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Oorsprong van Wereldconflicten

De oorsprong van de wereldse conflicten is uitsluitend gelegen in 
de menselijke zwakheid en zelfzucht.

De mentale strijd tussen de Witte Loge en de zwarte adepten is ten 
tijde van Atlantis begonnen en wordt in deze tijd uitgevochten.



Oorzaak van de Moeilijkheden in 
de Wereld

In 1938 geschreven – de huidige wereldsituatie werd en wordt nu (anno 
2007) nog bepaald door alom verspreide haat.

Haat, veroorzaakt door een separatistische houding van de volkeren 
en rassen. Door de eeuwen heen heeft men elkaar gehaat en zichzelf 
liefgehad. Men heeft de verantwoordelijkheid – zondebok – bij anderen 
gelegd. De geschiedenis is in die zin nog niet veranderd.

Ook discipelen moeten een andere houding aannemen door zich te 
onthouden van kritiek, door helder te denken en een duidelijk begrip 
voor oorzaken te hebben.



De Geestelijke Hiërarchie

De Geestelijke Hiërarchie bestaat uit Meesters van Wijsheid. Aan 
het hoofd van de Hiërarchie staat de Christus. Dit is een ambt, 
zoals b.v. dat van de Rector Magnificus van een universiteit.

Een Meester van Wijsheid is een man of vrouw, zoals u of ik. Hij is 
ons voorgegaan op de weg van de evolutie van Bewustzijn.

Een Ashram is een energiecentrum van één van de 7 fundamentele 
energieën. Aan het hoofd van een Ashram staat een Meester van 
Wijsheid. In de Ashram bevinden zich ingewijden en discipelen op
verschillende punten  van evolutie.



De Geestelijke Hiërarchie of 
Meesters van Wijsheid

De Geestelijke Hiërarchie is zelf het resultaat van menselijke 
activiteit en aspiratie. Zij is door de mensheid zelf in het leven 
geroepen.

De Leden ervan zijn menselijke wezens, die geleefd, geleden, 
volbracht, gefaald en succes bereikt hebben, de dood ondergaan en 
de opstanding ervaren.

Alle stadia van bewustzijn zijn Hun bekend en Zij hebben ze alle
leren beheersen; dit hebben Zij als mensen volbracht en als zodanig 
garanderen Zij de mensheid dat deze uiteindelijk tot de dezelfde 
prestatie in staat zal zijn.



De Doelstelling van de 
Geestelijke Hiërarchie 

De Geestelijke Hiërarchie beoogt:

De mensheid naar een hogere trap in bewustzijn te leiden, met als doel: 
een volledig beheerst Denkvermogen.

Het individueel streven door de discipel zelf naar onthechting, 
onbewogenheid en onderscheidingsvermogen (Wijsheid).

Groepsinwijding – de zelfingestelde poging van de discipel om zich 
ondergeschikt te maken aan het groepsbelang met behoud van de 
individuele kwaliteiten (Liefde). 



De Wil of Doelstelling
Vanaf 1945 ligt in het plan, internationale conferenties en 
vergaderingen door de geestelijke krachtsinspanning alle 
functionerende groepen onder directe invloed van de 1e straal of 
de Wil of God of Shamballa te brengen.

Dit houdt ook in, dat de hieraan gerelateerde risico’s en de 
botsingen van de denkers ook veel groter zullen zijn.

De weerklank zal afhankelijk zijn van de kwaliteit en bedoeling van 
de denkers.

Waar zelfzucht, isolationisme, afgescheidenheid, individuele en 
nationale doelstellingen worden nagestreefd, in plaats van 
internationale doeleinden die de hele mensheid ten goede komen, 
daar zullen deze negatieve eigenschappen ook aan kracht winnen.



Voorgenomen Groepswerk

De voorbereidende conferenties hebben een nieuwe cyclus van 
groepswerk ingeluid.

1: Wereldleiders beïnvloeden, zodat hun diensten de wereld ten 
goede komen.

2: Op constructieve wijze werken aan de wereldbegoocheling.
3: Groepsgenezing
4: het bouwen van de Wereld-Antahkarana in groepsverband.

Wereld-Antahkarana: het directe kanaal van licht tussen de
Geestelijke Hiërarchie en de mensheid.



Wereldconflicten
Negatieve krachten zullen uitgevochten worden tussen 
wereldgodsdiensten, voornamelijk op mentale en astrale niveau’s.

Fanatisme, vaste theologische stellingen en materialistische 
zelfzucht worden actief georganiseerd in kerken van alle
continenten en alle richtingen.

De komende strijd zal ook binnen de kerken zelf uitbreken.

De strijd zal zich dan ook uitstrekken tot de denkende mensen, die 
de religie hebben afgewezen.

Voor diegenen, die ontvankelijk zijn voor de nieuwe geestelijke 
invloeden: zij worden geconfronteerd met datgene wat oud en 
ingeburgerd is.



Methoden die gebruikt worden

Negatieve krachten passen hun methoden op innerlijke
gebieden mentaal psychologisch toe, zoals:

Het via pers, radio en tv vervormen van het menselijk denken.
De verspreiding van halve waarheden.
Het aan anderen toeschrijven van valse motieven.
Het oprakelen van grieven uit het verleden.
Het voorspellen van op handen zijnde moeilijkheden.
Het voeden van vroegere voordelen en haatgevoelens.
Het benadrukken van religieuze en nationale verschillen.



Stappen tot de nieuwe 
Wereldorde

Wanneer goede wil in de toekomst tot uitdrukking komt, gebeuren er
twee dingen:

Bepaalde energieën worden vrijgegeven, waardoor men tot de juiste 
menselijke verhoudingen kan komen, met vrede of synthese als 
resultaat.

De machten van het kwaad zullen doeltreffend verslagen worden, 
zodat zij nooit meer in staat zullen zijn een algehele verwoesting 
op aarde aan te richten.



Eenlijnigheid en Aanpassing in 
de Hiërarchie

Alvorens de Hiërarchie kan verschijnen, moet de band tussen een 
hoofd-Ashram en zijn hulp-Ashrams stevig worden vastgelegd.

Hoofd-Ashrams (Hiërarchie) moeten dichter bij Shamballa gebracht 
worden en daardoor onder invloed van de eerste straal (de Wil van 
God) komen te staan.

Ditzelfde geldt voor de mensheid, die een punt van intelligente 
ontwikkeling heeft bereikt, waardoor een nauwere betrekking tot de 
Hiërarchie mogelijk wordt.

Onderschikte Ashrams worden gestimuleerd, nieuwe Ashrams 
worden langzaam gevormd, want er zijn nog geen 49 lagere 
Ashrams.



Eenlijnigheid in de Hiërarchie
De wisselwerking zal in toenemende mate voortduren tot het jaar 
2025.

Vanaf 1945 tot 2025 zullen grote veranderingen plaatsvinden en 
op de grote Algemene Vergadering in 2025 zal naar alle 
waarschijnlijkheid de datum worden vastgesteld voor de eerste
fase van het Naar Buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie.

De huidige fase van 1975 tot 2025 wordt technisch het Stadium van 
de Voorloper genoemd.

Dit is in wezen een voorbereiding om de te volgen werkwijzen te 
testen met als doel de juiste methoden en resultaten aan het licht 
te brengen.



Aanpassing op Stoffelijk Gebied

Bij de aanpassing bereiden de Leden van de Hiërarchie zich voor 
op het objectieve werk van publieke expressie.

Hun probleem is de weerstand tegen de aantrekkingskracht van de 
lagere trillingen.

Telepathische wisselwerking met discipelen wordt versterkt.

Voor de Meesters bestaat geen astraal gebied, maar Zij moeten 
wel leren op dit gebied te werken.

Zij gaan door het gebied van begoocheling heen, om dan aan te 
tonen, dat mist door licht kan worden verdreven.



Het Naar Buiten Treden in het 
Bewustzijn van de Discipel

Discipelen die door de verschillende Ashrams worden uitgezonden,
zijn zich bij hun komst op aarde niet bewust van een hoge zending,
noch kennen zij de aard van de taak, die hun subjectief is 
toegewezen.

Dit kan alleen in bepaalde gevallen als ingewijde en met als doel 
een prominente positie in de wereld te zullen gaan bekleden. Zij 
kunnen in hun jeugd de overtuiging van een zending hebben en 
zich vanaf het begin instellen op hun levenstaak.

Voor de meesten geldt: bepaalde gaven, aangeboren talenten, 
begiftigd met onverwoestbare idealen en een brein, dat reageert op 
een goed ontwikkeld denkvermogen.



Het Naar Buiten Treden in het 
Bewustzijn van de Discipel

Zij zullen op normale wijze en door eigen voorkeur hun weg vinden 
in dat menselijk arbeidsveld.

De bedoeling van de Hiërarchie zal hun gewoonlijk onbekend zijn, 
alhoewel hun activiteit hun dringend noodzakelijk lijkt die ten koste 
van alles gedaan moet worden.

Het werk wat zij doen ontstaat uit een natuurlijke neiging en niet uit 
een drang naar gehoorzaamheid aan instructies van de een of 
andere Meester.

Ingeval de discipel zeer gevorderd is, kan hij zich later bewust 
worden van zijn hoge zending en weten dat het geen fanatiek 
oogmerk van eigen vinding is, maar een vastomlijnde taak die hij 
op zich genomen heeft volgens het plan van de Ashram.



De Werkzaamheden van een Ashram 
in de Fysieke Wereld.

De reorganisatie van de wereldgodsdiensten.

De geleidelijke ontbinding van het orthodoxe Joods geloof.
Zie artikel over het Joodse Probleem.

Voorbereiding van een nieuwe openbaring

Een nauwere verbinding van de Hiërarchie met de mensheid 
bevorderen.

Een poging een (godsdienst)oorlog af te wenden.



Reorganisatie van 
Wereldgodsdiensten

De verouderde theologie van alle religies moeten uitgeschakeld
worden, zodat kerken de ontvangers van geestelijke inspiratie
kunnen worden.



Reorganisatie van 
Wereldgodsdiensten

Als niets van deze dingen gebeurt, dan stuurt de mensheid op een 
godsdienstoorlog aan, in vergelijking waarmee de afgelopen 
oorlog kinderspel zal zijn.

Hele volkeren zullen worden verwikkeld in vijandigheden en 
haatgevoelens. Politici van alle naties zullen profijt trekken uit de 
situatie door een oorlog te ontketenen.

Geen haatgevoelens zijn zo groot en gaan zo diep als die, welke 
door de godsdiensten aangemoedigd worden.



De Nieuwe Wereldgodsdienst

Het Bewustzijn van ieder individu, verworven door eigen onderzoek
en gebaseerd op levenservaringen erkent de Immanente God en 
vormt samen met anderen de ene godsdienst.

De nieuwe vorm van de ene godsdienst zal de godsdienst van de 
Grote Benadering zijn. 

Benaderingen tussen de mensheid en de Geestelijke Centra, die 
nu achter de schermen werken.

De samenwerking tussen groepen van werkers op het stoffelijke
gebied en de geestelijke groepen op het innerlijk gebied, zoals de 
Ashrams.



De Nieuwe Wereldgodsdienst
De Nieuwe groep van Werelddienaren bereidt de mensheid voor op:

De Transcendente God.
De Immanente God of ziel.
Het erkennen van het bestaan van de ziel, die de erkenning is van 
Onsterfelijkheid.
De Broederschap van de mensen - God in uitdrukking.
Evolutie van Bewustzijn.
De grote Benadering: de bewuste samenwerking tussen De 
Geestelijke Hiërarchie en mensheid en de mogelijkheid van de 
Wederkomst van de Christus.



Maatregelen in het Proces van 
Het Naar Buiten Treden

Alle leden van de Ashrams in de Hiërarchie zullen werkzaam zijn als 
leden van de menselijke familie. Zij zullen verschijnen als:

Gewone politici
Zakenmensen
Financiers
Professoren
Opvoeders
Burgemeesters
Godsdienstleraren
Wetenschapsmensen
Kunstenaars
Filosofen
Bewaarders van ethische bewegingen.



De Drie Fasen

Het voorbereidingswerk bestaat uit 3 fasen.
De eerste fase:

Vanaf 1945 waarin alleenstaande discipelen en ingewijden (over de 
hele wereld verspreid) de taak van afbraak te vervullen hebben, 
plus de aankondiging van nieuwe beginselen.

Zij banen de weg voor de eerste georganiseerde groep van 
discipelen en ingewijden – komend uit bepaalde Ashrams – die de 
volgende fase van het werk zullen verrichten.



De Drie Fasen
De tweede Fase:

Het Stadium van de Voorloper genoemd. Het eerst werkelijk naar 
buiten treden (in fasen) van de Ashrams op grote en georganiseerde 
schaal. Dit betreft de 1e, 2e en 7e straals Ashrams.

De ware bouwers van de nieuwe wereld en van de nieuwe 
beschaving.

Zij zullen in de meeste landen de leiding op zich nemen en hoge 
functies bekleden.

Zij worden niet gekozen omdat zij discipelen of ingewijden zijn, 
maar op grond van bekwaamheid, innerlijke bewustheid, alles 
omvattend bewustzijn, geschoold denkvermogen met een 
gehoorzaam brein. 



De Drie Fasen

De derde Fase:

Dit stadium van de verschijning van de Christus en de Meesters 
van Wijsheid – gepland tegen 2025 – is afhankelijk van de 
doeltreffendheid van de hardwerkende discipelen, die de oudere 
leden zijn van de Nieuwe groep van Werelddienaren.

De eerste groep bereidt de mensheid voor op de mogelijkheid
ervan, de tweede groep bereidt metterdaad voor op de 
wederkomst zelf. 



De Verspreiding van 
Voorbereidende Aard (1)

Discipelen en ingewijden die vanaf 1975 uit de 1e, 2e, en 7e straals
Ashrams zullen komen en als voorhoede van de Hiërarchie
dienen, zullen de inlichtingen van de Hiërarchie aan de hand van de 
volgende richtlijnen verstrekken:



De Verspreiding van 
Voorbereidende Aard (2)

De nadruk moet worden gelegd op de evolutie van bewustzijn van 
de mensheid met haar bijzondere aandacht voor haar doel: 
Volmaaktheid. Niet de idealistische volmaaktheid van de 
dromerige mysticus, maar de beheersing over haar instrument. 
De ziel met haar voertuigen: fysiek, astraal, mentaal.

De Samenstelling van de Mens moet onderwezen worden.

Het verband van de individuele ziel met alle zielen moet onderricht 
worden – groepsbewustzijn – en daarmee het besef van het 
verschijnen van mensen op aarde, die in het dagelijkse leven door 
hun ziel worden bestuurd.



De Verspreiding van 
Voorbereidende Aard (3)

Uit dit verband kan het feit van de Geestelijke Hiërarchie worden 
afgeleid en daarmee kan de nadruk worden gelegd op het normale
van Hun bestaan.

Als dit besef algemeen is geworden, zal ook het denkvermogen van 
de mens kunnen omvatten - door middel van eigen onderzoek - dat 
er opeenvolgende graden van bewustzijn zijn, die lopen van 
proefleerling tot hen die het meesterschap hebben bereikt.

Zo zal langzamerhand het begrip van het lichamelijk bestaan van de 
Meesters als vaststaand feit worden aanvaard en zich een nieuwe
denkwijze over de Christus (Immanent en transcendent) 
ontwikkelen.



De Verspreiding van 
Voorbereidende Aard (4)

Er zal meer nadruk gelegd worden op het zich ontwikkelend Plan 
en het besef van dit Plan zal worden erkend door bestudering van 
de menselijke familie.

Door nauwkeurige beschouwing van de geschiedenis, door 
vergelijkende analyse van oude en moderne beschavingen en 
culturen.

Ook de grillige en fantastische voorstelling van de Hiërarchie die
alle occulte bewegingen en de verschillende afdelingen van de 
Theosofische beweging en de Rozenkruisers gekleurd hebben, zal 
door dergelijk onderzoek verdwijnen.



Het Vormen van Ashrams (1)
Meesters hebben miljoenen jaren achter de schermen gewerkt. Het 
denkvermogen, brein en het stoffelijk lichaam - met toestemming -
van Hun discipelen gebruikend om Hun doeleinden te bewerkstelligen.

Zulke werkers, die onder hiërarchische inspiratie staan zijn beslist niet 
mediamiek.

Zij hebben juist contact met hun eigen ziel en met de Meester van de 
Ashram tot stand gebracht. Zij kunnen hiërarchische inprentingen
opvangen, zij kennen de plannen, die de Meester tracht uit te voeren en 
de medewerking wordt bewust gegeven.

Zij worden volkomen vrij gelaten om te werken op een manier, die hun 
het beste toe lijkt, nadat ze de inlichtingen en inspiratie behoorlijk 
hebben verwerkt.



Het Vormen van Ashrams (2)
De eerste les die men moet leren bij dit voorbereidingswerk is het 
beheersen van de gedachten en zich ontvankelijk maken voor 
hiërarchische inprentingen.

De taak van voorbereiding is gebaseerd op twee gebeurtenissen:

Het organiseren van bepaalde Ashrams van de Meesters in de 
verschillende landen van de wereld, waar doeltreffend gewerkt 
kan worden.

Eerst komt het naar buiten treden van de Ashrams (die 
geleidelijk een mini-hiërarchie zal vormen) en de organisatie 
ervan op het stoffelijk gebied. Op een latere datum de 
Wederkomst van de Christus.



Het Vormen van Ashrams (3)
De Hiërarchie heeft ervoor gezorgd, dat de leer van het Nieuwe 
Tijdperk ter verspreiding gegeven is aan aspiranten en discipelen 
van de wereld.

Ze laat zo snel mogelijk – binnen de wet – nieuwe discipelen in 
Hun Ashrams toe en in de hal van Inwijding.

Tegelijkertijd wordt er naar competente discipelen en naar 
gevoelige en bereidwillige aspiranten gezocht.

Deze discipelen leggen de nadruk op intelligentie en geestelijke 
vrijheid, die tot vrije en begrijpende samenwerking zal leiden.



Het Vormen van Ashrams (4)

De vraag is nu naar helder denkende mannen en vrouwen.

Er wordt niet gezocht naar een fanaticus of een persoon die niets
anders dan het ideaal ziet en die niet in staat is met succes te 
werken met de toestanden en de dingen zoals ze zijn en die niet het 
onvermijdelijke compromis kan toepassen.



De Gevolgen van het Naar Buiten 
Treden

Bij de Grote Toenadering van de Hiërarchie tot de mensheid en 
Haar Verschijning op het stoffelijk gebied, zullen er centra van
energie-uitzending te vinden zijn.

Plaatsen waar gerichte energieën heen kunnen stromen om het 
scheppingsproces te bewerkstelligen. Uiteindelijk zal aan het 
hoofd van een energiecentrum of Ashram een Meester staan.Te 
weten:

Londen voor het Britse Rijk
New York voor het Westelijk halfrond
Genève voor Europa met inbegrip van Rusland
Tokyo voor het Verre Oosten
Darjeeling voor India en het grootste deel van Azie.



De Gevolgen van het Naar Buiten 
Treden

Het organiseren van deze vijf centra zal langzaam en geleidelijk tot 
stand komen.

In elke Ashram zal eerst een 2e straals werelddiscipel aanwezig zijn, 
omdat het eerst gaat om de opvoeding in de Nieuwe Tijd. Hij zal 
gevolgd worden door een 7e straals discipel en dan gaat het om 
Synthese van subjectieve en objectieve ideeën en plannen en van 
geformuleerd denken.

Uiteindelijk zal een Meester een belangrijk energiecentrum tot stand 
brengen. Tegelijkertijd zal zijn Ashram op Buddhisch gebied werken, 
omdat het gehele personeel nog niet voor het naar buiten treden is 
opgeroepen. De Ashram zal derhalve op twee bewustzijnsgebieden
werken.



De Gevolgen van het Naar Buiten 
Treden

De discipelen van de 2e straals Ashram begonnen hun 
voorbereidend werk omstreeks 1825 en namen kort na 1860 in 
kracht toe op het stoffelijk gebied.

De nieuwe beschaving zal zich ontwikkelen uit het denken van de 
grote massa, het zal niet langer een beschaving zijn die door 
regeringen wordt opgelegd.

De fundamentele eisen die alle Ashrams moeten bezitten:
Innerlijke groepseenheid, synthese van begrip, loyaliteit aan de
Hiërarchie, gelijkgerichte en gedisciplineerde levenshouding.
Gelijkheid van doelstelling, d.w.z. begrip en waardering voor het 
hiërarchisch Plan, vereende gelijkheid van de Ashrams om tot 
instinctief en intuïtief telepathisch contact te komen.



De Gevolgen van het Naar Buiten 
Treden

De moderne Ashram is nu tot een groepsbeweging of groepsneiging tot
de Christus geworden bij het vervullen van het hiërarchisch Plan. Dit is 
een mentale benadering en niet hetzelfde als de voortdurende aspiratie 
waarmee de VOLGELING van de Christus vervuld is, daar diens denken 
alleen op de Christus is gericht en niet op Het Plan (of het werk).

De Werelddienaren worden in de aura van de gedachtestromen van de 
Christus gebracht, terwijl Zij hun gedachten formuleren en een 
gedachtevorm scheppen.

Dit is noodzakelijk alvorens de Wederkomst tot manifestatie kan komen.

Telepathisch contact tussen de individuele discipel en de Christus zijn 
niet nodig of wenselijk.



Aanpassing van de Ashrams aan 
het leven op het Stoffelijk Gebied

De stralen in deze cyclus, die werkzaam en in openbaring zijn, zijn 
overeenkomstig het Plan en ter voorbereiding op Het Naar Buiten 
Treden van de Christus.

De Ashram van de 1e straal – het uitroeien van het kwaad; door de 
gevolgen te vernietigen wordt zuiverheid tot stand gebracht.

De Ashram van de 2e straal – daarmee wordt het aankweken van 
het goede mogelijk en dat zijn de Bouwers.

De Ashram van de 7e straal – het samenbrengen van geestelijke 
energie met materie. Speciaal werk van de 7e straal die nu in 
openbaring is.



Aanpassing van de Ashrams aan 
het leven op het Stoffelijk Gebied

De Wetenschap van toegepaste Reiniging.

Het elimineren van wat ongewenst is en het Licht belemmert en het 
verschaffen van toegang aan het gewenste: het Goede, het Schone 
en het Ware.

De Wetenschap van de Verlossing.
De toegepaste kunst van esoterie en van geestelijke levenswijze.



Aanpassing van de Ashrams aan 
het leven op het Stoffelijk Gebied

Het ontdekken van aspiranten die zich dichtbij het stadium van de 
aangenomen discipel bevinden, omdat het taalprobleem geen 
moeilijkheden oplevert.

Volgende stap: trainingsproces in telepathische ontvankelijkheid 
waardoor gevoeligheid voor Hiërarchische inprenting ontstaat.

Aspiranten moeten dan ook op het mentale gebied gezocht worden. 
Intuïtie is nutteloos zonder een hoge graad van intelligentie. Intuïtie 
openbaart geen esoterische waarheden. Intuïtie is het werktuig voor 
groepswaarneming.



Aanpassing van de Ashrams aan 
het leven op het Stoffelijk Gebied

Methode: alle neigingen om iets te registreren uitschakelen, alleen 
een wijs begrip van het punt van evolutie van degenen waarmee 
men in contact komt.

Werkwijze: de vereiste energie op een zodanige wijze richten, dat 
uitgezonden liefde de ontvanger helpt en de discipel beschermt
tegen onnodig contact.



Samenvatting van het werk van 
de Ashrams op het stoffelijk 

gebied

Het scheppen en verlevendigen van de Nieuwe Wereldgodsdienst.

Het langzamerhand reorganiseren van de Sociale orde. Een orde, 
die vrij is van onderdrukking, vervolging van minderheden, 
materialisme en trots.

Het openlijk invoeren van het inwijdingsstelsel. Dit zal de groei en 
het begrip van symboliek met zich meebrengen.

De exoterische opleiding ( de Nieuwe Psychologie)van discipelen 
en van de mensheid in deze cyclus.



Wil, Wil ten Goede, Goede Wil

De sleutel tot de Hiërarchie en Haar Verschijning in stoffelijke vorm 
en de daarmee samengaande materialisatie van het Koninkrijk 
Gods onder de mensen is de eenvoudige waarheid van de 
Immanente God.

Het is de sleutel tot het evolutionaire proces en de eeuwige hoop 
van alle vormen in alle natuurrijken.



Wil, Wil ten Goede, Goede Wil

Dit is de centrale waarheid, de overtuigende waarheid en de 
onthullende waarheid, die ten grondslag ligt aan alle inlichtingen 
over de Hiërarchie en deze zal door de volgende generatie van 
discipelen verspreid worden,

Als deze waarheid met de feiten overeenstemt en aangetoond kan 
worden, dan is het bestaan van de Hiërarchie bewezen en het 
eeuwige bestaan van het koninkrijk Gods op aarde een authentiek
feit geworden.


