweer-
staanbare gevolg zal teweegbrengen van de 
openbaring van de kinderen van God, die de 
mensen zal overtuigen.

Wij zijn op de school van onze geliefde 
Verlosser om daarin te slagen. Hoe gehoor-
zamer wij de lessen volgen, hoe meer wij 
het licht naderen, de sfeer van het hart van 
de Allerhoogste, en hoe meer wij ook begin-
nen er enkele facetten van te weerspiegelen.

De definitieve overwinning uit zich door 
het verwerven van alle facetten van het god-
delijke karakter, waarvan de lichtgevendste 
de opvoeding van de discipel beëindigt: 
de nederigheid. Want ze is nodig voor de 
verwezenlijking van alle andere. Daarom 
concentreerde onze dierbare Verlosser al 
zijn lessen in deze woorden: “Leer van mij, 
want ik ben zachtmoedig en nederig van 
hart.” Hij illustreerde het prachtig, hij die zo 
machtig was, en tegelijkertijd zo zacht en zo 
onuitsprekelijk nederig.

Dit zijn deze heerlijke, weldoende indruk-
ken waar wij nu op onze beurt in moeten 
slagen om die uit ons hart te halen. Daar-

voor moeten we, ieder voor zich, een prisma 
worden met een absolute doorzichtigheid, 
door een voortdurende reiniging van onze 
gevoelens. Wij moeten, heel bijzonder als 
ingewijden, ons waard maken om de vazen 
van de Eeuwige te dragen. Geen enkele 
oningewijde zal als daadwerkelijke mede-
werker deel kunnen nemen aan dat grootse 
programma, en ook niet in de glorie van de 
Eeuwige kunnen treden.

Het komt erop aan de muren van Sion te 
bouwen, het nieuwe Jeruzalem te vormen, 
door aan onszelf te verzaken, door te verge-
ven, door voor de schuldigen te betalen, door 
voor het Leger van de Heer te doen wat de 
Heer voor ons heeft gedaan.

De kleine kudde is alleen gevormd uit 
koningen en offerpriesters, uit sublieme per-
soonlijkheden, die de functies vervullen van 
de opdracht van de verzoening. Wanneer de 
kleine kudde voltooid zal zijn, zal uit haar 
een invloed komen die overal zal geven leven 
en gezondheid. Deze kleine kudde toont de 
wonderbaarlijkste persoonlijkheden die ooit 
in het heelal zullen bestaan, na de Almach-
tige en onze geliefde Verlosser. God zal hen 
dan ook plaatsen boven alle hemelse waar-
digheden, machten en prachten.

Wanneer de allerlaatste trouwe ingewijde 
zijn uitverkiezing voltooid heeft, herrijzen de 
144 000 leden van het lichaam van Christus 
samen. Zij worden dan voorgesteld door 
onze geliefde Verlosser aan de Eeuwige als 
zijn heilige, onberispelijke bruid zonder vlek 
of gebrek. Zij werden door de Eeuwige aan 
Zijn Zoon gegeven, miserabel, armzalig, 
blind, naakt, wanhopig boos, vol van erfelijke 
gebreken, van allerhande tekortkomingen. 
Door voortdurende liefde, geduld, boetedoe-
ning, welwillendheid, volharding, zachtheid, 
nederigheid is onze geliefde Verlosser erin 
geslaagd, door het werk van zijn ziel, van 
iedereen een juweel te maken, een edelsteen 
stralend van licht, een goddelijke persoonlijk-
heid schitterend van zuiverheid.

De Allerhoogste ontvangt dan de bruid van 
Christus en verleent haar, zoals aan Zijn Zoon, 
de goddelijke natuur. Dat is de bruiloft van 
het Lam. Dat zal een gelegenheid zijn voor 
feestelijkheden waarvan men zich de pracht 
en de weelderigheid niet kan inbeelden.

De onuitsprekelijke gevolgen van de brui-
loft van het Lam manifesteren zich dan. Uit 
het hemelse Jeruzalem verspreidt de vrede 
zich op de aarde als een stroom. Jeruzalem 
zal de vreugde en het heil van de naties zijn, 
de troost van alle volkeren. De aarde zal weer 
een paradijs worden.”

Wij zullen in gedachte en met heel ons 
hart bij de feestelijke vergaderingen zijn. 
En wij wensen de geliefde ingewijden toe 
zich in hun heilige opdracht te versterken, 
en aan het geliefde Leger het eeuwige leven 
te bereiken, tot de glorie van God.
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Hij was toevallig getuige van een “uitvaart” 
van een dolfijn
Marseille (F). Een visser heeft een walvisachtige het 
lijk van één van zijn soortgenoten zien duwen. Het 
zou om een ritueel kunnen gaan.

Een zowel eigenaardig als ontroerend tafereel is af-
gelopen week gezien in de haven van Marseille. Toen 
hij vertrok om wat vis te gaan verschalken, merkte 
een amateur visser ongewone bewegingen op bij zijn 
bootje. Toen hij het wateroppervlak wat oplettender 
bekeek, stelde hij vast dat het ging om een volwas-
sen dolfijn die het lichaam van een soortgenoot voort-
duwde, dat veel kleiner was – misschien een moeder 
en haar kind.

Getroffen ging de visser dichter bij de zoogdieren 
om de levende dolfijn te helpen. “Maar die wilde 
niet scheiden van de dode. Het was heel ontroerend, 
je zou denken dat het een begrafenis was,“ was het 
verslag van de visser in het dagblad ”La Provence.” 
Zijn indruk dat hij getuige was geweest van een be-
grafenisritueel schijnt bevestigd te worden door de 
wetenschap. Talrijke onderzoekers hebben namelijk 
het gedrag van deze dieren ten opzichte van de dood 
bestudeerd. Verscheidene studies doen verslag van 
gevallen van dolfijnen die zij geobserveerd hebben, 
terwijl ze bezig waren te waken over de overleden 
dieren. Sommige groepen lossen elkaar gedurende 

verscheidene dagen op de zeebodem af om het lijk niet 
in de steek te laten. In 2007 had een zeebioloog in de 
Golf van Arta (Griekenland) gezien, hoe een vrouwtje 
het lichaam van haar overleden jong gedurende twee 
dagen voortduwde zonder te eten, een gevaarlijke 
manier van doen voor een dier, dat toch een gevoelig 
metabolisme heeft.

Ook olifanten staan bekend om hun speciale verhou-
ding met de dood. Als één van hen dood gaat, vormen 
ze een optocht en voeren de botten met zich mee of 
een slagtand van het dode dier.

Een ongewoon verschijnsel, dat ons weer eens de 
gevoeligheid van dieren bewijst. De mens is waar-
schijnlijk het enige wezen op aarde dat weet dat hij 
gaat sterven. Maar wat voelen dieren als één van hen 
dood gaat? Wanneer ze zien dat het dier niet meer 
ademt? Ze geven zich er wel rekenschap van dat er 
iets is veranderd. In elk geval, heeft de dolfijn de hulp 
niet geaccepteerd die de visser hem wilde geven en 
ging door met het voortduwen van zijn soortgenoot. 
Wij kunnen niet weten, wat het motief was voor dat 
gedrag en zelfs niet wat het betekende. Veronderstellen 
dat het leek op een begrafenisplechtigheid zou erop 
neerkomen een analogie vast te stellen met dat wat 
mensen doen in zo’n geval. Welnu, dieren handelen 
niet zoals mensen. Ze worden geleid door hun instinct 
en niet door hun verstand. 

Er is vaak melding gemaakt van het geval bij honden 
bijvoorbeeld, die zich op het graf van hun overleden 
baasje blijven ophouden. Sommige willen zelfs niet 
meer leven, zodra hun baasje er niet meer is; ze kun-
nen het afsnijden van de gemeenschap die ze met het 
wezen waar ze van hielden, niet verdragen. Deze ge-
tuigenis van de trouw van de kant van onze huisdieren 
is heel roerend. We weten niet, of men kan spreken 
van gevoelens wat hun betreft, maar deze uitingen 
lijken er verwonderlijk veel op.

We hebben niet de pretentie alles te kunnen verkla-
ren. En zelfs onze geleerden zijn geplaatst tegenover 
talrijke raadsels. Dit artikel zegt ons dat de onderzoe-
kers het gedrag van sommige dieren ten opzichte van 
de dood hebben bestudeerd. Ondanks alles blijven er 
vragen over zonder een bevredigend antwoord. 

Gedurende het rijk van Christus dat weldra op aarde 
zal komen, op grond van het offer van onze geliefde 
Verlosser en zijn trouwe kerk, zullen we het antwoord 
op alle vragen krijgen die wij ons tegenwoordig stellen 
en die we niet kunnen beantwoorden. Speciaal over 
het gedrag van onze vrienden, de dieren. Want dan, 
niet meer onder de doem van de vervloeking, zullen 
we een veel inniger contact met hen hebben. Ze zul-
len niet meer vluchten voor de mens die weer hun 
weldoener zal zijn, zoals dat het geval was tijdens de 
Schepping. Wij weten ook dat er op dat moment geen 


