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Eindeliik dan bcschikken U en het Genootschap over
een eigen orgean. Nog ziin formaat ell onrvang 8e'

noch ttíi, die Hem even rvanhopig verwerpt, eell
kleuriger en hoopvoller gestalte veÍmag te geven.

fs onze toekomst nu waarlijk hope-
loos, zijn wij wezenliik tot den on-
dergang gedoemd?? Het feit al, dat
rvii den moed bezitten om thans te
ggtuigen, bewijst, dat wij . cultuur-
pessimisme, verwording eu vergaan
loochenen. Ondanks den, schiin,
dien we toch in alle opzichten tegen
hebberr, ziin wii zoo dwaas-idealis-
tisch om in elk komend nummer te
schrijven over het Koninkrijk Gods,
dat den mensch op aarde wacht en
dat hem het gelu\ de veiligheid en
het bewustzijn zal schenken, wanr-
naar hij de eeuwen door vertwiifeld
heeft gehunkerd, Wat ons deze ze-
kerheid geeft? Ons mènsclr-ziinl
Wij aanvaarden, dat'wii, deelen zijn
van onzen Goddelijken Schepper,
vonken van Zíin Vuur, die naar
Ziin Wil ondanks of beter juist
dóór alle belemrneringen heea tot
vlammen zullen rvorden, wa.rrin Hij
dan in Zijn volheid zal ziin belicht.

. Als Zijn kinderen zijn wii voorbe-' 
stemd niet tot ondergang malr tot

ring, màar rvc hebben dirar vrede
mee, als we bedenken, dat niets
nreteen groot was. Van belang is al-
lcen, dàt rve thans een stenr in het
pcrskapittel bezitten - één, die vol-
clocude volunte bezit ottr door te
dringcn. IIet is bittcr nooclig, dat
dit geluid nír gehoord rvordt. Nooit
was cle chaos in den mettsch en iri
de nuatschappii grooter, maar rióóit
ook was het verlangen in de ntassa
naar klaarheid zoo intens. De afge-
loopen wereldbrand heeft ottweet-
legbaar duiclelijk aangetoond, dat
kcrk noch wetertschap in staát wa-
ren het bevrijclende antwoord te
schenken op de duizenden levens-
vragen. Het beeld van onze salnen-
lcving toónt het individu, dat,,zien"
durft, een menschheid, die vechtend
of berustend, maar in beide gevallen
onrnachtig, met cle atoombom, haar
cloor ceu technisch knappe, n'taar
gecstcli jk arme rveterrschap in de
harrden gedrukt, haar ondergang
blindclings en onherroepeli jk tege-

Gii vraret naar de eelooÍsbeliÍdenis vatr
de'hemeJing,en, en ràn ons, die de wiis'
heid van deZe astrale ilÍeesters verbreiden?
Wel darr: wii rvillen lezus Christus vol-
scrr, den Coidet;iken fuids*at van allen,
áie het eoède nrstreven, want door Ziin
rvcg te gíart en cfardrverkelijk na te volgerl
wl[ tlif eischt, zullen rve Cod bezitten!

moet gaat. Een somber, ontmoedigend beeld waar-
tan noch de rvanhopig in God gcloovcnde tneusch,

stijging, tot volmaking. Wij ontleenen onze zeker-
heid voorts aan het woord van Christus, Die dezen


