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Het lichaam van de mens volgt ook de voorwaarden 
van deze goddelijke wet. Zonder dat de mens zich er 
rekenschap van geeft, functioneren zijn verschillende 
organen en ledematen voor het welzijn van het ge-
heel, dat zijn wezen is. Maar, door zijn brein en zijn 
zenuwstelsel, staat de mens in contact met de huidige 
uitwendige wereld, die niet in overeenstemming is 
met de universele wet. Hij verkeert in vijandschap met 
God, omdat hij egoïstisch is. Zo vreest het lichaam van 
de mens automatisch via zijn organen God en wandelt 
volgens de universele wet, terwijl zijn brein de Eeu-
wige minacht. Dat is vijandig aan de natuurlijke wet 
van het heelal, die wil dat alles voor het welzijn van  
anderen bestaat, en dat de grootste de vriendelijke en 
toegenegen dienaar is van de kleinste.

De mens is dus daarmee de vijand van zijn geluk, 
door de vijand te zijn van God, die hem bemint en hem 
zijn zegen wil geven. Dat is slechts mogelijk als de 
mens de wet naleeft volgens welke hij geschapen werd. 
Als hij ze naleefde, zou hij volkomen gelukkig worden, 
want door voor het welzijn van zijn naaste te bestaan, 
zou hij in complete overeenstemming zijn met de wil 
van de Almachtige. Hij zou de hoogste wetenschap, 
de wijsheid in haar kwintessens, verwezenlijken, en 
zou op die manier een echte wijze zijn. Opdat de mens 
gelukkig zou zijn gaf God hem deze principes om te 
volgen. Dat is de vrees voor God. Het is terzelfdertijd 
de Eeuwige eren. Het is eenvoudig het goddelijk ge-
bod: “God liefhebben boven alles en je naaste zoals 
jezelf. Doe dat en je zal leven.”

De mensheid die deze opperste wet geweld aan heeft 
gedaan, werd met verblinding geslagen. Ze ontwik-
kelde onheilbrengende, egoïstische gewoonten, die 
een vaste vorm aannamen in een volledig misvormd 
karakter, omdat ze de wet van de liefde niet gerespec-
teerd heeft. Het kind vindt vaak bij zijn ouders al iets 
heel anders dan het goede voorbeeld. Hij ontwikkelt zo 
egoïstische, eigenzinnige gevoelens. Deze mentaliteit 
wordt steeds erger als hij groter wordt.

De mens is vol hoogmoed. Hij voelt hartstochten en 
een hoop gevoelens in zich die strijdig zijn met de god-
delijke principes, en hem veel lijden en teleurstelling 
bezorgen. Zo hebben de mensen zelden momenten van 
echt geluk, wegens het afschuwelijke karakter dat zij 
ontwikkelen onder invloed van de duivelse opvoeding. 
Niets zou hen tevreden kunnen stellen, zij worden moe 
van alles. Wat voor hen vandaag een reden tot vreugde 
is, zal morgen al verflauwd zijn, en overmorgen zal het 
iets alledaags, iets willekeurigs zijn. Dat komt voort uit 
het feit dat de mens niet dankbaar kan zijn, noch de 
dingen gegeven door de Eeuwige kan waarderen, hij 

De opperste wet die geneest

DE Schrift zegt ons dat de wijsheid van de Eeuwige  
als dwaasheid wordt beschouwd door de men-

sen, en dat de menselijke wijsheid dwaasheid is in de 
ogen van God.  Dat is trouwens ook zo voor allen die 
gezond nadenken, die de dingen onpartijdig bekijken, 
en de gevolgen beschouwen van de zogenaamde wijs-
heid van de wereld. De mensen hebben namelijk een 
heel verkeerde opleiding  gekregen, tegenstrijdig  aan 
welvoeglijkheid, aan ware liefde, en bijgevolg aan de 
wet die het heelal regeert.

Dat is niet omdat zij geen opleiding hebben. Velen 
slagen erin zeer sterk te zijn in de vakken die zij spe- 
ciaal bestudeerd hebben. Zo manifesteren kinderen 
zich als waarachtige wonderkinderen in de beoefe-
ning van wat zij hebben geleerd. Degenen die minder 
begaafd zijn, kunnen alleen maar een zeker niveau 
bereiken en zich daarop handhaven door hardnekkig 
te werken  om een wijsheid op te slaan die in werkelijk-
heid slechts  onzin is en die niet gelukkig kan maken.

De opvoeding en de lessen die de mensen ontvan-
gen, maken hen egoïstisch, en een egoïst heeft per-
manent redenen tot ontevredenheid, jaloezie, wrok 
en allerlei teleurstellingen. Daarom is degene die een 
beetje nadenkt, wel verplicht om tot deze conclusie 
van de wijze man te komen: “IJdelheid der ijdelhe-
den, alles is ijdelheid.” Iedereen denkt op de weg naar 
vooruitgang te zijn, maar dat is bedrog. Wat dat meer 
dan overvloedig bewijst, is dat het, ondanks al deze 
opgestapelde kennis, toch steeds het graf is, dat vroeg 
of laat voor iedereen wijd open staat. Alle kennis van 
de mensen heeft hun niet de mogelijkheid gegeven 
de vernietiging te vermijden, en dat is toch het voor-
naamste. Wat doen ze dan ook niet sinds vele jaren 
om te trachten het leven van grijsaards te verlengen, 
de gezondheid van de mensen te verbeteren! Maar 
alles loopt altijd uit op teleurstelling. Dat is het geval 
in alle afdelingen, omdat wat de mensen juist als hun 
wijsheid ophemelen, alleen maar onzin is.

Er is in de Schrift gezegd: “De vrees voor God, dat is 
wijsheid.” Maar deze vrees voor God wordt helemaal 
slecht begrepen door de religieuze mensen, daarom  
overkomt hun hetzelfde als de andere mensen. Hoe 
kan men  gelukkig  zijn, als men voortdurend leeft  met 
de dwanggedachten aan de hel of de eeuwige folterin-
gen? Men houdt zich dan aan een zekere discipline, 
uit dwang en uit vrees. En als de waarheid aan deze 
vrienden komt tonen dat God de opperste wijsheid 

heeft en dat Hij nooit de mensen op zo’n manier zou 
kunnen kwellen, dat dit tegen elke rede, elk gezond 
verstand, en barmhartigheid in zou gaan, antwoorden 
ze hartstochtelijk en heftig: “Laten we dan eten en 
drinken, want morgen zullen we sterven.” Het is de 
mentaliteit van een slaaf die het prachtige karakter 
van de Allerhoogste helemaal niet kent, noch Zijn 
wonderbaarlijke wegen.

De religieuze mensen kunnen dus niet echt geluk-
kig zijn, in de volle betekenis van het woord, wegens 
hun verkeerde begrip van de echte vrees voor God. 
Velen vertonen toch het geluk van een gierigaard die 
een koortsachtige vreugde, een zenuwachtige tevre-
denheid voelt, door de voldoening de schatten van 
veiligheid te hebben opgestapeld om de moeilijkhe-
den en gevaren te kunnen ontwijken die hem zouden 
kunnen overkomen. Maar hij geniet in feite geenszins 
van deze reserves. Hij acht zich gelukkig niet naar de 
hel te gaan, en zegt over de andere mensen die niet 
denken en doen zoals hij : “Als zij naar de hel gaan, 
is het hun schuld, zij zullen het wel verdiend heb-
ben.” Daarom is er in feite geen verschil tussen de 
wereldse mensen en de religieuze mensen, want al-
lemaal hebben dezelfde egoïstische mentaliteit : alles 
verzamelen en oppotten volgens zijn opvatting voor 
zichzelf, voor zijn eigen geluk. Zij streven naar hun 
eigenbelang en maken de Bijbelse gedachten van 
barmhartigheid en welwillendheid ondergeschikt aan 
hun egoïstisch belang dat zij verdedigen. Zij slagen er 
zo bijna steeds in om God te laten samenvallen met  
de Mammon.

De echte vrees voor  God is heel anders, het gaat om 
de liefde. Welnu, die liefde is de waarheid, en dat is de 
ware wijsheid. Alles wat geen liefde is, anders gezegd 
alles wat niet voor het welzijn van de naaste bestaat, 
is geen waarheid, het is dwaling en ongerechtigheid. 
Als wij dus de vrees voor God willen naleven om de 
wijsheid te verwerven, moeten we God dankbaar zijn, 
Zijn gaven waarderen en Zijn wil doen, die ons uitno-
digt altruïstisch lief te hebben. De goddelijke wegen 
zijn  onuitsprekelijk. Ze tonen zich op een meesterlijke  
manier in het heelal, dat de universele wet naleeft, 
want in alle goddelijke scheppingen, bestaan alle 
kleine en grote dingen steeds voor het goede.  

De aarde bestaat voor het welzijn van de mens. 
Ze voedt hem en herbergt hem, door de weg van de 
universele wet te tonen, die overal terug te vinden is. 

De Heer reageert op de verzuchtin-
gen van hen die hem willen dienen

IN de hut van gedroogde modder van de  
 ouders van de kleine Tingoro heerste al de 

hele ochtend angst. De blanken waren in dit 
afgelegen dorp op de Soedanese vlakte om 
een groep zwarte kinderen mee te nemen om 
hen te verplichten naar school te gaan in de 
dichtstbijzijnde stad. Tingoro’s ouders, brave 
boeren die heel veel van hun kinderen hiel-
den, waren heel ongerust uit angst dat één 
van hun kinderen zou worden gekozen. Van 
de vijftien kinderen hadden ze er nog maar 
vier over. Magere Hein had hen de één na 
de ander weggerukt, elf van deze wezentjes 
die hun zo dierbaar waren. 

Heel groot was dus de angst in de armelijke 
hut. Wat gevreesd werd, gebeurde. Tingoro, 
ongeveer tien jaar oud, werd aangewezen om 
naar de school in de stad S. 60km verderop 
te gaan. De ouders waren ontzet. Het kind 

voelde een verschrikkelijke schok in zijn hart 
toen hij het nieuws hoorde. Hij was met zijn 
hele wezen verbonden aan zijn ouders, aan 
zijn broers en zussen, aan zijn hut, aan alles 
wat hem omringde. Hij hield ook hartstoch-
telijk veel van het platteland. Omdat hij een 
heel gevoelig en oplettend karakter had, was 
hij geïnteresseerd in alles wat hij om zich 
heen zag. Het lied van de wind in de bomen, 
het getjilp van vogels, de bloemen, de zon, 
alles sprak tot zijn hart. 

De gedachte om dit alles achter te laten, 
en de hele dag opgesloten te zitten tussen 
vier muren in een stad, gescheiden van zijn 
familie, maakte hem bang. Tingoro huilde 
lange tijd op de schoot van zijn vader, die 
zijn tranen mengde met die van hem, terwijl 
hij alles probeerde om hem te troosten.Toen 
moest hij zich losmaken uit de genegenheid 
van zijn familie en weggaan met zo veel an-
deren, waar het lot hem heenvoerde. 

In de stad S. beleefde Tingoro vele verba-

zingwekkende dingen. Wat hem het meest 
interesseerde, waren al die blanke mensen, 
helemaal wit. Hij keek er graag naar, maar 
alleen van veraf, want hij was bang voor hen. 
Op school was hij een heel goede leerling. 
Met zijn levendige, intelligente geest, nam 
hij gemakkelijk de verschillende instructies in 
de klas op. Hij leerde snel lezen. Geleidelijk 
aan, te midden van al zijn kleine kameraden, 
vergat hij een beetje zijn verdriet, en het 
heimwee naar zijn geboorteplaats vervaag-
de min of meer. Toch verloor zijn blik zich 
heel vaak in de richting van zijn dorp, en in 
gedachten bevond hij zich weer bij zijn ge-
liefde ouders, broers en zussen. Dan nam een 
groot verlangen weer bezit van hem om zijn 
familie terug te zien. Op vrije dagen, terwijl 
de andere kinderen aan het spelen waren 
en plezier hadden, ging hij er alleen op uit 
op het platteland. Hij was blij om weer bij 
de bomen en de vogels te zijn, om de wijde 
horizon te kunnen zien en de uitgestrekt-

heid van de ruimte voor zich te hebben, om 
weer de duizenden geluiden te horen van 
het land die zijn ziel zo diep ontroerden, 
zijn ziel die begerig was naar deze gezonde 
en zuivere sensaties, die de grootheid van 
de natuur aan allen meedeelt die ze kun- 
nen begrijpen.

Naarmate hij groter werd, was Tingoro 
steeds meer geneigd tot meditatie. Lange 
uren dacht hij aan het verleden, het heden, 
de toekomst. Al toen hij een kind was, was 
hij zeer onder de indruk van het verlies van 
zijn broers en zusjes. De dood maakte hem 
bang en verontrustte hem. Aldus zocht hij 
vooral vriendelijke indrukken, die hem vrede 
in zijn hart konden geven. Hij voelde sterk 
de behoefte in zich aan troost en koos voor 
de protestantse religie, in de hoop daar te 
vinden wat zijn hart nodig had. Men gaf 
hem een Bijbel, waar hij goed voor zorgde. 

Een paar jaar later slaagde Tingoro niet 
voor een examen. Dat raakte hem diep en hij 
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wilde zijn studie niet voortzetten. Omdat het 
heimwee naar zijn geboorteland hem weer 
sterk overviel, keerde hij terug naar het huis 
van zijn ouders. Helaas! Zijn geliefde vader, 
een zeer goede man, van wie hij met heel 
zijn hart hield, was er niet meer. Hij was een 
paar maanden voor de terugkeer van zijn 
zoon overleden. Deze nieuwe rouw maakte 
Tingoro diep verdrietig. De leegte die het 
vertrek van het hoofd van het gezin achter-
liet, woog zwaar op zijn hart. De gedachte 
kwam bij hem op om op zijn beurt een gezin 
te stichten. Hij verliet het huis van zijn vader 
en ging op avontuur. Hij belandde in de stad 
B. D. Daar ontmoette hij de pastoor van het 
protestantse Huis, met wie hij uitstekende 
banden aanknoopte. Hij ging heel nauwgezet 
naar de diensten; maar toch werd zijn hart 
niet getroost of bevredigd. Hij vond niet het 
antwoord op die ene vraag, die hij niet kon 
verklaren, en waar zijn ziel naar dorstte. Hij 
zei vaak tegen zichzelf : toch moet er een 

ideaal zijn dat het hart van de mens kan 
bevredigen. Maar waar het te vinden? Hij 
voelde een geestelijke leegte in zichzelf, die 
hij niet wist te vullen. 

Een paar jaar gingen op deze manier 
voorbij. Begin 1939 werd er een koloniale 
tentoonstelling gehouden in B. D. Toen die 
afgelopen was, vonden twee van Tingoro’s 
vrienden bij het doorzoeken van het afval dat 
op die plek lag opgehoopt, een boek zonder 
kaft, dat in zeer slechte staat verkeerde. Ze 
raapten het verstrooid op samen met andere 
dingen, en gingen toen naar hun kameraad, 
met wie ze de avond doorbrachten. Toen ze 
vertrokken, vergaten ze het boek op tafel. 
Tingoro legde het minachtend opzij, omdat 
hij dacht dat het één van die romans was 
waarvan hij een afschuw had. 

Op een avond, toen hij terugkeerde van 
zijn werk, ging hij gekweld door de inspan-
ningen van de dag en de hitte, naar bed. 
Toch nieuwsgierig pakte hij het boek dat nog 

op tafel lag en begon erin te bladeren. De 
titel was niet alledaags: Het Eeuwige Leven. 
Tingoro begon zeer geïntrigeerd het voor-
woord te lezen. Hij was ervan ondersteboven. 
Hij wilde gaan slapen: dat was onmogelijk. 
Alles wat hij had gelezen, kwam steeds weer 
in zijn hoofd op. De verwachtingen waarvan 
het boek sprak, de prachtige perspectieven 
die het opende voor degenen die houden van 
het ware, het mooie, het rechtvaardige, ver-
lichtten zijn hart, en deelden hem indrukken 
mee, die hem nooit eerder hadden geraakt. 
Dus hij popelde om er meer van te weten. 

In de dagen die volgden bleef Tingoro dus 
in zijn boek lezen, met toenemend enthou-
siasme. Onuitsprekelijke indrukken vulden 
zijn hart, gevoelens die hij niet precies kon 
omschrijven, maar die hem hevig aangrepen 
en hem een prachtige hoop gaven voor de 
toekomst. Hij had graag meer te weten willen 
komen over de essentiële kwesties die in het 
boek Het Eeuwige Leven aan de orde kwa-

men. Helaas ontbrak de kaft, en kon hij het 
adres of de naam van de auteur niet vinden.

“Ik moet dit kostbare boek uitlenen aan 
mijn vriend, de pastoor,” zei Tingoro op een 
dag tegen zichzelf. “Hij zal zeker net zo op-
gewonden zijn als ik, en samen kunnen we 
praten over dingen die echt het hart voeden 
en goed doen aan de ziel.” 

Een enorme teleurstelling wachtte de 
jonge man. Na het lezen van het boek gaf de 
pastoor het aan hem terug en zei: “Pas op, 
Tingoro, dit zijn spitsvondige en verderfelijke 
doctrines, voed je niet daarmee, ze zijn zeer 
gevaarlijk.”

Bedroefd pakte de jongeman zijn boek 
zonder een woord te zeggen, en verborg het 
op de bodem van een koffer om er zeker van 
te zijn dat het niet van hem werd afgenomen. 
Hij voelde, dat dit een boodschap van het al-
lergrootste belang was, die de essentie van 
gedachten bevatte die veel beter waren dan 
die van religies. Een vreugde die hij nooit had 

bekijkt ze als iets dat hem verschuldigd is, waar hij 
recht op heeft

De ware wijsheid, de enige die in staat is om de 
mensen gelukkig te maken, is ons getoond door onze 
geliefde Verlosser. Hij deed altijd de wil van zijn Vader. 
Hij volbracht ze ook toen het erop aankwam de redding 
uit te voeren van de gevallen en veroordeelde mensen 
door hun ongehoorzaamheid aan de goddelijke wet. 
Deze wordt nageleefd in het gehele universum. Alleen 
op aarde wordt ze geweld aangedaan door degenen die 
ze bewonen. Daarom is de aarde een vlek te midden 
van het heelal, waar alles vreugde, vrede, harmonie en 
volmaaktheid ademt. Terwijl de mensen ontdaan van 
hun waardigheid zich bewegen in een jammerlijke, 
ongelukkige situatie van disharmonie en zonde.

Het ging dus erom dat kwaad teniet te doen, deze 
vlek weg te nemen. Alleen de wetenschap en de 
wijsheid van de Almachtige konden het doen. De Al-
lerhoogste, in de onpeilbare diepte van deze wonder-
baarlijke en oneindig gevarieerde wijsheid, had al alles 
voorzien en alles van te voren gekend, zelfs voordat  
de aarde en de mens geschapen werden. Hij had ook 
van tevoren voorzien in de oplossing van het probleem. 
Daarom, op het moment voorzien door Hem, deed Hij 
de stem weerklinken: “Wie is waardig het boek te 
openen en er de zegels van te verbreken?”

Het te ontzegelen boek  bevatte schatten van de god-
delijke wijsheid, in het werk gesteld om de redding van 
de mensen te realiseren. Deze wijsheid kristalliseert uit 
in dat enige woord “liefde”, ten bate van de mensheid, 
in de vorm van medelijden en diepe ontferming. Deze 
liefde stelde het sublieme plan voor, dat uitgevoerd 
moest worden om de mensen uit hun toestand van 
veroordeelden te halen. Daarvoor was een volmaakt 
wezen onontbeerlijk dat instemde zijn leven te geven 
om dat van Adam en al zijn nakomelingen vrij te kopen. 
Op dat moment was de Zoon van God nog niet de Ver-
losser. Hij was de Logos, het Woord, de Eniggeborene 
van de Vader. Hij liet zich horen bij de oproep: “Wie 
is waardig?” door te zeggen: “Ik kom, o God, om Uw 
wil te volbrengen, het is mijn vreugde het te doen.” Hij 
verliet de hemelse glorie. Hij deed afstand van zijn na-
tuur als engel om op aarde geboren te worden als een 
mens, om dat volmaakte menselijk leven als losgeld te 
geven voor Adam en al zijn afstammelingen.

Dit alles deed de Zoon van God om de vlek die in 
het heelal bestond weg te nemen, uit liefde voor zijn 
Vader en uit onuitsprekelijk medelijden met de men-
sen. Hij verwezenlijkte zo de echte vrees voor God, 
die zich uit door de altruïstische, onbaatzuchtige liefde, 
namelijk de toepassing van de universele wet die wil 
dat iedereen bestaat voor het bestwil van zijn naaste.

Volgens de wil van de Allerhoogste bleef een klei-
ne saldo van de betaling van dat losgeld over, opdat 
144 000 onder de mensen zich vrijwillig konden toe-
voegen bij de Zoon van God om met hem vrijwillig dat 
offer van liefde te verwezenlijken jegens de mensheid, 
nadat zij zelf vrijgekocht en gerechtvaardigd werden 
door het bloed van het Lam van God. Deze 144 000 
personen die het lichaam van Christus moesten vor-
men, waarvan Jezus het hoofd is, werden geroepen 
tijdens het hele evangelische tijdperk, dat nu eindigt. 
Het maakt plaats voor de tijd van het herstel van alle 
dingen gepredikt door de profeten en waarvan de apos-
tel Petrus in zijn redevoering op de Pinksterdag sprak.

Deze kleine kudde heeft, zoals haar Meester, de god-
delijke wet nageleefd, die bestond voor haar opdracht 
uit de vrijwillige afstand van zijn aardse leven ten bate 
van de veroordeelde mensen, om hen te bevrijden. Als 
resultaat van zijn offer, roept Christus nu in leven het 
Leger van de Heer, het volk van het welbehagen van 
God. Dat Leger van de Heer profiteert van het offer van 

Christus en kan zich daarom nu richten op het eeuwige 
leven zonder eerst te moeten sterven. Dat is voor het 
Leger mogelijk omdat het zich op zijn beurt inspant om 
de universele wet van het goede en de zegen na te le-
ven, die de mens gelukkig en levensvatbaar maakt. Het 
sluit zich aan bij Christus om het herstel van de aarde 
en van de mensen in de volmaaktheid uit te voeren.

Zo vormt de onuitsprekelijke en onvergelijkbare god-
delijke wijsheid een wetenschap van een onpeilbare 
hoogte, diepte en macht. Ze slaagt erin het kwaad door 
het goede te vernietigen, het volledige herstel van de 
mensen te verwezenlijken, allen uit het graf te halen 
die erin neergedaald zijn en hen tot het eeuwige le-
ven te brengen door de volledige verandering van hun 
mentaliteit. De volledig herstelde aarde zal dan de glo-
rierijke voetenbank van de Eeuwige worden.

Aan het einde van het herstel van alle dingen, wan-
neer alle mensen die gestorven zijn weer uit het graf 
zullen zijn gekomen en het eeuwige leven op aarde 
zullen hebben bereikt, zal de gehele mensheid buigen 
voor de volmaaktheid van de wegen van de Eeuwige. 
Allen zullen hun immense dwaasheid erkennen en de 
onuitsprekelijke macht van God, Zijn almogendheid 
en vooral Zijn onuitsprekelijke liefde, evenals de vol-
maaktheid van de wijsheid die vervat is in Zijn geze-
gende wet. Daarom zal uit het hart van alle mensen 
dan deze lofzang komen: “Heilig, heilig, heilig is de 
Eeuwige, het ganse heelal is vol van Zijn glorie.”

Op dàt moment zal de vlek die de aarde nog he-
den in het heelal betekent, volledig weggeveegd zijn. 
De aarde en de mensen zullen een wonderbaarlijke 
demonstratie van de onuitsprekelijke wijsheid van 
de Almachtige zijn. De mensen zullen van een geluk 
genieten, dat nooit zal verflauwen, want zij zullen de 
echte vrees voor de Almachtige hebben verwezen-
lijkt, die eruit bestaat Hem boven alles te beminnen, 
in een diepe eerbied en in een vrolijke en eeuwige 
dankbaarheid. Zij zullen ook hun hulde aan de Zoon 
van God brengen, door te zeggen: “Lam Gods, u bent 
het waard om  eer, aanbidding en lof te ontvangen in 
alle eeuwen.”

Opwarming van de aarde 
en smeltend ijs
Uit de Geneefse krant GHI van 2 februari 2022 note-
ren we een artikel dat vertelt over de indrukwekkende 
hoeveelheid ijs die al gedurende 20 jaar in Groenland 
is gesmolten. We reproduceren het in zijn geheel. 

Een gevaarlijke versnelling in het smelten van het ijs 

Groenland Een studie heeft dat verschijnsel op het ei-
land opgemeten en het effect ervan op de zeeën.
 

Het is zoveel alsof de Verenigde Staten bedekt zijn 
met een halve meter water. De enorme ijskap van 
Groenland heeft sinds 2002 4700 miljard ton verloren, 
hebben de Deense poolonderzoekers berekend op basis 
van satellietgegevens. Het grootste deel van het ijs-
verlies vindt plaats aan de randen van de ijskap, waar 
onafhankelijke waarnemingen aangeven dat “het ijs 
krimpt, de gletschertongen zich terugtrekken in fjorden 
en op het land, en dat het smelten op het ijsoppervlak 
sterker is.” Dit fenomeen alleen al heeft de zeespiegel 
al met 1,2 cm verhoogd. 

Klimaatverandering is vooral acuut in het Noordpool-
gebied, waar de snelheid van het smelten in 25 jaar met 
een factor 6 of 7 is vermenigvuldigd, volgens NASA. 
De oorzaak: de opwarming van het water van de Noor-
delijke IJszee. Volgens klimatologen bevat Groenland 
genoeg ijs om de oceanen met meer dan 7 meter te 
doen stijgen en de zuidpool heeft genoeg voor bijna 
50 meter, zelfs als deze processen erg langzaam zijn. 

In 2021 publiceerden we in nr. 8, van de “Moniteur” 
een artikel met als onderwerp de vervuiling die ontstaat 
door het smelten van het ijs aan de polen. De boven-
staande presentatie vertelt ons dat er de afgelopen 20 
jaar een indrukwekkende hoeveelheid ijs is gesmolten 
in Groenland. Waarom hebben de polen, en vooral de 
Noordpool, de neiging om sneller op te warmen dan de 
rest van de planeet? De verklaring die wordt gebruikt 
om de verhoogde temperatuurstijging aan de polen te 
begrijpen, is het smelten van het ijs. De ijsvlakten heb-
ben de eigenschap om de zonnestralen te reflecteren. 
Deze weerkaatsingskracht staat bekend onder de naam 
albedo en wordt uitgedrukt in percentages. IJs heeft 
een albedo van 60%, dat van sneeuw kan oplopen tot 
90%. Wanneer het pakijs smelt, wijzigt het dit albedo 
dat zelf de energie-uitwisselingen op aarde verandert. 
Dit alles beïnvloedt het klimaat. Als het smelt, maakt 
het ijs plaats voor de donkere oceaan. Die absorbeert 
meer zonnewarmte dan het pakijs – het albedo van de 
oceaan ligt tussen de 5 en 10%. Deze warmteabsorptie 
beperkt de kans dat pakijs zich vernieuwt en vergroot 
de kans dat de opwarming van de aarde versnelt. 

Ten slotte produceert de situatie een cirkel: de ab-
sorptie van warmte verhoogt de temperaturen, die zelf 
het smelten van het ijs en dus de afname van het albedo 
accentueren. Bovendien wordt de opwarming van de 
polen versneld door een ander element: warmtebewe-
gingen die plaatsvinden in de atmosfeer en de oceanen 
van de aarde, in de richting van de polen. 

De term “polaire versterking” kan worden gebruikt 
om de grotere klimaatverandering van de polen te be-
schrijven. Het gaat echter bij het Noordpoolgebied en 
Antarctica niet op dezelfde manier. Het witte continent 
heeft minder last van opwarming dan de Noordpool 
dankzij de enorme oppervlakte die het ijs bedekt en 
de extreme temperaturen. Met de stijgende wereld-
wijde temperaturen smelt het Antarctische ijs zes keer 
sneller dan 40 jaar geleden. In het Noordpoolgebied 
stijgen de luchttemperaturen twee keer zo snel als het 
wereldwijde gemiddelde. 

Bij dit alles komt nog een fenomeen dat de krant  
20 Minutes van 16 juli 2021 beschrijft : 

Het Amazonegebied, een bron van CO
2
 

Het milieu. Een studie die woensdag in het tijdschrift 
“Nature” is gepubliceerd, bevestigt een zorgwekkende 
verandering van het klimaat van de planeet. Een groot 
deel van het Amazonebekken stoot nu CO

2
 uit, in plaats 

van het te absorberen. Wetenschappers kwamen tot 
deze conclusie door honderden luchtmonsters te ana-
lyseren die in tien jaar tijd zijn genomen. De oorzaak is 
ontbossing en degradatie van de bossen, maar ook de 
stijgende temperaturen tijdens het droge seizoen. Sa-
men met smeltende ijskappen, ontdooiende permafrost 
en verdwijnende koraalriffen, is het afsterven van het 
Amazone-regenwoud een van de “kantelpunten” die 
door wetenschappers zijn geïdentificeerd als belang-
rijke elementen waarvan de substantiële wijziging het 
klimaatsysteem tot een dramatische en onherstelbare 
verandering zou kunnen brengen. 

Ontbossing, de vervuiling geproduceerd door onze 
geïndustrialiseerde samenleving, de productie en over-
consumptie van energie zijn allemaal factoren die leiden 
tot de huidige tragische situatie. 

Er is maar één manier om deze stand van zaken te 
verhelpen: het naleven van de Universele Wet. Stop 
met het overexploiteren van het land en de rijkdom-
men die het bevat. Maar we weten dat het “kantel-
punt” waarnaar in het hierboven aangehaalde artikel 
wordt verwezen, al is bereikt. Daarom worden we ge-
confronteerd met een grote rampspoed die de Heilige 
Schrift ruim van tevoren heeft aangekondigd. Maar 
we weten ook, opnieuw volgens het Woord van God, 
dat een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde de hui-
dige situatie zullen opvolgen. Daarom kunnen allen 
die dorsten naar gerechtigheid en waarheid, vrede en 
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gekend, overstroomde zijn hart. Hij voelde, 
dat hij in contact was gekomen met iets wat 
echt was, positief, krachtig en waar. Oh! 
dacht hij bij zichzelf, als ik alleen maar kon 
schrijven aan de schrijver van het boek. Wat 
een ongeluk dat er geen naam en geen adres 
is, omdat de kaft ontbreekt! 

Wat onbeduidend leken vanaf die tijd in 
het hart van de zwarte jongeman de dien-
sten die hij nog een of twee keer bijwoonde. 
Op een dag viel de pastoor, die voelde dat 
Tingoro hem ontsnapte, hem met geweld 
aan, bejegende hem grof en schold hem uit 
om een probleem waarvan hij niet eens de 
oorsprong kende. Bitter teleurgesteld, brak 
Tingoro uiteindelijk met de protestantse re-
ligie. Hij wilde een beetje met mensen om 
hem heen gaan spreken over de gloednieuwe 
gevoelens die in zijn hart waren geboren. Hij 
werd door niemand begrepen. Voelend dat 
hij niemand kon vinden om mee te praten 
en enthousiast met hem te worden, was hij 

enorm bedroefd. Aangezien hij geen gelegen-
heid had om contact te maken met iemand, 
die zich wilde verenigen met deze prachtige 
ideeën, of die er al van wisten, was hij erg 
teleurgesteld. 

Wat te doen, zei de jonge zwarte man te-
gen zichzelf, alleen met mijn boek, zonder 
dat iemand me helpt het te begrijpen, en om 
met mij te praten over deze kostbare din-
gen? Wanhopig over dit volledig geestelijke 
isolement, verloor hij de vaste grond onder 
zijn voeten en liet zich gaan in het wereldse 
leven met zijn kameraden. Een paar jaar later 
trouwde hij en kreeg twee kinderen. Het be-
sef van zijn plicht tegenover deze twee kleine 
wezens deed hem weer helemaal bij zinnen 
komen. Hij besloot zijn leven te veranderen. 
Terwijl hij bezig was zichzelf te verbeteren, 
ontdekte hij enorme moeilijkheden in zich-
zelf. Slechte aangenomen gewoonten lieten 
zich niet uitwissen. Het was een worsteling 
die hem verpletterde. Toen kwam plotseling 

de gedachte aan zijn boek weer bij hem op. 
Dat lag nog steeds weggestopt onder in zijn 
koffer. De indrukken van weleer kwamen 
met vele tegelijk terug. 

Vast en zeker, dacht hij bij zichzelf, zal ik 
daar de steun vinden die ik nodig heb en 
een krachtige hulp om me aan te moedigen 
het goede te doen. Dus begon hij zijn boek 
te herlezen, en dat deed hem heel veel goed. 
Als ik al dit kostbare advies ter harte had 
genomen, zei hij tegen zichzelf, dan had 
ik veel verdriet en moeilijkheden kunnen 
vermijden. Kon ik tenminste maar het adres 
van de auteur vinden, om met hem te cor-
responderen, voor een beetje aanmoediging 
en een verstandig advies, voegde hij er met 
een zucht aan toe. Om zo’n boodschap te 
kunnen brengen, om zulke sublieme din-
gen te schrijven, moet hij in nauw contact 
staan met God. Wat zou ik ontzettend graag 
willen, dat ik hem kon schrijven! Het boek 
Het Eeuwige Leven lag sindsdien altijd op 

Tingoro’s nachtkastje. Hij putte er in zijn 
streven naar het goede, prachtige lessen en 
intense aanmoediging uit, en bij zijn strijd 
en terugval, onuitsprekelijke troost. Hij kon 
niet meer zonder. 

Dit duurde vier jaar, waarin Tingoro te-
vergeefs het adres probeerde te achterhalen 
waar het boek was gepubliceerd. Op een dag 
vertelde een van zijn kameraden, met wie 
hij soms over zijn verwachtingen sprak, dat 
hij net een pamflet had gelezen met de titel 
Welzijn op Aarde, dat van dezelfde auteur 
moest zijn. Tingoro las de brochure en raakte 
ook daarvan overtuigd, omdat het inderdaad 
dezelfde taal was, dezelfde boodschap, de-
zelfde zekerheden. Op het omslag stond de 
naam van de auteur en het adres waar de 
publicaties verkregen konden worden. Er 
waren er twee, één in Parijs, en een ander in 
Cartigny, Zwitserland. De jongeman haastte 
zich om naar beide plaatsen te schrijven, om 
zeker te zijn van ten minste één antwoord. 

geluk hun hoofd opheffen, want de bevrijding nadert. 
Het Koninkrijk van God dat binnenkort op aarde zal 
worden geïntroduceerd, zal iedereen vrede, geluk en 
het eeuwige leven brengen. 

Zonder gehoorzaamheid aan het 
goede is er geen continuïteit
Overgenomen uit het tijdschrift Point de Vue et Images 
du Monde N° 1987, brengen we graag het volgende 
verhaal onder uw aandacht, verteld door Trémolin in 
de rubriek: “Eenvoudige dierenverhalen“:

De les van moeder spin

Ik probeerde – een delicate operatie – het gif uit de 
tanden van een adder te halen, toen mijn neef me 
aan mijn mouw trok. Geïrriteerd stampte ik met mijn 
voet op de grond. Maar de jeugd van tegenwoordig 
heeft zijn eigen ideeën over vrijheid. De jongen was 
verbaasd: hoe kon ik boos worden op een kind, ik die, 
levend met wilde beesten, had moeten weten, dat die 
hun kleintjes niets verbieden?

Daarom nam ik Michel mee naar zolder omdat daar 
veel spinnen zitten en veel ervan nu jongen hebben.

Ik vond al snel wat ik zocht: een groot web waar de 
spin, in plaats van in het midden te tronen, zich in een 
hoek had genesteld. Om haar heen leken zes kleine 
grijze stippen zich aan de draden vast te klampen. 

“Dit is een moeder met haar kinderen”, legde ik Mi-
chel uit. “De kleintjes zullen gisteren wel geboren zijn 
en de grote spin wacht op de lunch.” 

Madame hoefde niet lang te wachten. Een grote, 
lelijke, blauwe vlieg stak zijn neus in het web. Hij 
spartelde druk heen en weer en raakte verstrikt in de 
draden van het web. De grote spin verzette zich daar 
niet tegen. Toen het schudden afnam, ging ze met 
grote langzame bewegingen op weg naar de gevan- 
gen prooi.

“Ze gaat de vlieg doden door hem te bijten waar 
dat nodig is,” zei ik.”Dan zal ze hem met draden in-
wikkelen. En morgen zal het kadaver goed zijn om te 
worden opgegeten, omdat spinnen niet kunnen kauwen, 
maar hun slachtoffer uitzuigen, waarbij ze alleen het 
vel over laten.”

De grote spin bewoog zich kalm verder met de klein-
tjes die haar in een rijtje achter elkaar volgden, op 
haar hielen. Een centimeter voor de gevangen vlieg, 
stopte ze. 

“Kijk naar haar achterpoten”, zei ik tegen mijn 
neefje. De moederspin tilde een van haar poten op en 
liet die weer terugvallen op een draad. Was dat een 
teken? Toen hun moeder weer vooruitging, bewogen 
de kleintjes niet.

“Je ziet,” zei ik, “dat zelfs bij dieren bepaalde dingen 
voor hun kinderen verboden zijn. De moeder wil, dat 
ze stil blijven zitten...”

Michel haalde ongelovig zijn schouders op. Nu dood-
de de grote spin de vlieg en begon die in te wikkelen 
met de zijden draden uit haar spintepels.

Toen gebeurde het onvoorziene: één van de kleine 
spinnetjes, was ongehoorzaam aan het bevel van de 
moeder, en kwam dichterbij. Michel zei triomfantelijk: 

“Ze trekt zich niets aan van wat verboden is!” zei hij.
Even later kwam de kleine spin ter hoogte van zijn 

moeder. Toen stopte de grote spin met inwikkelen, hief 
een van haar grote poten op en sloeg er met een doffe 
klap mee op de draad waaraan de pootjes van de kleine 
spin zich vastklampten. Deze raakte door dat geschud 
uit balans, maakte zo vlug ze kon haar fout goed en 
ging snel terug, om zich bij haar zussen te voegen.

“Heb je het nu begrepen? Het kleintje was onge-
hoorzaam, de grote strafte haar. En de spinnen doen 
dit al zo lang als ze bestaan.” 

“En is dat al lang?” vroeg Michel.
“Honderdvijftig miljoen jaar of zo...”

“Honderdvijftig miljoen jaar van gehoorzaamheid”... 
fluisterde het kind. 

“Ja, en het is hieraan te danken, dat er nog steeds 
spinnen op aarde zijn.” 
 

Een interessante en belangrijke les uit de biologie! 
Zoals trouwens alles wat we kunnen tegenkomen in de 
natuur met haar vele bewoners een goede les is voor 
degenen die weten hoe ze de evolutie van planten en 
het gedrag van dieren moeten observeren. 

Er is inderdaad zoveel te leren in dit grote “boek” 
der natuur, dat voor iedereen geopend is en voor onze 
ogen prachtige en vindingrijke wonderen uitspreidt 
van de oneindig gevarieerde wijsheid van de god-
delijke Schepper! Indrukken die ook zeer gunstig 
voor ons zouden zijn, als we er langer bij stil zouden 
staan, onze intelligentie ermee zouden voeden en het 
kostbare gevoel eruit putten, dat uit het geheel van 
de natuur voortkomt: dat van een heerlijke goedheid 
gecombineerd met een kracht zonder grenzen. Deze 
woordenloze en des te expressievere taal, die de basis 
vormt van onze opvoeding, zou dan in onze ziel een 
verlangen naar harmonie, altruïsme en broederschap 
inluiden. Of respect voor de Wet van het Leven die ver-
eist dat alle wezens en dingen bestaan voor het welzijn 
van de gemeenschap. Dit is ook wat er gebeurt tussen 
al onze organen. Elk ervan werkt voor het algemeen 
belang; gezondheid en lichamelijk welzijn zijn het  
resultaat van dit soort samenwerking. 

Dit betekent dat gehoorzaamheid aan het goede de 
regel is die leidt tot harmonie en duurzaamheid. Terwijl 
gehoorzaamheid aan het kwaad (als men het goede 
niet gehoorzaamt, gehoorzaamt men het kwade) leidt 
tot anarchie, wanorde en ondergang. 

Dit is wat ieder mens met gemak zou moeten kunnen 
begrijpen, als hij luisterde naar de stem van de natuur, 
waarvan de echo weerklinkt in zijn eigen organisme. 
Maar het egoïsme nam de leiding in zijn mentaliteit en 
legde hem indrukken op die in strijd waren met zijn 
welzijn. Verward in zijn gedachten, in zijn intelligentie 
en in zijn daden, leeft hij in een sfeer die anarchistisch 
is geworden en die zal groeien. Kind van rebellie en 
ongehoorzaamheid, kwam hij tot het bedenken van 
een apocalyptische verschrikking, de vrucht van een 
intelligentie gedomineerd door het kwaad, nadat hij de 
planeet al had geplunderd en geruïneerd. Zo gaat hij 
met grote stappen in de richting van een ongekende 
rampspoed die hij zelf van de grond af aan heeft voor-
bereid. 

Dit is geen straf van God, want God is liefde en straft 
nooit, maar van het automatisch oogsten van wat er ge-
zaaid werd door het kwaad te gehoorzamen en de roep 
van het goede te weerstaan. Deze heeft vooral de stem 
van Christus laten horen, die ons slechts één gebod in 
zijn Evangelie naliet: dat van “we moeten elkaar lief-
hebben“, maar waaraan we niet gehoorzaamd hebben.

Dankbaarheid, een bron van leven
Uit de krant La Provence, waarvan de publicatiedatum 
niet aan ons is meegedeeld, geven we een artikel weer 
van Laura Lil en Isabelle Taubes, dat de schaamte be-
licht die sommige mensen voelen om “dank u wel” te 
zeggen.

Zo ben ik ook... En jij?
Ik weet niet hoe ik ‘dank je wel’ moet zeggen.
Voor sommige mensen die niet in staat zijn om te be-
danken, wordt het ontvangen van een geschenk een 
echte kwelling. 

“Vind je dit speelgoed mooi? Zeg dan maar ‘dank je wel’ 
tegen die mevrouw! Als kinderen hebben we terecht 
deze vorm van beleefdheid leren kennen en namen 
we geleidelijk die les in ons op. Zolang, tot we in staat 
waren met een grote glimlach misplaatste, onwelkome 
of leuke cadeautjes en felicitaties te ontvangen... 

Toch lijken sommige mensen niet in staat om zich aan 

deze les te houden. Ook al komen hun problemen soms 
voort uit een gebrek aan opvoeding, komen ze toch va-
ker voort uit angst voor het gevoel een ander dan iets 
schuldig te zijn. “Elk geschenk vereist een geschenk 
terug, een symbolische betaling en plaatst ons meteen 
in de positie om iets terug te moeten geven voor dat 
wat ons is gegeven”, legt socioloog Marcel Mauss uit. 
Deze situatie kan echter als dwang worden ervaren: 
“Wat moet ik doen om mijn schuld af te lossen? Ik heb 
toch nergens om gevraagd! Ik geef de schuld aan die 
ander die me in verwarring heeft gebracht.” 

Wantrouwen
“Het probleem met ‘dank je wel’ zeggen is vaak een 
bekentenis van een groot wantrouwen”, merkt psy-
chotherapeut Gonzague Masquelier op. De persoon 
stelt zich onmiddellijk voor, dat een compliment of 
een geschenk uit eigenbelang gegeven wordt om ook 
iets van hem te krijgen. Zijn credo is: “Niets is voor 
niets in deze wereld en je kan niemand vertrouwen.” 
Dit “paranoïde” functioneren wordt meestal op de kin-
deren overgedragen door angstige ouders, die ervan 
overtuigd zijn, dat een ander per definitie niet in staat 
is tot oprechtheid en dat de wereld een jungle is be-
volkt door hypocrieten. 

Slecht imago 
Bedanken betekent ook, dat je psychisch in staat bent 
om te laten zien dat je blij bent. Het is jezelf bloot geven 
door een deel van je innerlijk te laten zien. Deze gang 
van zaken is erg ingewikkeld, wanneer je verhouding 
tot plezier maken wordt geblokkeerd door schaamte of 
te veel schroom. Het kan zelfs drastisch worden verhin-
derd door een gebrek aan zelfvertrouwen. 

In het andere uiterste worden veel kinderen die te 
vertroeteld en te verwend zijn, uiteindelijk ongevoelige, 
onverschillige volwassenen die niet waarderen wat hun 
wordt gegeven, omdat ze ervan overtuigd zijn dat het 
gewoon hun recht is. “Bedanken betekent dat je het 
gebaar van de ander kan erkennen”, merkt Gonzague 
Masquelier op. 

Tot slot, volgens psychiater Frédéric Fanget, vinden 
sommige mensen, vanwege een te strenge opvoeding, 
dat je altijd verplicht bent het goede te doen. Voortdu-
rend op zoek naar perfectie, begrijpen ze niet dat een 
complimentje krijgen best mag en beschouwen ze feli-
citaties als overbodige, buiten proportionele woorden. 

In deze tekst worden de factoren opgesomd waardoor 
sommige mensen zich ongemakkelijk kunnen voelen 
bij een geschenk, een cadeautje, een genereus gebaar. 
Hij noemt eerst het gebrek aan opvoeding, de angst 
om zich schatplichtig te voelen aan anderen, en speci-
ficeert dat dit als dwang kan worden ervaren. Het doet 
denken aan een bekentenis van groot wantrouwen, dat 
een geschenk kan worden gegeven uit eigenbelang, 
om er iets voor terug te krijgen. 

We leren ook dat bedanken betekent, dat je jezelf 
blootgeeft door een deel van je innerlijk te onthullen. 
Het gaat ook over overdreven verwende kinderen die 
blasé volwassenen worden, die ervan overtuigd zijn, 
dat zij overal recht op hebben. En tenslotte denken 
sommige mensen die een te strenge opvoeding heb-
ben genoten dat het je plicht is om goed te doen en 
begrijpen ze niet, dat ze best complimenten mogen 
krijgen. Deze mensen zouden felicitaties overbodige, 
buiten proportionele woorden vinden. 

Eigenlijk ligt het probleem veel dieper en beperkt het 
zich niet tot een kwestie van opvoeding, maar hangt 
het af van de gevoelens die ons bezielen. Ook al is het 
waar, dat onze ouders in onze kindertijd tegen ons her-
haalden: “Zeg ‘dank u wel’ tegen die meneer of tegen 
die mevrouw”, om ons op te voeden, is dit toch alleen 
maar een gewoon beleefd zinnetje. Aan de andere 
kant, als we echt dankbaar zijn, zijn we niet bang om 
belachelijk over te komen door onze dankbaarheid te 
uiten. Het voelt ook niet aan als een angst om anderen 
nu iets verschuldigd te zijn. Het kwaad is daarom hier 
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Vanuit Cartigny ontving hij kort daarna het 
Dagblad voor Allen en De Gids van het Rijk 
der Gerechtigheid. Hij was erg blij met deze 
twee kranten. Met immense vreugde vond 
hij in deze regels dezelfde geest als in Het 
Eeuwige Leven, dezelfde taal vol goedheid, 
waardigheid en nederigheid, in één woord de 
Waarheid die hij zo had gewaardeerd. Vanuit 
Parijs ontving hij een andere krant met een 
andere naam, waarvan de inhoud hem hele-
maal niet beviel. De sfeer was heel anders. 
Dus besloot hij alleen te corresponderen met 
het kantoor in Cartigny. In De Gids en het 
Dagblad voor Allen vond Tingoro grandioze 
lessen, prachtige wijsheid, troost, en onzeg-
bare aanmoediging, die hem op een krachtige 
manier hielpen om zijn hart te verbeteren, om 
nieuwe gewoonten aan te nemen, namelijk 
die van het Koninkrijk van God. De duide-
lijke, nauwkeurige, vriendelijke, liefdevolle 
uitleg van deze twee kranten verbreedde zijn 
horizon, steunde zijn zekerheid, waardoor 
hij een solide en zekere basis kreeg. In zijn 
hart voelde hij zich meer en meer getroost 
en gestimuleerd. 

Aan het begin van de zomer werd hij be-
zocht door een evangeliste gestuurd door het 
werk in Parijs. Tingoro vroeg haar veel; maar 
haar antwoorden stelden hem diep teleur. Hij 
vond in haar verklaringen en in haar bood-
schap niet de duidelijkheid, eenvoud, helder-
heid, en vooral de verheffing van gevoelens 
en de weldadige sfeer die voortvloeiden uit 
de leringen van de auteur van Het Eeuwige 
Leven, F.L.A. Freytag, de Boodschapper van 
de Heer genaamd, die ondertussen overleden 
was. Toen de evangeliste vertrokken was, zei 
Tingoro tegen zichzelf : gelukkig kwam deze 
dame. Zo ben ik er altijd van overtuigd dat 
het inderdaad degenen zijn die ik “de broe-
ders van Cartigny” noem, die de waardige 
en oprechte voortzetting zijn van het werk 
van de Boodschapper van de Heer, met wie 
ik zo graag had willen corresponderen, om 
persoonlijk enkele regels van bemoediging 
van hem te ontvangen. Maar ik zie hoe trouw 
de Heer is. En dan te bedenken dat, ondanks 
de afstand en mijn isolement hier in dit verre 
land, de Heer heeft gereageerd op mijn 
verzuchtingen, en dat Hij me in staat heeft 
gesteld om te zien en te begrijpen waar zijn 
stem en boodschap vandaan komen. 

Het is inderdaad werkelijk een wonder 
om vast te stellen, dat Tingoro, alleen in dit 
immense zwarte continent, kennis had ge-
maakt met de Boodschap van de Heer en dat 
de Heer hem de gezegende plek had laten 
vinden, waar Hij zijn schapen liet grazen. Dit 
laat zien hoe waar het woord van de trouwe 
boodschapper van God is, die zo vaak tegen 
ons heeft gezegd: “Als iemand echt hongert 
en dorst naar waarheid en rechtvaardigheid, 
zal hij worden bereikt door de goddelijke 
boodschap, zelfs al is hij alleen aan het einde 
van de wereld.”

Deze keer liep Tingoro’s hart over van 
enthousiasme. Zijn ziel was overvol van 

dankbaarheid. Hij kon de boodschap van de 
waarheid die hem zo gelukkig maakte, niet 
voor zichzelf houden. Hij vroeg Cartigny om 
meer literatuur en verspreidde die om hem 
heen. Velen van hen die hem kenden, en 
zeer onder de indruk waren van zijn vreugde 
en zekerheid en vooral ontroerd en geraakt 
door de vreugdevolle veranderingen die zich 
manifesteerden in zijn karakter, kregen be-
langstelling voor zijn getuigenis. Ze namen 
kennis van de publicaties en abonneerden 
zich op hun beurt ook daarop, en zo werd er 
een mooie kleine familie gevormd op deze 
afgelegen plaats. Al deze dierbare vrienden 
voelden zich bezield door een grote ijver om 
hun gevoelens te veranderen en om te probe-
ren op hun beurt lid te worden van het Leger 
van de Heer, vol verlangen om ook mee te 
werken om het Koninkrijk van God op Aarde 
in het land van Tingoro te introduceren.

Begin 1951 begaf een zeer ijverige evange-
list, levend voor het ware werk van de Heer, 
zich met grote vreugde op weg om Tingoro en 
de kleine gemeente te bezoeken. Hij verliet 
Zuid-Frankrijk en kwam bij onze dierbare 
zwarte broeders aan, als brenger van de ge-
negenheid van de hele familie van Cartigny 
en al zijn medewerkers van over de hele we-
reld. Zijn ontmoeting met Tingoro ging elke 
beschrijving te boven. In een bezieling van 
levendige en diepe broederlijke genegenheid 
omhelsde de evangelist zijn zwarte broeder 
en kuste hem vol warmte. Tingoro, geraakt 
in het diepste van zijn wezen door dit zo 
aanhankelijke gebaar van achting, begon als 
een kind te huilen van vreugde en emotie. 

Diezelfde avond bracht de evangelist in een 
vergadering waarop Tingoro al zijn vrienden 
had uitgenodigd, de grootse boodschap van 
de goddelijke waarheid van de huidige in-
troductie van het Koninkrijk van God, over 
aan de dierbare kleine vergadering. Hij 
sprak over het herstel van alle dingen, over 
de veroordeling die nu voor de hele aarde 
is opgeheven, over de gevangenen in hun 
graf die zullen terugkeren uit het land van 
de vijand, over de herstelde aarde, en over 
het weergevonden paradijs. Nergens meer 
belemmeringen, een zegen die zich over alles 
en iedereen uitstrekt, dankzij het offer van 
onze geliefde Verlosser en zijn kleine kudde, 
zijn toegewijde getrouwen.

De evangelist had als basis voor zijn ge-
tuigenis het Dagblad voor Allen genomen 
met de titel “Laat uw Koninkrijk komen.” 
Onder aanhoudende aandacht bracht hij in 
een diepe en indrukwekkende stilte de god-
delijke hoop, troost en zekerheden. Men zou 
een speld hebben kunnen horen vallen. Ge-
leidelijk aan daalde de schemering over de 
vergadering; de gezichten vervaagden meer 
en meer. De evangelist zag al snel alleen nog 
maar de grote, vaak vochtige ogen die hem 
met een liefdevolle sympathie aanstaarden, 
en de mooie witte tanden die de brede glim-
lach van geluk en diepe voldoening van al 
die kinderen van de zon verlichtten, blij en 

getroost door de boodschap van de liefde van 
de Eeuwige. Begerig dronken ze deze woor-
den van het leven in, die het werk van God 
toonden, onuitsprekelijk van welwillendheid, 
dat nu opriep tot de bevrijding, het eeuwige 
leven en de waardigheid van de kinderen 
van de aardse God, van al diegenen die on-
geacht ras of kleur, samen willen werken om 
het Koninkrijk van God op aarde te vestigen.

Het gezegende zaad dat in de harten werd 
gezaaid op deze gedenkwaardige bijeen-
komst, droeg een goede vrucht. Iedereen in 
de kleine vergadering streeft er nu naar om 
de moedige evangelist na te volgen door het 
goede nieuws van het Koninkrijk rondom 
zich te verspreiden. De inspanning van het 
hart wakkert het enthousiasme aan; ook het 
spirituele leven intensiveert binnen de kleine 
groep in B. D. Van zijn kant schrijft onze 
geliefde broeder Tingoro ons: “Ondanks de 
moeilijkheden op de weg, groeit mijn vreugde 
elke dag, en mijn wil groeit om de Heer met 
heel mijn ziel te dienen, om met u de Dag 
van God en de bevrijding van de mensheid 
te bespoedigen.”

Korte Kroniek van
het Rijk der Gerechtigheid
Op 22 en 23 oktober laatstleden, kon de 
geliefde familie van Duitsland bijeenkomen 
in Sternberg. De uiteenzettingen van deze 
twee dagen hebben de toehoorders onder de 
indruk gebracht, en wij zijn blij er hier een 
korte samenvatting van te geven.

De tekst van de Hemeldauw van de eerste 
dag was deze uiting van David: “Gord uw 
zwaard aan de heup, o held, het teken van uw 
majesteit en uw glorie” Ps. 45: 4. De geliefde 
Boodschapper becommentarieerde deze ge-
dachte als volgt: “Deze wonderbaarlijke held 
is allereerst vanzelfsprekend onze geliefde 
Verlosser. Hij behaalde overwinningen over 
de hele linie, in het bijzonder, de schitterend-
ste onder alle, de overwinning van het leven 
op de dood. Na ons te hebben begunstigd met 
deze wonderbaarlijke overwinning verbindt 
hij ons aan hem om met hem deel uit te ma-
ken van deze moedige held die overwinnaar 
is in alle opzichten.

Dat betekent eerst een heel werk van zui- 
vering dat in ons te verrichten is, en dat het 
alleen maar kan zijn met de machtige hulp 
van onze dierbare Verlosser. Hij is het die 
ons tot de zege leidt.

De ijver voor het Huis van God moet ons 
ook volledig verteren, anders zullen we nooit 
deel kunnen uitmaken van deze moedige 
held, het is onmogelijk. We moeten een vu-
rige ijver hebben om tegen onszelf te strijden 
en rondom ons de sfeer van het Koninkrijk 
van God te brengen, door alle gevoelens van 
ons hart, door alle woorden die wij van onze 
lippen laten komen, en door al onze handel 
en wandel. Dat vraagt dus het algehele op-
zijleggen van onze oude mentaliteit.

Wij moeten nu de resultaten van De Bood-
schap aan de Mensheid aantonen. Maar 

daarvoor moeten we ze naleven. Als wij 
voortdurend een verdeeld hart hebben, leg-
gen wij op elk ogenblik onze wapens neer, 
en worden wij voortdurend overwonnen door 
de tegenstrever.

Wat zeker is, is dat wij, door de macht 
van God, de wapens in handen hebben die 
in staat zijn om alle menselijke redenerin-
gen te ondermijnen en alle oprechten van 
hart te overtuigen van de vestiging van het 
Koninkrijk van God op aarde. Dit zijn vrese-
lijke wapens voor de tegenstrever. Door De 
Boodschap aan de Mensheid, de boeken Het 
Eeuwige Leven en De Goddelijke Openbaring 
hebben we alles wat nodig is om de menig-
ten aan te spreken en hun te tonen wat de 
Allerhoogste in Zijn genade en Zijn welwil-
lendheid wil doen. Maar we moeten dit alles 
kunnen illustreren op een geloofwaardige 
manier door onze daden.

Het komt er in feite op aan de universele 
wet eenvoudigweg na te leven. De mensen 
die in ons midden komen, moeten zich ge-
prikkeld voelen door de hoge spiritualiteit 
die zij bij ons vinden, en die zich uit door de 
goddelijke liefde, die in staat is alle harten 
te smelten. Dat zal ons de macht geven het 
Koninkrijk van God op aarde in te stellen. 
Daarvoor moeten we nooit het schild van het 
geloof loslaten. We moeten de ijver van het 
evangelie hebben, de waarheid naleven, en 
het zwaard van de geest hanteren.

Wanneer alle inwendige vestingen die in 
ons hart zijn, afgebroken en weggenomen 
zullen worden, zullen de uitwendige ves- 
tingen van Babylon vanzelf vallen. Wij heb-
ben er de typische demonstratie van door 
het symbool van de val van de versterkte 
vestingmuren van Jericho. Op bevel van de 
Eeuwige, werd geen enkel dodelijk wapen 
door Israël gebruikt. De muren zijn vanzelf 
gevallen. Dat zal nu ook gebeuren. De wa-
pens van God staan tot onze beschikking, wij 
moeten alleen de bekwaamheden hebben om 
ze te gebruiken. En dat eist een zuiver hart 
en reine handen.

Hoe meer wij de waarheid naleven, hoe 
gemakkelijker we ze kunnen overdragen aan 
anderen om ons heen. Niets is zo krachtig 
als het goede voorbeeld. De onbetwistbare 
manifestatie van de zegen zegeviert over alle 
weerspannigheid en over alle twijfelzucht. 
Daarvoor moeten onze woorden bekrachtigd 
worden door onze daden en door de onweer-
staanbare en almachtige invloed van de geest 
van God, dit alles tot glorie van de Eeuwige 
en van onze geliefde Verlosser.”

Wij zullen een verslag van de tweede dag 
van deze gedenkwaardige vergadering geven 
in onze volgende kroniek.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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onze ondankbaarheid. Dit is wat ons ongemakkelijk 
maakt bij de gunsten waaraan we worden onderworpen. 

In de Hof van Eden, toen de Heer onze eerste ou-
ders het gebod gaf om niet te eten van de boom van 
de kennis van goed en kwaad, Gen. 2: 17, gaf Hij hun 
geen aanbeveling met betrekking tot dankbaarheid 
die moest worden uitgedrukt. Adam en Eva moesten 
een karakter vormen, en dat moest beginnen met een 
daad van gehoorzaamheid. Aan de andere kant had 
de Eeuwige niet tegen Adam gezegd: “Zeg dank u 
wel!” omdat dat een normale reactie op de ontvangen 
gunsten zou moeten zijn geweest. 

Adam en Eva bevonden zich in een paradijs waarvan 
we de perfectie en schoonheid nauwelijks kunnen me-
ten. De gedachte aan dankbaarheid moest automatisch 
in hun gedachten opkomen bij alle voordelen die hen 
omringden en waarvan zij de gelukkige ontvangers 
waren. Ook al werd alles hun zomaar gegeven, vereiste 
deze welwillendheid toch een tegenhanger, namelijk 
erkenning, dankbaarheid die hen onwrikbaar aan hun 
Schepper zou hebben gebonden. Ze zouden dus nooit 
in verleiding zijn gekomen, die erkenning zou hen er-
van hebben weerhouden; naar verluidt, antwoordden 
ze de verleider: “Dat kunnen we niet doen. We heb-
ben zoveel van de Heer ontvangen, we kunnen Hem 
niet ongehoorzaam zijn. Integendeel, we willen Hem 
trouw blijven, Hem eren en verheerlijken.” 

Wat ons betreft is het probleem een beetje hetzelfde. 
“Dank je wel” zeggen is meer dan alleen opvoeding. 
Het is een karaktereigenschap. En onze ouders deden 
er zeker goed aan om ons te leren “dank je wel” te 
zeggen. Dit is echter niet genoeg. Want om de schenker 

van een weldaad op de juiste manier te bedanken, is 
het noodzakelijk dat er eerst een gevoel van erkenning 
wordt gevoeld, voordat de dankbaarheid wordt uitge-
drukt. Als het bijvoorbeeld een geschenk is, moeten we 
alle toewijding kunnen voelen van de gever die aan 
ons dacht, aan wat wij fijn zouden vinden om het aan 
ons te geven. Dat ging hij toen kopen of zelf maken, en 
uiteindelijk bood hij het ons aan. Dit alles moet worden 
gevoeld en vervolgens worden uitgedrukt in de vorm 
van een ‘dank u wel’ dat al onze dankbaarheid bevat. 
Het gevoel van dankbaarheid blijft echter niet beperkt 
tot het zeggen van “dank je wel.” Het moet in ons hart 
blijven en het gevoel van genegenheid en gehechtheid 
voor de gever versterken. 

Dit alles wordt in het algemeen door de mensen 
slechts heel zwak gevoeld en uitgedrukt. Als dat al 
gebeurt. Een uitdrukking die ons zegt: “Ondank is ’s 
werelds loon,” laat dat goed zien. Ook al kan het gevoel 
van ondankbaarheid de gever van een cadeau kwetsen, 
het is toch vooral voor degene die het toont, een zeer 
groot gebrek. Want wat we niet weten is, dat dankbaar-
heid een onmisbaar gevoel is in het leven van de mens. 
In feite heeft de Heer alles wat bestaat, onderworpen 
aan een wet, die ‘universeel’ wordt genoemd en stelt 
dat elk wezen en elk ding bestaat voor het welzijn van 
de ander en dat alles gemeenschap met elkaar heeft. 
Deze wet houdt de wet van evenwicht in en de wet 
van gelijkwaardigheid, volgens welke elk voordeel, om 
een zegen te blijven voor degene die ervan profiteert, 
op zijn ware waarde moet worden geschat. Als dit niet 
het geval is, kan die zegen voor ons een vloek worden. 
Dit is wat er gebeurde met Adam en Eva, en het para-

dijs waarin ze zich bevonden werd een tranendal. Ze 
kregen hun deel van de veroordeling en de dood die 
zich uitbreidden naar al hun nakomelingen. 

De Allerhoogste liet de mens echter niet aan zijn 
droevige lot over. Hij wilde in de plaats van de schul-
dige, van de mens, de gelijkwaardigheid van Adams 
overtreding betalen. Hiervoor gaf Hij Zijn geliefde Zoon 
als offer. Op grond van deze gave kan de goddelijke 
genade worden ontvangen door allen die ernaar ver-
langen en kunnen zij terugkeren naar harmonie met 
de Heer en zelfs, als zij trouw zijn, hun bestemming 
weer ontdekken: het eeuwige leven. 

De gave die God ons van Zijn geliefde Zoon heeft 
gegeven, gevolgd door rechtvaardiging door geloof in 
het bloed van Christus dat aan het kruis is vergoten 
en de gave van geloof in het verlossingswerk, is de 
grootste gave die aan de mensen is gegeven. Deze gave 
vereist een geportioneerde erkenning om in evenwicht 
te zijn. Een erkenning die in ons hart een volledige ge-
hechtheid aan de Heer moet voortbrengen. Zo brengt 
de gave van God in de mens door gelijkwaardigheid 
een werk van volledige wedergeboorte voort. Dit kan 
echter alleen plaatsvinden als de gelijkwaardigheid 
van dankbaarheid en gehechtheid in het menselijk 
hart wordt uitgekristalliseerd. Zo werkt de mens zelf 
voor zijn eigen heil. 

Een klasse van mensen heeft dit proces al uitgevoerd 
tijdens het evangelische tijdperk. Tijdens het herstel 
van alle dingen dat al begonnen is, zullen alle mensen 
in staat zijn om Gods onderwijs door geloof en dank-
baarheid te ontvangen en zo het eeuwige leven op 
aarde te bereiken.


