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Liefde en de normen van de Almacht

‘Je moet luisteren Jisra’eel! Je moet erop letten te doen wat het beste

voor je is en wat je sterk zal doen toenemen zoals Jehoewa , de

Almacht van je voorvaders, heeft beloofd. Een land vloeiend van

melk en honing! Besef Jisra’eel dat Jehoewa onze Almacht is.

Jehoewa komt op de eerste plaats. Je Almacht Jehoewa moet je trouw

blijven met heel je gezindheid, met heel je wezen en met al wat in je

macht ligt. De uitspraken die ik je

thans opleg moet je ter harte nemen

en die je zonen inprenten. Daarover

spreek je als je thuis bent, als je

onderweg bent, als je gaat rusten en

als je opstaat. Je knoopt ze tot een

bewijs op je hand en legt ze tot een

kenteken tussen je ogen. Je schrijft

ze op de deurposten van je huis en

in je poorten.’ (SB 620) . . . ‘maar je medemens moet je respecteren

zoals je dat zelf wilt zijn. . . (SB 413)

De staat der natuur

Om een goed inzicht te krijgen wat liefde wezenlijk inhoudt is het

nuttig om het begrip eens van een heel andere kant te benaderen en

ons in de eerste plaats te oriënteren op de natuur. Dat klinkt

misschien wat vreemd, omdat we gewend zijn de liefde alleen te

betrekken op de mens. Als er al sprake is van liefde en de natuur dan

komen ons beelden voor ogen van mensen met grote liefde voor

dieren en die daarmee omgaan alsof het mensen zijn. Dan worden

dieren geknuffeld en verwend tot ze er letterlijk dood bij neervallen.

Nee, we moeten ons oriënteren op de natuur op zich, alsof er geen

mensen zouden bestaan. 
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Als we aan de natuur denken dan zien we die over het algemeen als

een organisch geheel. Alles lijkt op alles afgestemd. Sommigen zien

de natuur als één grote voedselketen, waarin maar één wet geldt: eten

en/of gegeten worden. Dat alles komt op ons mensen niet erg

liefdevol over. O zeker, we kijken met ontroering naar de zorg van

dieren voor hun jongen. We hebben het over levenslange trouw van

sommige dierenparen. Maar dat neemt niet weg dat, de herbivoren

(planteneters) uitgezonderd, de jonge dieren toch weer gevoed

moeten worden met andere soortgenoten.  De natuur lijkt niet anders

te zijn dan één grote

voedingsruif van levende

creaturen, een soort zelf

bedienende bio-industrie.

Dat ontlokt bij niet

weinigen de gedachte dat

de natuur wreed is. Want

een dier in de vrije natuur

m o e t  v o o r t d u r e n d

oppassen, terwijl het

vrolijk bezig is soortgenoten op te peuzelen, om niet zelf door een

ander verorberd te worden. Het lijkt een niet zeer begerenswaardig

bestaan, zeker niet voor de herbivoren die een zeer gewilde prooi zijn

voor de carnivoren. 

Er zijn daarom mensen die vinden dat liever alle dieren herbivoren,

planteneters hadden moeten zijn. Zeker, dan zou geen enkel dierlijk

wezen meer tot prooi dienen. Maar dat levert een ander schrikbeeld

op. Er zou een ongebreidelde groei van alle soorten tot stand komen.

De plantenwereld zou zo’n dierlijke overbevolking nooit  in stand

kunnen houden. Het gevolg is gemakkelijk te raden. Uiteindelijk zou

dit uitlopen op een massale sterfte van dieren door de hongerdood. En
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Wist je dat er in Nederland per jaar meer dan

450.000.000 dieren worden afgeslacht in de

bio-industrie!?

waar zouden al die ontelbare kadavers moeten blijven, want die

zouden dan ook niet meer ‘opgepeuzeld’ worden. 

Van welk standpunt men het ook bekijkt, in de natuur mag een

creatuur van geluk spreken als hij op ‘natuurlijke‘ wijze aan zijn

einde komt, om vervolgens als kadaver alsnog als lekkernij te dienen.

Maar wat de natuur betreft komt het allemaal op hetzelfde neer. Want

ook als een dier voortijdig als maaltijd dient, komt het in feite toch op

natuurlijke wijze aan zijn einde.

Je zou kunnen stellen dat alle creaturen in de natuur als het ware zijn

voorbestemd om de gehele natuur in stand te houden met het offeren

van het eigen leven. Hoe nobel eigenlijk, zulk een leven in het teken

van opofferende liefde! 

Liefde geen sentiment

De schijnbaar harde werkelijkheid van de natuur maakt ons duidelijk

dat daarin geen plaats is voor sentiment. Ook al zouden wij mensen

van mening zijn dat het er in de natuur onbarmhartig aan toe gaat, wij

kunnen geen beter systeem bedenken dan het huidige. In feite lijkt het

huidige, het enig mogelijke natuurlijke systeem. 

Om tot een goed inzicht te komen

wat allesomvattende liefde

inhoudt en betekent, ontkomen

we er niet aan om de harde

werkelijkheid van de natuur in

onze overwegingen te betrekken. 

Om te beginnen moeten we ons

realiseren dat mensen ook deel

uitmaken van de natuur. Wij

maken niet alleen deel uit van de

natuur maar spelen zelfs een

d o m i n a n t e  r o l  i n  d a t
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‘meedogenloze’ systeem. Vanuit het standpunt van de dieren bekeken

zijn de mensen van alle roofdieren de meest gevreesde. Want ook de

mensen verorberen dagelijks vele miljoenen dieren. Zij hoeven zich

zelfs niet in te spannen met het jagen

op hun prooi zoals de dieren in de

natuur. Zij hebben, dank zij hun

creatieve verstand, betere methoden

ontwikkeld om hun voedsel veilig te

stellen. Zij ‘kweken’ dieren in de

miljarden in hun grootschalige bio-

industrie. Er is maar één conclusie

mogelijk: Het meest bloeddorstige

en meest cynische roofdier in de

natuur is de mens.

Erger nog, in vergelijking met de

natuur in het algemeen is het met de

mensheid veel beroerder gesteld. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de

dierenwereld, ziet de mens er geen been in om eventueel de eigen

soort te bedreigen en te vernietigen of desnoods uit te roeien. De

geschiedenis van de mensheid is doordrenkt met bloed van de eigen

soort. De mens, die zich verbeeldt met zijn verstand en zedelijk

bewustzijn boven de ‘gewone natuur’ te staan, gedraagt zich in die

natuur als een olifant in de porseleinkast. Wie is de mens dat hij het

begrip liefde in de mond durft te nemen?

Liefde als verstandig beheer

Aan de hand van het bovenstaande lijkt het begrip liefde in ieder

geval iets uitstaande te hebben met het regelen van de gang van zaken

in de natuur. Wie ervan uitgaat dat de gehele natuur, de mensheid

incluis, is voortgekomen uit een ordening van de Almacht, kan niet

anders concluderen dan dat de Almacht liefde moet koesteren jegens
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hetgeen hij tot stand heeft gebracht. Zijn liefde zal erop gericht zijn

dat het ‘werk van zijn hand’ in stand blijft en niet vernietigd wordt.

Aangezien de gehele natuur op zichzelf kan bestaan zonder de mens,

maar de mens daarentegen volkomen afhankelijk is van de natuur,

lijkt de mens voorbestemd om van de natuur te genieten en daarvan te

leven. Om ten volle van het leven te kunnen genieten is de mens

gehouden de natuur zo te beheren dat die volledig in stand blijft en er

niets verloren gaat. Wat dat betreft is de mens geroepen uitdrukking

te geven aan de liefde van de Almacht voor de door hem gemaakte

natuur. De eerste verantwoordelijkheid van de mens is dus om liefde

te hebben voor de natuur. Om als mens te beseffen wat liefde voor de

natuur inhoudt, is die liefde om te beginnen af te meten aan de manier

waarop hij omgaat met de natuur. 

Het uitgangspunt van liefde voor de natuur is

eerbied en liefde voor degene die dit alles tot

stand heeft gebracht. Een ander aspect van

liefde voor de natuur is het besef van

verantwoordelijkheid, het weten dat je als

mens aangesteld bent als de beheerder, de

rentmeester. Dus je plaats te kennen. Verder

speelt daarbij ook het eigenbelang van de

mens een niet weg te cijferen rol. Want goed

beheer voegt meerwaarde toe aan het leven.

Goed beheer verlangt echter kennis van zaken. De mens wordt dus

aangesproken om zijn verstand te gebruiken om inzicht te krijgen in

de natuur. Om vervolgens met steeds toenemende kennis van zaken

op steeds betere wijze de natuur te beheren.

Liefde als bestuurlijke verantwoordelijkheid

Er zijn tal van redenen, veelal economische, te bedenken hoe het

komt dat de mensheid in het algemeen zo achteloos is omgegaan met
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de natuur. In plaats van tot maximale bloei te komen onder het beheer

van de mensheid heeft de natuur, onder de nietsontziende exploitatie

door de mensheid, juist zeer geleden. Gezien de huidige staat van de

natuur wordt de mensheid gedwongen om, uit zelfbehoud en tot

instandhouding van het menselijk bestaan, onverwijld haar opstelling

ten aanzien van de natuur diametraal te wijzigen. De aantasting van

de natuur is wereldomvattend en de noodzakelijke maatregelen die

getroffen moeten worden overstijgen het particuliere initiatief. De

regeringen van alle verschillende landen in de wereld zullen de

handen ineen moeten slaan en doortastende

besluiten moeten nemen. Nu reeds

veroorzaakt de ontregelde natuur ramp op

ramp en lijkt de wereld af te stevenen op een

catastrofe. 

Liefde voor de natuur beperkt zich al lang

niet meer tot het individu die met

bewondering en eerbied de bloemetjes in de

wei bekijkt of met een gevoel van

avontuurlijkheid met zijn verrekijker vogels

en herten bespiedt. Deze stille genieters zijn

er nog wel maar bespeuren slechts de

onttakeling van de natuur en waarschuwen verontrust over de

waarneembare achteruitgang.

Liefde voor de natuur vindt zijn grond in oprechte eerbied en liefde

jegens de Maker van de natuur. Liefde voor de natuur is niet alleen

een particuliere aangelegenheid maar is in feite een bestuurlijke

verantwoordelijkheid van de mensheid als geheel. Het is, zoals reeds

gezegd, een zaak van hoog niveau, van regeringen en

wereldorganisaties.
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Liefde als levensprincipe

Liefde blijkt dus niet alleen te maken te hebben met gevoelens en

emoties, zoals teveel mensen denken. Liefde heeft alles van doen met

een principiële opstelling in het leven. In feite is liefde de grondslag

van het leven zoals wij mensen het kennen. Volgens het

Verbondsboek is de enige reden voor en de zin van het menselijk

bestaan om de Almacht Jehoewa lief te hebben met ‘heel je

gezindheid, met heel je wezen en met al wat in je macht ligt’ en even

belangrijk ‘moet je de medemens respecteren zoals je dat zelf wilt

zijn’.

Over deze ‘hoofdsom der

wet’, de grondslag van

het bestaan, wordt helaas

veel te lichtvaardig

gedacht. Mensen die de

overtuiging hebben dat

alles wat bestaat bij

toeval is ontstaan, en door

een proces van evolutie

tot de huidige stand der

dingen is gekomen, zien

zich niet ‘verplicht’ om

namens een ‘Maker’, met

inspanning van alle krachten, zich in te zetten als beheerder van de

natuur en de maatschappij. Maar dat niet alleen, wie zich niet

verantwoordelijk weet om de wereld te beheren volgens de normen

van de Almacht, zal alles meer op zijn beloop laten. Ja, er is een tijd

geweest dat men tot in de geleerdste kringen dacht dat de natuur zich

wel zou aanpassen aan het gedrag van de mens. In Rusland

bijvoorbeeld zijn door onachtzaamheid immense delen van de

toendra vervuild door olielekkages uit pijpleidingen. Het was
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Grote weelde

  Schrijnende armoede

namelijk voordeliger de olie te laten weglekken dan om reparaties uit

te voeren. Men leefde in de veronderstelling dat de grond zich wel

weer zou herstellen en de natuur zich

zou aanpassen. Helaas, de enige

aanpassing van de natuur tegen het

onoordeelkundig gedrag van de mens

blijkt afsterven te zijn. 

Daar waar men de Almacht niet

liefheeft daar kwijnt het leven. En dat

geldt zowel voor de natuur als de

maatschappij. Wie op zijn minst geen

respect weet op te brengen voor de

Almacht en de door hem geordende

natuur, heeft al helemaal geen respect

v o o r  z i j n  medemensen .  D e

geschiedenis van de mensheid toont duidelijk aan hoe de groten der

aarde met grote minachting

mi l joenen  en  mi l joenen

medemensen hebben uitgebuit,

vertrapt en de dood ingejaagd.

De machtigen baadden in weelde

terwijl degenen die armlastig

werden gehouden nauwelijks

aan leven toekwamen.

Het is de hoogste tijd dat de

mensheid haar plaats leert

kennen. Er moet een keer komen

in de uitzichtloze situatie waarin

natuur en maatschappij verkeert. Het is tijd dat de ogen worden

geopend voor het universele en verlossende levensprincipe: de

normen van de Almacht.
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Nuchter en waakzaam

Liefde, de mensheid zingt erover en droomt ervan. Liefde lijkt het

enig echte verlangen van de mens. Hij hunkert ernaar. Maar helaas,

liefde is geen cadeau wat je in de schoot geworpen krijgt. Liefde is

geen kortstondig symptoom als verliefdheid. Liefde beperkt zich ook

niet tot twee mensen die zich tot elkaar aangetrokken voelen. Liefde

beperkt zich ook niet tot de kring van het eigen gezin of iets wijder,

de familie. Zouden wij mensen de liefde tot deze nauwe kring beperkt

houden dan zouden wij daarin hoegenaamd niet verschillen van de

dieren. Maar liefde reikt veel verder, liefde is allesomvattend. 

Liefde is, zoals hierboven omschreven, de grondslag van het leven.

Door zich te koesteren in slechts enige uitingen die duiden in de

richting van de waarachtige liefde, wil nog niet zeggen dat daarmee

het doel en de zin van het leven is gediend.

De mensheid dient te ontwaken uit haar romantische dromen. Zij

moet heel nuchter de feiten onder ogen durven zien en de hand aan de

ploeg slaan. En die feiten dienen zich overduidelijk aan. Laten we een

aantal op te lossen problemen,

waarmee de liefde zeker gediend

is, eens nader benoemen: 

1. De universele rechten van de

mens zouden door alle landen

bekrachtigd, ten uitvoer gebracht

en beschermd dienen te worden. 

2. Onze aarde raakt (is)

overbevolkt. Dat stelt de

mensheid voor immense en

afschrikwekkende problemen. De

bevolkingsdichtheid heeft de

mensheid echter zelf in de hand.
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Eén van de 152 kerncentrales

in Europa

Het dagelijks leven in een Amerikaanse stad

De nuchterheid gebied een verstandig en

verantwoord bevolkingsbeleid te voeren.

3. Voordat de wereldbevolking op een door

de aarde te dragen peil terugkomt, zullen wij

mensen de gevolgen van overbevolking, zoals

honger en armoede, moeten uitbannen. Ook

als dat betekent dat daarvoor op de welvaart,

die velen op aarde genieten, moet worden

ingeleverd.

4. Er is een toenemend gebrek aan zoet water

in de wereld. Nu stroomt een groot deel van

overvloedig regenwater in de ‘natte’ gebieden

ongebruikt terug in zee. Landen waar het veel

regent zouden zoetwater in grote meren en andere soorten reservoirs

kunnen opvangen en het zoete water per pijpleiding kunnen

transporteren naar droge gebieden.

5. Het energievraagstuk

moet op wereldschaal

w o r d e n  a a n g e p a k t .

Daartoe zullen enge

n a t i o n a l i s t i s c h e

o v e r w e g i n g e n

overwonnen moeten

worden. Het zou ideaal

zijn als alle benodigde

energie zou kunnen

worden gewonnen van

duurzame bronnen zoals

die nu al op beperkte schaal worden aangewend.

6. Landen zouden hun nationale aspiraties meer in een wereldwijd

perspectief moeten willen plaatsen. Een organisatie zoals die van de
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Verenigde Naties zou aan respect en gezag dienen te winnen,

waardoor conflicten zonder oorlogen zouden kunnen worden

opgelost.

De normen van de Almacht

Deze korte opsomming van een aantal op te lossen problemen in de

wereld is verre van compleet. Maar uit deze enkele voorbeelden blijkt

al dat voor de oplossing van alle problemen in de wereld er eenheid

in streven onder de mensheid moet zijn. Een door alle mensen

gedragen streven naar een ‘gezonde’ samenleving. Een samenleving

waarin een erkende en gerespecteerde plaats is voor ieder individu en

ieder talent. Een samenleving waarin de gelijkwaardigheid van alle

mensen vanzelfsprekend is. Een samenleving die haar

verantwoordelijkheid jegens de natuur onderkent en daadwerkelijk

daarover het beheer wil voeren. Zulk een samenleving is geen utopie.

Die samenleving is de wil van de Almacht. Het is het verlangen van

de Almacht dat de mens zijn verantwoordelijkheid daartoe onderkent

en daaraan uitvoering geeft. Noodzakelijkerwijs zal aan zulk een

samenleving een voor alle mensen aanvaardbare universele leefwijze

ten grondslag moeten liggen. Die universele leefwijze kan niet anders

dan gebaseerd zijn op het principe dat liefde heet. Liefde vindt haar
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uitdrukking in de normen van de Almacht. Met schade en schande

heeft de mensheid dit inzicht moeten verwerven. Dit leidt maar tot

één nuchtere conclusie: Het leven heeft alleen doel en zin als het

beantwoordt aan de liefde. En de liefde krijgt alleen gestalte als de

mensheid haar verantwoordelijkheid neemt en de wereld beheert

volgens de normen van de Almacht. Dat is liefde in de praktijk.

 

N.K.

   

 

      

     

  

   


