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WE ZIJN NODIG 

Mijn vrienden, verlies de moed niet! Wij zijn voor deze tijden gemaakt. 

Ik heb de laatste tijd gehoord van zovelen die echt verbijsterd zijn. 

Ze maken zich zorgen over de toestand in de wereld op dit moment. 

We leven in een wereld waarin we ons bijna dagelijks verbazen  

en dikwijls terecht woedend zijn over de nieuwste schending van datgene  

wat voor beschaafde mensen, voor mensen met visie, belangrijk is. 

Wat jullie vaststellen klopt. Adembenemend schittert de hoogmoed  

waarmee sommigen hun steun verlenen aan gruweldaden tegen kinderen,  

ouderen, gewone mensen, de armen, de kwetsbaren, de hulpelozen. 

Toch vraag ik jullie vriendelijk maar dringend:  

verspil je geestkracht niet met te jammeren over deze moeilijke tijden. 

En vooral: verlies de hoop niet,  

met name omdat wij nu juist voor deze moeilijke tijden gemaakt zijn. 

Ja! Jarenlang hebben we geleerd, geoefend, zijn we in training geweest, 

hebben we gewacht om elkaar te ontmoeten  op precies dit terrein voor ons dienstwerk. 

Ik groeide op aan de Grote Meren en ik herken een zeewaardig schip als ik er een zie. 

En als het gaat over ontwaakte zielen: 

er zijn nooit meer geschikte vaartuigen op het water geweest dan er nu zijn,  

over heel de wereld. 

Ze zijn volledig uitgerust en als nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid  

in staat om elkaar signalen te geven. Kijk over de voorsteven:  

er zijn duizenden boten van rechtschapen zielen mét jou op de wateren. 

De fineerlaag op je boot schilfert misschien af bij elke golf in deze vliegende storm, 

maar ik verzeker je dat de lange spanten van je voorsteven en je roer 

afkomstig zijn uit een groter bos. 

Dat lang generfde timmerhout staat bekend om zijn vermogen om stormen te doorstaan,  

heel te blijven en de zaak bij elkaar te houden, en om onverstoorbaar door te gaan. 

In elk duister tijdperk bestaat de neiging om bij de pakken neer te gaan zitten 

vanwege al het onheil en alles wat er verkeerd is in de wereld. 

Focus daar niet op. 

Er is ook de neiging om je te laten verzwakken door je bezig te houden met dingen 

die buiten je bereik liggen, die tóch niet kunnen. 

Focus daar niet op. Dat is de wind gebruiken zonder de zeilen te hijsen. 

We zijn nodig. Dat is alles wat we weten. 

En we ontmoeten weerstand, maar we zullen we des te meer grote zielen ontmoeten 

die ons begroeten, liefhebben en gidsen. 

En we zullen ze herkennen wanneer ze op ons pad verschijnen. 

Zei je niet dat je een gelovige bent? 

Zei je niet dat je jezelf hebt verbonden aan een grotere stem? 



Vroeg je niet om genade? 

Herinner je je niet dat leven in genade betekent dat je je onderwerpt aan een grotere stem? 

Het is niet onze taak om de hele wereld tegelijk in orde te brengen, 

maar om uit te reiken naar dat deel van de wereld dat binnen ons bereik ligt om te helen. 

Elk klein ding dat één ziel in alle rust kan doen om een andere ziel te helpen, 

om een klein stukje van deze arme lijdende wereld bij te staan, zal een enorme bijdrage zijn. 

Het is ons niet gegeven om te weten welke daden de kritische massa zullen veroorzaken  

die nodig is om de doorslag te geven in de richting van een duurzaam goed,  

en ook niet door wie ze worden gesteld. 

Voor een dramatische verandering is een opeenstapeling van daden nodig, 

steeds meer, onophoudelijk. 

We weten dat niet iederéén nodig is om gerechtigheid en vrede op Aarde te brengen, 

maar enkel een kleine, vastbesloten groep,  

die niet zal opgeven bij de eerste, de tweede of de honderdste storm. 

Een van de meest rustgevende en krachtige acties die je kan ondernemen  

om in te grijpen in een stormachtige wereld is: opstaan en je ziel tonen. 

Een ziel op het dek schijnt als goud in donkere tijden. 

Het licht van de ziel strooit vonkjes, kan vlammen omhoog sturen, vormt signaalvuren, 

levert geschikt materiaal om vlam te vatten. 

De lantaren van de ziel tonen in deze overschaduwde tijden - 

woedend zijn én anderen barmhartigheid betonen, 

dat zijn allebei daden van grote moed en ze zijn hard nodig. 

Worstelende zielen vangen het licht op van andere zielen, 

die volledig zijn ontstoken en bereid zijn dat te tonen. 

Als je wilt helpen om het tumult tot bedaren te brengen,  

dan is dit een van de krachtigste dingen die je kan doen. 

Er zullen altijd momenten komen waarop je ontmoedigd bent. 

Ik heb mezelf ook vaak in mijn leven wanhopig gevoeld,  

maar ik houd geen stoel vrij voor de wanhoop. 

Ik onderhoud haar niet. Ik sta haar niet toe van mijn bord te eten 

De reden daarvan is dat ik één ding tot diep in mijn gebeente weet, net als jullie. 

Dat is: dat er geen wanhoop kan zijn als je je herinnert waarom je op Aarde kwam,  

wie jij dient en wie jou hierheen gestuurd heeft. 

De goede woorden die we spreken en de goede daden die we stellen zijn niet van ons. 

Het zijn de woorden en de daden van de Ene die ons hier bracht. 

Ik hoop dat je in deze geest dit op je muur wilt schrijven: 

‘Wanneer een groot schip in de haven ligt en is aangemeerd, is het ongetwijfeld veilig. 

Maar dat is niet waarvoor grote schepen zijn gebouwd.’ 
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