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ontvangen en die rondom over te brengen, zodat ze 
ook vandaag tot ons komt in haar volle zuiverheid en 
haar sublieme grootheid. 

Er was ook het geloof en de volharding van de Wij-
zen nodig, onontbeerlijk om het waard te zijn om de 
boodschap aan Herodes te brengen, de Messias te 
begroeten, en aan zijn ouders het nodige te geven om 
zich naar Egypte te begeven. Ook de deelneming van 
Zacharias, Elizabeth en Simeon was nodig om het kind 
in de tempel te ontvangen, en van Hanna de profetes 
om in de goedgezinde harten de hoop van Israël op de 
komst van een Verlosser levend te houden. 

Wij moeten op onze beurt een reis afleggen, name-
lijk om een rol te vervullen als medewerkers van onze 
geliefde Verlosser in dit gigantische heilswerk voor 
de mensheid. Want, zoals vroeger ten tijde van de ge-
boorte van de Messias sommige personen nodig waren 
om mee te werken, zijn vandaag de laatste leden van 
het lichaam van Christus nodig om het offer van de 
gehele Christus te voltooien. Het Leger van de Heer is 
nog onontbeerlijk om de getuigenis van het eeuwige 
leven te geven en om de nieuwe aarde te openbaren. 
In één Woord: de openbaring van de kinderen van God. 

Het komt er nu voor iedereen op aan behouden aan 
te komen na deze immense reis, die wij hebben onder-
nomen om het doel van de onsterfelijkheid of van het 
eeuwige leven te bereiken. Om te slagen moeten we 
alles in zetten. Want de tijd wordt steeds korter. Het 
gaat erom deze tijd onmetelijk te waarderen, want hij 
valt samen met het geduld van God. 

Terwijl, tegenover het eeuwige leven en de onster-
felijkheid, de tijd niet telt. Overigens, men was nog 
niet begonnen de tijd te tellen voor de zondeval. Alles 
was eeuwig. Er was dus geen sprake van om de tijd te 
berekenen. Dat begon pas op het moment waarop de 
mens de universele wet verkrachtte, want toen werd 
het leven van de mensen snel korter, evenals de tijd. 

Tegenwoordig is de tijd van onze versterking zeer 
kort, maar voldoende als we alles in zetten wat we 
kunnen. Onderweg zijn er natuurlijk vele beproevin-
gen, veel moeilijkheden om te overwinnen. Dat is on-
ontbeerlijk, aangezien ze de springplank zijn van onze 
overwinning, de hulp om ons geloof te ontwikkelen. 
Wij kunnen dus, zoals de Wijzen, ons laten aanmoe-
digen door de moeilijkheden die wij ontmoeten, door 
ons lot in de handen van God te leggen en door ons 
over Zijn bevrijdingen te verheugen. Maar wij kunnen 
ons daarentegen ook laten ontmoedigen, als wij willen, 
door de moeilijkheden van de weg, door het geloof niet 
voldoende in ons hart te laten handelen. 

De Wijzen hadden zich kunnen laten ontmoedigen 

De stralende Kerstboodschap

WIJ staan opnieuw voor de stralende boodschap 
van het licht die vroeger op de velden van 

Bethlehem weerklonk en de geboorte van de Zoon 
van God verkondigde aan de herders die hun kudden 
hoedden tijdens de nacht. Iedere keer dat wij deze 
hemelse boodschap opnieuw horen, brengt ze in onze 
ziel intense trillingen van alle gevoelige en emotionele 
vezels van onze spiritualiteit. Deze woorden bevatten 
een onweerstaanbare, boeiende, weldoende en gerust-
stellende actieve kracht, verbonden aan majestueuze 
indrukken van een aangrijpende grootheid. 

Inderdaad, dit prachtige goede nieuws vertegen-
woordigt de aangrijpendste essentie van alle kracht 
van de liefde van de Eeuwige die op de mensheid 
is geconcentreerd. Daarom, hoewel de stem van de  
engel al tweeduizend jaar geleden weerklonk, was de 
goddelijke zalving, waarvan ze doordrongen was, zo 
intens dat ze ook vandaag nog boven deze onuitspre-
kelijke woorden hangt: «Vrees niet, want ik verkondig 
u goed nieuws, dat voor het hele volk onderwerp van 
grote vreugde zal zijn: vandaag, in de stad van David, 
wordt u een Heiland geboren, die Christus, de Heer 
is.» Men begrijpt dan het enthousiasme van de herders, 
gegrepen door de onuitsprekelijke goddelijke indruk-
ken die zich vrijmaakten uit deze sublieme woorden. 

Dit zal ook het geval zijn voor de mensen wanneer 
zij het zullen begrijpen. Kerstmis zal dan voor hen iets 
heel nieuws zijn. Tegenwoordig zijn ze niet in staat de 
onuitsprekelijke gevoelens van goedheid, medelijden, 
barmhartigheid en nederigheid af te wegen die God 
uit zijn hart heeft doen opwellen, om de mensen, door 
Zijn Zoon te geven, heil, troost en bevrijding te ver-
schaffen. Niettemin zal deze sublieme gave de men-
sen toestaan zich op een dag door veiligheid, geluk, 
vreugde en geestdrift omgeven te voelen, doordrongen 
van de sublieme genegenheid die in het hart van God 
opwelt ten gunste van al zijn schepselen, vooral van 
de mensheid die verdwaald is door de slechte herder 
die ze gekozen heeft. 

Wij moeten ons door onze spiritualiteit in de plaats 
van God en van onze geliefde Verlosser kunnen stel-
len, om mee te voelen, wat hun het heil van de mens-
heid gekost heeft. De Allerhoogste heeft er de hoogste 
prijs voor ingezet. Hij kon niet méér geven. Het was 
het uiterste, het maximum, de essentie zelf van zijn 
Vaderhart. Maar dit maximum was de noodzakelijke 
prijs om de mensheid te redden. 

Onze dierbare Verlosser zelf werd boven alles op de 
proef gesteld in zijn aanhankelijkheid en zijn trouw 
aan God. Hij was de Eerstgeborene, het enige wezen 
verwekt door de Eeuwige Zelf. En dit in een ver ver-
wijderd tijdperk... misschien miljoenen jaren voordat 
de aarde bestond! Hij stond, als Eniggeborene ver  
boven alle hemelse glorie. Hij is het die alles geschapen 
heeft. Niets werd zonder hem gemaakt. De ontelbare 
zonnestelsels die wij in de hemel zien, onderrichten ons 
over de onmetelijkheid en de pracht van het werk dat 
hij verricht heeft. Daarna heeft hij de aarde geschapen, 
en daarna nog de mens, een prachtig en heel bijzonder 
schepsel. De Allerhoogste had in Zijn Zoon de kwin-
tessens van Zijn liefde gelegd. Hij was onuitsprekelijk 
eensgezind met hem. Zijn Zoon maakte alle dagen voor 
Hem tot een genoegen. 

Maar zie nu! De mensheid ging verloren. Ze moest 
gered worden. Toen deed de Allerhoogste zonder te 
verzwakken de oproep weerklinken: «Wie is waar-
dig!» De Zoon antwoordt zonder aarzelen. Hij verlaat 
de hemel, het eerbetoon, de glorie, de macht en de 
vaderlijke gemeenschap. Hij verschijnt op de aarde als 
een klein kind in alles beperkt tot de mogelijkheden 
van een mens. 

Dat was een immense reis, die begon met zijn vertrek 
uit de hemel, en verder ging met zijn gevangenschap in 
de schoot van Maria en zijn geboorte in een stal. Niet 
omdat zijn Vader zonder middelen was, aangezien gans 
het heelal hem toebehoort. Maar omdat de Zoon, hoe 
rijk hij ook was, zich arm gemaakt heeft om de arme 
mensen te verrijken. 

Deze reis werd de eerste oorzaak van andere reizen 
die ook veel offers, goede wil, geloof en gehoorzaam-
heid aan de goddelijke wegen eisten. Voor Maria was 
een grote voorbereiding van haar hart nodig, want ze 
werd niet op goed geluk gekozen. Maar omdat ze het 
zich waardig toonde. Dat kostte haar natuurlijk een 
reis vol pijnlijke verwikkelingen, daden van geloof, 
van de verschijning van de engel tot de tragedie van 
Golgotha, waar ze moest zien hoe de Zoon van God 
aan het kruis genageld werd. 

Er waren nog de mooie gevoelens van Jozef nodig, 
voor wie de reis ook zwaar was. Hij wankelde een 
ogenblik; maar God kwam hem vol goedheid te hulp. 
Het geloof zegevierde in hem dankzij zijn eerlijkheid. 

Er was ook de voorbereiding van de herders nodig, 
om hun toe te staan de getuigenis van de engelen te 

Een verdeeld hart kan niet tot 
de overwinning leiden

(geschreven door Gods Boodschapper in 1938)

HET was in een klein hotel in een straat 
  die uitkomt op La Motte-Piquet, in 

Parijs. Daar nodigden we een spreker uit 
wiens programma bestond uit het vertellen 
over zijn leven en ervaringen met de katho-
lieke religie. Hij was Bretons, dus de naam 
Yves was één van zijn voornamen. Hij was 
een serieuze man, die met heel zijn hart op 
zoek was naar de waarheid. Hij was pastoor 
geworden van een rijke parochie. Zijn paro-
chianen hielden veel van hem, omdat ze in 
hem een oprecht iemand zagen. Bovendien 
werden zijn preken zeer gewaardeerd, omdat 
ze recht uit zijn hart kwamen. Ook de mooi-
ste producten, de mooiste stukken voor op 
tafel en de mooiste vruchten van de parochie 
waren voor meneer pastoor. Hij hechtte veel 
waarde aan de genegenheid die hem werd 

betoond, maar deze overvloed aan gaven 
en gehechtheid zette hem aan het denken.  
Bovendien hield hij van mediteren buiten zijn 
religieuze diensten. Zijn vurigste wens zou 
zijn geweest om op Jezus Christus te lijken, 
op een effectievere manier dan hij het hem 
mogelijk was geweest. 

Hij dacht voortdurend aan de woorden 
van Christus: “De vogels van de hemel heb-
ben nesten, vossen hebben holen, maar de 
Zoon des mensen heeft geen plaats om zijn 
hoofd neer te leggen.” En steeds drong de-
zelfde conclusie zich aan hem op, als hij zijn  
situatie vergeleek met die van de Zoon van 
God: Arm worden zoals Jezus was geweest. 
Zijn geweten was erg in beroering en zei 
tegen hem: Je hebt een weelderig en zacht 
bed. Je parochianen overstelpen je met voor-
delen. Ze hebben duidelijk een goed hart. 
Wat jouzelf betreft : je wil vooruitgang boe-
ken en zo graag worden als de Heer Jezus, 
maar dat lukt je nauwelijks. Bovendien kan 

deze overvloed aan gaven, cadeautjes en 
eerbewijzen, waarmee je wordt overladen, 
je niet helpen om de gelijkenis met de Heer 
te verwerven

Ook onderwierp hij zich vanaf dat moment 
aan een voorbeeldige soberheid. In plaats 
van in zijn bed te rusten, bracht hij zijn 
nachten door op het kleedje voor het bed. 
Maar zelfs met deze strenge en vrijwillige 
discipline was zijn hart nog niet tevreden, 
dus besloot hij in een klooster te gaan, in de 
hoop daar die diepe vrede voor zijn hart te 
vinden waarnaar hij streefde. Zo trad hij toe 
tot een religieuze orde in een klooster in de 
buurt van Nice, ervan overtuigd dat hij ein-
delijk had gevonden wat hij nodig had om de 
verlangens van zijn hart te bevredigen. Hij 
werd als novice toegelaten. Hij was dan ook 
niet langer Pastoor, geëerd en verwend door 
zijn parochianen, voor hem lag het sobere en 
strenge leven van het klooster. Dit was zijn 
dagelijkse deel. 

De praktijken en lessen waren juist be-
doeld om de versterving van het vlees te 
veroorzaken. Op een dag werden hem in 
de praktijk de verzaking aan de eigen wil 
en de lijdelijke gehoorzaamheid getoond die 
moesten worden bereikt, maar op een manier 
die volledig tegengesteld was aan alles wat 
hij tot dan toe had begrepen. Onder leiding 
van twee strenge monniken begon hij aan 
zijn verstervingsoefening: hij daalde met een 
van de monniken af naar de kelder van het 
klooster, naar het kolenhok. Daar beval de 
monnik hem een emmer met kolen te vullen 
en naar de zolder te brengen. Hij knielde voor 
de vader neer, kuste de rand van de mouw 
van zijn pij en ging met sprongen de trap van 
het gebouw op naar de zolder. Aangekomen 
bovenaan de trap, werd hij opgevangen door 
de andere monnik, die streng afkeurend te-
gen hem zei: “Wat doe je hier met die em-
mer kolen? Schiet op en breng ze naar het 
kolenhok.” Nadat hij ook een kniebuiging 
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voor deze monnik had gemaakt en de rand 
van zijn mouw had gekust, daalde Yves zo 
snel als hij kon af naar het kolenhok, waar 
de eerste monnik zich nog bevond. Die zei 
tegen hem: “Heb ik u niet bevolen deze em-
mer kolen naar zolder te dragen? Schiet op 
en gehoorzaam!” Nadat hij meerdere keren 
achter elkaar met zijn emmer kolen van de 
kelder naar zolder was gestuurd en vice 
versa, zei Yves tegen zichzelf : Is het mogelijk 
om iets dergelijks mee te maken? In plaats 
van verlichting te vinden voor mijn hart en 
ware vrede, raak ik volledig afgestompt als 
ik hier blijf. 

Zijn hart had duidelijk noch de rust noch 
de verwachte vreugde gevonden. Ze waren 
heel erg hard voor hem geweest, maar was 
Christus toch zo vriendelijk, zo teder en zo 
liefdevol. Dus besloot hij het klooster te ver-
laten. Kort daarna hoorde hij van een gastvrij 
huis in de buurt van Parijs waar uitgetreden 
monniken werden opgenomen, waar ze zelfs 

werden geholpen om protestantse theolo-
gie te studeren. Hij ging erheen en werd 
vriendelijk aangenomen. Zijn hart voelde 
weer vreugde na de harde ervaringen van 
het klooster. 

In zijn nieuwe carrière vond hij enige vol-
doening, maar veel vragen kwelden hem nog 
steeds. Hij dacht altijd aan de Heer Jezus, 
aan zijn onmetelijke liefde, zo mooi geïllus-
treerd in de gelijkenis van de verloren zoon 
en in die van het verdwaalde schaap. Hij zag 
hoe dit in tegenspraak was met de leer van 
de hel en de eeuwige folteringen. Dit grote 
vraagstuk zette hem diep aan het denken: 
hoe kon een God die zo goed, zo vriendelijk 
was, die zoveel van de wereld hield dat Hij 
in staat was om Zijn Zoon, Zijn dierbaarste 
schat te geven om mensen te redden, hoe kon 
Hij de God zijn van eeuwige folteringen en 
van de hel? Om zielen voor eeuwig te wil-
len laten lijden in die vreselijke martelingen, 
maar dat zou een vreselijke hardheid van hart 

tonen die niet overeen kon stemmen met het 
liefdevolle hart van de God van de verloren 
zoon en het verdwaalde schaap! Trouwens, 
zegt Christus niet dat we zelfs onze vijanden 
moeten liefhebben? 

Onze vriend Yves ging daarom lezingen 
geven en vertelde daar over zijn ervaringen 
binnen het katholicisme, hij sprak over zijn 
nieuwe overtuigingen, die hem echter niet 
alle voldoening gaven. Hij legde veel nadruk 
en gevoel in zijn presentaties. 

Uiteindelijk vond hij ook een rijke vrouw, 
die een groot overwicht over hem wist te ver-
krijgen. Ze wist inderdaad heel goed hoe ze 
hem moest aanpakken en hem in elk geval 
naar rede te laten horen. 

Op een avond gaf hij een lezing in een zaal 
in La Villette. Ik kon een deel van de voor-
dracht horen, omdat we die avond interes-
sante pamfletten verspreidden om degenen 
die de waarheid zoeken te verlichten en te 
troosten. We wachtten tot de toehoorders naar 

buiten kwamen bij de ingang van de zaal. 
De lezing duurde langer dan we hadden ge-
dacht, dus we gingen de zaal in om naar de 
spreker te luisteren. Zodra de lezing voorbij 
was, begon mijn metgezel onze brochures in 
de zaal uit te delen. Dit irriteerde een paar 
bewakers die hem bij de arm grepen en hem 
zo hard wegduwden dat hij bijna viel. De 
spreker, die dit zag, kwam naar ons toe en 
vroeg ons om een onderhoud. We nodigden 
hem uit voor de eerstvolgende avond, en om 
19.30 uur was hij al bij ons, vergezeld door 
een van zijn vrienden. Samen hadden we 
een sobere maaltijd, bestaande uit fruit met 
havermout. Ons programma was het inder-
daad om onze brochures uit te delen aan het 
einde van religieuze bijeenkomsten. Het was 
noodzakelijk om de arme wereld te verlichten 
en het ware goede nieuws van het Koninkrijk 
te brengen. We hadden dus geen tijd om naar 
een restaurant te gaan voor onze maaltijden. 

Direct daarna begon het onderhoud. Ik 

toen zij de ster niet meer zagen, en tot zichzelf zeg-
gen: «Wij kunnen nu naar huis gaan met ons verdriet 
en onze teleurstelling.» Maar neen, zij hebben volhard; 
zo hebben zij de ster teruggezien en zij hebben het 
doel van hun verlangen en van hun inspanningen kun-
nen beschouwen. Wij worden uitgenodigd hetzelfde 
te doen, om de vrucht van ons werk niet te verliezen. 

Wij willen dus op onze beurt vrolijk en trouw de reis 
die ons voorgesteld is beëindigen, zonder ons af te 
wenden noch naar rechts, noch naar links, zonder ons 
af te laten leiden door wat dan ook, noch hinderen door 
de dingen van het leven. Als wij gehinderd worden, 
laten we er ons van bevrijden. Als wij ons gebonden 
voelen door de banden van de tegenstrever, laten we 
de koorden losmaken, de zijden draden snijden en de 
haken losrukken. Laten we ons een weg banen door de 
distels en de doornen. Er is niets aan te doen als onze 
handen geschramd worden en als ons oude karakter 
weent en kreunt als het zich aan flarden voelt scheuren. 
Als wij op dat plechtige en definitieve moment willen 
overwinnen, moeten we moedig, eerlijk en energiek 
zijn en zonder enige consideratie voor wat moet ver-
dwijnen. Dan zullen we gebruikt kunnen worden voor 
de getuigenis zoals vroeger de getrouwen. Anders zul-
len we niet bruikbaar zijn. 

Er liggen onuitsprekelijke dingen voor ons. De 
apostel Paulus spreekt over de gezegende tijd dat het 
lichaam van Christus door de eerste verrijzenis zal 
gaan. Dit zal de complete en glorieuze geboorte zijn 
van de hele Christus, waarvan Jezus het hoofd is. Deze 
geboorte zal een grandioze uiting zijn voor de hele 
wereld. Ze zal gevolgd worden door prachtige feeste-
lijkheden van glorie in de hemel. Deze feestelijkheden 
worden de bruiloft van het Lam genoemd. 

Als de zang van de engelen te Bethlehem in de nacht 
een machtige demonstratie werd in de hemelen en op 
de aarde bij de geboorte van onze geliefde Verlosser 
in het vlees, in al haar prachtige eenvoud en waardig-
heid, wat zal dan de manifestatie van de geboorte van 
de hele Christus in de glorie zijn? Dat zal een nieuwe 
Kerstdag zijn, waar dan een Verlosser, samengesteld 
uit honderdvierenveertigduizend goden, in de Schrift 
priesters en offerpriesters voor God genoemd, voorgoed 
geboren zal worden. Dit zullen de nieuwe hemelen zijn, 
die de nieuwe aarde zullen zegenen. 

Anderzijds is het Leger van de Heer nu opgestaan. 
Het is het volk waarin God welbehagen heeft. Het 
presenteert zich op deze dag voor de strijd, met hei-
lige sieraden, uit de schoot van de dageraad van de 
Dag van God, als een machtig en majestueus Leger. 
Het strijdt voor de rechtvaardigheid, de liefde en de 
waarheid. Het zal de toevlucht van de leugen en de 
valsheid overrompelen. Het zal het Koninkrijk van God 
vestigen, onder de leiding van onze dierbare Verlosser 
en zijn kleine kudde. 

Alles is tegenwoordig op weg om gerealiseerd te 
worden. Zoals ik heb gezegd, het Koninkrijk begint al 
zich in te leiden in de mate waarin het geboren is in 
ons hart. Daarom komt ook een zeker aantal mensen 
ons vragen: «Waar is het Koninkrijk van God, want wij 
hebben zijn ster gezien?» Deze ster is De Boodschap 
aan de Mensheid, die het schitterende licht van de 
waarheid met zich meebrengt. 

De ster is daar, ze leidt hen naar ons. Zij naderen 
om kennis te maken met het Koninkrijk van God. Ze 
moeten er te midden van ons de stevige, zichtbare en 
overtuigende basis van vinden. Wij zijn het die deze 
basis moeten zijn, door ons bekend te maken als de 
openbaring van de kinderen van God, het begin van 
het Koninkrijk van liefde, welwillendheid en goed-
heid. Daarvoor hebben woorden en mooie redevoerin-
gen geen effect. Maar wel een tastbare demonstratie, 

door een sfeer die wij hun brengen en die hen om-
ringt, hun hart verwarmt en hun ziel zonnig maakt. 
Iets zo machtig, zo positief, zo weldoende, troostend 
en echt dat dit hun alle onzekerheid en alle twijfel  
ontneemt. 

Wij zijn op de Dag gekomen dat het Rijk der Ge-
rechtigheid zich op aarde vestigt. Dit deel van het 
goddelijke programma moet nu beleefd en beoefend 
worden door het volk van God. Dat gebeurde niet vol-
doende in het jaar dat nu geëindigd is. Er waren veel 
tekortkomingen. Natuurlijk, het werk dat te verrichten 
is, is aanzienlijk, maar het echte geloof is veel mach-
tiger dan alle moeilijkheden, aangezien het in staat is 
alle bergen te verzetten. Daarom, als de hindernissen 
die zich voor ons verheffen immens zijn, moeten zij als 
schaduwen verdwijnen die vervagen voor het trouwe 
volk van God. 

We moeten weldra klaar zijn om ons tot de glorie van 
God te laten gebruiken als openbaring voor de mens-
heid. Daarom, aangezien wij aan het einde van dit jaar 
van genade toekomen, is het onontbeerlijk dat ieder-
een eerlijk de balans van zijn geestelijke en materiële 
activiteit opmaakt. Tijdens dit jaar heeft men nog zeer 
vaak aan zichzelf gedacht, en kostbare momenten ver-
loren. Men heeft ook zeer dikwijls moeite gehad om de 
beproevingen te aanvaarden op een waardige manier. 
In theorie heeft men ze aanvaard, maar in de praktijk 
heeft men ze ontdoken, daar wij allerlei terughou-
dendheden hebben gehad. Er was ook veel mitsen en  
maren, ingefluisterd door de tegenstrever. Men heeft 
heel vaak ook niet dadelijk kunnen vergeven. Noch-
tans is dat een prachtige vooruitgang ter introductie 
van het Koninkrijk van God. Dat laat in de vergadering 
een krachtige daad van goddelijke zalving toe, terwijl 
het, wanneer er verschillende dergelijke interdicten 
zijn in de vergadering, een tegengestelde kracht is die 
remt. Men moet zich herinneren en ter harte nemen 
dat het door de heiligheid van het gedrag is en door 
de godsvrucht dat de Dag van God bespoedigd wordt 
en niet door iets anders. 

Zoals ik aangetoond heb, voordat het Lam Gods de 
glorie verliet die hij bij de Vader had om op de aarde te 
komen, was er ook een hemelse algemene Vergadering 
van een glorieuze majesteit, grootheid en waardigheid. 
Onze vergaderingen zouden inspiratie moeten vinden 
in deze prachtige sfeer en deze onuitsprekelijke hei-
ligheid. Inderdaad, onze vergaderingen zijn in zekere 
zin herinneringen die doen denken aan deze sublieme 
uiting van de goddelijke genade. Ze zouden tegelij-
kertijd de Vergadering moeten zijn van de heiligen in 
het licht en van arme zondaars. Zondaars die zich diep 
vernederen omdat zij al hun ellende voelen, maar die 
toch ook de onuitsprekelijke barmachtigheid voelen 
die hun gegeven werd. 

Als ons hart goed gezind is, kan de Heer met ons de 
meest glorieuze dingen doen. Moeilijkheden kunnen 
zich voor ons als bergen verheffen, dat hindert niets. 
De goddelijke hulp en bijstand zijn machtiger dan al 
de moeilijkheden. We moeten ons alleen plaatsen in 
dezelfde gemoedstoestand als Maria, die zei: «Dat mij 
geschiede naar uw wil.» Alles is mogelijk voor wie ge-
looft, maar het geloof moet in het diepst van het hart 
uitgedrukt worden. 

De Allerhoogste geeft Zijn geest aan wie dat waard 
is. Iedereen kan dus, vanaf nu, als hij zich hult in deze 
waardigheid, erin slagen echt het goddelijk Woord te 
begrijpen en het uit te leggen op de goede manier, door 
de macht van God die in hem werkt, door volledig aan 
zijn eigen wil te verzaken. 

Aan Abraham zei het Woord: «In u en uw nageslacht 
zullen alle families van de aarde gezegend worden». 
Het moment van de volbrenging van deze profetie is 

gekomen. Wij zullen weldra de immense vreugde heb-
ben tot de mensen te spreken niet alleen met de mond, 
maar door handelingen van een buitengewone kracht. 

Wanneer wij, als ingewijden, trouw het Woord van 
God zullen hebben uitgelegd, om Hem te laten ken-
nen in Zijn glorierijke karakter en Zijn onuitsprekelijke 
goedheid, door ons offer tot het einde te beleven, dan 
zullen we aan deze Christus, de eeuwige Logos, toe-
behoren, die in een zeer nabije tijd tot de hele mens-
heid zal zeggen: «Ik ben de weg, de waarheid en het 
leven.» Deze Christus zal dan in alle eeuwigheid de 
vertolker van het goddelijk Woord zijn. 

In zijn voorbestaan sprak onze geliefde Verlosser 
deze plechtige woorden uit over de afgronden: «Er zij 
licht en er was licht.» Allen moeten nu, tot het laatste lid 
van zijn lichaam, op hun beurt in staat zijn een zelfde 
taal te spreken. Dat moeten we ons nu toe-eigenen 
door de spiritualiteit die wij moeten verwerven door 
middel van honderd procent inwijding. 

Het is gezegd over het herstel van alle dingen: «Uw 
volk is vol ijver wanneer U uw Leger bijeenbrengt. 
Uw jeugd komt tot u als dauw in de schoot van de 
dageraad.» Deze jeugd is voor alles het Leger van de 
Heer dat de dood zal kunnen vermijden. Daarna zal de 
herrijzenis plaatshebben: de Logos, gevormd uit onze 
geliefde Verlosser en de leden van zijn lichaam, name-
lijk de hele Christus, zal bevelen en het zal bestaan. 
Hij zal levenswoorden uitspreken die in de vallei van 
de schaduw van de dood zullen weerklinken. Hij zal 
de doden, de bewoners van de duisternis, roepen. Hij 
zal ze tot het licht roepen en zeggen: «Dat het licht 
zij !» en het licht zal voor hen zijn. Wat verloren was 
zal teruggevonden worden. 

Dit zijn dingen van een ongehoorde grootheid en 
omvang, maar die ons nu niet meer uit het vel moeten 
slaan. Wij moeten, door de verdubbelde inspanningen 
van onze ziel en een complete inwijding, beginnen een 
noodzakelijk deel uit te maken van dit programma. Het 
moet het onze worden door een effectieve en actieve 
medewerking met al onze kracht en ons hele wezen. 
Dat is echt onontbeerlijk als wij deel willen uitmaken 
van degenen die God apart heeft gelegd om aan alle 
levende en verstandige ziel, in de hemelen en op de 
aarde, het hart van de Almachtige te openbaren en zijn 
verborgenste gedachten die geleid worden door Zijn 
onuitsprekelijke liefde. 

Wanneer alles in de hemel en op de aarde zal her-
steld zijn, zal alles op het laatst zich verenigen in een 
onuitsprekelijke harmonie: het gras van het veld, de 
bloemen, de vogels, de grote en kleine dieren, de men-
sen, de engelen, de cherubijnen, de aartsengelen, de 
hemelse waardigheden en machten, om een gezang 
van lof en liefde tot de Almachtige te brengen, door 
te zingen: «Heilig, heilig, heilig is de Eeuwige, gans 
het heelal is gevuld met Zijn glorie», en anderzijds: 
«Lam Gods, u bent waardig eer, aanbidding en lof te 
ontvangen in alle eeuwen.» 

Laten we naar de natuur luisteren!
Uit de krant Ouest-France halen we het onderstaande 
artikel van Gaston Prou met de titel :

“De natuur is noch goed noch slecht” 

Milieu. “De mens heeft natuurlijke hulpbronnen 
nodig om te leven, terwijl de natuur het verdwijnen 
van de menselijke soort kan overleven.” 
Gaston Prou (Loire-Atlantique) :

...Alles welbeschouwd, is er alleen de mens om be-
paalde manifestaties van de natuur als “overmatig” te 
kwalificeren. 

Stel je voor dat de planeet niet door de mens werd 
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kon Yves een belangrijke getuigenis geven 
die duurde van 20 uur tot laat in de nacht. 
Yves kreeg er geen genoeg van. Hij vond 
eindelijk waar hij zijn hele leven naar op 
zoek was geweest, de waarheid in al haar 
pracht. Hij was opgewonden en zijn donkere 
ogen straalden van vreugde en geluk. Ik liet 
hem de grootsheid van het goddelijke plan 
zien, hij begreep dat God niet strafte, zoals 
de Universele Wet laat zien, omdat de straf 
vanzelf komt door de vernietiging van je or-
ganisme. Ik liet hem zien hoe de goddelijke 
wegen door de religies voor de mensen ver-
borgen werden gehouden en hoe de natuur 
ons krachtige demonstraties geeft van Gods 
harmonie, liefde en goedheid. Ik liet hem zien 
wat de ware verzaking is, zoals onze dierbare 
Heiland ons heeft geleerd. Deze verzaking 
verheft de ziel, omdat ze bestaat uit liefde 
en niet afgedwongen wordt door een reli- 
gieuze beperking die het hart verhardt en het 
geweten verstikt. Elke vraag werd onmiddel-

lijk opgehelderd en verlicht in de geest van 
nuchter, gezond verstand, wat de geest van 
God is, en dit deed Yves enorm goed. 

Het was een maandagavond dat we zo 
bijeen waren, en Yves vroeg me meteen voor 
een tweede onderhoud voor de volgende 
woensdag, eraan toevoegend: “Ik kan dus 
op u rekenen, op woensdag zult u doorgaan 
met deze kostbare lessen die de ziel op zo’n 
krachtige manier verrukken. Dit zijn de schel-
len die van mijn ogen vallen, het is inderdaad 
het oogwater dat de Heer beloofd heeft.” De 
metgezel van Yves was minder uitbundig, 
maar hij was ook zeer geraakt en hij zei: 
“Hoe mooi is deze glorieuze waarheid, wat 
vertelt het veel goeds voor de ziel!” Wat de 
klok betreft, deze sloeg half een midden in 
de nacht. Yves zei tegen me: “Ik zou wel tot 
de ochtend willen blijven, maar ik weet dat 
je verplichtingen hebt, en ik moet ook terug, 
hoe erg het me ook spijt.” 

Na een vurig gebed en hartelijke groeten 

verliet Yves me met zijn metgezel. Woensdag-
avond was het zover en volgens de afspraak 
wachtten we op Yves, misschien vergezeld 
door enkele vrienden. Om 11 uur ‘s avonds 
was hij er nog niet, hij kwam niet. Ik heb 
ook geen excuusbrief van hem gekregen. 
Een paar dagen later stuurde ik mijn assis-
tent naar het adres van Yves om te informe-
ren wat er gebeurd was. Ik hoorde dat hij 
in toom gehouden werd door zijn vrouw en 
zich gewonnen had gegeven. Ze was met 
hem getrouwd omdat hij de titel van pastoor 
had en een geëerd en gewaardeerd spreker 
was. Ze had geen zin om de vrouw van een 
discipel van Christus te worden, zonder titel, 
en zonder pracht en praal, op de zwarte lijst 
gezet door religies, vervolgd door katholie-
ken en veracht door protestanten, omdat hij 
gewoon de leer van Christus naleefde. Het 
was echter door dit pad te volgen dat onze 
vriend Yves de kans zou hebben gehad om te 
begrijpen wat het betekende om “geen plek 

meer te hebben om je hoofd te laten rusten”. 
Zijn hart had zich dus kunnen veredelen en 
hijzelf zou eindelijk de gelijkenis van de ge-
liefde Zoon van God hebben bereikt. 

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
Wij zullen opnieuw aan het eind van het jaar 
de vreugde beleven de geboorte van onze 
geliefde Verlosser op aarde te vieren. Ze 
vertegenwoordigt voor ons en voor de hele 
mensheid, de geboorte van het heil, door het 
offer van zijn leven dat hij gaf ten bate van 
de ons zondaars. Wij zullen in Cartigny een 
uiteenzetting van de dierbare Boodschapper 
lezen waarvan wij met blijdschap in deze 
kroniek, enkele passages delen met onze 
dierbare lezers:

“U is Heden, in de stad van David, een 
Heiland geboren, die Christus, de Heer is.” 
Lucas 2: 11.

bewoond: wie zou er dan klagen over wat we vulkaan-
uitbarstingen, tsunami’s of cyclonen noemen? 

Dieren zouden er wel onder lijden, althans in onze 
eigen terminologie. Maar het dier leeft in symbiose met 
de natuur, wat niet het geval is voor de Mens, zelfs niet 
als hij het zou proberen. 

Men kan veronderstellen, dat een vogel, overweldigd 
door een storm die hij niet kan weerstaan, de natuur 
waarvan hij nauw deel uitmaakt, zelfs niet vaag zal 
aanklagen.

Trouwens het heel relatieve begrip overstroming 
is slechts een waardering, een reactie van de in zijn  
relatie tot de natuur, egocentrische mens. 

Hij beschrijft de natuur als heilzaam of giftig, al naar-
gelang die hem profijt oplevert of schadelijk voor hem is. 

Ja, er zijn gevaarlijke planten, maar die zijn vooral 
gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Door zijn instinct, 
dat instinct dat de ontwikkelde en intellectuele mens 
heeft verloren, neemt het wilde dier alleen uit de na-
tuur wat goed voor hem is. 

En wat goed is voor het dier, is misschien niet goed 
voor de mens, en omgekeerd.

Op zich is de natuur niet goed of slecht: ze valt bui-
ten ieder oordeel. 

Zonder vast te houden aan een bepaalde “new age” 
gedachte die de aarde letterlijk als persoon ziet, moeten 
we accepteren, dat de aarde reageert op de agressies 
die ze ondergaat als gevolg van menselijk gedrag. 

In de breedste zin van het woord: te veel of slecht 
verbruik vernietigt ons en vernietigt de planeet. En die 
verdedigt zichzelf met zijn eigen wapens. 

Het virus dat ons overviel, is niet toevallig opge-
doken: het ging over van dieren op mensen door de 
schuld van de mens. 

Het resultaat is de ernstige gezondheidscrisis die we 
kennen, al in combinatie met een economische en een 
sociale crisis die nog maar aan het begin staat... Als 
dit waarschuwingsschot niet genoeg is om ons gedrag 
echt te veranderen, zullen er andere waarschuwingen 
volgen. Want “de natuur werkt om te herstellen wat de 
mens zonder ophouden vernietigt.” (Buffon, 1707-1788). 

Terwijl de mens de natuur nodig heeft om te leven, 
kan de natuur ertoe komen om de mens uit te schake-
len om hem te overleven. 

Wat een diepgaande les kunnen we uit deze tekst 
trekken, als we dat willen. Deze waarheid al : De mens 
heeft de natuur nodig om te leven, terwijl de natuur 
het verdwijnen van de menselijke soort zou kunnen 
overleven, en zelfs zou de natuur ertoe kunnen komen 
om de mens uit te schakelen om hem te overleven. Hoe 
noodzakelijk zal het zijn om terug te gaan naar jezelf 
en je deze waarheden te realiseren, ze te assimileren 
en je dienovereenkomstig te gedragen!

Het goddelijke Woord leert ons, dat de mens oor-
spronkelijk geschapen is als de koning van de aardse 
schepping. Niet een koning die regeert, maar een 
koning die leeft voor zijn medemens, dieren en plan-
ten. Dat was de betekenis van het gezag dat hem was 
gegeven. De mens die met een maagdelijk karakter is 
geschapen, dat wil zeggen, zonder enige inwerking, 
had een goddelijk mentaal register moeten vormen 
dat hem voor eeuwig met zijn Schepper zou hebben 
verbonden. Hij zou dan in staat zijn geweest om de 
universele Wet in acht te nemen, dat elk wezen en elk 
ding, in de hemel en op aarde, bestaat voor het bestwil 
van de ander. We weten dat de zondeval van de mens 
deze harmonie heeft verbroken. Vanaf dat begin werd 
de zondige mens een onderwerp van vervloeking voor 
alles wat hem omringt. 

Dat is wat dit artikel ons laat begrijpen. Hoe gemak-
kelijk denken we, dat we superieur zijn in intelligentie 
en over alles kunnen beschikken zonder iets aan iemand 
verschuldigd te zijn. Maar dit is zonder zich reken-
schap te geven van de wet van gelijkwaardigheid, die 
zegt, dat we oogsten wat we zaaien. Door tot zonde te 
vervallen, heeft de mens afstand genomen van God, 

van wie hij vaak niets meer wil weten, denkend dat 
hij intelligent genoeg is om zelf zijn weg te bepalen. 
Door zich van de Eeuwige af te scheiden, sneed hij zich 
af van de bron van het leven, waarvan hij afhankelijk 
was, en werd hij sterfelijk, een wezen dat schadelijk 
was voor de mensen om hem heen en voor de natuur. 
Zozeer zelfs dat we kunnen zeggen, zoals dit artikel, 
dat het beter voor de natuur zou zijn als de mens van 
de aarde zou verdwijnen. 

We vinden in het goddelijke Woord andere getuige-
nissen die ons attent maken op onze situatie. De apostel 
Paulus schrijft bijvoorbeeld in zijn brief aan de Romei-
nen: “...Wat men van God kan weten is hun bekend, 
God heeft het hun bekend gemaakt. Inderdaad, Gods 
onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van 
de wereld zichtbaar in Zijn werken; Zijn eeuwige kracht 
en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. 
Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want 
hoewel zij God kennen, hebben ze Hem niet de eer 
en dank gebracht die Hem toekomen. Hun overpein-
zingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart 
is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze 
dwaas; en hebben ze de majesteit van de onverganke-
lijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke 
mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Daarom 
heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan 
zedeloosheid, waarmee zij hun lichaam onteren. Ze 
hebben de waarheid over God ingewisseld voor de 
leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in 
plaats van de Schepper die moet worden geprezen tot 
in eeuwigheid. Amen!” Rom. 1: 19-25. 

Hoezeer moeten deze waarheden ons aan het den-
ken zetten! Op een dag zullen we de knie voor onze 
Schepper moeten buigen, hem prijzen en verheerlij-
ken, als we het leven willen ontvangen. Dit is wat er 
zal gebeuren voor alle mensen in het Koninkrijk van 
Christus dat komt door het offer van onze dierbare 
Heiland, Jezus Christus, en Zijn trouwe Kerk. In dit 
Koninkrijk zal de mens niet langer een boosdoener zijn, 
hij zal de natuur en zijn medemens niet langer scha-
den, maar integendeel, hij zal een weldoener worden 
die in staat is om zijn naaste lief te hebben als zichzelf 
en God boven alles.

Gods bedoeling met de mensheid
Uit de krant Ouest-France van 29 maart 2022 halen we 
het volgende artikel van Marcel Paigier met als titel : 

“Het leven, een geschenk dat onbetaalbaar is”
 

“Als het leven ons kostbaarste bezit is, hoe kunnen 
we dan begrijpen dat we niet gelijk zijn wat betreft de 
kwaliteit van dit “geschenk”? Het leven is niet gescha-
pen om het te begrijpen, maar om het te leven. Het is 
te kort om het middelmatig te doen. 

Ons leven bestaat er niet uit om een goede kaart in 
de hand te hebben, maar om de kaart die we hebben, 
goed uit te spelen. Ons leven is verdeeld in drie pe-
riodes, het heden, het verleden en de toekomst. 

Van al deze periodes is het heden kort, de toekomst 
onzeker en de enige zekerheid is het verleden. Het le-
ven kan alleen begrepen worden door terug te kijken, 
maar alleen geleefd worden door vooruit te kijken. We 
moeten leven en niet alleen maar bestaan. Uiteindelijk 
gaat het niet om de jaren die in de loop van de tijd 
verstrijken, maar om hoe het leven tijdens elk daarvan 
wordt beleefd. 

Dit vermogen om te leven, dat ons bij de geboorte 
wordt gegeven, is niet altijd gemakkelijk te beheren. Het 
kan snel verdwijnen als we op het verkeerde moment 
op de verkeerde plaats zijn. Ieders leven is zo anders 
en willekeurig dat we uiteindelijk zeggen: “Dit is het 
lot”! Het is aangenaam wanneer het wordt gedeeld 
met respect, tolerantie en oprechtheid, maar het wordt 
moeilijk wanneer deze essentiële zaken niet bestaan. 
Sommigen kennen het paradijs en anderen de hel, is 

dat nu eenmaal de prijs van het leven? Moeten we 
dit alles accepteren zonder onszelf een minimum aan 
vragen te stellen? 

Elke dag worden we geconfronteerd met alle wissel-
valligheden van het dagelijks leven. Zouden we niet 
kunnen proberen alle moeilijkheden die het leven in 
de weg staan te beperken in plaats van ze te creëren? 

We zien dat, zelfs in de donkerste momenten van 
een conflict of oorlog, leven wordt gegeven aan deze 
kleine wezens die slechts vragen om ergens anders op 
te bloeien dan onder bommen, in ruïnes en met veel 
lijden. Waarom al die haat, al dat geweld? 

 Talrijk zijn degenen die de reis graag zo lang mo-
gelijk zouden willen voortzetten in rust en sereniteit, 
maar in 2022 lijkt dat erg ingewikkeld. 

Men zou geloven dat het leven van sommigen slechts 
weinig waarde heeft in de ogen van anderen. Deze 
anderen, die verkrachten, die martelen, die binnen-
vallen en die zichzelf het recht gunnen om te doden. 
De wereld is verontwaardigd, maar wat kan ze doen 
om al deze gruweldaden te stoppen? Als intelligentie 
grenzen heeft, heeft domheid er geen!” 

Dit artikel is een kreet uit het hart van de auteur, 
gevoelig voor de situatie die hij ervaart en wat er om 
hem heen en in de wereld in het algemeen gebeurt. 
En we begrijpen hem en delen zijn vragen die voor de 
meesten van ons onbeantwoord blijven. Deze tekst is 
geïllustreerd met een foto waarop Rohingya-kinderen 
spelen in een vluchtelingenkamp in Bangladesh...  
ondanks de situatie, is het toegevoegd in het bijschrift 
van deze foto. 

Laten we om te beginnen duidelijk maken dat “le-
ven” geen schepping is. Niemand heeft het leven 
“geschapen”. Het leven is een product. Voor de mens 
is zijn fysieke leven het resultaat van het functione-
ren van de organen van het lichaam. Zijn geestelijk 
leven, als hij dat heeft, hangt af van de gevoelens die 
hij cultiveert en onderhoudt, die hem door zijn geest 
in contact kunnen brengen met de Eeuwige. Een van 
de essentiële elementen van het geestelijk leven is het 
geloof, zonder welke men geen contact met God kan 
hebben. Als deze twee aspecten van het leven in de 
mens harmonieus in evenwicht zijn, kan hij eeuwig 
leven, wat zijn bestemming is. 

Om terug te komen op het onderwerp dat aan de 
orde is, we bevinden ons momenteel niet in het Konink-
rijk der Gerechtigheid, maar in dat van de zonde, van 
het egoïsme dat sommigen dwingt om alles naar zich 
toe te trekken, om zichzelf te verrijken ten koste van  
anderen die vaak tevreden moeten zijn met een slechte 
kwaliteit van leven en in armoede leven. 

Wat voor de een een probleem is, is dat voor de ander 
niet. En de levensomstandigheden van arme volkeren 
zijn van weinig belang voor degenen die in weelde 
leven. Het is ieder voor zich! 

Marcel Paigier vraagt zich af waarom al die haat? Uit 
eigenbelang bevredigt men liever zichzelf dan aan de 
naaste te denken en voor diens bestwil te bestaan. En 
als gevolg daarvan hebben de levens van sommigen 
heel weinig waarde in de ogen van anderen. Inder-
daad, intelligentie heeft zijn grenzen, maar als dom-
heid en ook slechtheid er geen hebben, heeft liefde 
ook geen grenzen. En het was deze grenzeloze liefde 
die de Eeuwige in staat stelde Zijn Zoon te geven om 
de mensheid te verlossen van zonde en dood. 

Dit is de goede boodschap die we hier willen bren-
gen aan Marcel Paigier, maar ook aan allen die lijden 
en aan hen die niet onverschillig staan tegenover al dit 
lijden. De tijd waarin we leven kan worden gezien als 
een “permissie voor het kwaad”, een periode waarin 
de zonde in al zijn vormen heeft geheerst. Gedurende 
deze periode bleven het goede en zij die het goede 
doen niet inactief. Onze lieve Heiland kwam om de 
wereld de komst van het Koninkrijk van God aan te 
kondigen. Hij gaf zijn leven en riep discipelen op die 
zijn Kerk vormden gedurende de 2000 jaar die ons 
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“Wij hebben voor ons een prachtige, ten 
hoogste aanmoedigende tekst. De herders 
die het hoorden waren begeesterd. Maar het 
komt er nu op aan dat alles wat de Heer tot 
ons geluk binnen ons bereik brengt, nuttig 
voor ons zal zijn, omdat wij er een goed ge-
bruik van maken.

De hele christenheid viert Kerstmis op haar 
manier, maar ze kan er niets mee doen. Het 
is zoals iemand die kolossale rijkdommen zou 
krijgen, en die niet in staat zou zijn ze pro-
ductief te maken. Dan dient het hem tot niets.

Het komt er nu op aan te weten wat we 
met het heil in Jezus Christus kunnen doen, 
wij die de waarheid kennen. Alles hangt af 
van onze ijver en onze oprechtheid. De een 
kan het op een prachtige manier waarde 
aan geven, de ander minder goed en nog 
een andere helemaal niet. In elk geval werd 
deze onmetelijke rijkdom ons gegeven om het 
Koninkrijk van God op aarde te vestigen en 
om het te verhaasten. Dat is het doel. Als er 
een Verlosser geboren wordt, die Christus, 
de Heer is, dan is dat om het Koninkrijk van 
God in te leiden. Het heil werd voor niets 
anders gebracht 

Simon, Hanna, enz. streefden naar het heil. 
Zij deden grote inspanningen en konden de 
geboorte van het heil zien. Dat gold ook voor 
de Koningen uit het Oosten. Maar voor elk 
van deze zoekers van het heil, waren er be-
proevingen en moeilijkheden te overwinnen.

Voor Maria en Jozef was dat ook zo. Al-
lebei hadden in hun hart het verlangen naar 
het heil. Maria ontving het bezoek van de 
engel Gabriël. Ze werd zwanger, volgens 
de verklaringen van de engel, maar terzelf-
der tijd begonnen toen zware beproevingen 
voor haar en Jozef. Het ging er voor Jozef 
vanzelfsprekend om te weten of zijn geloof 
tegenover de moeilijkheden zou overleven. 
Zoals wij weten, verzwakte hij een ogenblik, 
aangezien hij vastbesloten was Maria hei-
melijk te verlaten. De tegenstrever slaagde 
dus erin hem een beetje aan te tasten door 
zijn duivelse invloed. De Heer kwam hem 
te hulp met een onuitsprekelijke tederheid. 
Hij waarschuwde hem in een visioen dat het 
kind dat Maria in haar schoot droeg, van de 
heilige geest was. Het geloof van Jozef werd 
zo op een prachtige manier verlevendigd en 
versterkt, en hij kon elke achterdocht en elke 
aarzeling uit zijn hart verjagen.

 Wanneer men dat prachtige verhaal van 
de geboorte van onze geliefde Verlosser 
leest, denkt men natuurlijk niet aan alles wat 
er bij die voornaamste gebeurtenis kwam. 
Men denkt niet aan het geloof dat door Jo-
zef en Maria ontplooid moest worden, want 
deze laatste vroeg zich ook iets belangrijks 
af: wat ging Jozef doen? Zou hij haar mis-
schien verlaten? Er waren dus voor allebei 
zeer moeilijke momenten.

Dat is de strijd van het geloof, en het was 
zeker niet iets onbelangrijks voor degenen 

die erbij betrokken waren. Zij waren op dat 
ogenblik al de getuigen en de medewerkers 
voor het vestigen van het Koninkrijk van 
God op aarde. Het was een immense gunst, 
maar zoals ook voor ons waren er in verband 
daarmee voorwaarden, daden van geloof en 
een absoluut verlangen God tot elke prijs 
te dienen.

Het Koninkrijk van God en de vestiging 
daarvan moeten op de allereerste plaats in 
ons hart komen. Alleen zo kan het heil ef-
fectief worden in onze ziel. Anders blijft het 
steeds theoretisch.

Dat vergt waken en gebed, het volgen van 
rechte wegen, en een volledig aan God toege-
wijd hart. Zo geven we aan onszelf het bewijs 
dat wij deel uitmaken van het volk van God 
en dat wij waarachtige medewerkers zijn.

Wij zijn nu gekomen in de tijd waar Ba-
bylon volledig ineen zal storten. Zijn einde 
heeft geslagen. Het zijn de ware kinderen 
van God die zijn val versnellen door hun 
zonder voorbehoud gegeven offer. Het komt 
er nu op aan te weten of wij van dezen zijn, 
geliefde broeders en zusters! Verkorten wij 
de nood? Bespoedigen we de bevrijding van 
de mensen en vestigen wij het Koninkrijk  
van God?

De prachtige ster is in ons hart opgestaan 
door De Boodschap aan de Mensheid, ge-
bracht door de trouwe en wijze Dienaar. Zij 
heeft de sluier gescheurd die de volkeren 

bedekte. Zij heeft alles onthuld, zij is overal 
achter gekomen. Zij heeft de waarheid ge-
toond, zoals ze is.

Opdat wij nuttig aan de geboorte van het 
heil op de hele aarde kunnen meewerken, 
moet dat heil in ons geboren worden, om 
het begrijpelijk en tastbaar voor de mensen 
te maken.

Wij moeten ons dus afvragen: Begint het 
heil al in mij geboren te worden? Begin 
ik “Christus in mij, de hoop op de glorie”,  
hemels, als ingewijde, te beleven of aards, 
als lid van het Leger van de Heer? Dat is het 
programma dat voor ons ligt en dat wij met 
heel ons hart willen verwezenlijken. Dan zal 
het sublieme en laatste Kerstfeest volbracht 
zijn, in de hemelen en op de aarde, tot glorie 
van de Almachtige en van Zijn welbeminde 
Zoon, onze geliefde en glorierijke Heiland.”

Wij wensen iedereen onze beste wensen 
van zegen toe voor deze tijd van het einde van 
het jaar met het verlangen dat het Koninkrijk 
van God zich vestigt op de hele aarde als 
vrucht van de inspanningen van het hart van 
allen die erin deel genomen zullen hebben.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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scheiden van zijn komst naar de aarde. Dit werk staat 
op het punt te worden voltooid. 

Nu komt er een volk van goede wil naar voren om 
zich bij de laatste leden van Christus’ Kerk aan te 
sluiten. Het zijn goed gestemde harten die zullen mee-
werken aan de introductie van het Koninkrijk van God  
op aarde. 

Het Koninkrijk van God, of het Koninkrijk der Ge-
rechtigheid, zal worden voorafgegaan door een grote 
rampspoed. De Schrift vertelt ons daarover dat alle 
hooghartigen en goddelozen als riet zullen zijn. Er zal 
van hen niets overblijven, geen wortels en geen tak-
ken. Maar voor hen die de Heer vrezen, zal de zon 
der Gerechtigheid opgaan met hun heil onder haar  
vleugels. 

Iedereen wordt uitgenodigd om deel uit te maken 
van dit volk van goede wil. We hebben een prachtig 
werk voor de boeg, een werk van herstel dat begint 
met ons eigen karakter. Onder de bescherming van 
Christus en zijn Kerk moeten we ons afkeren van het 
kwaad, de vijand, de tegenstander van God, de Sa-
tan definitief verlaten en niet langer zijn werk doen, 
maar integendeel het goede doen, leven voor het 
welzijn van de mensen om ons heen. Het goede heeft 
een onoverwinnelijke kracht, terwijl het kwaad zeer 
vluchtig is. Ook al kijken we wel naar de pijnlijke 
reis die onze dierbare Heiland moest doormaken tot 
zijn dood aan het kruis, we spreken vandaag toch niet 
meer over het kwaad dat hem werd aangedaan, be-
halve met Pasen, om ons te herinneren aan alles wat 
hij voor ons heeft doorstaan. Maar het goede dat hij 
heeft gedaan, heeft een onberekenbare reikwijdte en 
een eeuwige duur. We moeten erover praten en we 
moeten het tot in de eeuwigheid waarderen. Elke knie 
zal buigen voor onze lieve Verlosser en elke tong zal 
belijden dat God hem liefhad. Hij ontving de Naam die 
boven alle namen staat: onsterfelijkheid, goddelijke  
natuur. 

Zo kunnen we tegen allen die momenteel worstelen 
en lijden, tegen hen die zuchten naar een betere wereld 
zeggen: “Hef je hoofd op, de bevrijding komt eraan!” 

De dankbare kip
Onder deze titel verscheen in de Kieler Nachrichten 
het volgende berichtje: 

Elke ochtend krijgt een kruidenier in het kleine ge-
hucht Urspring (in de Schwabische Alpen) een ei thuis-
bezorgd bij zijn ontbijt. “Absoluut, regelmatig, elke 
dag, tussen zeven en negen uur”, zo zegt Erwin Fink, 
legt de kip haar ei in de papiermand voor zijn winkel. 
Meneer Fink redde in augustus vorig jaar de kip die 
aan het verdrinken was in de bron van de rivier, die 
tien vierkante meter groot is. Kort daarna begon ze elke 
dag haar ei in de papiermand te leggen. 

“Een goede daad gaat nooit verloren”, zegt een 
spreekwoord. Dat is hier inderdaad het geval. De kip, 
zich ervan bewust dat ze van de verdrinkingsdood 
werd gered, liet uit dankbaarheid de man die haar uit 
dit gevaar redde profiteren van haar dagelijkse leg.

Een ontroerend gebaar! En iets wat de kruidenier 
zeker niet had verwacht! Het is zelfs moeilijk te ge-
loven voor de sceptici, die een dier geen intelligentie 
toekennen en alleen denken aan het uitbuiten van een 
dier tot de laatste veer of de laatste haar.

Er zijn echter veel feiten die getuigen van de moge-
lijkheden en de gevoeligheid waarmee dieren ook be-
giftigd zijn. In mindere mate ongetwijfeld dan de mens 
wat betreft intelligentie en uitdrukkingsmogelijkheden, 
maar toch onbetwistbaar.

Wat betreft dankbaarheid voor een ontvangen wel-
daad zouden we zeker van dieren kunnen leren, 
terwijl wij mensen (als we onze afhankelijkheid van 
lucht, water, licht, warmte, voedsel, enz. bekijken) toch 
overstelpt worden met weldaden en ons er bovendien 
van bewust zijn, dat alles ons wordt gegeven door een 
onzichtbare hand, dezelfde hand die ons organisme 
heeft samengesteld (net als dat van alle diersoorten, 
zonder dat die zich er natuurlijk van bewust zijn) en 
die mineralen en planten heeft ontworpen en gestruc-
tureerd, na alles vanaf het begin te hebben geordend 
in een perfect evenwicht.

Het is trouwens dit gebrek aan waardering en dank-
baarheid in de koning van de aardse schepping, dat 
verantwoordelijk is voor alle wanorde en tegenslagen 
die zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan. En 
deze ondankbaarheid, het startpunt van trots en dwaze 
pretenties, heeft in onze tijd zo’n hoge graad bereikt 
dat het leven onmogelijk wordt voor alles wat beweegt 
en ademt op de wereld.

Alleen zij die onder deze vervloeking, te wijten aan de 
zonde, Christus hebben verwelkomd als de Heiland van 
de wereld en zijn offer zo zeer waarderen, dat ze zich 
met hem hebben verbonden door hun eigen leven te 
geven, hebben de ware dankbaarheid getoond. Samen 
met hun Meester hebben zij het werk van genade en 
verzoening gedaan, zodat op een dag de hele mensheid 
kan worden hersteld in de waardigheid en gevoelens 
van kinderen van God. Dan zullen alle sporen van de 
vervloeking van de aarde worden gewist, zodat deze 
de pracht van Eden kan herwinnen.

Een vrome wens
Wij lezen in de krant van Franz Weber het volgende 
artikel:

Dierbare lezeressen, dierbare lezers,
Elk thema dat wij in dat blad ontwikkelen, als het een 
thema op zichzelf is, beroept zich op dezelfde bron: 
ons streven naar gerechtigheid, verzoening en vrede.

De beroemde verzen van Hermann Hesse: “Leben 
ist Einsam sein. Kein Mensch kennt den andern, jeder 
ist allein.” (Het leven is alleen maar eenzaamheid. 
Niemand kent de ander, elk mens is alleen), klinken 
poëtisch juist, maar als wij het leven gadeslaan vanuit 
een wetenschappelijk en filosofisch gezichtspunt, is 
elk mens innig verbonden met zijn naaste en vandaar 
ook met alle levende schepselen. Niemand is alleen. 
En elke individualiteit draagt in zich de zaden van het 
ganse heelal.

Dat is niet alleen een filosofisch postulaat, het is ook 
wetenschappelijk. Wij maken het noodzakelijke deel uit 
van het heelal en het heelal is een deel van onszelf. 
Dat zal ons allen in alle helderheid duidelijk worden, 
als wij aan de bronnen zelf van het leven zullen raken, 
aan de oorspronkelijke kracht van de schepping…

Wij zullen onvermijdelijk vroeg of laat, met of zon-
der de hulp van geperfectioneerde instrumenten, het 
eeuwige heden en, bijgevolg, de oorsprong van elk le-
ven ontdekken. Dan, solidair met elk leven, zullen we 

herrijzen naar een leven van een superieure natuur. 
Naar een leven van harmonie, vreugde en vrede. Een 
leven waarvan geen enkel levend wezen uitgesloten is.

 Wij wensen het voor ons en voor alle andere schep-
sels, in het bijzonder voor de dieren die meer dan 
ooit overgeleverd zijn aan de waanzin van de men-
sen, aan de exploitatie en aan de marteling die eruit 
voortvloeien. Een wens voor de toekomst. Een wens 
die zeker verhoord zal worden. Het is de wens van 
de eeuwige Kerstfeesten in eeuwige opgetogenheid  
voor iedereen. 
  

Hoe oordeelkundig zijn deze regels, die juist de be-
hoeften van de mens weerspiegelen: het verlangen naar 
gerechtigheid, verzoening, vrede. Sinds de zondeval 
van de mens in Eden, verloor hij door zijn ongehoor-
zaamheid, de zachte en weldoende gemeenschap met 
de Eeuwige, wat van hem een grote mijnheer maakte 
die gevallen is. En de beroemde verzen van Herman 
Hesse zijn wel degelijk gerechtvaardigd: “Er is alleen 
maar eenzaamheid. Niemand kent de ander, iedereen 
is alleen.” Een pijnlijke klacht die van een wezen 
opstijgt dat zijn bestemming heeft verloren. In plaats 
van één grote familie te vormen, volgens het plan van 
God, is de mensheid in kleinere families verdeeld, in 
min of meer grote sekten op alle terreinen, geldelijke, 
politieke, nationalistische en vooral godsdienstige. 
Aldus is de mens onbevredigd. Hij voelt zich vaak al-
leen te midden van de menigte, omdat hij zijn naaste 
niet kan beminnen. Het is wel, zoals Franz Weber het 
naar voren brengt. Wij maken allemaal deel uit van het 
universum en het universum is een deel van onszelf. 
Daar wij allen geschapen werden volgens de grote 
wet van het heelal, zouden wij één enkele familie heb-
ben moeten vormen, verbonden met de Allerhoogste. 
Maar dat is niet meer het geval. Omdat wij de wet van 
het egoïsme naleven, hebben we alle verwantschap 
met God verbroken, zoals de Heer tegen de Joden 
zei: “U bent de kinderen van de duivel en u doet  
zijn werken.”

Daarom kwam de Heer Jezus vanwege deze mise-
rabele toestand, om zijn zo kostbare leven te geven 
voor de ontaarde mensen, zodat zij het vaderlijke Huis 
terug kunnen vinden. Zijn echte discipelen, 144 000 
elite mensen die hun leven met hun Meester hebben 
gegeven, zullen de nieuwe hemelen samenstellen 
die de nieuwe aarde zullen beïnvloeden, gevormd 
van de grote familie der volkeren. Allen die in de 
graven zijn, zullen eruit komen bij de stem van de  
Mensenzoon.

Maar voor het begin van deze gezegende tijden, zal 
de grote rampspoed, resultaat van het waanzinnige 
zaad van egoïsme van de mensen, de val van Babylon 
veroorzaken en van zijn werken van ellende en tranen.

Dan zal eindelijk werkelijkheid worden wat Franz 
Weber wenst: een leven van harmonie, vreugde en 
vrede. Een leven waarvan geen enkel levend wezen 
uitgesloten zal zijn, allen zullen deel hebben aan de 
vreugde van het Koninkrijk van God dat voor eeuwig 
de tranen, de ziekten en de dood zal zien verdwijnen. 
Dat zal wel degelijk een eeuwig Kerstfeest zijn vol 
opgetogenheid voor iedereen!

Laten we dus nu al deze opperste wet van liefde 
naleven, zodat deze gezegende tijd voor iedereen op 
de herstelde aarde kan beginnen door de liefde, het 
geduld en de barmhartigheid van God en van onze 
geliefde Verlosser.


