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Steven Edwards, Dageraad der herrijzenis

'Zij vonden de steen van het graf afgewenteld, en ( . . . ) zij vonden het lichaam van de Here Jezus niet. (...) zie,

[er stonden] twee mannen in een blinkend gewaad bij haar, [die zeiden:] Wat zoekt gij de levende bij de doden?

Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt' (Lucas 24:2-6).



Verslag van de 170ste

algemene aprilconferentie

van De Kerk van Jezus Christus

van de Heiligen der Laatste Dagen

Toespraken en verloop van de conferentie die op 1-2 april is gehouden in het

Conferentiecentrum in Salt Lake City (Utah)

G<
eliefde broeders en zusters,

'wat vormt u een prachtige

aanblik, deze enorme groep

heiligen der laatste dagen in deze

prachtige, nieuwe zaal', met deze

woorden verwelkomde president

Gordon B. Hinckley in de eerste bij-

eenkomst van de algemene bijeen-

komst de 21 duizend leden, die

bijeen waren gekomen in het

nieuwe Conferentiecentrum van de

kerk, op steenworp afstand van de

Salt Lake -tempel en de Tabernakel.

'Het orgel is nog niet klaar, en er

zijn nog wat bouwkundige details te

verzorgen. Maar gelukkig is het werk

wel zover gevorderd dat we het

gebouw voor deze conferentie kun-

nen gebruiken.' Hij voegde daaraan

toe: 'De bouw van dit gebouw is een

stoutmoedige onderneming geweest.

We hebben ons er zorgen over

gemaakt. We hebben erover gebeden.

We hebben geluisterd naar de inge-

vingen die de Geest ons erover gaf.

En alleen toen we de bevestigende

stem van de Heer voelden, besloten

we om ermee door te gaan.'

Gedurende de tweedaagse confe-

rentie konden de leden zich verheu-

gen in dezelfde opmerkelijke

ambiance die zo kenmerkend is voor

de algemeen conferentie: gevoelige

lofzangen; devote gebeden tot onze

Vader in de hemel; krachtige, leer-

zame toespraken van de dienst-

knechten van de Heer; de

De leden stromen toe naar de

deuren van het nieuwe

Conferentiecentrum.

onmiskenbare goede luim van de

leden van de kerk; en de Geest van

de Heer, die op alle deelnemers leek

te zijn neergedaald.

Aan het eind van de slotbijeen-

komst op zondagmiddag zei presi-

dent Hinckley: 'We hebben
deelgenomen aan de 170ste alge-

mene aprilconferentie van de kerk.

We hebben dit mooie, nieuwe
gebouw voor het eerst gebruikt. Wij

zijn hier op 1 en 2 april in het jaar

2000, geweest, het begin van een

nieuwe eeuw en een geweldig nieuw

millennium. Dit alles is enorm waar-

devol. Het is een tijd voor een

nieuw begin. (. . .) Laten we de

wegen des Heren bestuderen, en

over zijn leven en leringen lezen in

de heilige Schriften die Hij ons

heeft gegeven. Laten we de tijd

nemen om een beetje te mediteren,

om na te denken over wat we kun-

nen doen om ons leven te verbete-

ren en als heilige der laatste dagen

een beter voorbeeld te zijn.'

De af te handelen bestuurlijke

zaken bestonden uit de steunverle-

ning van negen algemene autori-

teiten, die in het Eerste en Tweede

Quorum der Zeventig zijn geroe-

pen — van wie er twee van het

Tweede naar het Eerste Quorum
zijn overgegaan — en 39 nieuwe

gebiedszeventigen.

In zijn slotwoord kondigde presi-

dent Hinckley de plannen voor zes

nieuwe tempels aan, die zullen wor-

den gebouwd in Aba (Nigeria),

Asunción (Paraguay); Helsinki;

Lubbock (Texas); Snowflake
(Arizona) ; en een in het driesteden-

gebied in de staat Washington.

De conferentiebijeenkomsten

konden wereldwijd via de radio, TV
en het Internet worden gevolgd.

Voor nits zijn er videobanden van

de confererentiebijeenkomsten

beschikbaar in de meeste talen die

door de leden van de kerk worden

gesproken.— De redactie
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Zaterdagmorgenbijeenkomst
1 april 2000

getuigenis in de

hele wereld
President Gordon B. Hinckley

Dit formidabele gebouw (...) vanwaar de stemmen van de profeten als

getuigenis in de hele wereld zullen doorklinken, dat Jezus Christus de
Heiland van het mensdom is.

Tijdens de vier algemene bijeen-

komsten en de priesterschapsbijeen-

komst kunnen we in totaal ongeveer

honderdduizend mensen een plaats

bieden. We hebben echter 370 dui-

zend aanvragen voor kaartjes gehad.

Velen die hier niet meer in kunnen,

krijgen een plaats in de Tabernakel

en de Assembly Hall. Maar ondanks

dat zullen toch heel veel mensen
teleurgesteld zijn. Wij bieden onze

verontschuldigingen aan. Wij vra-

gen uw vergeving. Wij zijn niet bij

machte daar wat aan te doen. Er

willen zoveel mensen naar deze eer-

ste conferentie in de nieuwe zaal.

Helaas is dat onmogelijk. Ik was
nogal geschokt toen ik hoorde dat

de mensen van mijn eigen wijk, hier

heel dichtbij, mensen die ik liefheb,

geen kaartjes hebben gekregen.

Maar we zijn dankbaar dat de

heiligen der laatste dagen zo

enthousiast over deze nieuwe verga-

derzaal zijn. Ik hoop dat dit enthou-

siasme blijvend is, en dat we in de

toekomst bij elke conferentie een

volle zaal zullen hebben.

Dit is de nieuwste in een serie

vergaderplaatsen die ons volk

gebouwd heeft. Toen ze in deze val-

lei arriveerden, bouwden ze eerst

een bowery. Die bood bescherming

tegen de zon, maar verschafte geen

warmte en erg weinig comfort. Toen
bouwden ze de oude Tabernakel.

Die werd gevolgd door de nieuwe

Tabernakel, die nu al meer dan 130

Geliefde broeders en zusters,

wat vormt u een prachtige

aanblik, deze enorme groep

heiligen der laatste dagen in deze

prachtige, nieuwe zaal.

Het orgel is nog niet klaar, en er

zijn nog wat bouwkundige details

te verzorgen. Maar gelukkig is het

werk wel zover gevorderd dat we
het gebouw voor deze conferentie

kunnen gebruiken. Toen ik er

ongeveer een jaar geleden over

sprak, zei ik dat we het misschien

niet meteen helemaal zouden kun-

nen vullen. Er zijn drie keer zoveel

zitplaatsen als in de Tabernakel.

Maar toch hebben we nu al te wei-

nig ruimte, want alle stoelen zijn

bezet.

jaar zo goed dienst heeft gedaan.

Nu, in deze historische tijd, bij de

geboorte van een nieuwe eeuw en
het begin van een nieuw millen-

nium, hebben we dit nieuwe, fantas-

tische conferentiecentrum gebouwd.

Elke onderneming in het verleden

was een avontuur, vooral de
Tabernakel. Die was uniek van ont-

werp. Niemand had ooit zon gebouw
gebouwd. Hij is nog steeds uniek. Het
is een geweldig gebouw geweest, en
dat zal het blijven. Het blijft leven,

want ik geloof dat een gebouw eigen-

lijk een eigen leven leidt. Het zal ons

nog lang blijven dienen.

De bouw van dit gebouw is een

stoutmoedige onderneming geweest.

We hebben ons er zorgen over
gemaakt. We hebben erover gebe-

den. We hebben geluisterd naar de

ingevingen die de Geest ons erover

gaf. En alleen toen we de bevesti-

gende stem van de Heer voelden,

A H O N A
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Het panoramisch overzicht vanaf de achterkant van het plaza (begane grond) in het conferentiecentrum geeft

een goede indicatie van de omvang en capaciteit van het gebouw.

besloten we om ermee door te gaan.

Tijdens de algemene aprilconfe-

rentie van 1996 heb ik gezegd: 'Het

spijt mij dat zovelen die met ons in

de Tabernakel bijeen willen komen
vanochtend, er niet in kunnen. Er

zijn veel mensen op het terrein bui-

ten. Dit unieke en opmerkelijke

gebouw, dat gebouwd is door onze

pionier-voorouders, en is toegewijd

aan de aanbidding van de Heer, kan

met gemak zesduizend mensen her-

bergen. Sommigen van u die op die

harde houten banken zitten, zouden

dat woord gemak echter in twijfel

kunnen trekken.

'Mijn hart gaat uit naar allen die

binnen wilden, maar geen plaats

konden krijgen. Ongeveer een jaar

geleden heb ik de broeders gesugge-

reerd dat de tijd misschien is geko-

men om te kijken hoe realistisch

het is om een ander gebouw voor

onze aanbidding te bouwen, een

veel groter gebouw dat misschien

wel drie of vier keer het aantal zit-

plaatsen van dit gebouw zou heb-

ben.' (De Ster, juli 1996, blz. 61.)

Dat visioen van een nieuw
gebouw zag ik heel duidelijk voor

me. Er werden verschillende archi-

tectonische stijlen bestudeerd.

Uiteindelijk werd er een gekozen.

Het ontwerp omvatte een enorme

zaal met 21 duizend zitplaatsen, en

een theater met nog eens duizend

zitplaatsen. Er zouden geen dra-

gende pilaren zijn die het zicht op

de spreker zouden benemen. Er

zouden bomen en stromend water

op het dak komen.

Op 24 juli 1997 werd de eerste

spade gestoken, op de honderdvijf-

tigste verjaardag van de aankomst

van de pioniers in deze vallei. Dat

was een historische gebeurtenis.

We wisten dit toen nog niet,

maar in 1853 heeft Brigham Young

met betrekking tot tempels gezegd:

'De tijd zal komen dat (...) we (...)

op het dak bomen zullen planten en

visvijvers aanleggen.' (Deseret News
Weekly, 30 april 1853.)

In 1924 heeft ouderling James E.

Talmage van de Twaalf geschreven:

Tk heb al lang de mogelijkheid

gezien dat er ten noorden van de

Tabernakel een groot paviljoen

gebouwd zal worden met misschien

wel twintigduizend zitplaatsen, of

twee keer dat aantal, met verster-

kers die het mogelijk maken om alle

toespraken te horen die vanaf het

podium in de Tabernakel gehouden

worden, en bovendien een systeem

om ze uit te zenden, met in de kerk-

gebouwen of andere vergaderplaat-

het hele berggebiedsen in

ontvangers.' (Dagboek van James E.

Talmage, 29 augustus 1924, Special

Collections and Manuscripts,

Harold B. Lee Library, Brigham

JULI 2000



Young University, Provo, Utah.)

In 1940 lieten het Eerste

Presidium en de Twaalf hun architect

een ontwerp maken voor een gebouw

met negentienduizend zitplaatsen,

dat op deze plek zou komen. Dat was

zestig jaar geleden. Ze dachten erover

na, bespraken het, maar lieten het

idee uiteindelijk vallen.

Die uitspraken en daden waren
wonderbaarlijk profetisch. Wij wis-

ten er niets van. Ze zijn allemaal

onder onze aandacht gekomen sinds

we aan de bouw begonnen zijn.

We hebben geen tempel gebouwd
met bomen en visvijvers op het dak.

Maar op dit heilige gebouw hebben
we veel bomen en stromend water.

Brigham Young kan dit gebouw zo

dichtbij de tempel al voorzien heb-

ben. Wij hebben nu waar broeder

Talmage aan dacht, en nog veel,

veel meer. Deze bijeenkomsten wor-

den niet alleen gehoord door allen

die in het conferentiecentrum zit-

ten, maar ze worden via de radio, tv

en kabel doorgegeven, en worden
per satelliet uitgezonden naar
Europa, Mexico en Zuid-Amerika.

Wij bereiken een veel groter gebied

dan het berggebied waarover broe-

der Talmage het had. Wij bereiken

een gebied ver over de grenzen van

de Verenigde Staten en Canada. Wij

bereiken in feite de hele wereld.

Dit is echt een schitterend

gebouw. Ik ken geen enkel soortgelijk

gebouw dat in eerste instantie als

plek van aanbidding gebouwd is, dat

zo groot is en zoveel zitplaatsen

heeft. Het heeft een prachtig ont-

werp, het is mooi afgewerkt en
gemeubileerd en is uiterst nuttig. Het
is van gewapend beton gebouwd,
naar de hoogste seismische normen
voor dit gebied. Het beton is afge-

werkt met graniet uit dezelfde groeve

als het gesteente van de tempel.

Beide gebouwen vertonen dezelfde

vlekken in het graniet.

Het interieur is prachtig, en won-
derbaarlijk indrukwekkend. Het is

gigantisch, en is zo gebouwd dat

niets het zicht op de spreker

beneemt. De tapijten, de marmeren
vloeren, de gedecoreerde muren,
het mooie hang- en sluitwerk en het

prachtige hout stralen alle nut uit,

maar zijn tegelijk bijzonder fraai.

Het zal een geweldige uitbreiding

van deze stad blijken te zijn. Er zul-

len hier niet alleen algemene confe-

renties worden gehouden, en enkele

andere godsdienstoefeningen, maar
het zal ook dienen als cultureel cen-

trum voor de allerbeste artistieke

presentaties. Wij hopen dat hier ook

mensen zullen komen die niet van
ons geloof zijn, dat ze de ambiance

van deze prachtige plek zullen erva-

ren, en dankbaar zullen zijn dat hij

bestaat. We danken allen die zo hard

hebben gewerkt om zo ver te komen:

de architecten met wie wij zo vaak

vergaderd hebben; de hoofdaanne-

mers, die met z'n drieën hebben
samengewerkt; de onderaannemers;

en de honderden vaklieden die hier

hebben gewerkt; de hoofdopziener,

de bouwinspecteurs van de

gemeente, en allen die een bijdrage

hebben geleverd aan dit project. Zij

hebben gezamenlijk een herculische

taak volbracht om ervoor te zorgen

dat wij hier vanmorgen bijeen kon-

den komen. Ik ben blij dat velen van

hen hier aanwezig zijn.

En nu, broeders en zusters, wil ik u

iets vertellen over een specifiek

onderdeel van dit prachtige gebouw.

Als ik een beetje persoonlijk en mis-

schien zelfs sentimenteel word, dan

hoop ik dat u mij dat zult vergeven.

Ik ben gek op bomen. Toen ik nog

jong was, woonden we 's zomers op

een boerderij, een fruitkwekerij. Elk

jaar plantten we in dit seizoen bomen.

Volgens mij is er sinds ik getrouwd

ben nooit een voorjaar voorbijgegaan,

behalve de twee of drie jaar dat we
hier niet waren, of ik heb bomen
geplant — ten minste een of twee

fruitbomen, schaduwgevende bomen,

sierbomen, verschillende soorten

sparren, en dennenbomen tussen de

coniferen. Ik ben gek op bomen.

Ongeveer 36 jaar geleden heb ik

een zwarte walnotenboom geplant.

Dat was op een vrij volle plek, waar

hij recht opgaand groeide, in de rich-

ting van het zonlicht. Een jaar gele-

den ging hij om de een of andere

reden dood. Maar notenhout is kost-

baar hout voor meubilair. Ik belde

broeder Ben Banks van de Zeventig,

die voordat hij voltijds voor de kerk

ging werken in hardhout had gehan-

deld. Hij kwam met zijn twee zonen,

de een is bisschop en de ander is pas

ontheven als bisschop, en zij leiden nu
zijn zaak, naar de boom kijken. Voor

zover zij konden zien, was het dege-

lijk, goed en prachtig hout. Een van
hen suggereerde dat er een prachtig

spreekgestoelte voor deze zaal uit kon
worden gemaakt. Dat idee sprak me
erg aan. De boom werd omgehakt en

vervolgens in twee stukken gedeeld.

Toen volgde het lange droogproces—
eerst op natuurlijke wijze, en daarna

in een oven. De houtblokken werden

in platen gezaagd in Salem (Utah).

Daarna werden ze naar het houtbe-

werkingsbedrijf Fetzer gebracht, waar

vaklieden dit fantastische spreekge-

stoelte ontwierpen en bouwden met
dat hout.

Het eindproduct is prachtig. Ik

wilde dat u het allemaal van dichtbij

kon bekijken. Het is een staaltje van
uitzonderlijk vakmanschap, en nu sta

ik hier tot u te spreken vanaf de boom
die ik in mijn achtertuin geplant heb,

waar mijn kinderen gespeeld hebben

en ook opgegroeid zijn.

Het is een emotionele kwestie

voor me. Ik heb nog een of twee

zwarte walnotenbomen geplant. Ik

ben er al lang niet meer als ze vol-

groeid zijn. Maar als die tijd komt,

en dit prachtige spreekgestoelte ver-

sleten is, misschien is een ervan dan
goed genoeg om als vervanging te

dienen. Ik wil ouderling Banks en
zijn zoons, Ben en Bradley, en de

vaklieden die dit ontworpen en
gebouwd hebben, mijn grote dank
betuigen omdat zij het mogelijk

hebben gemaakt om dit formidabele

gebouw een persoonlijk tintje te

geven, dit gebouw vanwaar de stem-

men van de profeten als getuigenis

in de hele wereld zullen doorklin-

ken, dat Jezus Christus de Heiland

van het mensdom is.

Ik wil aan allen die dit heilige

gebouw mogelijk hebben gemaakt,

en u allen die hier bijeen bent voor

deze historische gebeurtenis, mijn

dank en waardering uitspreken,

mijn liefde en dankbaarheid voor

deze dag en voor dit heilige en
prachtige huis van aanbidding. In de

naam van Jezus Christus. Amen. D
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Tongen als van vuur

die zich verdeelden
President Boyd K. Packer
Waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen

In elke taal leidt de Geest van God — de Heilige Geest— elk lid van de kerk.

Het gedicht:

We zijn allen blind totdat we zien

dat in het [universele] plan

niets het maken waard is

tenzij de mens erdoor groeien kan.

Waarom bouwen we mooie gebou-

wen
als de bouw van de mens stagneert?

We bouwen vergeefs aan de wereld

Als de bouwer niet gaandeweg

leert.
1

Met de bouwer in gedachte,

beginnen we een halve wereld hier

vandaan en tweeduizend jaar gele-

den aan de rivier de Jordaan met
Johannes de Doper. Hij verkon-

digde: 'Ik doop u met water tot

bekering, maar Hij, die na mij komt,

is sterker dan ik. (...) Die zal u

dopen met de Heilige Geest en met
vuur.'

2

'Toen kwam Jezus uit Galilea

naar de Jordaan tot Johannes, om
Zich door hem te laten dopen. 3

'[Toen Jezus opkwam] uit het

water, zie de hemelen openden zich,

en hij zag de Geest Gods [de Heilige

Geest] nederdalen als een duif en

op Hem komen.

'En zie, een stem uit de hemelen
zeide: Deze is mijn Zoon, de
geliefde, in wie Ik mijn welbehagen

heb.'
4

Jezus ging naar de woestijn;

Lucifer kwam Hem verleiden.
5

Jezus

ontzenuwde elke verleiding met
schriftuur.

'Er staat geschreven: Niet alleen

van brood zal de mens leven.'
6

Denkt u dat het voor de spre-

kers in deze conferentie

mogelijk is om de aandacht

van de luisteraars van dit schitte-

rende gebouw af te leiden en die te

richten op het doel waarvoor het

gebouwd is?

Misschien lukt dat met een gelij-

kenis en een gedicht.

De gelijkenis: Een koopman die

kostbare juwelen zocht, vond einde-

lijk de volmaakte parel. Hij liet de

beste handwerksman een schitte-

rend juwelenkistje maken en voeren

met blauw fluweel. Hij stelde zijn

parel van grote waarde ten toon

zodat ook anderen van zijn schat

konden genieten. Hij keek toe toen

de mensen kwamen kijken. Weldra

keerde hij zich verdrietig af. Ze

bewonderden het kistje, niet de

parel.

'Er staat ook geschreven: Gij zult

de Here, uw God, niet verzoeken.' 7

'Er staat immers geschreven: De
Here, uw God, zult gij aanbidden en

Hem alleen dienen.' 8

Denkt u daar goed over na.

Geconfronteerd met het verderf zelf,

ontleende de Heer bescherming aan
de Schriften.

Jezus koos twaalf van zijn discipe-

len en ordende die tot apostel.

Petrus, Jakobus en Johannes;
Andreas, Filippus, Bartolomeüs,

Tomas, Matteüs, Simon, Jakobus,

Judas en Judas. Het waren gewone
mannen die door de Farizeeën

beschreven werden als 'ongeletterd

en eenvoudig'.
9

De Twaalf volgden Hem. Hij

onderwees hen in de leer.

Hij gebood hun alle volken te

onderwijzen en iedereen die wilde

geloven, te dopen. 10

Voordat Hij heenging, beloofde

Hij: 'Maar de Trooster, de Heilige

Geest, die de Vader zenden zal in

mijn naam, die zal u alles leren en u

te binnen brengen al wat Ik u

gezegd heb.'
11

Jezus werd gekruisigd. Op de
derde dag stond Hij op uit het graf.

Hij gaf zijn apostelen verdere
instructies; en toen, voordat Hij

opsteeg naar de hemel, zei Hij: 'En

zie, Ik doe de belofte mijns Vaders

op u komen. Maar gij moet in de

stad blijven, totdat gij bekleed
wordt met kracht uit den hoge.'

12

Die kracht bleef niet lang uit. Op
de pinksterdag waren de Twaalf in

een huis bij elkaar:

'En eensklaps kwam er uit de
hemel een geluid als van een gewel-

dige windvlaag (...)

'En er vertoonden zich aan hen
tongen als van vuur die zich ver-

deelden en het zette zich op ieder

van hen.

'En zij werden allen vervuld met
de Heilige Geest.'

13

Daarmee bezaten de Twaalf alle

macht.

Toen zij die dag spraken, verwon-

derden de mensen zich, want ieder-

een hoorde het in zijn eigen taal —
achttien verschillende talen.

14

De apostelen gingen op weg om
iedereen te dopen die hun woorden
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zou geloven. Maar de doop tot

bekering was niet genoeg.
15

Paulus vond twaalf mannen die

zich al door Johannes de Doper had-

den laten dopen en vroeg: 'Hebt gij

de Heilige Geest ontvangen? (...)

[Zij antwoordden:] 'Wij hebben
zelfs niet gehoord, dat er een Heilige

Geest is.'
16

[Toen] lieten zij zich dopen in de

naam van de Here Jezus',
17 en 'toen

Paulus hun de handen oplegde,

kwam de Heilige Geest over hen.'
18

Het patroon was vastgesteld,

zoals dat vanaf het begin het geval

was geweest.
19 We worden lid van de

kerk van Jezus Christus door 'doop

door onderdompeling tot vergeving

der zonden'.
20 Daarna wordt, in een

afzonderlijke verordening, de

onschatbare gave van de Heilige

Geest bevestigd door handoplegging

door hen die het gezag bezitten om
'het evangelie te prediken en de

verordeningen ervan te bedienen.' 21

Ondanks de tegenwerking vestig-

den de Twaalf de kerk van Jezus

Christus, en ondanks de vervolgin-

gen, kwam zij tot bloei.

Maar bij het verstrijken van de

eeuwen werd de vlam zwakker en

doofde. Verordeningen werden ver-

anderd of prijsgegeven. De lijn was

verbroken en het gezag om de

Heilige Geest als gave te bevestigen,

was verdwenen. De duisternis van

de afval was over de wereld geko-

men.

Maar zoals het vanaf het begin al

geweest was, werden rechtschapen

mensen geïnspireerd door de Geest

van God. 22

We staan diep in de schuld bij

degenen die protest aantekenden en

bij de hervormers die de Schriften

hebben bewaard en vertaald. Zij

wisten dat er iets verloren was

gegaan. Zij hielden de vlam zo goed

mogelijk brandend. Velen van hen

waren martelaars. Maar protesteren

was niet genoeg; en de hervormers

konden ook niet herstellen wat ver-

loren was gegaan.

Na verloop van tijd ontstond er

een grote verscheidenheid aan ker-

ken.

Toen alles voorbereid was, ver-

schenen de Vader en de Zoon in het

bos aan de jonge Joseph, en werden

de woorden die aan de rivier de

Jordaan gesproken waren, opnieuw

gehoord: 'Deze is mijn geliefde Zoon
— hoor Hem!' 23

Joseph Smith werd het instru-

ment van de herstelling.

Johannes de Doper herstelde 'het

priesterschap van Aaron, dat de

sleutels omvat van de bediening van

engelen en van het evangelie der

bekering, en van doop door onder-

dompeling voor de vergeving van

zonden'.
24

Petrus, Jakobus en Johannes her-

stelden het ambt van apostel met
het hogere priesterschap. Daarmee

kreeg men het gezag om de godde-

lijke, kostbare gave van de Heilige

Geest te verlenen.
25

Op 6 april 1830 werd De Kerk

van Jezus Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen georganiseerd.

De algemene autoriteiten gingen op

weg om te onderwijzen en te dopen.

Negen maanden later kwam er een

correctie, een openbaring:

'Gij dooptet in water tot beke-

ring, maar zij ontvingen de Heilige

Geest niet;

'Maar nu geef Ik u een gebod, dat

gij in water zult dopen— evenals de

apostelen van ouds — en zij zullen

de Heilige Geest ontvangen door

handoplegging.'
26

Een maand later werd dat gebod

herhaald: 'Op allen, die gij in water

zult dopen, [zult] gij uw handen leg-

gen, en zij zullen de gave des

Heiligen Geestes ontvangen.'
27

Die gave is hetzelfde voor ieder

President Thomas S. Monson, eerste raadgever in het Eerste Presidium (links), president Gordon B. Hinckley

en president James E. Faust, tweede raadgever in het Eerste Presidium, in een onderonsje vóór het begin van

een conferentiebijeenkomst.
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Deze foto geeft een goed beeld van de drie zitniveaus in het Conferentiecentrum: plaza, bordes en balkon.

die zich bekeert en zich laat dopen
— jongens, meisjes, vrouwen en

mannen.

We leven in moeilijke tijden —
zeer moeilijke tijden. Wij hopen,

bidden om betere tijden. Maar dat

zal niet gebeuren. Dat zeggen de

profetieën ons. Als volk, als gezin of

als persoon zullen we niet vrij zijn

van komende beproevingen.
Niemand zal gevrijwaard blijven van

de beproevingen die normaal zijn

voor gezin en werk, teleurstellingen,

verdriet, gezondheid, ouder worden,

en uiteindelijk de dood.

Wat moeten wij dan doen? Die

vraag kregen de Twaalf op de pink-

sterdag. Petrus antwoordde:
'Bekeert u en een ieder van u late

zich dopen op de naam van Jezus

Christus, tot vergeving van uw zon-

den, en gij zult de gave des Heiligen

Geestes ontvangen.'
28

Hij zei: 'Voor u is de belofte en

voor uw kinderen en voor allen, die

verre zijn.'
29

Diezelfde vraag — 'Wat moeten
we doen?' — werd aan de profeet

Nephi gesteld. Hij gaf hetzelfde ant-

woord als Petrus: '[Neem] de naam
van Christus door de doop op u (...)

dan komt de doop door vuur en met
de Heilige Geest.'

30

'Herinnert gij u niet, dat ik u

zeide, dat wanneer gij de Heilige

Geest hadt ontvangen, gij de taal der

engelen zoudt kunnen spreken? (...)

'Engelen spreken door de macht
van de Heilige Geest; daarom spre-

ken zij de woorden van Christus.

Daarom zeide ik tot u: Verheugt u

in Christus' woorden, want
Christus' woorden zullen u alles zeg-

gen, wat gij moet doen.

'Indien gij nu deze woorden niet

kunt verstaan, nadat ik ze heb
gesproken, dan is het, omdat gij niet

vraagt noch klopt; daarom wordt gij

niet tot het licht geleid, maar moet
gij in duisternis omkomen.

'Want ik zeg u nogmaals, dat

indien gij door de poort zult ingaan,

en de Heilige Geest ontvangt, Deze u

alles zal tonen, wat gij moet doen.'
31

Wij hoeven niet bang te zijn voor

de toekomst. We hebben alle reden

om blij te zijn en weinig reden om
bang te zijn. Als wij de aanwijzingen

van de Geest volgen, zullen we vei-

lig zijn, wat de toekomst ook mag
brengen. Ons zal getoond worden
wat we moeten doen.

Christus heeft beloofd: '[De

Vader] zal u een andere Trooster

geven, (...) de Geest der waarheid,

die de wereld niet kan ontvangen,

want zij ziet Hem niet en kent Hem
niet; maar gij kent Hem, want Hij

blijft bij u en zal in u zijn.'
32

Teveel van ons zijn als degenen
van wie de Heer zei dat ze tot Hem
kwamen 'met een gebroken hart en

een verslagen geest, (...) [en] ten

tijde hunner bekering met vuur en

met de Heilige Geest werden
gedoopt, en zij wisten het niet,

ni

Stelt u zich dat voor: 'En zij wis-

ten het niet.' Het is niet ongewoon
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dat iemand die gave heeft ontvan-

gen en het niet echt weet.

Ik vrees dat die goddelijke gave

verduisterd wordt door program-

ma's, activiteiten, schema's en heel

veel vergaderingen. We moeten
overal en nergens heen, er is zoveel

te doen in deze rumoerige wereld.

We kunnen het te druk hebben om
aandacht te schenken aan de inge-

vingen van de Heilige Geest.

De stem van de Geest is stil en

zacht— een stem die eerder gevoeld

wordt dan gehoord. Het is een gees-

telijke stem die in uw geest komt als

een gedachte in uw hart.

Overal ter wereld zijn gewone
mannen, vrouwen en kinderen zich

er niet volledig van bewust dat zij

die gave hebben. Zij zijn hun gezin

tot zegen, geven les, prediken en

dienen door de Geest die in hen is.

In elke taal leidt de Geest van God
— de Heilige Geest— elk lid van de

kerk of kan Hij dat doen. Iedereen

wordt uitgenodigd om te komen, zich

te bekeren, zich te laten dopen en die

heilige gave te ontvangen.

Ondanks tegenwerking zal de

kerk bloeien; en ondanks vervolging

zal zij groeien.

Aan Joseph Smith werd
gevraagd: 'In welk opzicht verschilt

uw godsdienst van andere godsdien-

sten.' Hij antwoordde: 'Alle andere

punten worden omvat door de gave

van de Heilige Geest.'
34

Die gave wekt men door gebed

en verfijnd men door 'gehoorzaam-

heid aan de wetten en verordenin-

gen van het evangelie'.
35

Men verstikt hem door overtre-

ding en verwaarlozing.

En weldra komen we erachter dat

de verleider — de tegenstander —
dezelfde kanalen naar ons verstand

en ons hart gebruikt om ons te verlei-

den tot het kwaad, tot luiheid, twist

en zelfs tot daden van de duisternis.

Hij kan onze gedachten overnemen

en ons verleiden tot het kwade.

Maar ieder van ons heeft keuze-

vrijheid. Overal en altijd is licht

machtiger dan duisternis.

De priesterschap is georganiseerd

om te zorgen voor een ononderbro-

ken lijn van gezag om te dopen en

de Heilige Geest te verlenen. Altijd

worden er in onze buurt leiders en

leerkrachten geroepen en aangesteld

om ons les te geven en te corrigeren.

We kunnen de influisteringen van

verleidingen leren onderscheiden,

en de inspiratie van de Heilige Geest

volgen.

We leven in een heerlijke tijd!

Ongeacht de beproevingen die ons

te wachten staan, kunnen we het

antwoord vinden op de vraag: 'Wat

moeten we doen?' Wij en onze dier-

baren zullen geleid, gecorrigeerd,

beschermd en getroost worden.

Hij heeft gezegd: 'Vrede laat Ik

u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk

de wereld die geeft, geef Ik hem u.

Uw hart worde niet ontroerd of ver-

saagd.'
36

Zo zeker als ik weet dat ik hier sta

en u daar bent, weet ik dat Jezus de

Christus is. Hij leeft! Ik weet dat de

gave van de Heilige Geest, een hei-

lige, geestelijke kracht, een constante

metgezel kan zijn voor iedereen die

hem wil ontvangen. Ik bid dat het

getuigenis van de Heilige Geest dit

getuigenis bij u zal bevestigen. In de

naam van Jezus Christus. Amen. D

NOTEN
1

.

Edwin Markham, 'Man-Making',

Masterpieces ofReligious Verse, bezorgd door

James Dalton Morrison (1948), blz. 419.

2. Matteüs3:ll.

3. Matteüs 3:13.

4. Matteüs 3:16-17.

5. Zie Matteüs 4:1-11.

6. Matteüs 4:4.

7. Matteüs 4:7.

8. Matteüs 4:10.

9. Handelingen 4:13.

10. Zie Matteüs 28:19.

11. Johannes 14:26.

12. Lucas 24:49.

13. Handelingen 2:2-4.

14- Zie Handelingen 2:7-11.

15. Zie Handelingen 2:38.

16. Handelingen 19:2; zie ook

Teachings of the Prophet Joseph Smith, verza-

meld door Joseph Fielding Smith (1976),

blz. 263, 336.

17. Handelingen 19:5.

18. Handelingen 19:6.

19. Zie Mozes 6:65-66.

20. Geloofsartikelen 1:4.

21. Geloofsartikelen 1:5.

22. Ziel Nephi 10:17-19.

23. Geschiedenis van Joseph Smith

1:17.

24. Leer en Verbonden 13:1.

25. Zie LV 27:12-13.

26. LV 35:5-6.

27. LV 39:23.

28. Handelingen 2:38.

29. Handelingen 2:39.

30. 2 Nephi 31:13.

31. 2 Nephi 32:2-5.

32. Johannes 14:16-17.

33. 3 Nephi 9:20; cursivering toege-

voegd.

34. History of the Church, deel 4, blz. 42.

35. Geloofsartikelen 1:3.

36. Johannes 14:27.
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Toekomstige leiders

Ouderling Harold G. Hillam
van het Presidium der Zeventig

Ik bid dat jullie eerbied voor heilige zaken zullen ontwikkelen, respect

voor oudere mensen en de wil om de geboden te onderhouden. Ik bid dat

jullie de Heiland willen leren kennen.

Welke kinderen zullen in de wijk of

ring werkzaam zijn? Zal er nu een toe-

komstig lid van de Twaalf naar de con-

ferentie luisteren, of hier zelfs aanwezig

zijn? Welke jongeman zal eenmaal als

president van de kerk werkzaam zijn,

als er miljoenen leden zijn bijgekomen?

Toen deze gedachten door mijn

hoofd speelden, besefte ik dat jullie

als jongeren nog veel moeten leren.

Jullie zullen je moeten voorbereiden

op die enorme taken in een tijd dat

de tegenstander in de wereld onge-

hinderd tegenstand kan bieden aan

alles wat goed en fatsoenlijk is. Jullie

moeten nog veel leren, maar ik wil

graag drie punten met jullie behan-

delen die volgens mij uitermate

belangrijk zijn.

Ten eerste moeten jullie respect

ontwikkelen voor alles wat heilig is

en voor andere mensen, in het bij-

zonder volwassenen.

De Heer instrueerde Mozes uit-

gebreid in heilige zaken en op hei-

lige plaatsen. Toen Mozes naar de

brandende braamstruik liep die niet

door vuur verteerd werd, gebood de

Heer: 'Kom niet dichterbij: doe uw
schoenen van uw voeten, want de

plaats, waarop gij staat, is heilige

grond' (Exodus 3:5). Ook wij heb-

ben de kans om naar heilige plaat-

sen te gaan. Tempels, kerkgebouwen

en jullie thuis behoren eerbied af te

dwingen omdat ze heilig zijn.

Het is belangrijk dat jullie alles

wat volgens de Heer heilig is, herken-

nen en waarderen. Vooral de heilige

aard van jullie lichaam is erg belang-

rijk. De apostel Paulus noemde ons

lichaam een tempel die we van God
hebben gekregen (zie 1 Korintiërs

Tijdens de laatste algemene

conferentie werd mijn aan-

dacht op iets relatief onbe-

langrijks gevestigd. Een stropdas!

Toen het kinderkoor aan het zingen

was, werd een van de tv-camera's op

een jongetje in het koor gericht. Hij

dacht dat hij zichzelf op een van de

monitors zag, maar wist het waar-

schijnlijk niet helemaal zeker. Dus
deed hij het volgende: door zijn

stropdas bijna onmerkbaar heen en

weer te bewegen, wist hij het zeker

— ja— hij was het werkelijk!

Door deze eenvoudige handeling

kwamen er veel gedachten bij mij

op. Toen ik naar die jongens en meisjes

keek, dacht ik: deze kinderen vertegen-

woordigen miljoenen jongens en meisjes

over de hele wereld. Hoe zal deze

geweldige kerk eruit zien als zij de leef-

tijd van de leiders hier hebhen bereikt,

en wat voor rol zullen ze in de opmer-

kelijke toekomst van de kerk spelen?

6:19). Wat erg als jullie je bepaalde

kansen in het leven ontzeggen door

opzettelijk je lichaam te ontsieren of

je verstand door drugs te verdoven.

Haal geen onzedelijke handelingen

met je lichaam uit. Kleed je fatsoen-

lijk, en doe niet mee aan de slonzige

mode. Als je de moed hebt om je

bescheiden te kleden en modegrillen

te vermijden, zul je merken dat zelfre-

spect een metgezel van gehoorzaam-

heid is, en dat de Heer je zal helpen.

Uit ons gedrag en onze kleding

blijkt ons respect voor onze omge-
ving en onszelf. Daar wil ik graag

een voorbeeld van geven. Een van
de natuurlijke gevolgen van het zen-

dingswerk is de verandering die

nieuwe leden ondergaan, vooral

jongetjes, jongemannen en vaders.

Als ze naar de kerk gaan, willen ze

er net zo uitzien als de zendelingen.

Dat geeft duidelijk aan hoe belang-

rijk het is om er als lid van De Kerk

van Jezus Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen uit te zien.

De woorden van de profeten in

de Schriften en in de hedendaagse

openbaringen zijn ook heilig. Zij zijn

het woord van de Heer aan ons.

Behandel ze met respect, door er

aandachtig naar te luisteren en ze in

je leven toe te passen.

Jongelui, ik wil jullie aanmoedigen

om altijd eerbiedig en beleefd te zijn

jegens je ouders en andere mensen, in

het bijzonder degenen die ouder zijn

dan jullie. Mijn vader heeft me
geleerd dat iedereen binnen en bui-

ten de kerk een titel heeft, zoals mijn-

heer, mevrouw, broeder, zuster,

bisschop, ouderling of president, en

dat men ze met respect aanspreekt.

Toen ik zes jaar was, bekrachtigde

mijn vader dit beginsel toen ik me
vreselijk vergiste en onze plaatselijke

kruidenier bij zijn voornaam noemde.

Toen we de winkel uitliepen, zei mijn

vader resoluut dat ik geen respect

had getoond voor een ouder iemand.

Ik ben die ervaring nooit vergeten;

zelfs nu, zestig jaar later, weet ik de

naam van de kruidenier nog. Ik weet

zelfs zijn voornaam nog.

Ten tweede is het belangrijk dat

we er zelf voor moeten kiezen om de

geboden te leren en te onderhou-

den. Voordat je je aan de geboden
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kunt houden, moet je weten wat ze

inhouden. Je leert de geboden door

de lessen die je krijgt. Daarom zijn

de gezinsavond, de lessen op zondag

en het seminarie zo belangrijk. Door
gebed, schriftstudie en persoonlijke

openbaring leer je de geboden door

middel van de Geest kennen.

Je moet je gedachten zó rein hou-

den dat je de zachte influisteringen

van de Geest kunt herkennen en er

gehoor aan kunt geven. Kies zorg-

vuldig uit wat voor informatie je in

je denken toelaat. Vermijd het rom-

melige lawaai van de wereld. De
televisie, films en vooral Internet

kunnen je een adembenemend uit-

zicht op de wereld geven. Je kunt er

opbouwende, goede en inspirerende

informatie vinden. Maar onjuist

gebruik van deze technologieën kan

ertoe leiden dat onbetamelijke

gedachten de overhand krijgen,

zodat je de zachte influisteringen

van de Geest niet kunt horen. Als je

iedere dag in overeenstemming met

de Geest leeft, net als de jonge pro-

feet Samuël, kun je de Heer te zeg-

gen: 'Spreek, want uw knecht hoort'

(1 Samuël 3:10).

Ten derde is het belangrijk dat

we liefde voor de Heiland ontwikke-

len. Kennis over de Heiland is een

natuurlijk onderdeel van jullie gods-

dienstige opleiding. De Heiland ken-

nen vereist gehoorzaamheid, gebed,

de nabijheid van de Geest, en open-

baring.

Ik richt mij nu even tot de

leerkrachten: tot u ouders, priester-

schapsleiders, bisschoppen, ringpre-

sidenten en leerkrachten in het

jeugdwerk, de jongevrouwen, de

jongemannen en de zondagsschool.

De Heer heeft tegen iedereen

gezegd dat 'de waarde van zielen

groot is in Gods ogen' (LV 18:10).

Wij hebben allemaal tot taak deze

fijne jongemannen en jongevrouwen

onderwijs en leiding te geven, en

een voorbeeld voor hen te zijn.

Zoals in een bekend liedje staat:

'Hoe zullen ze het weten, tenzij wij

het ze vertellen?' En daar kunnen
we misschien aan toevoegen: 'Hoe

zullen ze het weten, tenzij wij het ze

laten zien?' (Children's Songbook, blz.

182-185.)

Iedere leider en iedere leer-

kracht, waar ook ter wereld, heeft

Lichtval over de bustes van de presidenten van de kerk in het nieuwe Conferentiecentrum.
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de taak om door middel van de

Geest in het evangelie te onderwij-

zen. De jongens en meisjes die u les-

geeft, hebben de kans om
uitstekende ouders en toekomstige

leiders van de kerk te worden. Ik

hoop dat u zich hen in hun toekom-

stige taken kunt voorstellen. Ergens

geeft een leerkracht les aan een jon-

geman die op een dag als profeet van

God hier op het podium zal zitten.

Wat een prachtige gelegenheid.

En nu wil ik me tot mijn jonge

vriend met de stropdas richten, ja, je

bent het echt. Jij en miljoenen ande-

ren zullen — als jullie je goed voor-

bereiden— de getrouwe moeders en

vaders in de kerk worden en de toe-

komstige leiders van de Heer. Jullie

zullen de leerkrachten en leiders zijn

die de kerk over de hele wereld ver-

der zullen vestigen. Waarschijnlijk

zul je af en toe in de spiegel moeten

kijken en jezelf aan de grote zending

moeten herinneren die voor je ligt.

En misschien wil je dan wel even

met je stropdas heen en weer
zwaaien, om jezelf aan je belangrijke

zending in de toekomst te herinne-

ren. Ik hoop dat jullie je taken eer-

lijk en goed zullen vervullen.

Ik bid dat jullie eerbied voor hei-

lige zaken zullen ontwikkelen,
respect voor oudere mensen en de

wil om de geboden te onderhouden.

Ik bid dat jullie de Heiland willen

leren kennen en zijn verzoening

steeds beter zullen begrijpen. Ik

vraag de Heer om jullie te helpen,

en om jullie getuigenis te voegen bij

die van de hedendaagse profeten en

apostelen, die hebben gezegd: 'Wij

getuigen, als zijn naar behoren geor-

dende apostelen, dat Jezus de

levende Christus is, de onsterfelijke

Zoon van God. Hij is de grote

Koning Immanuël, die Zich nu aan

de rechterhand van zijn Vader
bevindt. Hij is het licht, het leven en

de hoop van de wereld. Zijn weg is

het pad dat leidt tot geluk in dit

leven en tot het eeuwige leven in de

wereld hierna. God zij dank voor de

weergaloze gave van zijn goddelijke

Zoon.' ('De levende Christus — het

getuigenis van de apostelen.')

Daarvan getuig ik in de naam van

Jezus Christus. Amen. D

Lang en gelukkig leven
Coleen K. Menlove
Algemeen presidente jeugdwerk

De Heiland, Jezus Christus, heeft ons de weg naar geluk getoond en alles

verteld wat we nodig hebben om gelukkig te zijn.

vreugde mogen hebben' (2 Nephi
2:25). We hebben hier en nu de

kans om geluk te verkrijgen dat ver-

der reikt dan ons leven op aarde;

daarvoor moeten we echter weten
wat het is en waar we het kunnen
vinden.

In het Boek van Mormon legt

Lehi aan zijn zoon Jakob uit dat

geluk het gevolg is van gehoorzaam-

heid. Hij zegt Jakob dat er aan eeu-

wige wetten zowel straffen als

mogelijkheden tot geluk verbonden

zijn. Als wij Gods wetten niet

gehoorzamen, ondergaan we de

straffen, maar als we gehoorzamen,

oogsten we geluk (zie 2 Nephi 2:10).

Geluk wordt gedeeltelijk veroor-

zaakt door de afwezigheid van spijt,

schuld en zonde.

De profeet Joseph Smith heeft

gezegd: 'Geluk is het oogmerk en de

bedoeling van ons bestaan; en dat

zal ook het resultaat zijn als wij het

pad volgen dat er naartoe leidt; en

dat pad is deugd, rechtschapenheid,

getrouwheid, heiligheid en alle

geboden van God onderhouden.'

(Teachings of the Prophet Joseph Smith,

samengesteld door Joseph Fielding

Smith [1976], blz. 255-256.)

Een jonge vriendin, Emily, heeft

dat zelf ontdekt. Emily had geen
getuigenis van het evangelie en

vroeg zich af of ze actief zou blijven

in de kerk of haar geluk elders zou

gaan beproeven. Terwijl ze zoekende

was, viel het haar op dat van alle

mensen en gezinnen om haar heen
degenen die actief waren in de kerk,

het gelukkigst waren. Na die ont-

dekking besloot ze dat ze, hoewel ze

geen volledig getuigenis had van de

waarheid van het evangelie, toch

Kinderen zijn gek op verhalen.

Als kind werd ik onmiddel-

lijk geboeid door verhalen

die begonnen met de woorden: 'Er

was eens'. Die verhalen eindigden

vaak met: 'En zij leefden nog lang

en gelukkig'. Ik heb het gevoel dat

kinderen niet de enigen zijn die

door die zinnetjes geboeid raken.

Wij verlangen er allemaal naar dat

het 'er was eens' van ons leven

gevolgd wordt door zoveel geluk dat

het vervolgens het 'nog lang en
gelukkig' van onze hoop en onze

dromen wordt.

Wij leven in ons 'er was eens'.

Wij bevinden ons nu op aarde in de

proeftijd van het sterfelijk leven. In

ons voorsterfelijk bestaan '[jubel-

den] al de zonen Gods' (Job 38:7)

toen we het grote heilsplan aan-

vaardden. We keken blij uit naar

ons verblijf op aarde waar we de

kans kregen om geestelijk te

groeien. 'De mensen zijn, opdat zij
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deel wilde blijven uitmaken van iets

waar mensen zo gelukkig van wer-

den. Het woord evangelie betekent

'goed nieuws', en zoals Emily ont-

dekte, is het goede nieuws dat het

evangelie ons heel gelukkig kan
maken.

Maar, zult u misschien denken,

zelfs in de kerk zijn er ongelukkige

mensen of mensen die gewoonlijk

wel gelukkig zijn maar periodiek te

maken krijgen met spanning, zor-

gen, moeilijkheden en ontmoedi-

ging. Ook dat is onderdeel van het

grote plan van geluk. Het sterfelijk

leven is een proeftijd, wat inhoudt

dat er periodes moeten zijn waarin

we pijn en emotionele verwarring

ondergaan. Maar als we geduldig

vertrouwen op het eeuwige plan,

kunnen we elke dag gelukkig zijn en

hopen op 'nog lang en gelukkig'.

Ouderling Boyd K. Packer heeft

uitgelegd: 'Het leven was bedoeld

als uitdaging. Enige zorg, enige moe-

deloosheid, enige teleurstelling, en

zelfs enig falen is normaal. Leer onze

leden dat ze, als ze af en toe eens

een slechte dag hebben, of een paar

achter elkaar, toch standvastig moe-

ten blijven en de zaken onder ogen

moeten zien. Het komt goed. Onze
strijd in het leven heeft een belang-

rijk doel.' (That All May Be Edified

[1982],blz.94.)

Het verhaal van onze zoektocht

naar geluk is dusdanig geschreven

dat zelfs die moeilijke periodes —
als we op God blijven vertrouwen

en zijn geboden altijd blijven nale-

ven — ons dichter zullen brengen

bij het geluk dat we zoeken. De
Heiland heeft gezegd: 'In de wereld

lijdt gij verdrukking, maar houdt
goede moed, Ik heb de wereld over-

wonnen' (Johannes 16:33).

De Heiland, Jezus Christus, heeft

ons de weg naar geluk getoond en

alles verteld wat we nodig hebben
om gelukkig te zijn. Als we de lerin-

gen van de Heiland bestuderen en

daardoor het doel van ons bestaan

begrijpen, voelen we ons gelukkig

en uiten we dat.

In de Leer en Verbonden zegt de

Heer dat we Hem moeten aanbid-

den 'met een blijmoedig hart en

gelaat' (LV 59:15). We kunnen een

snellere en zekerder koers volgen

naar ons 'nog lang en gelukkig' door

bepaalde gewoonten en gedragingen

te ontwikkelen die ons geluk bevor-

deren.

Onze profeet, Gordon B.

Hinckley, is een goed voorbeeld van

iemand met een blijmoedig hart. Hij

heeft geschreven: 'Ik ben een opti-

mist! (...) Ik verzoek u op te hou-

den naar stormen te zoeken en meer

van het zonlicht te genieten. Ik stel

voor dat we op onze tocht door het

leven "nadruk leggen op het posi-

tieve".' (Standing for Something

[2000], blz. 101.)

Kinderen zijn meestal een goed

voorbeeld van een 'blijmoedig hart

en gelaat'. Zij hebben een gevoel

voor geluk en optimisme dat ande-

ren uitnodigt mee te genieten.

Mijn man en ik trakteerden onze

kleinzoon voor zijn vierde verjaar-

dag op een lunch. Na de lunch, op

de terugweg, zat hij op de achter-

bank, met de gordel om. Voorin

bespraken we de plannen voor de

dag, maar ik hoorde het kereltje in

zichzelf praten. Hij zei steeds maar

weer: 'Ik ben zo'n gelukkig jongetje,

ik ben zo'n gelukkig jongetje.' Hij

deelde zijn vreugde mee aan ieder

die maar wilde luisteren.

We kunnen van die kleintjes

leren hoe eenvoudig geluk kan zijn.

Ik wil u deelgenoot maken van uit-

spraken van jeugdwerkkinderen die

ons leren wat geluk is en waar we
het kunnen vinden.

Een kind merkte op: 'Geluk ziet

er uit als een glimlach die je in de

ogen van mensen kunt zien en dan

weet je dat ze echt gelukkig zijn.'

Dit kind weet dat geluk zo eenvou-

dig is als een glimlach.

Kort geleden haalde ik bij een

kruidenierszaak snel iets voor het

avondeten. Toen ik de hoek omging,

stond ik pal voor een oudere man.

Ik glimlachte, blij dat we niet tegen

elkaar opgebotst waren. Hij glim-

lachte en zei: 'Dank u voor uw glim-

lach. Dat had ik net nodig.' Ik had

ook zijn glimlach nodig. Glimlach
— dat maakt veel uit, voor uzelf en

voor anderen. Hoe zou het leven

zijn als we geen glimlachjes konden

geven en ontvangen?

Geluk is niet alleen eenvoudig,

we kunnen het ook nog elke dag

ervaren. Geluk is overal om ons

heen. We kunnen het elk moment
voelen. Sommige kinderen zeiden:

'Geluk is een groot woord met alle-

maal bloemen eromheen.' Een
ander kind zei dat het eruit ziet als

'een regenboog'. 'Als de zon.' We
moeten eraan denken dat het nu,

ondanks alle problemen van het

leven, de tijd is om gelukkig te zijn.

Een paar maanden geleden had
ik de gelegenheid om met vier van

mijn kleinkinderen een ochtend-

wandeling in de bergen te maken.

We namen allemaal een zak mee om
schatten uit de natuur te verzame-

len. Terwijl we zochten naar stuk^

ken voor onze verzameling, vonden

we veel verschillende kleuren,

patronen en structuren in bladeren

en stenen. Het was moeilijk om te

kiezen. Ik merkte al gauw dat de

zakken van de kinderen vol raakten.

Elk blad dat de kinderen kozen was

uniek, maar omdat het laat in de

herfst was, hadden de meeste blade-

ren donkere vochtplekken, onregel-

matige vormen of vage kleuren.

Daarom aarzelde ik om iets in mijn

zak te doen. Ik zocht een blad met

de helderste kleuren en zonder
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gebreken. Als het niet volmaakt

was, wilde ik het niet bewaren.

Maar dat betekende dat er weinig in

mijn zak terechtkwam.

Later, toen ik daarover nadacht,

besefte ik dat ik mezelf veel vreugde

en geluk had onthouden. Ik had
geen waardering voor het unieke van

de voorwerpen omdat ik zocht naar

wat ik als volmaakt beschouwde.
Mijn kleinkinderen waren verstandi-

ger geweest dan ik. Zij hadden geno-

ten van de vreemde vormen en de

vlekken van de bladeren. Zij giechel-

den en genoten van de knisperige

brosheid van de stervende bladeren

en waren verrukt van de zachte, ver-

vaagde kleuren. Zij vulden hun zak-

ken met schatten. Wij kunnen het

unieke geluk en de schoonheid van

elke dag over het hoofd zien als we
zo gespitst zijn op hetgeen we verlan-

gen in plaats van op hetgeen de Heer

met ons van plan is.

Geluk is kennis van het evangelie

van Jezus Christus. Een kind zei:

'Geluk ziet er vredig uit, net als

Jezus en onze hemelse Vader.'

Kortgeleden, toen ik een jeugd-

werk bijwoonde en een kind van

veertien maanden op schoot had,

keek zij omhoog en zag een plaat

van de Heiland aan de muur. Haar

gezichtje straalde toen ze met haar

pas verworven spreekvaardigheid

zei: 'Jezus'. Misschien begrijpt dit

kleintje wat een vreugde het is als je

de Heiland kent.

De reine liefde van Christus te

kennen en te voelen, vult onze ziel

met intense vreugde. Het is weten

dat vergeving van onze fouten

mogelijk is. Dankzij de verzoening

van de Heiland, die aan de eisen der

gerechtigheid heeft voldaan en ons

genade aanbiedt, zijn hoop en

vreugde mogelijk geworden. Als wij

tot de Heiland naderen, zijn we vrij

van twijfel en verwarring.

Ouderling Richard G. Scott heeft

gezegd: 'Uw vreugde in dit leven

hangt af van uw vertrouwen in uw
hemelse Vader en zijn heilige Zoon,

van uw overtuiging dat hun plan

van geluk u werkelijk vreugde kan

brengen.' ('Vreugde in het leven

vinden', De Ster, juli 1996, blz. 24.)

Dankzij de Heiland kunnen we

de weg naar God terugvinden. We
kunnen vrede en geluk vinden in dit

leven en eeuwige vreugde in de

komende wereld. Die gedachte op

zich verwarmt mijn hart en geeft mij

een glimlach.

Als we het grote plan van geluk-

zaligheid gaan begrijpen, zullen we,

zichtbaar voor de hele wereld, een

blijmoedig hart en een opgewekt

gelaat tonen. We zullen laten zien

dat we weten dat het evangelie van

Jezus Christus een eenvoudige,

altijd beschikbare bron van echt

geluk is, nu en in de eeuwigheid.

Het evangelie van Jezus Christus

naleven is onze garantie dat we 'nog

lang en gelukkig' leven. Daarvan
getuig ik, in de naam van Jezus

Christus. Amen.
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Opstanding
Ouderling Daflin H. Oaks
van het Quorum der Twaalf Apostelen

De opstanding is meer dan alleen de hereniging van de geest met het

lichaam (...)• De opstanding [is] een herstelling die 'zinnelijkheid voor

zinnelijkheid' terugbrengt en 'goed voor goed' (Alma 41:13).

'Hij [stond] zelf in hun midden;

en zij werden ontzet en verschrikt en

meenden een geest te aanschouwen.

Doch Hij zeide tot hen: Waarom
zijt gij ontsteld en waarom komen er

overwegingen op in uw hart?

Ziet mijn handen en voeten, dat

Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat

een geest geen vlees en beenderen

heeft, zoals gij ziet dat Ik heb. (...)

Toen opende hij hun verstand.

(...)

En Hij zeide tot hen: Aldus staat

er geschreven, dat de Christus

moest lijden en ten derden dage

opstaan uit de doden' (Lucas

24:36-39,45-46).

De Heiland gaf de apostelen een

tweede bewijs. Tomas, een van de

Twaalf, was niet bij hen toen Jezus

kwam. Hij hield vol dat hij het niet

kon geloven als hij het niet zelf zou

zien en voelen. Johannes schrijft:

'En na acht dagen waren zijn dis-

cipelen weer in het huis en Tomas
met hen. Jezus kwam, terwijl de deu-

ren gesloten waren, en Hij stond in

hun midden en zeide: Vrede zij u!

Daarna zeide Hij tot Tomas:
Breng uw vinger hier en zie mijn

handen en breng uw hand en steek

die in mijn zijde, en wees niet onge-

lovig, maar gelovig.

Tomas antwoordde en zeide tot

Hem: Mijn Here en mijn God!

Jezus zeide tot hem: Omdat gij

Mij gezien hebt, hebt gij geloofd?

Zalig zij, die niet gezien hebben en

toch geloven' (Johannes 20:26-29).

Ondanks deze bijbelse getuige-

nissen zijn er velen die zich christen

noemen en de opstanding verwer-

pen of toegeven ernstige twijfels te

In
het boek Job wordt de univer-

sele vraag gesteld: 'Als een mens
sterft, zou hij herleven?' (Job

14:14.) De vraag over de opstanding

uit de dood is een belangrijk onder-

werp in zowel oude als hedendaagse

Schriftuur. De opstanding is een van

de pijlers waarop ons geloof rust. Zij

geeft inhoud aan onze leer, motiva-

tie aan ons gedrag, en aan onze

hoop op de toekomst.

I DE OPSTANDING VAN JEZUS

De universele opstanding werd
werkelijkheid met de opstanding

van Jezus Christus. (Zie Matteüs
27:52-53.) Op de derde dag na zijn

dood en begrafenis stond Jezus op

uit het graf. Hij verscheen aan ver-

schillende mannen en vrouwen, en

vervolgens aan de samengekomen
apostelen. In drie van de evangeliën

wordt die gebeurtenis beschreven.

Lucas is het meest volledig:

hebben. Teneinde dergelijke twijfels

vóór te zijn en te logenstraffen, wor-

den er in de Bijbel veel verschijnin-

gen van de herrezen Christus

beschreven. Bij sommige daarvan

verscheen Hij aan één persoon, bij-

voorbeeld aan Maria Magdalena, bij

het graf. Bij andere verscheen hij

aan grote of kleine groepen, zoals

toen 'Hij [verscheen] aan meer dan
vijfhonderd broeders tegelijk' (1

Korintiërs 15:6).

In het Boek van Mormon, een
getuige van Jezus Christus, staat het

verslag van honderden mensen die

zelf de herrezen Heer zagen en aan-

raakten, de tekens van de nagels in

zijn handen en voeten voelden en
hun hand in zijn zijde staken. De
Heiland nodigde de menigte uit om
dat 'één voor één' (3 Nephi 11:15)

te doen, opdat zij mochten weten

dat Hij 'de God van Israël [was] en

de God der ganse aarde, en voor de

zonden der wereld [was] gedood'

(3 Nephi 11:14).

Tijdens zijn bediening onder die

gelovige mensen genas de herrezen

Christus de zieken en ook 'nam
[Hij] hun kinderen één voor één, en

zegende hen (3 Nephi 17:21). Van
die vertederende gebeurtenis waren

ongeveer tweeduizend vijfhonderd

mannen, vrouwen en kinderen
getuige. (Zie 3 Nephi 17:25.)

II DE OPSTANDING VAN
STERVELINGEN

De kans dat een sterveling na zijn

dood uit het graf zal opstaan en weer

zal leven in een herrezen lichaam

heeft in de loop van de geschreven

geschiedenis hoop gewekt en aanlei-

ding gegeven tot onenigheid.

Uitgaande van duidelijke, schriftuur-

lijke leringen bevestigen de heiligen

der laatste dagen dat Christus 'de

banden des doods [heeft] verbroken'

(Mosiah 16:7), en dat 'de dood is

verzwolgen in de overwinning' (1

Korintiërs 15:54; zie ook Mormon
7:5; Mosiah 15:8, 16:7-8; Alma
22:14). Omdat wij geloven dat de

Bijbel en het Boek van Mormon de

letterlijke opstanding van Jezus

Christus beschrijven, aanvaarden we
ook zonder aarzelen de talrijke

schriftuurlijke leringen dat een der-

L I A H O N A

16



gelijke opstanding alle stervelingen

ten deel zal vallen. (Zie 1 Korintiërs

15:22; 2 Nephi 9:22; Helaman
14:17; Mormon 9:13; LV 29:26;

76:39, 42-44.) Zoals Jezus de men-
sen heeft geleerd: 'Ik leef en gij zult

leven' (Johannes 14:19).

De letterlijke en algemene aard

van de opstanding wordt helder

beschreven in het Boek van Mormon.
De profeet Amulek heeft gezegd:

'De dood van Christus zal de

banden van deze tijdelijke dood ver-

breken, zodat allen uit deze tijde-

lijke dood zullen worden opgewekt.

'De geest en het lichaam zullen

opnieuw in hun volmaakte gedaante

worden herenigd; zowel ledematen

als gewrichten zullen tot hun eigen

vorm worden hersteld, zoals wij

heden zijn; (...)

'Welnu, deze herstelling zal tot

allen komen, zowel oud als jong,

zowel dienstknecht als vrije, zowel

man als vrouw, zowel goddeloze als

rechtvaardige; en er zal zelfs niet

zoveel als een haar van hun hoofd

verloren gaan, maar alles zal tot zijn

volmaakte vorm worden hersteld'

(Alma 11:42-44).

Alma verkondigde ook dat, tijdens

de opstanding, 'alle dingen in hun

eigen en volmaakte gedaante [zullen]

worden hersteld' (Alma 40:23).

Veel levende getuigen kunnen
getuigenis afleggen van de letterlijke

vervulling van deze schriftuurlijke

bevestigingen van de opstanding.

Velen, ook enkelen in mijn eigen

familie, hebben een overleden dier-

bare in een visioen of in een verschij-

ning gezien en hebben getuigd van

hun herstelling in hun 'eigen en vol-

maakte gedaante' in de bloei van hun
leven. Of dat nu manifestaties waren

van mensen die al herrezen waren of

van rechtschapen geesten die op hun
opstanding wachtten, de werkelijk-

heid en de aard van de opstanding

van stervelingen is duidelijk. Wat een

troost is het om te weten dat iedereen

die door aangeboren gebreken, door

opgelopen verwondingen, door ziek-

ten of door ouderdom benadeeld zijn,

zullen herrijzen in 'hun eigen en vol-

maakte gedaante'.

III DE BETEKENIS VAN DE

OPSTANDING
Ik vraag me af of wij volledig

beseffen hoe belangrijk het is dat wij

geloven in een letterlijke, universele

opstanding. De zekerheid dat we
onsterfelijk zijn, is fundamenteel

voor ons geloof. De profeet Joseph

Smith heeft verklaard:

'De fundamentele beginselen van

onze godsdienst omvatten het getui-

genis van de apostelen en profeten

betreffende Jezus Christus, dat Hij

gestorven is, begraven, op de derde

dag weer is opgestaan en ten hemel

gevaren; en alle andere zaken die tot

onze godsdienst behoren, zijn slechts

aanhangsels daarvan.' (Teachings of

the Prophet Joseph Smith, samenge-

steld door Joseph Fielding Smith

[1938], blz. 121.)

Waarom gebruikte de profeet

Joseph Smith van alle zaken in die

glorieuze bediening nu juist het

getuigenis van de dood, begrafenis

en opstanding van de Heiland als

het fundamentele beginsel van onze

godsdienst en zei hij dat 'alle andere

zaken (...) slechts aanhangsels daar-

van' zijn? Het antwoord is te vinden

in het feit dat de opstanding van de

Heiland centraal staat in wat de

profeten 'het grote en eeuwige
plan van verlossing van de dood'

(2 Nephi 11:5) hebben genoemd.

Op onze eeuwige reis is de opstan-

ding de machtige mijlpaal die het

einde van de sterfelijkheid aangeeft

en het begin van de onsterfelijkheid.

Het plaza aan de zuidwestzijde van het Conferentiecentrum.

JULI 2000
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De Heer beschreef het belang van die

belangrijke overgang als volgt: 'En

aldus bepaalde ik, de Here God, voor

de mens de dagen van zijn proeftijd

— opdat hij door zijn natuurlijke

dood mocht worden opgewekt in

onsterfelijkheid tot het eeuwige

leven, ja, allen die wilden geloven'

(LV 29:43). Zo staat ook in het Boek

van Mormon: 'Want zoals de dood

over de mensen is gekomen, moet er

noodzakelijkerwijze, ter vervulling

van des Groten Scheppers barmhartig

plan, een kracht ter opstanding zijn'

(2 Nephi 9:6). Wij weten ook, door

hedendaagse openbaring, dat we zon-

der de hereniging van ons lichaam en

onze geest in de opstanding geen 'vol-

heid van vreugde' kunnen ontvangen

(LV 93:33-34).

Als wij begrijpen welke belangrijke

plaats de opstanding inneemt in het

'plan der verlossing' (Alma 12:25)

dat onze eeuwige reis bepaalt, zien we
waarom de apostel Paulus verkon-

digde: 'Indien er geen opstanding der

doden is, dan (...) is immers onze

prediking zonder inhoud, en zonder

inhoud is ook uw geloof' (1 Korintiërs

15:13-14). We begrijpen ook waarom
de apostel Petrus verwees naar het

feit dat God de Vader, in zijn onein-

dige genade, 'ons naar zijn grote

barmhartigheid door de opstanding

van Jezus Christus uit de doden heeft

doen wedergeboren worden tot een

levende hoop.' (1 Petrus 1:3; zie ook

1 Tessalonicenzen 4:13-18.)

IV DOOR DE OPSTANDING
VERANDERT ONZE VISIE OP DE

STERFELIJKHEID

De 'levende hoop' die we krijgen

door de opstanding is onze overtui-

ging dat de dood niet het einde is

van onze identiteit maar slechts een

noodzakelijke stap in de bestemde

overgang van sterfelijkheid naar

onsterfelijkheid. Die hoop verandert

het hele zicht op het sterfelijk leven.

De zekerheid van de opstanding en

onsterfelijkheid heeft invloed op

onze visie op de fysieke moeilijkhe-

den van de sterfelijkheid, op onze

manier van leven en onze omgang
met onze naasten.

De zekerheid van een opstanding

geeft ons de kracht en het perspectief

om door te gaan als wij en al onze

dierbaren in het sterfelijk leven voor

moeilijkheden komen te staan, zoals

lichamelijke, geestelijke of emotionele

gebreken die we bij onze geboorte

hebben meegekregen of tijdens ons

leven hebben opgelopen. Door de

opstanding weten we dat die sterfe-

lijke gebreken slechts tijdelijk zijn!

De zekerheid van een opstanding

geeft ons ook een krachtige prikkel

om tijdens ons sterfelijk leven de

geboden van God na te leven. De
opstanding is meer dan alleen de

hereniging van de geest met het

lichaam dat door het graf gevangen

wordt gehouden. We weten door het

Boek van Mormon dat de opstanding

een herstelling is die 'zinnelijkheid

voor zinnelijkheid' terugbrengt en

'goed voor goed'. (Alma 41:13; zie

ook vers 2-4, en Heiaman 14:31.)

De profeet Amulek verkondigde:

'Dezelfde geest die uw lichaam in

bezit heeft ten tijde, dat gij uit dit

leven gaat, zal macht hebben om uw
lichaam in die eeuwige wereld te

bezitten' (Alma 34:34). Als gevolg

daarvan zullen de mensen die bij de

overgang naar het volgende leven

'rechtvaardig zijn, (...) nog steeds

rechtvaardig zijn' (2 Nephi 9:16), en

zal 'welk grondbeginsel van ontwik-

keling wij in dit leven ook zullen ver-

werven (...) in de opstanding (...)

met ons verrijzen' (LV 130:18).

Het beginsel opstanding houdt
ook in dat mensen die in het sterfelijk

leven niet rechtschapen zijn, ook niet

rechtschapen zullen herrijzen. (Zie 2

Nephi 9:16; 1 Korintiërs 15:35-44;

LV 88:27-32.) Bovendien, als onze

zonden uit het sterfelijk leven niet

gereinigd zijn en niet door bekering
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Leden verlaten het Conferentiecentrum door de deuren op plazaniveau aan de zuidwestzijde.

en vergeving zijn uitgewist (zie Alma

5:21; 2 Nephi 9:45-46; LV 58:42),

zullen we herrijzen met een 'heldere

herinnering' (Alma 11:43) en een

'volmaakte kennis (...) van al onze

schuld, en onze onreinheid' (2 Nephi

9:14; zie ook Alma 5:18). De ernst

van die realiteit wordt benadrukt in

veel teksten waarin staat dat de

opstanding onmiddellijk gevolgd

wordt door het laatste oordeel. (Zie 2

Nephi 9:15, 22; Mosiah 26:25; Alma
11:43-44, 42:23; Mormon 7:6,

9:13-14.) Werkelijk, 'dit leven is de

tijd voor de mens om zich voor te

bereiden God te ontmoeten' (Alma

34:32).

De zekerheid dat de opstanding

ons ook de gelegenheid biedt om
met onze familie samen te zijn —
echtgenoot, vrouw, ouders, broers

en zussen, kinderen en kleinkinde-

ren — is voor ons een krachtige

bemoediging om in het sterfelijk

leven onze taken in het gezin te ver-

vullen. Daardoor kunnen wij beter

in liefde samenleven, in afwachting

van de vreugdevolle hereniging en

relaties in het hiernamaals.

De zekerheid omtrent de opstan-

ding die tot onsterfelijkheid leidt,

geeft ons ook de moed om onze

eigen dood onder ogen te zien —
zelfs een dood die we voortijdig

kunnen noemen. Daarom dacht het

volk van Ammon in het Boek van

Mormon 'nimmer (...) ook maar

met de geringste mate van vrees aan

de dood, zo sterk was hun hoop op

en hun verwachting in Christus en

de opstanding; daarom was de dood

voor hen teniet gedaan door de

overwinning van Christus over de

dood' (Alma 27:28).

Door de zekerheid van de onster-

felijkheid kunnen we beter omgaan
met de dood van een van onze dier-

baren. Ieder van ons heeft gehuild bij

een overlijden, verdriet gevoeld bij

een begrafenis of vol pijn bij een graf

gestaan. Ik ben daar zeker één van.

Wij behoren God allemaal te loven

voor de zekerheid van de opstanding

waardoor onze sterfelijke scheiding

tijdelijk wordt en we de hoop en de

kracht krijgen om door te gaan.

V DE OPSTANDING EN DE TEMPEL

Wij leven in een luisterrijke

periode van tempelbouw. Dat is ook

een gevolg van ons geloof in de

opstanding. Nog slechts een paar

maanden geleden had ik het voor-

recht president Hinckley te verge-

zellen naar de inwijding van een

nieuwe tempel. In die heilige situ-

atie heb ik hem horen zeggen:

'Tempels getuigen van onze over-

tuiging dat we onsterfelijk zijn. Onze
tempels houden verband met het

leven aan de overzijde van het graf.

Een tempelhuwelijk is bijvoorbeeld

niet nodig als we er alleen belang bij

hebben om getrouwd te zijn voor de

duur van ons sterfelijk leven.'

Door die profetische uitspraak

heb ik meer inzicht gekregen. Onze
tempels zijn een levend, werkend
getuigenis van ons geloof in de

opstanding. Ze voorzien de levenden

van de verordeningen die noodzake-

lijk zijn voor het eeuwige leven,

maar zijn ook de gewijde plek waar

plaatsvervangers alle noodzakelijke

verordeningen die tot het sterfelijk

leven behoren, kunnen verrichten

voor hen die in de geestenwereld

leven. Dit alles zou zinloos zijn als

we niet de zekerheid hadden van de

universele onsterfelijkheid, en de kans

om het eeuwige leven te verkrijgen

vanwege de opstanding van onze

Heer en Heiland, Jezus Christus.

Wij geloven in de letterlijke, uni-

versele opstanding van de hele

mensheid vanwege de 'opstanding

van de Heilige Israëls' (2 Nephi
9:12). Wij getuigen ook van 'De

levende Christus', zoals gezegd is in

de recente apostolische verklaring

met dezelfde naam:

'Wij getuigen plechtig dat zijn

leven, waar de hele menselijke

geschiedenis om draait, niet in

Betlehem is begonnen, noch op

Golgota is geëindigd. (...)

'Wij getuigen, als zijn naar beho-

ren geordende apostelen, dat Jezus

de levende Christus is, de onsterfe-

lijke Zoon van God. Hij is de grote

Koning Immanuël, die Zich nu aan

de rechterhand van zijn Vader
bevindt. Hij is het licht, het leven

en de hoop van de wereld. Zijn weg

is het pad dat leidt tot geluk in dit

leven en tot het eeuwige leven in de

wereld hierna.' ('De levende
Christus — het getuigenis van de

apostelen', 1 januari 2000.)

Ik getuig van die werkelijkheid

en van de werkelijkheid van zijn

opstanding en de onze. In de naam
van Jezus Christus. Amen.
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Het schild des geloofs
PresidentJames E. Faust
Tweede raadgever in het Eerste Presidium

Nooit eerder in de geschiedenis van de wereld is de behoefte aan
geloof in God zo groot geweest.

gebouwd, waarvan de constructie zo

opmerkelijk is. Ik ben in de zoldering

van de Tabernakel geweest, waar de

originele bindingen van ongelooide

huid nog steeds om de spanten van

het dak gewikkeld zitten. Hoewel de

spanten sindsdien met staal zijn ver-

sterkt, is het creatieve handwerk, van

de getrouwe pioniers nog steeds een

symbool van hun grote geloof.

Ik geloof dat de toekomst in veel

opzichten geweldig en wonderbaar-

lijk zal zijn. De kansen voor opleiding

en studie zijn toegenomen en zullen

nog enorm toenemen. Iemand heeft

dat als volgt omschreven: 'Opleiding

is als je de kleine lettertjes leest.

Ervaring doe je op als je ze niet

leest." Nu en in de toekomst zal er

wereldwijd steeds meer informatie

beschikbaar komen, door middel van

elektronische apparaten thuis, op het

werk of in de plaatselijke bibliotheek.

De moeilijkheden zullen echter groot

worden en de problemen eindeloos,

omdat met deze nieuwe golf van ken-

nis het leven steeds ingewikkelder

wordt. Brigham Young heeft gezegd:

'In de begintijd van de kerk is aan

mij geopenbaard dat de kerk zich zou

verspreiden, voorspoedig zou worden

en zou groeien, en dat in verhouding

tot de verspreiding van het evangelie

op aarde, de macht van Satan ook

zou toenemen.' 2

Nu we een nieuw tijdperk zijn

ingegaan blijft er maar één veilige

koers over — in geloof voorwaarts

streven. Geloof zal ons sterke schild

zijn tegen de vurige pijlen van
Satan. Normen mogen in de loop

der tijd niet veranderen, want het

geloof in Jezus Christus is onont-

beerlijk voor geluk en eeuwig heil.

Geliefde broeders en zusters,

vandaag is een historische

dag. Dit is de eerste alge-

mene conferentie in deze eeuw
en dit millennium, en de eerste

die in dit prachtige, nieuwe
Conferentiecentrum van De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen wordt gehouden.

Ik wil samen met u onze bewonde-

ring, eerbied en waardering uitspre-

ken voor de visie van onze grote

profeet, president Gordon B.

Hinckley.

Met enige droefheid nemen we
afscheid van onze geliefde

Tabernakel als traditionele locatie

voor de algemene conferentie.

Zoals president Hinckley heeft

gezegd: 'We zijn het gebouw ont-

groeid.' We willen graag een blijk

van waardering uitspreken voor het

geloof, de visie en de inspiratie van
Brigham Young en zijn medewer-
kers die de Tabernakel hebben

De grootste eeuw op het gebied van
vooruitgang in wetenschap en tech-

nologie is zojuist afgesloten. Toch
heerst er nog een geest van duister-

nis in onze tijd, net als vele eeuwen
geleden, toen Jezus Christus gekrui-

sigd zou worden. Maar de profeet

Joseph Smith heeft gezegd: 'Er staan

ons momenteel grote zegeningen te

wachten, die spoedig op ons zullen

worden uitgestort als wij in alles

getrouw zijn, want wij hebben zelfs

aanspraak op grotere zegeningen

dan zij, omdat zij Christus zelf in

hun midden hadden om hen in het

grote heilsplan te onderrichten. Wij

hebben zijn persoonlijke aanwezig-

heid niet, daarom hebben wij meer

geloof nodig.'
3 Geloof is het eerste

beginsel van het evangelie van Jezus

Christus, zoals door de profeet

Joseph verklaard: 'Wij geloven in

God, de eeuwige Vader, en in zijn

Zoon Jezus Christus, en in de

Heilige Geest.' 4 Dit geloof zal het

toevluchtsoord voor onze ziel zijn.

Nooit eerder in de geschiedenis

van de wereld is de behoefte aan

geloof in God zo groot geweest.

Hoewel wetenschap en technologie

oneindige mogelijkheden bieden,

schuilt er ook groot gevaar in,

omdat Satan deze fantastische ont-

dekkingen voor zijn doeleinden

gebruikt. De communicatiemidde-
len in de wereld zijn overladen met
informatie, en niemand neemt ver-

antwoordelijkheid voor de waarheid

of de bron ervan. Misdaad is steeds

geraffineerder en het leven steeds

riskanter. Tijdens oorlogen wordt
het doden steeds doelmatiger. Er lig-

gen grote moeilijkheden op onze

weg, tenzij de macht van geloof,

inzicht, eerlijkheid, fatsoen, zelfbe-

heersing en karakter duidelijk toe-

neemt om deze uitbreiding van
wereldse kennis te compenseren.

Zonder morele vooruitgang, die

door het geloof in God wordt gesti-

muleerd, zal de onzedelijkheid zich

in alle vormen uitbreiden, en goed-

heid en menselijk fatsoen onder-

drukken. De mens zal niet in staat

zijn om de potentiële grootsheid van
de menselijke ziel volledig tot uit-

drukking te brengen, tenzij zijn

geloof in God wordt versterkt.
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In onze tijd is het geloof dat de

wetenschap en de technologie alle

problemen van de mensheid kunnen

oplossen een theocratie geworden. Ik

zou wanhopig worden als ons eeuwig

heil van wetenschappelijke, techni-

sche of seculaire kennis afhankelijk

zou zijn, en niet van rechtschapen-

heid en het woord van God. Het
woord van God, dat door de eeuwen
heen door zijn profeten is gesproken,

rechtvaardigt geen andere conclusie.

Velen geloven dat de buitengewone

antwoorden op de levensvragen in

een reageerbuisje te vinden zijn, in

laboratoria, in berekeningen, en in

telescopen. Deze theocratie van
wetenschap gaat voorbij aan het

ultieme antwoord op de allesomvat-

tende vraag: 'Waarom?' Kennis van

oorzaak en gevolg is fascinerend,

maar maakt niet duidelijk waarom
we hier zijn, waar we vandaan
komen en waar we naartoe gaan.

Albert Eins tein heeft gezegd: 'Ik zal

nooit kunnen geloven dat God met

de wereld dobbelt.'
5

President Harold B. Lee heeft

eens gezegd: 'Ongeacht zijn vooruit-

gang in de wetenschap zal de mens
altijd onderworpen zijn aan de wil

en het doel van de goddelijke voor-

zienigheid. De mens heeft nog nooit

iets ontdekt wat God niet al wist.'
6

Ik geloof niet dat deze enorme

uitstorting van kennis toevallig is

ontstaan. Al deze wereldse kennis is

niet uitsluitend uit de creatieve

denkwijze van mensen afkomstig.

De mens is al erg lang op aarde.

Door de eeuwen heen is kennis

langzaam ontwikkeld.

Ik geloof dat de verschijning van

God de Vader en zijn Zoon, de Heer

Jezus Christus, in 1820 aan Joseph

Smith, de hemelen heeft ontsloten,

niet alleen voor de enorme geeste-

lijke kennis die in deze bedeling is

geopenbaard, maar ook voor de

wereldse kennis. 'Volgens antropolo-

gen was de gemiddelde levensver-

wachting van de mens duizenden

jaren lang niet meer dan 25-30 jaar.'
7

Maar sinds het eind van de 19e eeuw
is de levensduur van de mens wereld-

wijd tot 64 jaar toegenomen. 8
Er wer-

den vanaf 4.000 v.Chr. tot 1 n.Chr

gemiddeld 39 nieuwe ideeën per jaar

ontwikkeld, waaronder wetenschap-

pelijke en andere ontdekkingen, in

tegenstelling tot 3.840 nieuwe ideeën

per jaar in de 19
e eeuw, terwijl er

tegenwoordig 110.000 per jaar wor-

den ontwikkeld.
9

Nu is het de uitdaging om ervoor

te zorgen dat de wetenschappelijke,

technische en intellectuele ontwik-

kelingen de geestelijke verlichting in

ons leven niet onderdrukken.
Iemand heeft gezegd: 'De grootste

10

onderontwikkelde rijkdom [in ons

land] is geloof; de grootste onge-

bruikte macht is het gebed.'

Technologie kan ons met elkaar en

met de wereld helpen communice-
ren, maar niet met God.

Ik wil een waarschuwende stem

laten horen. Ik verklaar plechtig dat

dit geestelijke koninkrijk van geloof

met of zonder ons vooruitgang zal

maken. Geen onheilige hand kan de

groei van de kerk of de vervulling

van haar zending tegenhouden. Een
ieder van ons kan achterblijven,

aangetrokken door de verleidelijke

stemmen van secularisme en mate-

rialisme.

Om ons geloof te behouden,
moeten we nederig en medelevend

zijn, aardig en vrijgevig ten opzichte

van de armen en behoeftigen. Door
in geloof neer te knielen wordt
geloof ook door dagelijkse hoeveel-

heden spiritualiteit in stand gehou-

den. Het begint met ons als persoon

en breidt zich uit tot het gezin dat in

rechtschapenheid verenigd moet
worden. Eerlijkheid, fatsoen, inte-

griteit en deugdzaamheid zijn alle-

maal noodzakelijke ingrediënten

van ons geloof, en zullen een toe-

vluchtsoord voor onze ziel zijn.

Eenvoudig geloof in God de

Vader, zijn Zoon, Jezus Christus, en

de Heilige Geest is als een aanjager

Het zitgedeelte voor de algemene autoriteiten bestaat uit stoelen voor het Quorum der Twaalf Apostelen

(voorste rij) met links de drie leden van het Eerste Presidium het dichtst bij het spreekgestoelte. De Zeventig, de
Presiderende Bisschop en de algemene functionarissen van de hulporganisaties zitten in de rijen achter hen.
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Een van de foyers in het Conferentiecentrum.

in ons leven. Ouderling Charles W.

Penrose heeft gezegd: 'Sommige
mensen geloven niets dat ze niet

met hun menselijke verstand kun-

nen begrijpen of met hun natuurlijke

ogen kunnen zien. Maar gezegend is

de gelovige man, gezegend is de

gelovige vrouw! Want door geloof

kunnen ze zien wat het natuurlijke

oog niet kan waarnemen. Zij kunnen

het domein van de onsterfelijkheid

bereiken, de eeuwige realiteit begrij'

pen en gebruik maken van wat God
gegeven heeft!'

11 Want door geloof

nemen onze natuurlijke gaven en

machten steeds meer toe.

Door geloof worden onze gaven en

vaardigheden versterkt en vergroot.

Er is geen grotere bron van kennis

dan de inspiratie van de Godheid, die

alle kennis en begrip van verleden,

heden en toekomst omvat.

Bij Haun's Mill leerde de held-

haftige pionier Amanda Smith door

geloof hoe zij iets kon bereiken dat

haar vaardigheden en de weten-

schappelijke kennis in die tijd te

boven ging. Op die verschrikkelijke

dag in 1838, toen het vuren was

gestaakt en de bendes waren ver-

trokken, ging zij terug naar de

molen en zag ze haar oudste zoon

Willard met zijn broertje Alma van

zeven in zijn armen. Ze huilde: 'O,

Alma is dood!'

'Nee, moeder,' zei hij, 'ik denk
niet dat Alma dood is. Maar papa en

broeder Sardius zijn wel dood.' Maar

er was nu geen tijd voor tranen.

Alma's hele heupbeen was wegge-

schoten. Amanda heeft later verteld:

'Vlees, heupbeen en gewricht

waren allemaal weggeschoten. (...)

We legden de kleine Alma op een

bed in onze tent en ik bekeek de

wond. Het was een afschuwelijk

gezicht. Ik wist niet wat ik moest

doen. (...) Toch zat ik daar, helemaal

alleen, met mijn doden en gewon-

den, en niemand behalve God als

arts om mij te helpen. "O, hemelse

Vader," riep ik Hem aan, "wat moet

ik doen? U ziet mijn gewonde jongen

en U weet dat ik onervaren ben. O,

hemelse Vader, vertel me wat ik

moet doen!" En toen werd ik geleid

alsof er een stem tot mij sprak.

'Ons haardvuur smeulde nog. (...)

Ik werd geleid om wat as te nemen,

daar loog van te maken en een stuk

stof dat daarin gedrenkt was in de

wond te leggen. (...) Steeds opnieuw

drenkte ik het stuk stof en legde ik

het in de wond (...) en iedere keer

kwamen er stukjes vlees en bot met
de stof mee uit de wond. De wond
werd zo wit als kippenvlees.

'Toen ik had gedaan wat ik

moest, riep ik de Heer weer aan en

werd ik opnieuw geleid alsof er een

arts naast me instructies gaf. Er

stond vlakbij een Noord-
Amerikaanse iep. Daarvan moest ik

een (...) kompres maken en de

wond ermee vullen. (...) Het kom-

pres was gemaakt, en de wond,
waarvoor ongeveer 23 centimeter

stof nodig was om die te bedekken

(...) werd goed afgedekt. (. . .)

'Ik nam de gewonde jongen mee
naar een huis (...) en verzorgde zijn

heup; de Heer gaf me net als tevoren

instructies. Ik werd eraan herinnerd

dat in de koffer van mijn man een fles

balsem zat. Dat goot ik in de wond
om de pijn van Alma te verlichten.

'"Lieve Alma," zei ik, "geloof je

dat de Heer jouw heup heeft

geschapen?"
"'T „ "
Ja, mam.

'"Geloof je dat de Heer iets op de

plaats van je heup kan maken,
Alma?"

'"Denkt u dat de Heer dat kan,

mama?" vroeg de jongen in zijn een-

voud.
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'"Ja, lieve jongen," antwoordde

ik, "Hij heeft het me in een visioen

laten zien."

'Toen heb ik hem op zijn buik

gelegd en tegen hem gezegd: "Nu
moet je zo blijven liggen, en niet

bewegen, dan zal de Heer een
nieuwe heup voor je maken."

'Alma bleef zo vijf weken lang op

zijn buik liggen, totdat hij helemaal

was hersteld — een flexibel stuk

kraakbeen was in de plaats van het

ontbrekende gewricht en de holte

gegroeid — tot op de dag van van-

daag een wonder in de ogen van art-

sen. (. . .)

'Het is nu bijna veertig jaar gele-

den, maar Alma is tijdens zijn leven

nooit kreupel geweest, hij heeft als

zendeling vrij lang gereisd, en is een

levend wonder van de macht van

God.'
12

De behandeling was nogal onge-

bruikelijk voor die tijd, en onge-

hoord in deze tijd, maar als we net

als zuster Smith in uiterste nood
verkeren, moeten we ons eenvou-

dige geloof oefenen en net als zij

naar de Geest luisteren. Als we ons

geloof oefenen, wordt het sterker.

Alma heeft verkondigd:

Als gij (...) een sprankje hoop

wilt oefenen, (...) totdat gij in die

mate gelooft, dat gij voor een
gedeelte mijner woorden een plaats

kunt inruimen.

'(...) Het moet wel (...) een goed

[woord] zijn, (...) want het begint

mijn ziel te verruimen; ja, het begint

mijn verstand te verlichten (...)

'Nu, zou dit uw geloof niet ver-

meerderen?' 13

Rechtschapenheid vergezelt

geloof. Sterk geloof wordt ver-

diend door het onderhouden van
de geboden. Daardoor worden we
geholpen om te doen wat Paulus

zei: 'Doet de wapenrusting Gods
aan '14

Er zijn voor dit volk een aantal

onbetwistbare feiten waarop ons

geloof moet rusten. Het zijn funda-

mentele, eeuwige waarheden. Ze

luiden:

1. Jezus, de Zoon van de Vader, is

de Christus en de Heiland en de

Verlosser van de Wereld.

2. Joseph Smith was het instru-

ment waardoor het evangelie in

onze tijd volledig is hersteld.

3. Het Boek van Mormon is het

woord van God en is, naar zeggen

van Joseph Smith, de sluitsteen van

onze godsdienst en een getuige van

Jezus de Christus, de Verlosser van

het mensdom.

4- Gordon B. Hinckley bezit,

evenals de voorgaande presidenten

van de kerk, alle sleutels en gezag

die door de profeet Joseph Smith
zijn hersteld.

Dit is het werk van God. Ik

geloof en getuig dat wij, zoals Paulus

gezegd heeft, de 'eenheid des geloofs

en der volle kennis van de Zoon
Gods bereikt hebben' 15

, en dat wij

vol hoop en vertrouwen de toe-

komst tegemoet kunnen zien. Wij

zullen de kracht ontvangen om alle

tegenspoed te overwinnen. We zul-

len ons verheugen in onze zegenin-

gen en gemoedsrust in onze ziel

vinden. Dat we dat mogen doen, bid

ik in de naam van Jezus Christus.

Amen.
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Zaterdagmiddagbijeenkomst
1 april 2000

De steunverlening aan

kerkfunctionarissen
President Thomas S. Monson
Eerste raadgever in het Eerste Presidium

Broeders en zusters, president

Hinckley heeft mij, broeder

Monson, verzocht de namen
van de algemene autoriteiten, de

gebiedszeventigen en de leden van

de algemene presidiums van de

hulporganisaties ter steunverlening

aan u voor te leggen.

Wij stellen u voor Gordon Bitner

Hinckley steun te verlenen als pro-

feet, ziener en openbaarder en presi-

dent van De Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der

Laatste Dagen; Thomas Spencer

Monson als eerste raadgever in het

Eerste Presidium; en James Esdras

Faust als tweede raadgever. Wie
hiermee instemt, maakt dat ken-

baar. Wie er niet mee instemt,

maakt dat ook kenbaar.

Wij stellen u voor Thomas
Spencer Monson steun te verlenen

als president van het Quorum der

Twaalf Apostelen, Boyd Kenneth

Packer als waarnemend president

van het Quorum der Twaalf
Apostelen, en de volgende broeders

als lid van dat quorum: Boyd K.

Packer, L. Tom Perry, David B.

Haight, Neal A. Maxwell, Russell M.
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell

Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard

G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R.

Holland en Henry B. Eyring. Wie
hiermee instemt, maakt dat ken-

baar. Wie tegen is, eveneens.

Wij stellen u voor de raadgevers

in het Eerste Presidium en de twaalf

apostelen steun te verlenen als pro-

feet, ziener en openbaarder. Wie
hiermee instemt, maakt dat ken-

baar. Wie tegen is, eveneens.

Wie hun dank en waardering tot

uiting willen brengen aan de ouder-

lingen Douglas L. Callister, Donald L.

Hallstrom, Cleto E de Oliveria en

Octaviano Tenorio voor hun werk-

zaamheden als gebiedszeventigen,

maken dat kenbaar. Dank u.

Wij stellen u voor steun te verle-

nen aan de ouderlingen Lance B.

Wickman, Lynn G. Robbins,

Donald L. Hallstrom en Ronald A.

Rasband als lid van het Eerste

Quorum der Zeventig. Wie hiermee

instemt, maakt dat kenbaar. Wie
tegen is, eveneens.

Wij stellen u voor steun te verle-

nen aan de ouderlingen Douglas L.

Callister, Darwin B. Christensen,

Keith Crocket, H. Aldridge

Gillespie en Robert C. Oaks als lid

van het Tweede Quorum der

Zeventig. Wie hiermee instemt,

maakt dat kenbaar. Wie er niet mee
instemt, maakt dat kenbaar.

Wij stellen u voor de volgende

broeders steun te verlenen als

gebiedszeventigen: Jorge O. Abad,

Marcos A. Aidukaitis, José C.

Aleson, Gutenberg G. Amorim, José

E. Boza, Edison M. Cabrito, Tad R.

Callister, Marco A. Cardenas, Yatyr

M. César, Flavio A. Cooper, Robert

M. Cowan, Reynaldo L. Cuyong,

Fred C. Dimaya, Rowland E. Elvidge,

Jaime Ferreira, Roberto Garcia, D.

Rex Gerratt, José L. Gonzalez, James

J. Hamuia, RalphW Hardy jr., Joseph

T. Hicken, Merrill F. Higham,
Michael L. Jensen, Glen O. Jenson,

Het koor, de leden van de Zeventig en de Presiderende Bisschop steken

hun hand op ter steunverlening van de algemene autoriteiten en alge-

mene functionarissen van de kerk.
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Spencer V. Jones, Ronald L.

Loveland, Hans H. Mattsson, James

B. McDonald, Ross H. McEachran,

A. Roger Merrill, Haruyoshi

Nakamura, Alfonso L. Ramos, Dale

G. Renlund, Carlos C. Revillo Sr.,

Lindon J. Robison, J. Mitchel Scott,

Jean A. Tefan, Guillermo Torres, en

Roland N. Walker. Wie hiermee

instemt, maakt dat kenbaar. Dank u.

Wie tegen is, eveneens.

Wij stellen u voor de andere alge-

mene autoriteiten, gebiedszeventi-

gen en algemene presidiums van de

hulporganisaties zoals die nu in

functie zijn, te steunen. Wie hiermee

instemt, maakt dat kenbaar. Wie
tegen is, eveneens.

President Hinckley, naar het zich

laat aanzien, is de steunverlening una-

niem bevestigend. Dank u, broeders

en zusters, voor uw geloof en gebeden.

We verzoeken de pasgeroepen

leden van het Eerste en Tweede
Quorum der Zeventig hun plaats op

het podium in te nemen, dit op aan-

wijzing van de zaalwacht. Dank u. D

Verslag van het kerkelijk

verificatiecomité
Voorgelezen door Ted E. Davis
Voorzitter kerkelijk verificatiecomité

Aan het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen

Geachte broeders, het kerke-

lijk verificatiecomité bestaat

uit drie leden en opereert

onafhankelijk van alle functionaris-

sen, werknemers, ondernemingen
en afdelingen van de kerk. Wij
brengen rechtstreeks verslag uit aan

het Eerste Presidium en hebben toe-

gang tot alle relevante verslagen en

rapporten om onze taak te kunnen
verrichten.

De afdeling verificatie functio-

neert zelfstandig en onafhankelijk

van het kerkelijk verificatiecomité.

Die afdeling verifieert de instellin-

gen van de kerk wereldwijd, alsook

de verscheidene financiële rappor-

ten van de kerk, in overeenstem-

Een bezoeker van het Conferentiecentrum bekijkt geboeid de bustes van de presidenten van de kerk.
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ming met erkende professionele veri-

ficatienormen. Ook houdt zij toe-

zicht op de bijdragen en uitgaven

van de plaatselijke units.

Het kerkelijk verificatiecomité

heeft de controles van ontvangsten

en uitgaven van kerkfondsen door-

gelicht die de bezittingen van de

kerk waarborgen. Wij hebben ook de

begroting, boekhouding en rapporte-

ring, alsmede de financiële overzich-

ten, van de kerk over het boekjaar

1999 doorgelicht. De kerkelijke uit-

gaven in 1999 zijn volgens vastge-

legde richtlijnen goedgekeurd door

de raad van tiendebesteding. Deze

raad bestaat uit het Eerste

Presidium, het Quorum der Twaalf

Apostelen en de Presiderende
Bisschap, zoals door openbaring
voorgeschreven. Het bestedingsco-

mité en het begrotingscomité behe-

ren de grote uitgaven binnen de

goedgekeurde begrotingen.

Gebaseerd op haar inspectie van

de controlesystemen op het gebied

van financiën, begroting en andere

en de verificatierapporten over

1999, is het kerkelijk verificatieco-

mité van mening dat de inkomsten

en uitgaven van de kerk in het jaar

dat op 31 december 1999 afliep, in

alle materiële opzichten gecontro-

leerd en verantwoord zijn in over-

eenstemming met openbaring en
volgens de door de kerk vastgestelde

richtlijnen en procedures.

Met de kerk verbonden organisa-

ties, zoals Deseret Trust Company en

Deseret Management Corporation

en haar dochterondernemingen,
worden gescheiden van de kerk
gerund. Het kerkelijk verificatieco-

mité heeft de activiteiten van deze

organisaties in 1999 niet geïnspec-

teerd. We hebben echter wel vastge-

steld dat deze organisaties en
Brigham Young University en andere

instellingen van hoger onderwijs

jaarlijks door onafhankelijke

accountantsbureaus geverifieerd

worden.

Met de meeste hoogachting,

KERKELIJK
VERIFICATIECOMITÉ
Ted E. Davis, voorzitter

Donald D. Salmon
Frank M. McCord

Statistisch rapport 1999
Voorgelezen door F. Michael Watson
Secretaris van het Eerste Presidium

Broeders en zusters, op aanwij-

zing van het Eerste Presidium is

het volgende statistisch rapport

opgesteld over de groei en de status

van de kerk per 31 december 1999.

Deze statistieken zijn gebaseerd op de

rapporten voor zover die vóór de alge-

mene conferentie beschikbaar waren.

UNITS

Ringen 2.542

Districten 636

Zendingsgebieden 333

Wijken en gemeenten 25.793

LEDENTAL

Ledental 10.752.986

Ingeschreven kinderen

in 1999 gedoopt 84.118

Bekeerlingen in 1999

gedoopt 306.171

ZENDELINGEN

Voltijdzendelingen 58.593

TEMPELS

Tempels in 1999 ingewijd 15

Tempels in bedrijf. 68

In 1999 is de eerstespadesteking

verricht en de bouw begonnen
van 30 nieuwe tempels; bovendien

zijn er 17 tempels aangekondigd
waarvan de bouw nog moet
aanvangen.

VOORAANSTAANDE LEDEN DIE SINDS

VORIG JAAR APRIL ZIJN OVERLEDEN

Ouderling Carlos E. Asay, een
emeritus algemeen autoriteit;

zuster Virginia Pieken Backman, echt-

genote van ouderling Robert L.

Backman, een emeritus algemeen
autoriteit. D

i;
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Gij moet acht geven op

al zijn woorden
Ouderling L. Tom Perry
van het Quorum der Twaalf Apostelen

De voortschrijdende mogelijkheden van de techniek, brengen ons alleen

maar de boodschap {...). [Maar het is] de opgave van (...) elk individu en

elk gezin (...) zich de boodschap van het evangelie van onze Heer en
Heiland eigen te (...) maken.

waarin we een groter bereik en gro-

tere invloed hebben; een tijdperk van

grotere groei en uitwerking.

Voorafgaand aan de laatste ver-

gadering van het Eerste Presidium

en de Twaalf afgelopen jaar, voorzag

president Hinckley de op handen
zijnde veranderingen en stelde hij

voor om al vastend naar de tempel

te gaan en daar het jaar, de eeuw en

het millennium te besluiten met een

vasten-en-getuigenisdienst. Om
niets af te doen aan de geest van de

getuigenissen, stelde hij voor om tij-

dens die bijzondere bijeenkomst
geen zakelijke aangelegenheden te

bespreken, maar die te bewaren
voor het nieuwe jaar.

De dienst was een feest van de

Geest, vol getuigenissen van onze

Heer en Heiland. Na deelgenomen

te hebben aan het avondmaal,
stond elk lid van de Twaalf op en
gaf zijn getuigenis van de zending

van Jezus de Christus, de Heiland

van de wereld. De laatste drie

getuigenissen waren van de leden

van het Eerste Presidium, en het

allerlaatste getuigenis werd door

president Hinckley gegeven. Het
was een ontnuchterende, maar
vreugdevolle gelegenheid waarbij

we elkaar met krachtige getuigenis-

sen gesterkt hebben.

President Hinckley voegde aan

zijn krachtige, emotionele getuige-

nis een lijst met punten van aan-

dacht voor de toekomst toe. Een

Is lid van de kerk wil ik de

broeders Ted A. Davis,

Donald D. Salmon en
Frank M. McCord graag persoonlijk

bedanken voor de onmetelijke uren,

dagen en jaren die zij besteden om
ervoor te zorgen dat alles in de kerk

boekhoudkundig in orde is. Ik weet

zeker dat de bijna elf miljoen andere

leden van de kerk dat ook bijzonder

waarderen. Hartelijk dank.

De afgelopen jaren hebben we vol

verwachting de bouw van dit prach-

tige Conferentiecentrum gevolgd. Nu
zijn we hier, om met vele duizenden

mensen te luisteren naar de woorden

van de profeten. Dit is beslist het

begin van een nieuw tijdperk in de

kerkgeschiedenis — een tijdperk

van die punten is mij vooral goed

bijgebleven. Hij was bang dat het

met de enorme groei van de kerk

over de hele wereld steeds moeilij-

ker zou worden voor de apostelen

om alle leden van de kerk te berei-

ken en hen in eigen persoon aan te

sporen om het evangelie na te

leven. In de toekomst zullen we
dus afhankelijker zijn van de tech-

niek om de evangelieboodschap

aan de kerk over de hele wereld te

brengen.

Als we naar de heilige geschiede-

nis in de heilige Schriften kijken,

vinden we soortgelijke gebeurtenis-

sen waarbij een profeet van God
opmerkelijke veranderingen aan de

horizon ziet. Het is interessant dat

er bij dergelijke belangrijke gebeur-

tenissen zowel veel geïnspireerde

aandacht wordt gegeven aan de

details van de profetische bood-
schap, als aan de manier waarop die

gebracht wordt — oftewel, de tech-

niek die gebruikt wordt om de evan-

gelieboodschap uit te dragen.

Daarbij moet ik denken aan de

indrukwekkende toespraak die

koning Benjamin hield voor zijn

volk, te vinden in de eerste hoofd-

stukken van het boek Mosiah. Die

rechtschapen koning had zijn volk

al lang in rechtschapenheid
gediend. Het was tijd om de leiding

over te dragen aan zijn zoon.

Voordat hij dat deed, wilde hij zijn

volk zijn getuigenis geven van zijn

Heer en Heiland. Maar hij wilde

eerst zijn zoons de instructie geven

'verstandige mensen [te] worden en

bekend [te] zijn met de profetieën,

die door hun vaderen waren geuit,

en die hun door de Here waren
gegeven' (Mosiah 1:2).

Hij gaf ze ook onderricht in de

leringen die in de koperen platen

gegraveerd waren, waarover hij zei:

'Mijn zoons, ik zou willen, dat gij

zoudt bedenken, dat wij zonder deze

platen, die deze kronieken en gebo-

den bevatten, in onwetendheid had-

den moeten lijden, zelfs in de

tegenwoordige tijd, de verborgenhe-

den van God niet kennende'
(Mosiah 1:3).

De leer zuiver houden was de

eerste prioriteit van koning
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Een kind luistert met behulp van een hoofdtelefoon naar de conferentie

in haar eigen taal.

Benjamin, en daarom wilde hij dat

zijn hele volk zijn getuigenis en

woorden zou ontvangen. Hij ont-

bood Mosiah, zijn zoon en opvolger,

en gaf hem concrete instructies aan-

gaande het bijeenbrengen van zijn

volk voor die laatste bijeenkomst.

Hij zei:

'Mijn zoon, ik zou willen, dat gij

een bekendmaking door dit gehele

land uitzendt, aan dit ganse volk, of

het volk van Zarahemla en het volk

van Mosiah, die in het land wonen,

zodat zij te zamen mogen vergade-

ren; want morgen zal ik persoonlijk

mijn volk verkondigen, dat gij over

dit volk een koning en regeerder

zijt, die de Heer onze God ons heeft

gegeven.

'En bovendien zal ik dit volk een

naam geven, opdat het daardoor

onderscheiden moge wezen van al

het volk, dat de Here God uit het

land van Jeruzalem heeft geleid, en

dit doe ik, omdat het een volk is

geweest, dat de geboden des Heren

ijverig onderhield (Mosiah
1:10-11).

Toen ging Mosiah uit en verkon-

digde aan het volk dat ze bijeen

moesten komen bij de tempel, waar

ze de woorden van zijn vader zou-

den aanhoren. De mensen kwamen
bijeen en 'sloegen [...] hun tenten

rondom [de tempel] op, iedere man
naar verhouding van zijn huisgezin,

bestaande uit zijn vrouw en zijn

zoons en dochters, en hun zoons en

dochters, van de oudste tot de jong-

ste, alle huisgezinnen van elkaar

gescheiden' (Mosiah 2:5). Ze sloe-

gen hun tenten op met de opening

naar de tempel toe, zodat zij de

woorden van koning Benjamin kon-

den horen, die hun instructie gaf in

de leer van het eeuwige leven.

Vanwege het grote aantal mensen
dat binnen en buiten de muren van

het tempelterrein bijeen was, liet de

koning een toren bouwen zodat zij

zijn woorden konden horen. Maar
hij besefte dat zelfs met die toren

niet iedereen hem zou kunnen
horen, dus liet hij zijn woorden
opschrijven en uitzenden onder de

mensen die zich niet binnen zijn

gehoor bevonden, zodat iedereen

zijn woorden zou ontvangen. (Zie

Mosiah 2:6-8.)

Vanaf zijn toren zei hij zijn volk

dat zij hun oren moesten spitsen en

luisteren naar zijn getuigenis van de

Heiland. Toen hij geprofeteerd en

zijn getuigenis gegeven had, gaf hij

hun aanwijzingen om terug te keren

naar hun hemelse Vader: 'En boven-

dien zou ik willen, dat gij de geze-

gende en gelukkige toestand zoudt

overdenken van hen, die de gebo-

den Gods bewaren. Want ziet, zij

worden in alles gezegend, zowel in

het stoffelijke als in het geestelijke;

en indien zij getrouw volharden tot

het einde, worden zij in de hemel

ontvangen, opdat zij daardoor met

God in een staat van eeuwigdu-

rende gelukzaligheid kunnen
wonen. O, bedenkt, bedenkt, dat

deze dingen waar zijn; want de Here

God heeft ze gesproken' (Mosiah

2:41).

Om ervoor te zorgen dat zijn volk

zijn woorden begreep en dat zij zich

hielden aan hun verbonden met
God om zijn geboden te onderhou-

den, stelde koning Benjamin 'pries-

ters [...] aan [...] om het volk te

leren, opdat zij daardoor de geboden

Gods mochten horen en weten, en

om hen op te wekken de eed te

gedenken, die zij hadden afgelegd

(...)' (Mosiah 6:3). In veel opzich-

ten gebruikte koning Benjamin alle

technieken die hem in die tijd ter

beschikking stonden om zijn volk

bijeen te brengen, het goede woord

Gods te verbreiden, en het woord te

beklemtonen.

In een ander tijdperk zien we een

andere profeet die een nieuw
medium gebruikt om met zijn bood-

schap het hart van de mensen te

bereiken. Er werd een bijzondere

conferentie gehouden op de hon-

derdste verjaardag van de kerk. We
vinden een verslag daarvan in het

verslag van de honderdste apriicon-

ferentie, gehouden in de Tabernakel

op 6 april 1930:

'Overeenkomstig instructies, eer-

der uitgegeven door het Eerste

Presidium van de kerk, voerden alle

wijken en gemeenten van de kerk

op 6 april vanaf tien uur 's ochtends
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het volgende programma uit, (...)

waarvoor regelingen getroffen

waren dat de mensen in hun eigen

kerkgebouw bijeen konden komen
om via de radio te luisteren naar de

bijeenkomsten die vanuit de

Tabernakel in Salt Lake City werden

uitgezonden.

'Het gebouw was helemaal vol,

alle zitplaatsen waren bezet, en zelfs

de gangpaden, deuropeningen en

andere beschikbare ruimte waren
bezet. (Conference Report, april

1930, blz. 2.)

President Heber
J. Grant, die de

eerste uit te zenden bijeenkomst

van de algemene conferentie pre-

sideerde, begon met te zeggen:

'Mijn hart vloeit over van dank-

baarheid nu ik al deze fijne dragers

van het priesterschap van de levende

God zie, samen met de functionaris-

sen van onze organisaties, die hier

bijeenvergaderd zijn in deze confe-

rentie om de honderdste verjaardag

te gedenken van de stichting van de

Kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen.

'Ik zal u aanstonds een toespraak

voorlezen van het Eerste Presidium

van de kerk, waarvan afschriften

gestuurd zijn aan alle wijken, ringen

en zendingsgebieden, in alle landen

waar de kerk georganiseerd is. Op
deze tijd wordt deze boodschap aan

al onze mensen over de hele wereld

voorgelezen.' (Conference Report,

april 1930, blz. 3.)

Net als koning Benjamin, begon

president Grant zijn toespraak met
zijn getuigenis van God, de Vader, en

onze Heer Jezus Christus. Toen
beklemtoonde hij enkele feiten aan-

gaande de wetenschappelijke kennis,

de uitvindingen en de industriële

ontwikkelingen die de krachten van

het heelal bruikbaar hadden
gemaakt en aangepast waren voor

het gemak van de mens. Hij zei:

'Het is ongetwijfeld het grootste

wonder van de eeuw dat de stem

van de mens, compleet met de per-

soonlijkheid van de spreker, voor

altijd bewaard kan worden en met al

zijn details van het oorspronkelijke

geluid opnieuw weergegeven kan
worden.

'Overdenken wij die prestaties

van de afgelopen eeuw, die slechts

even ter sprake zijn gebracht, dan
brengt dat ons ertoe uit te roepen:

'"Groot en wonderbaar zijn uw
werken, o Here!

'"Gij zijt dezelfde [...] voor eeu-

wig!

"'Uw doeleinden falen niet, noch
zijn er, die uw hand kunnen weer-

houden!"' (Conference Report, april

1830, blz. 5.)

Vandaag, op 1 april in het jaar

2000, zijn wij bijeen in dit prachtige

nieuwe Conferentiecentrum dat

gebouwd is zodat vele duizenden
meer de profeet kunnen zien en zijn

stem kunnen horen. Maar zelfs met
dit gebouw, en met betere mogelijk-

heden om naar de heiligen te reizen

om in zoveel andere landen met hen
bijeen te komen, zullen minder men-
sen in staat zijn om dat persoonlijke

contact met de profeten en apostelen

te hebben, wat komt door de groei

van de kerk. De techniek heeft ons

gezegend met veel nieuwe uitvindin-

gen om de evangelieboodschap te

verbreiden via satellietsystemen,

onze eigen website, de tv, de radio,

Het bordes en het plaza van het Conferentiecentrum.
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en door geschreven teksten in onze

tijdschriften en in de krant. Dat zijn

allemaal toevoegingen aan onze sys-

temen voor verbreiding van de bood-

schap, waardoor wij veel beter de

boodschappen kunnen ontvangen.

Maar al die middelen, en de

voortschrijdende mogelijkheden van

de techniek, brengen ons alleen

maar de boodschap. Wat nog steeds

hetzelfde is, is de opgave in de tijd

van koning Benjamin, in de tijd van

president Grant, en in deze tijd,

namelijk om elk individu en elk

gezin door persoonlijke en gezamen-

lijke studie zich de boodschap van

het evangelie van onze Heer en

Heiland eigen te laten maken. Het

heil vindt men niet in bouwwerken

of techniek, maar in het woord.

Alleen de macht van het woord zal

zijn uitwerking op ons hebben, en

ertoe bijdragen dat wij dichter tot

onze Vader in de hemel komen.

Denk aan het woord van de Heer

toen Hij op 6 april 1830 voor het

eerst de heiligen van zijn pas her-

stelde kerk onderrichtte. Hij zei:

'Zie, er zal onder u een kroniek

worden bijgehouden, en hierin zult gij

worden genoemd een ziener, vertaler,

profeet, apostel van Jezus Christus, en

ouderling der kerk door de wil van

God, de Vader, en de genade van uw
Here, Jezus Christus. (...)

'Daarom moet gij, mijn kerk, acht

geven op al zijn woorden en gebo-

den, die hij u zal geven, zoals hij ze

ontvangt, en in alle heiligheid voor

Mij wandelen;

'Want gij moet zijn woord ont-

vangen in alle geduld en geloof, alsof

het uit mijn eigen mond kwam'
(Leer en Verbonden 21:1, 4-5).

Het is geweldig om in dit prach-

tige nieuwe gebouw te zijn en de

nieuwe techniek te hebben waarmee

de conferentiebijeenkomsten over de

hele wereld uitgezonden worden.

Maar het is de boodschap die wij

ontvangen die, als wij haar bestude-

ren en in praktijk brengen, ons het

licht van het evangelie zal brengen

als verdere voorbereiding in ons stre-

ven naar het eeuwige leven.

Dit is mijn nederig getuigenis aan

u, in de naam van Jezus Christus.

Amen.

Een tempel voor

West-Afrika
Ouderling Glenn L. Pctce

van de Zeventig

Het was inspirerend om te zien hoe de Heer de krachten bundelt die

zullen leiden tot een onvermijdelijke overwinning. Er zal in West-Afrika

een tempel komen.

dat zij uit het raam naar de Salt

Lake-tempel keek. Om de een of

andere reden deed de wedstrijd er

niet meer toe.

Mijn hele leven is verrijkt door

ervaringen met de tempel. Onze
ouders namen ons regelmatig mee
naar Temple Square in Salt Lake

City. Ze wezen dan naar de tempel

en vertelden dat ze daar getrouwd

waren en dat we daarom als gezin

altijd bij elkaar zouden blijven. Wat
een troost was dat voor een jongetje

wiens grootste angst was dat zijn

ouders konden sterven. En wat een

troost is het voor een volwassen

man wiens ouders gestorven zijn!

Toen ik tien was, las ik, in de

schaduw van de Salt Lake-tempel,

voor het eerst het verhaal van
Joseph Smith en ontving ik een

krachtig getuigenis van de waarheid

van de herstelling.

Ik herinner me met dankbaarheid

hoe ik, voordat ik op zending ging,

met mijn ouders naar de tempel ging

en mijn begiftiging ontving.

Mijn vrouw en ik trouwden onge-

veer drie jaar later in de Salt Lake-

tempel. Jaren daarna heb ik de eer

gehad om het tempelhuwelijk van al

onze zes kinderen te voltrekken.

We weten dat veel leden van de

kerk niet het voorrecht hebben gehad

om in de buurt van een tempel op te

groeien. Omdat we dat weten, waren

we allemaal opgetogen door de

bekendmaking van president

Hinckley in oktober 1997 toen hij zei:

Een aantal jaren geleden

woonde ik met een paar van

onze jonge kinderen een foot-

ball-wedstrijd bij van de BYU. We
verloren. Ik vond dat buitengewoon

jammer. Op de terugweg naar

Bountiful luisterden we naar de

nabeschouwing op de radio. Daarna

hadden mijn kinderen geen keus: ze

moesten nu mijn commentaar ook

nog aanhoren. Net toen ik klaar was

met mijn analyse van wat er fout was

gegaan in de wedstrijd, vroeg mijn

dochtertje van zeven: 'Pap, als jij de

tempel ziet, krijg je dan een goed

gevoel?' Ik vroeg me af: 'Waar haalt

ze dat in hemelsnaam vandaan?'

Terwijl ik probeerde te achterhalen

wat die opmerking met football te

maken had, keek ik achterom en zag
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'We zijn vastbesloten (...) de tempel

naar de mensen te brengen en hun
alle mogelijkheden te bieden om deel

te hebben aan de zegeningen van
tempelbezoek.' (Gordon B. Hinckley,

De Ster, januari 1998, blz. 55.)

Sindsdien hebben we ons ver-

heugd en verbaasd toen we hoorden

hoeveel tempels er gebouwd zouden

worden, en we later lazen over hun
open dagen en inwijding. We zijn

getuige van een hedendaags wonder

en de vervulling van een profetie.

Wat leven we in een prachtige tijd.

Onze opgetogenheid over de

bouw van tempels wordt niet door

iedereen gedeeld. Vooral de tegen-

stander is razend omdat hij ziet dat

zijn macht in gevaar is.

De laatste twee jaar ben ik in

West-Afrika persoonlijk getuige

geweest van zijn woede. Hij is heel

druk bezig geweest om de bouw van

een tempel in dat deel van de

wereld te verijdelen. Twee jaar gele-

den kondigde president Hinckley

aan dat de eerste tempel in West-

Afrika in Accra (Ghana) gebouwd
zou worden. Sindsdien heeft de

tegenstander onophoudelijk gepro-

beerd dat tegen te houden. Waarom
maakt Lucifer zich zo druk?

We hebben 85 duizend leden in

West-Afrika en de kerk groeit er heel

hard. De opkomst in de avondmaals-

diensten is meer dan vijftig procent,

maar momenteel hebben slechts

vierhonderd leden hun begiftiging

ontvangen omdat de hoge kosten

van een reis van duizenden kilome-

ters naar Johannesburg of Londen
een groot bezwaar vormen. We heb-

ben meer dan zevenhonderd
Afrikaanse voltijdzendelingen waar-

van er heel weinig hun begiftiging

hebben ontvangen.

De Afrikanen hebben eeuwen-
lang gewacht op de volheid van het

evangelie en ze hebben veel gele-

den. Nu kunnen ze eindelijk elke

zegening ontvangen die Gods kinde-

ren ter beschikking staan. Leden die

de gedragsnormen naleven, kunnen
hun tempelbegiftiging ontvangen en

hun gezin voor tijd en alle eeuwig-

heid laten verzegelen.

Uit getrouwheid aan de tempelver-

bonden vloeit versnelde geestelijke

vooruitgang voort. Ouderling John
A. Widtsoe heeft uitgelegd: 'Zij zul-

len eerder hun plaats in de tegen-

woordigheid van de Heer bereiken;

zij zullen zich sneller ontwikkelen in

elke goddelijke macht; zij zullen

meer op God gaan lijken; zij zullen

zich meer bewust worden van hun
goddelijke bestemming.' (Evidences

and Reconcïliations [1960], blz. 300.)

Daarom maakt Lucifer zich zo

druk. Bovendien is hij zich bewust

van het grote aantal Afrikanen aan

de andere zijde van de sluier die het

evangelie aanvaard hebben en reik-

halzend uitzien naar hun doop, hun
tempelbegiftiging en de verzegeling

aan hun gezinsleden. Als een tem-

pel is ingewijd, zal de dam in de

geestenwereld doorbreken en zal er

een stroom van mensen die in

Afrika geleefd hebben naar de tem-

pel van de Heer komen als hun
nakomelingen het werk voor hen
doen. We moeten niet verbaasd
staan als Lucifer alle beschikbare

middelen gebruikt om te voorkomen
dat deze mensen een tempel krijgen.

Door eeuwen van lijden heen zijn

de mensen over het algemeen niet

verbitterd geraakt. Ze zijn nederig,

staan open en ze zijn godsdienstig.

Ze kennen de Schriften en de stem

van de Herder.

Ik heb vertrouwen in hun geloof.

Ik weet dat de Heiland de mensen
in Afrika liefheeft. Daarom geef ik

vers 33 van afdeling 121 in de Leer
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en Verbonden vrij weer: 'De mens
zou evengoed zijn nietige arm kun-

nen uitstrekken om de [Kongo] in

haar aangewezen loop te stuiten, of

haar stroomopwaarts te wenden, als

om de Almachtige te verhinderen

[een tempel voor de Afrikaanse hei-

ligen der laatste dagen te bouwen].'

De Heiland heeft gezegd: 'Ik zal

niet toestaan dat [de vijand] mijn

werk teniet doe[t]; ja, Ik zal hun
tonen, dat mijn wijsheid de gesle-

penheid van de duivel te boven gaat'

(LV 10:43).

Het was inspirerend om te zien

hoe de Heer de krachten bundelt die

zullen leiden tot een onvermijdelijke

overwinning. Er zal in West-Afrika

een tempel komen.

De afgelopen week reden we weer

van Provo naar Bountiful. Bij ons

vertrek uit Provo konden we de tem'

pel op de heuvel zien. Voordat die

uit het zicht was, zagen we de

Mount Timpanogos-tempel, vervol-

gens de Jordan River-tempel,

gevolgd door de Salt Lake-tempel.

En onmiddellijk daarna zagen we de

Bountiful-tempel als een juweel

boven die stad oprijzen.

Ik dacht weer aan de vraag van

mijn dochter: 'Pap, als jij de tempel

ziet, krijg je dan een goed gevoel?' Ik

besefte dat het volmondige ant-

woord is: 'Ja, als ik een tempel zie,

krijg ik een heerlijk gevoel.' Maar
mijn hart doet pijn als ik denk aan

onze Afrikaanse broeders en zusters

die hun hele leven nog geen tempel

gezien hebben.

Ik hoop en bid dat we de zegenin-

gen van de tempel nooit als vanzelf-

sprekend zullen beschouwen. Ik heb

ook een gebed in mijn hart voor

West-Afrika en elke andere plaats in

de wereld waar de heiligen door

invloeden van buitenaf zich niet

kunnen verheugen in de zegeningen

van een tempel.

Ik getuig van de goddelijke aard

van dit werk. Jezus is de Christus.

Hij staat aan het hoofd van deze

kerk en bestuurt de opbouw van zijn

koninkrijk op aarde. Wij zijn getuige

van wonderen en daarom kan ik

getuigen dat zij niet hebben opge-

houden. In de naam van Jezus

Christus. Amen. D

Houd het eeuwig

perspectief voor ogen
Ouderling Jcty E. Jensen
van de Zeventig

Als wij de mensen eerst inzicht kunnen geven in het plan, zullen zij meer
en blijvender gemotiveerd worden om de geboden te onderhouden.

sleutel is tot bekering, behoud en

heractivering. Als wij de mensen
eerst inzicht kunnen geven in het

plan, zullen zij meer en blijvender

gemotiveerd worden om de geboden

te onderhouden.

Een andere manier om te zeggen

wat Alma onderwees, ontdekte ik

door een ervaring die een van de

algemene autoriteiten ons vertelde.

Hij vertelde hoe hij sprak met een

zuster die hij kent en die jaren

daarvóór gescheiden was. Zij kwam
hem bedanken voor de raad die hij

haar in haar moeilijkste periode

gegeven had. Zij herinnerde hem
aan zijn uitspraak: 'Zuster, verlies

uw eeuwig perspectief niet. Houd
altijd een eeuwig perspectief voor

ogen.' Ze vertelde dat die waarheid

haar krachtbron werd.

Als wij het grote plan van geluk

begrijpen, krijgen we een eeuwig

perspectief, en de geboden, verorde-

ningen, verbonden, en de ervarin-

gen, beproevingen en problemen
kunnen gezien worden in hun wer-

kelijk en eeuwig licht.

Denk er echter aan dat Satan het

licht van de hoop en het eeuwig
perspectief zal trachten te verduiste-

ren door de wereldse zaken die onze

onmiddellijke aandacht vragen. Dat
is het geval met degenen in het

Boek van Mormon die 'het pad der

gerechtigheid' verlieten (Helaman
6:31) en 'hun eigen zin volgden'

(3Nephil:29).

Laman en Lemuël keerden zich af

en beklaagden zich over hun lijden

Ik
voel mij enigszins lamgeslagen

door deze heilige roeping, vooral

de taak om in de hele wereld een

bijzondere getuige van Jezus

Christus te zijn (zie LV 107:25). Ik

vraag u uw geloof te oefenen en
voor me te bidden.

Een waarheid waarover ik wil

spreken, komt van Alma. 'Daarom

gaf God hun geboden, nadat Hij

hun het plan der verlossing had
bekendgemaakt' (Alma 12:32).

Het leerproces verloopt in dit

vers als volgt: eerst onderwees onze

hemelse Vader Adam en Eva in het

plan der verlossing, vervolgens gaf

Hij hun geboden. Alle geboden zijn

van eeuwig belang in samenhang
met het grote plan van gelukzalig-

heid. (Zie Alma 42:8; 34:9.)

Ik weet dat deze waarheid een
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Het uitzicht dat de Quorums der Zeventig hebben op de zaal.

omdat zij hun bezittingen niet had-

den, waarvan zij naar hun zeggen

'hadden kunnen genieten' (1 Nephi

17:21). Zo ging het ook met de ver-

loren zoon. In de haast om zijn stof-

felijke erfgoed te verkrijgen, zei hij

tegen zijn vader: 'Geef mij het deel

van ons vermogen dat mij toekomt'.

Dat nam hij en '[verkwistte] zijn

vermogen in een leven van over-

daad' (Lucas 15:12-13).

Nog anderen worden beschreven

door Nephi die zei dat de duivel hen

'tot toorn tegen het goede [zal]

ophitsen (...) en in zinnelijke

gerustheid doen indommelen'
(2 Nephi 28:20-21).

Wie geen eeuwig perspectief heb-

ben of het uit het oog hebben verlo-

ren, maken hun eigen normen, in

hun eigen voordeel en in hun eigen,

zelfzuchtig belang. Hun vergankelijk

perspectief wordt hun norm, en

voor sommigen hun god.

Ammon vertelde koning Lamoni,

die altijd volgens zijn eigen ingevin-

gen had geleefd, over God, een god-

delijke macht die hoger was dan de

koning. De koning meende 'dat al

hetgeen [hij deed] goed was' (Alma

18:5). Maar Ammons voorbeeld en

boodschap raakten hem en hij

'begon (...) zeer beangst te worden

uit vrees dat hij verkeerd had
gedaan' (Alma 18:5). Toen 'ver-

klaarde [Ammon] hun het plan der

verlossing' (Alma 18:39).

Toen de verloren zoon alles kwijt

was, 'kwam hij tot zichzelf en zeide:

(...) ik zal opstaan en naar mijn

vader gaan en tot hem zeggen:

Vader, ik heb gezondigd tegen de

hemel en voor u' (Lucas 15:17-18).

Het is belangrijk dat hij zijn zonde

tegen de hemel erkende, want er is

echt een hemel, en een barmhartige

en rechtvaardige God die daar

regeert. Hij heeft een goddelijk plan

geopenbaard en daarbij het laatste

oordeel van zijn Zoon, Die '[daar]

geen dienstknecht [heeft]', en voor

Wie wij allemaal eens zullen staan

(2 Nephi 9:41).

Ik ben eeuwig dankbaar voor

mijn fijne ouders die me thuis in het

evangelie hebben onderwezen. Daar

kreeg ik voor het eerst een eeuwig

perspectief. Dat perspectief is in

mijn jeugd nog versterkt door lei-

ders en leerkrachten in de kerk en

het seminarie.

De belangrijkste beslissing van

mijn leven om een eeuwig perspec-

tief te verkrijgen en een goed begrip

van het grote plan van gelukzalig-

heid, betrof een voltijdzending. Door
dagelijks het Boek van Mormon te

bestuderen en de zendelingenlessen

te geven, ondervond ik de waarheid

van wat de apostel Paulus verkon-

digde: 'Gij, die een ander onderwijst,

onderwijst gij uzelf niet?' (Romeinen

2:21.) Ik leerde het plan van geluk

kennen door er steeds weer in te

onderwijzen.

Terwijl ik door gebed, schriftstu-

die en werk in de kerk het plan van

de Vader ging begrijpen en een eeu-

wig perspectief verkreeg en ontwik-

kelde, ben ik de invloed van heilige

lofzangen op onze bekering steeds

meer gaan waarderen.

In mijn kinderjaren en mijn
jeugd, en vooral in het jeugdwerk,

hebben de lofzangen van de herstel-

ling, geschreven door ware dienst-

knechten van God, grote invloed

gehad op mijn bekering tot het

evangelie en mijn inzicht in zijn

plan. President Packer heeft gezegd:

'Als we ernaar luisteren, onderwijzen

zij ons in het evangelie, want de lof-

zangen van het herstelde evangelie
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zijn in feite evangeliestudie.' (De

Ster, januari 1992, blz. 20.)

In het voorwoord van de huidige

lofzangenbundel herinnert het

Eerste Presidium ons eraan dat

'gewijde muziek een essentieel

onderdeel [is] van onze bijeenkom-

sten. (...) De beste redevoeringen

worden soms gehouden in de vorm
van een lofzang. Lofzangen zetten

ons aan tot bekering en goede wer-

ken, sterken ons getuigenis en ons

geloof, troosten de treurenden en de

ontmoedigden, en motiveren ons om
tot het einde toe te volharden.'

(Lofzangen, VIL)

Veel lofzangen bevatten een uit-

leg van de leringen van het grote

plan van verlossing. Sommige lofzan-

gen ontstonden na grote offers, met
als uiterste offer de dood, en ze bren-

gen een geest van heiligheid en hei-

liging over, om ons tot bekering, tot

de Vader en zijn plan, te brengen.

Dit jaar ligt de nadruk op onder-

wijsverbetering zodat ouders, leer-

krachten en zendelingen beter

evangelieonderwijs zullen geven
door zelf inzicht in het plan te krij-

gen en de lofzangen te zingen die

dezelfde boodschap overbrengen.

Zing die lofzangen, hopelijk niet

plichtmatig, maar als begin en afslui-

ting van bijeenkomsten en als

onderdeel van lessen of om inzich-

ten tijdens de lessen te introduceren

of samen te vatten.

Ik besluit met de tekst van deze

prachtige lofzang:

Ik weet dat Jezus leeft,

Hij houdt heel veel van mij;

De Heil'ge Geest vertelt mij dat

En daarom ben ik blij.

Hij helpt mij in geloof

Te leven naar Gods plan;

De Heil'ge Geest vertelt mij dat

En z^gt dat ik het kan.

(Lofzang 196)

Ik getuig dat het grote plan van

de eeuwige God waar is. God leeft,

Jezus is zijn Zoon. Joseph Smith is

een waar profeet en dit werk wordt

door de Heer geleid door middel van

vijftien profeten, zieners en open-

baarders. In de naam van Jezus

Christus. Amen.

Bent u er nog steeds?
Ouderling Gary J. Coleman
van de Zeventig

Ik heb uit de Schriften en van de hedendaagse profeten geleerd dat dit

leven een tijd is om ons voor te bereiden God te ontmoeten en op een dag
het eeuwige leven in zijn tegenwoordigheid te ontvangen.

Ik kan me mijn eerste ervaring met
dit prachtige plan nog herinneren

toen ik, voordat ik lid van de kerk

werd, over het herstelde evangelie

begon te horen. Ik leerde de mor-

moonse schriftuur kennen, waarin

het belang van onze voorsterfelijke

ontwikkeling in de geestenwereld

wordt beschreven, en waaruit blijkt

dat we als voorbereiding op ons

leven hier op aarde veel hebben
geleerd.

3
Ik heb uit de Schriften en

van de hedendaagse profeten geleerd

dat dit leven een tijd is om ons voor

te bereiden God te ontmoeten en op

een dag het eeuwige leven in zijn

tegenwoordigheid te ontvangen. 4 De
profeet Jakob heeft over dit eeuwige

plan het volgende gezegd: 'O, hoe
groot is het plan van onze God?'

5
Ik

weet dat God leeft en ons wil bege-

leiden om bij Hem terug te keren.

In het grote plan van God is een

Heiland voor ons opgenomen. Alle

toerekenbare mensen zondigen en

moeten aan het eind van dit leven

sterven. Daarom heeft God Jezus

Christus gestuurd om het plan te ver-

wezenlijken, namelijk door ons in

staat te stellen onze zonden en de

dood te overwinnen. Jezus is onze

Heiland en Verlosser. Door zijn zoen-

offer voor iedereen helpt Hij ons alle-

maal bij het overwinnen van onze

zonden, door bekering en de doop.

Door zijn opstanding is het mogelijk

geworden dat iedereen de dood en

het graf kan overwinnen. Wij hebben

geloof nodig om Jezus te volgen en

meer op Hem te gaan lijken. Wij hou-

den veel van onze Vriend, de Heer

Jezus Christus, 'de enige naam onder

Laten we ons verheugen dat we

hier bij elkaar zijn in een ere-

dienst met hedendaagse profe-

ten, die op aarde wonen, verder zien

dan het oog reikt, geïnspireerde

woorden uit de hemel ontvangen en

God kennen.

Er is een goddelijk plan. Het
wordt het plan van onze hemelse

Vader genoemd. 1

Wij geloven in God. Wij weten

dat Hij leeft en dat wij geloof in Hem
kunnen hebben. In de Schriften

wordt getuigd dat wij kinderen van

God zijn, zijn letterlijke nakomelin-

gen.
2 Wij woonden bij Hem voordat

we hier op aarde kwamen. Wij zijn

naar zijn beeld geschapen en Hij is

onze hemelse Vader. Daarom zijn we
allemaal broeders en zusters.

Omdat onze hemelse Vader van

ons houdt, heeft Hij voor ons in dit

sterfelijk leven een plan ontwikkeld.
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de hemel waardoor wij gered kunnen

worden'.
6
Ik weet dat Jezus ons van

onze zonden en de dood zal redden.

Wij danken God dat Hij door

middel van zijn gekozen getuigen,

de profeten en apostelen, zijn plan

en de zending van Jezus heeft geo-

penbaard. God geeft deze getuigen

de bevoegdheid om in zijn naam te

handelen. Hun getuigenissen van de

waarheden van het evangelie staan

in heilige boeken, de Schriften. Als

mensen deze leringen van de profe-

ten horen en lezen, kunnen zij door

de macht van de Heilige Geest ach-

ter de waarheid ervan komen.

Bijna 28 jaar geleden wilde ik

graag de algemene conferentie van de

kerk bijwonen en dus reed ik 14 uur

naar Sak Lake City. Ik liep om acht

uur Temple Square op, waar de rij

voor deur 10 tot halverwege de zuid-

zijde van de Assembly Hall op

Temple Square stond. Ik was bijna

honderd meter bij mijn doel vandaan.

De zaalwacht riep dat de Tabernakel

vol was. Mensen verlieten de rij en ik

schoof steeds verder naar voren.

Om vijf minuten voor tien was ik

de enige persoon die nog bij de deur

stond. De deur ging open en de zaal-

wacht zei: 'Bent u er nog steeds?' Hij

sloot de deur en de moed zonk me in

de schoenen. Toen het koor om klok-

slag tien uur de openingslofzang begon

te zingen, ging de deur nog een keer

open en liet de zaalwacht me binnen.

Hij wees me een halve zitplaats achter

een pilaar aan, maar wat was ik blij!

Die dag heb ik de deelgenomen aan

de steunverlening aan de uitverkoren

leiders van de Heer en geluisterd naar

hun raad, net zoals vanmiddag.

In onze bedeling, ofwel de laatste

dagen, heeft God zijn manier om de

waarheid te openbaren voortgezet.

Hij koos de jongeman Joseph Smith

om het heilsplan aan uit te leggen.

Joseph was door de verschillende

godsdiensten in zijn omgeving in de

war, maar door de Schriften werd hij

geïnspireerd om God te raadplegen.
7

In antwoord op zijn gebed versche-

nen God de Vader en Jezus Christus

aan hem. 8 Door deze en andere erva-

ringen werd Joseph tot profeet

geroepen, net als Mozes en andere

profeten uit de Bijbel. 9 Omdat

Joseph de Heiland zag en sprak, was

het zijn taak om de waarheid over

het grote plan van God en de godde-

lijke zending van onze Heer te her-

stellen. Ik weet dat Joseph Smith
een profeet van God is.

De profeet Joseph ontving de

bevoegdheid om het evangelie te

verkondigen en aanvullende schrif-

tuur voort te brengen. Hij kreeg de

opdracht om de geschriften van pro-

feten vanouds te vertalen, het Boek
van Mormon, een getuige van Jezus

Christus. De profeten in het Boek
van Mormon waren ook op de

hoogte van het heilsplan en de hei-

lige zending van Jezus Christus. Ook
de verschijning van de herrezen

Christus aan de oude inwoners van

Amerika staat in dit heilige boek 10

Hij onderwees hen in zijn evangelie

en vestigde zijn kerk onder hen. Ik

weet dat het Boek van Mormon een

getuigenis van de goddelijke natuur

van Jezus Christus is.

God heeft beloofd dat de Heilige

Geest tot een ieder van ons zal getui-

gen dat de heilige waarheden zijn

hersteld en dat Joseph Smith door

God werd geroepen om een bijzon-

dere getuige van Christus en zijn

evangelie te zijn. We kunnen de

waarheid te weten komen van alle

dingen die God door de macht van

de Heilige Geest heeft geopen-
baard.

11

Miljoenen bekeerlingen hebben

de waarheden aanvaard die onze

zendelingen tijdens de eerste zende-

lingenles hebben verkondigd.

v ..-.. '
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Vervolgens hebben zij hun hart voor

alle lessen van de zendelingen open-

gesteld. Ze werden uitgenodigd om
zich te laten dopen en te laten

bevestigen, om 'medeburgers der

heiligen' te worden 12

, en zij gingen

verder op de weg van het evangelie

om aanvullende heilige verbonden

in de tempel te sluiten.

Een jong echtpaar met vier jonge

kinderen dat naast een mormoons
gezin woonde, aanvaardde de uitno-

digingen om aan activiteiten en
evangeliegerichte ervaringen deel te

nemen. Na de eerste zendelingenles

vroeg de vader aan zijn mormoonse

buurman: 'Zou je ons op oudejaars-

avond kunnen dopen? We willen het

nieuwe jaar graag goed beginnen.'

Een jonge alleenstaande werd
vlak bij een instituutsgebouw

gevraagd of hij mormoonse vrienden

had. Hij antwoordde: 'Jazeker, en ze

zijn allemaal voor de mormoonse
kerk op zending!' Men vroeg hem
direct of hij de zendelingenlessen

wilde volgen. Hij werd lid van de

kerk. En een jaar later was hij zelf

op zending voor de Heer.

Een fantastische moeder en vrouw

in een gezin dat geen lid van de kerk

was, werd gevraagd of zij met haar

man en kinderen voor eeuwig samen

zou zijn. Haar antwoord luidde: 'Ja,

toch?' Een aantal weken later lieten

de moeder, haar man en de twee

oudste kinderen zich dopen, omdat
de antwoorden op de levensvragen

in deze, de ware kerk van Jezus

Christus te vinden zijn.

Een vader die geen lid van de

kerk was en een zoon op zending

had, werd gevraagd: 'Wilt u zich op

vaderdag laten dopen?' Hij liet zich

dopen en er waren vier voormalige

bisschoppen uit zijn familie aanwezig.

Het is de macht van de Geest

waardoor onderzoekers worden
overtuigd om over onze boodschap

te bidden, naar de kerk te gaan, het

Boek van Mormon te lezen, meer-

dere lessen te volgen, zich in de

kerk van de Heer te laten dopen en

'door het goede woord van God [te]

worden gevoed'.
13 Wij nodigen alle

mensen uit om tot Christus te

komen, door geloof, bekering, de

doop en de gave van de Heilige

Geest. Dit is de deur naar het eeu-

wige leven. De Heilige Geest zal ons

allemaal bijstaan, zodat wij op de

weg naar de tegenwoordigheid van

God kunnen blijven.

We zullen door de influisteringen

van de Heilige Geest geleid worden

om mensen te vinden die naar het

ware evangelie op zoek zijn. De Heer

heeft gezegd: 'Ik zal met u zijn; en in

welke plaats gij ook mijn naam zult

verkondigen, zal er voor u een weg

tot welslagen worden gebaand, opdat

zij mijn woord mogen ontvangen.' 14

Een aantal jaren geleden reed ik

naar Temple Square in Salt Lake

City om een kennis van de zendelin-

gen te ontmoeten. Hun kennis

kwam niet opdagen. Ik zei tegen de

zendelingen: 'De Heer zal ervoor

zorgen dat we iemand les kunnen
geven.' Binnen twee of drie minuten

kwamen er twee volwassen mannen
het bezoekerscentrum binnen. Zij

liepen rechtstreeks op ons af. Zij

spraken Spaans, en wij niet! We pro-

beerden duidelijk te maken dat we
iemand zouden vinden om hen te

woord te staan. Even later kwamen
de enige Spaanstalige zendelingzus-

ters in het hele zendingsgebied het

bezoekerscentrum binnen omdat ze

het gevoel hadden dat ze die och-

tend daarheen moesten komen!

Binnen een aantal weken kregen

deze mannen de zendelingenlessen

en vroegen ze om de doop. De Heer

kwam zijn woord na. Er werd 'een

weg tot welslagen' gebaand op het

moment dat dit voor deze prachtige

ervaring nodig was.

Wij moedigen iedereen aan die

lid van de kerk is, maar misschien

van de Heer is afgedwaald, om terug

te komen en uw verbonden met
Hem te vernieuwen. Net als Jezus

zeggen we tegen Israël: 'Kom naar

huis'.
15 Kom naar huis naar de waar-

heden en verordeningen van het

eeuwige leven.

Voordat ik lid van de kerk werd,

stelde ik God, de eeuwige Vader, in

oprecht gebed vragen over de waar-

heden van de herstelling. Nu weet ik,

net als die dag, dat uur, dat moment,

37 jaar geleden door de macht van de

Heilige Geest, dat de beginselen en

leerstellingen van de herstelling van

het evangelie waar zijn. God leeft.

Jezus is de Christus. Joseph Smith was

de profeet van de herstelling van het

ware evangelie. Het Boek van
Mormon is het verslag van heilige

profeten en een getuige van de

levende Christus, die aan het hoofd

van zijn kerk staat. President Gordon
B. Hinckley is de profeet van de Heer

in onze tijd. Hij en veertien andere

apostelen zijn bijzondere getuigen

van Christus in de enige ware kerk op

aarde. Ik bid dat wij allemaal in staat

zullen zijn om de vraag 'Bent u er nog

steeds' te beantwoorden, en door de

juiste deur te gaan om alle zegenin-

gen van het evangelie nu en voor

eeuwig te ontvangen. In de naam van

Jezus Christus. Amen.

NOTEN
1

.

Het plan van onze hemelse Vader, les 1

van het Uniform systeem voor evangelieon-

derwijs (1986).

2. Zie Handelingen 17:28-29.

3. Zie LV 138:56.

4. Zie Alma 12:24.

5. 2Nephi9:13.

6. 2 Nephi 25:20.

7. Zie GJS 1:5-16.

8. Zie GJS 1:17.

9. Zie LV 28:2.

10. Zie 3 Nephi 11.

11. Zie Moroni 10:5.

12. Efeziërs 2:19; zie ook vers 20.

13. Moroni 6:4.

14. LV 112:19.

15. Lofzang 3.
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Hoe staat het met ons?
Ouderling M. Russell Ballard

van het Quorum der Twaalf Apostelen

Het belangrijkste wat ieder van ons kan doen, is het onder de loep nemen
van onze eigen toewijding aan de Heer Jezus Christus.

verbazen, zoals ze zich ook ver-

baasd hebben over wat we al heb-

ben gedaan.

En toen stelde president Snow
deze indringende vraag: 'Welnu,

heiligen der laatste dagen,' zei hij,

'hoe staat het met ons? Wij hebben

het evangelie ontvangen. We heb-

ben het koninkrijk van God ontvan-

gen, het op aarde gevestigd. We
hebben moeilijkheden ondervon-

den; we zijn vervolgd. We zijn ver-

dreven uit Ohio; we zijn verdreven

uit Missouri; we zijn verdreven uit

Nauvoo; en eens zijn we voor enige

tijd verdreven uit deze mooie stad.

Velen hebben duizenden dollars ver-

loren, hun huis en alles wat ze had-

den, en sommige broeders hebben

hun vrouw en kinderen zien sterven

vanwege de ontberingen die zij

moesten doormaken. (...) De men-

sen hebben met verbazing gekeken

naar de bereidheid van de heiligen

der laatste dagen om dat lijden te

ondergaan. Waarom doen we dat?

(...) Wat is het dat ons in staat stelt

die vervolgingen te doorstaan en

toch nog blij te zijn?'

President Snow antwoordde als

volgt: 'Omdat we openbaringen heb-

ben gekregen van de Almachtige,

omdat Hij in ons hart tot ons gespro-

ken en ons de Heilige Geest gegeven

heeft. (...) Deze kerk zal blijven

bestaan vanwege haar sterke funda-

ment. Niet van mensen; niet op basis

van de studie van het Nieuwe of het

Oude Testament; niet door geleerd-

heid opgedaan in universiteiten en

seminaries, maar rechtstreeks van de

Heer. De Heer heeft het ons getoond

door openbaring van de Heilige

Geest die verlicht, en iedereen kan

Het is fantastisch, broeders

en zusters, om in de naam
van de Heer Jezus Christus

in dit buitengewone, nieuwe
Conferentiecentrum aan het begin

van een nieuw millennium bij elkaar

te komen.

Honderd jaar geleden opende
president Lorenzo Snow in de

Tabernakel de 70
ste algemene april-

conferentie van de kerk. Dat was de

eerste conferentie in de twintigste

eeuw en aan het einde van een
periode van grote beproevingen en

rampspoed voor de kerk. Het aantal

leden van de kerk naderde de

300.000, waarvan het grootste deel

in Utah woonde.

Op vrijdag 6 april 1900 zei pre-

sident Snow: 'De Heer heeft ons

verbazingwekkend begunstigd, en

wij doen momenteel grote dingen.

(...) Nu we ons 71
5te

jaar naderen,

verwacht de Heer iets van ons —
iets waarover de volken zich zullen

diezelfde Geest ontvangen.'

(Conference Report, april 1900, blz.

2-3.)

Het zou goed zijn, broeders en
zusters, om ook nu zorgvuldig over

diezelfde vraag na te denken: 'Hoe

staat het met ons?' Er is een eeuw
voorbijgegaan; we bevinden ons als

kerk nu in ons 1 7

1

ste
jaar. Het leden-

aantal nadert nu de elf miljoen,

wereldwijd. Onze leden zijn gere-

specteerde leiders op bijna elk

gebied in nagenoeg elk land. De
kerk groeit; er worden tempels
gebouwd in een niet eerder ver-

toond tempo. Het zendingswerk

gaat door. In bijna elk land worden
regelmatig bijeenkomsten van de

kerk gehouden. En toch hebben
onze profeten aangegeven: 'De Heer
verwacht iets van ons.'

Maar wat? Wat behoeft onze bij-

zondere aandacht? Als ik de

Schriften lees en overdenk en zorg-

vuldig nadenk over de raad van de

Heer aan zijn volgelingen in elke

bedeling, komt het me voor dat het

belangrijkste wat ieder van ons kan

doen, is het onder de loep nemen
van onze eigen toewijding aan de

Heer Jezus Christus. We moeten
zorgvuldig waken voor geestelijke

lusteloosheid en eraan werken om
de Heer volledig trouw te blijven.

Hoewel het waar is dat er in de

hele kerk buitengewoon veel voor-

uitgang wordt gemaakt, ligt er een
ontzagwekkend grote taak voor ons.

Simpel gezegd: we hebben werk te

doen voor alle kinderen van onze

hemelse Vader, aan beide zijden van

de sluier. Wat dat betreft, zijn we
nog maar nauwelijks begonnen.
Waar discipelschap sluit daarom alle

zelfvoldaanheid uit. De Heer ver-

wacht dat we de kerk voort blijven

stuwen en dat we zelfs sneller koers

zetten naar de letterlijke vervulling

van Daniels profetisch visioen van
'een steen, (...) zonder toedoen van

mensen [losgeraakt] (...) die (...)

werd tot een grote berg die de

gehele aarde vulde' (Daniël

2:34-35). Om dat doeltreffender te

doen, moeten we allemaal Nephi's

raad opvolgen en 'standvastig in

Christus voorwaarts streven, met
onverzwakte hoop, en met liefde
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De trappen aan de zuidzijde van het Conferentiecentrum nabij de hoofdingang worden druk gebruik door de

conferentiebezoekers.

voor God en alle mensen. (...)

[Want] indien gij aldus voorwaarts

zult streven en u in Christus' woor-

den verheugt, en volhardt tot het

einde toe, dan zegt de Vader: gij zult

het eeuwige leven hebben' (2 Nephi

31:20). De macht van de Heilige

Geest zal ons hart en verstand ver-

vullen als we opzien naar de

Heiland voor antwoord op de vele

uitdagingen van het leven.

Daarom, broeders en zusters, is

het van belang dat we allemaal zelf

weten dat Jezus de Christus is en dat

Hij door de profeet Joseph Smith de

volheid van zijn eeuwig evangelie

volledig op aarde hersteld heeft. Als

wij in zijn dienst voorwaarts streven,

zal ons geloof door geestelijke erva-

ringen toenemen en zullen we meer

vreugde ondervinden. Ons begrip

van de herstelde, belangrijke lerin-

gen en eeuwige waarheden zal een

stevig fundament van ons geloof

worden. En als we die ware leringen

zelf kennen en begrijpen, zullen we

ontdekken dat het ook heel nodig is

dat we anderen deelgenoot maken
van onze kennis en overtuiging en

daarbij altijd hun vriendschap en

welwillendheid behouden.

Hoewel we graag behoren te

getuigen van de waarheid van het

herstelde evangelie van Jezus

Christus tot iedereen die naar onze

boodschap wil luisteren, zijn er ook

momenten dat we alleen maar
hopen te bereiken dat niet-leden

van de kerk een beter begrip krijgen

van de basis van ons geloof. Er zijn

veel mensen die weinig over ons

weten, die nieuwsgierig zijn en zich

over ons verbazen, maar die er niet

aan toe zijn hun levenswijze te ver-

anderen of eeuwige toezeggingen te

doen. We moeten voorbereid zijn

om hen te onderwijzen op manieren

die zij kunnen begrijpen en waarde-

ren, ook als zij nu nog niet zover zijn

dat ze gehoor geven aan geestelijke

influisteringen en het evangelie aan-

vaarden.

Het is bijvoorbeeld mijn ervaring

dat als we geleid worden door de

Geest, onze gesprekken met vrien-

den en kennissen die geen lid zijn,

gemakkelijk en natuurlijk overgaan

op het vaderschap van God en de

broederschap van de mens. Wij alle-

maal, ongeacht ras, kleur of

gezindte, behoren tot het gezin van

onze hemelse Vader. De meeste
mensen geloven dat. Ons begrip en

onze kennis van die fundamentele

waarheid zouden ons ertoe moeten
aanzetten om al Gods kinderen lief

te hebben als onze broeders en zus-

ters en hun uit te leggen dat we alle-

maal in het voorsterfelijk bestaan als

geestkinderen van onze hemelse
Vader hebben geleefd. Daar is ons

zijn plan bekendgemaakt en hebben

we aanvaard dat we op aarde een

sterfelijk lichaam zouden krijgen en

beproefd zouden worden. Ons diep-

geworteld respect voor de hele

mensheid wordt nog vergroot door

ons inzicht in onze onderlinge relatie
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in het voorsterfelijk leven.

Dat inzicht maakt het dan
mogelijk om op een niet-bedrei-

gende manier uitleg te geven aan

ons geloof in onze eeuwige relatie

met Jezus Christus en onze diepe

toewijding aan Hem. Onze hoop
en ons geloof zijn geworteld in het

onwankelbare besef dat Hij nu
leeft en dat Hij zijn kerk en zijn

volk blijft leiden. We verheugen
ons dat we weten dat Christus

leeft, en we erkennen vol eerbied

de wonderen die Hij ook in deze

tijd blijft doen in het leven van
degenen die in Hem geloven. Hij is

het Hoofd van de kerk, die zijn

naam draagt. Hij is onze Heiland

en Verlosser. Door Hem aanbidden

we onze hemelse Vader en bidden

we tot Hem. We zijn onmetelijk

dankbaar voor de wezenlijke en

ontzagwekkende kracht van zijn

verzoening in ons leven.

Omdat wij van de Heer houden,

moeten we geestelijk openstaan
voor de momenten waarop we ande-

ren deelgenoot kunnen maken van

de machtige en belangrijke waarhe-

den van het evangelie. Maar mis-

schien is het nog belangrijker dat we
er altijd naar moeten streven onszelf

te reinigen en zo'n rechtschapen

leven te leiden dat het licht van
Christus van ons afstraalt in alles

wat we zeggen en doen. Ons leven

van alledag moet onveranderlijk

getuigen van ons geloof in Christus.

Met de woorden van de apostel

Paulus: 'Wees een voorbeeld voor de

gelovigen in woord, in wandel, in

liefde, in geloof en in reinheid'

(1 Timoteüs4:12).

Als die belangrijke beginselen

eenmaal begrepen zijn, kunnen we
het inzicht van de kinderen van
onze Vader vergroten door hun te

vertellen hoe Jezus zelf zijn kerk in

het midden des tijds heeft gevestigd

en georganiseerd door ons 'zowel

apostelen als profeten, zowel evan-

gelisten als herders en leraars [te

geven] , om de heiligen toe te rusten

tot dienstbetoon, tot opbouw van
het lichaam van Christus' (Efeziërs

4:11-12).

Van daaruit kunnen we onze

vrienden en buren inzicht geven in

de afval, of het afdwalen van de oor-

spronkelijke, door de Heer georgani-

seerde kerk, wat geprofeteerd was

door degenen die aanvankelijk bij de

vestiging van de kerk geholpen had-

den. Paulus schreef aan de christe-

nen in Tessalonica, die reikhalzend

uitkeken naar de wederkomst van de

Heiland: 'Want eerst moet de afval

komen' (2 Tessalonicenzen 2:3).

Ook waarschuwde hij Timoteüs:

'Want er komt een tijd dat (de men-
sen) de gezonde leer niet (meer) zul-

len verdragen; maar (...) dat zij hun
oor van de waarheid zullen afkeren

(...)' (2 Timoteüs 4:3-4). En Petrus

ging uit van een afval toen hij sprak

over 'tijden van verademing' die

zouden aanbreken voordat God
opnieuw Jezus Christus zou zenden,

'die voor u tevoren bestemd was

(...); Hem moest de hemel opnemen
tot de tijden van wederoprichting

aller dingen, waarvan God gespro-

ken heeft bij monde van zijn heilige

profeten, van oudsher'

(Handelingen 3:19-21).

Ziet u wel hoe natuurlijk en
gemakkelijk het ene beginsel van de

herstelling leidt tot het volgende?

De profetie van Petrus vraagt bijna

om een gesprek over de herstelling

van het evangelie in deze laatste

dagen door de profeet Joseph
Smith. Op zijn beurt vraagt dat

weer om een gesprek over het te

voorschijn komen van het Boek
van Mormon en de herstelling van
het heilig priesterschap door de

gave en de macht van God. Van
daaruit is het heel natuurlijk om te

vertellen over het beginsel van
voortgaande openbaring en de

organisatie van de kerk, en haar

leringen en programma's.

Broeders en zusters, de Heer ver-

wacht iets van ons. Ik denk dat van
ons verwacht wordt dat we ons

eigen geloof vergroten, elk mogelijk

gevoel van apathie van ons afschud-

den, en door de macht van de
Heilige Geest onze beloften her-

nieuwen en harder werken voor de

Heer. Dan kunnen we, als we probe-

ren iemand iets over de kerk duide-

lijk te maken — en als we een goed

en getrouw leven leiden — als een

vergrootglas dienen waardoor ande-
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ren de invloed van het evangelie

kunnen zien. Door het licht van ons

goede voorbeeld kan de Geest aan

iedereen met wie we in aanraking

komen, meer inzicht geven in de

kerk en haar zending.

We moeten ons niet voor ons

geloof verontschuldigen en ook niet

terugkomen op de waarheid die we
kennen. Maar we kunnen er ande-

ren deelgenoot van maken in een

geest van liefdevol begrip — moedig

en zelfverzekerd, en met het oog

alleen op de eer van God gericht —
zonder onze toehoorders te dwingen

of zonder het gevoel dat we tekort

zijn geschoten in onze plicht als zij

niet onmiddellijk aanvaarden wat

wij geloven.

Als wij de Heilige Geest als met-

gezel hebben, kunnen we eenvoudige

dingen doen om de minder-actieve

leden van de kerk en degenen die

niet van ons geloof zijn een beter

begrip van het evangelie bij te bren-

gen. Daarvoor hebben we geen
nieuw programma nodig. We hebben

geen handboek, roeping of trainings-

bijeenkomst nodig. Het enige wat

nodig is, zijn goede leden van de

kerk die leren vertrouwen op de

macht van de Heilige Geest en met

die macht contact leggen met de

kinderen van onze Vader. We kun-

nen geen groter werk doen dan ons

persoonlijk getuigenis te geven aan

anderen die geen inzicht in het her-

stelde evangelie van Jezus Christus

hebben.

Dus, broeders en zusters: 'Hoe

staat het met ons?' Staan we klaar

om iets te doen? Kan ieder van ons

vandaag besluiten tot een betere

geestelijke voorbereiding, vragen om
de leiding van de Heilige Geest en

dan, met zijn macht als onze metge-

zel, meer kinderen van onze Vader

tot zegen zijn met het inzicht en de

kennis dat de kerk waar is?

Ik getuig dat de Heiland leeft, en

dat Hij ieder van ons zal zegenen als

we alles doen wat we kunnen om dit

grote werk van zijn kerk voorwaarts

te stuwen. Ik bid nederig dat wij ons

zullen voornemen om aan het begin

van dit nieuwe millennium iets meer

te doen. In de naam van Jezus

Christus. Amen. D

Geloof, toewijding en

dankbaarheid
Ouderling David B. Haight
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Ik hoop dat we dankbaar zijn voor de kennis, het getuigenis en de

gevoelens die wij hebben.

zich aan de hem toegewezen tijd

hield. Worden we echter ouder, dan

is ons gezichtsvermogen niet meer
zo goed als het eens was. Het oranje

lampje ging na een tijdje branden,

en als je daar niet op lette, dan
begon het rode lampje te knipperen.

Toen het lampje pas was geïnstal-

leerd, zei broeder LeGrand
Richards: 'Iemand heeft hier een

gek lampje gemaakt. Ik leg mijn

hand er wel overheen.' Er zit hier

geen lampje, dus ik weet niet wan-

neer ik klaar ben met mijn toe-

spraak.

Wat is het een vreugde om hier

bij u allen te zijn. Ik kijk naar de

grote aantallen aanwezigen en denk

aan ons begin, ons uiterst beschei-

den begin— denkt u maar eens aan

Peter Whitmers blokhut in Fayette

(New York). Als ik het goed heb,

dan waren de afmetingen ongeveer

zes bij negen meter. Boven waren er

twee kleine slaapkamers. Daar
woonde het gezin van Peter

Whitmer. Er waren geen sanitaire

voorzieningen in de woning. Er was

buiten een put, en verder was er

alleen een open haard om te koken

en de woning te verwarmen, maar in

dat bescheiden gebouwtje is 170 jaar

geleden de kerk gesticht. Stelt u

zich dat eens voor.

De profeet Joseph Smith had een

openbaring ontvangen met instruc-

ties aangaande de oprichting van de

kerk. En in dat bescheiden hutje

werd niet alleen de kerk gesticht,

maar werd bovendien de vertaling

Iets
meer dan twee jaar geleden

kondigde president Gordon B.

Hinckley aan dat dit gebouw vol-

tooid zou worden in het jaar 2000,

waarop hij zich tot mij wendde en

zei: 'David, ik verwacht van jou dat

jij erbij bent.'

President, ik ben er. En ik hoop

dat als hij zegt dat we nog een jaar

of zo nodig hebben, dat hij wil dat ik

erbij ben— ik hoop dat hij dat zegt,

want ik zal zijn instructies opvolgen.

Het is een plezier om hier bij u te

zijn en tot u te getuigen in dit fijne,

historische centrum. Ik heb genoten

van president Hinckley's verhaal

over de walnotenboom waarvan dit

spreekgestoelte gemaakt is. In de

Tabernakel had het spreekgestoelte

een rood lampje en een oranje

lampje om te zorgen dat de spreker
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van het Boek van Mormon afge-

maakt in een van die slaapkamers

boven, die de profeet Joseph Smith

en Oliver Cowdery ter beschikking

was gesteld. En in dat kleine boer-

derijtje werden de eerste ouderlin-

gen van de kerk geordend, namelijk

toen de profeet Joseph Oliver

Cowdery ordende en Oliver vervol-

gens de profeet Joseph Smith
ordende. En in dat boerderijtje werd

na de oprichting van de kerk de eer-

ste avondmaalsdienst gehouden.
Stelt u zich dat eens voor. De zus-

ters namen brood en wat druivensap

mee voor dat eerste avondmaal. Dat

was het bescheiden begin van wat

wij hier vandaag zien.

Zitten wij hier, en kijken wij naar

de vele aanwezigen, dan is het

opwindend om te denken aan onze

toekomst en om het bescheiden pio-

niersbegin te overpeinzen. In 1820

verschenen, in antwoord op het oot-

moedig gebed van de profeet Joseph,

God de Vader en zijn Zoon aan die

jongen van veertien, waarmee zij

een begin maakten aan dit werk, de

herstelling van het evangelie.

Denk eens aan 1830 — de bijeen-

komst in dat blokhutje, dat een tijd-

lang de hoofdzetel van de kerk was.

Denkt u zich eens een dergelijke his-

torische, maar hemelse bijeenkomst

in dat eenvoudige hutje van zes bij

negen meter in. In het verslag daar-

van lezen we ook iets over Peter

Whitmers vrouw, Mary. Mary
Whitmer stond die zondagochtend

eerder op en ging naar de woonka-

mer, waar mensen op de grond slie-

pen, onder zelfgemaakte quilts. Ze

waren met paard en wagen gekomen
— het waren vrienden en andere

mensen die hadden gehoord wat er

op 6 april zou gebeuren. Er waren

waarschijnlijk ongeveer vijftig men-

sen aanwezig voor die bijeenkomst.

Na dat uiterst bescheiden begin,

zijn wij hier vandaag bijeen. "We wil-

len alleen maar zeggen: 'Halleluja!

Dank zij de Heer voor alles wat er is

voorgevallen.' Nu ik hier sta, krijg ik

woorden ingegeven van geloof, toe-

wijding en dankbaarheid — het

geloof van de mensen en het geloof

waar wij blijk van geven door hier

vandaag te zijn; en ons hart is ver-

vuld met dankbaarheid voor wat er

is gebeurd en wat nog in het ver-

schiet ligt.

Ik ben zeer dankbaar dat ik in

staat ben om hier te zijn, voor mijn

voorouders, voor mijn vrouw, Ruby,

voor onze kinderen, en al onze klein-

kinderen. Onze familie heeft een tra-

ditie ingesteld dat wij op deze dag,

waar we ook wonen, voor de tv staan

als we thuis zijn, of in ons kerkge-

bouw of het Conferentiecentrum, en

onze rechterhand opsteken om de

functionarissen van de kerk steun te

verlenen, met name onze heden-

daagse profeet. In gedachten zag ik

vandaag onze eigen nakomelingen in

Brussel, Londen, Virginia, North
Carolina, Texas en Californië hun
rechterhand opsteken, leren hoe ze

dat moeten doen, leren dat het in de

kerk belangrijk is om de leiders steun

te verlenen.

Mijn hart is vervuld van dank-

baarheid voor deze dag, voor de
openbaringen die aan de profeet

Joseph Smith gegeven zijn, voor

alles wat hij heeft gedaan om de

herstelling op gang te brengen, en
voor de openbaringen die nodig
waren om dit werk te ontvouwen,

regel op regel en voorschrift op
voorschrift. Denk eens aan het
moeilijke begin dat wij hadden —
dat uiterst bescheiden begin — en
kijk dan eens naar ons, in deze tijd.

Hij ontving de openbaring die nu
afdeling 1 in de Leer en Verbonden
is, waarin de Heer beloofde dat

Joseph Smith en anderen de macht
en het gezag zouden ontvangen om
de kerk 'uit het verborgene en uit

duisternis te voorschijn te brengen'

(LV 1:30). Denk eens aan wat er

gebeurd is onder de geïnspireerde

leiding van president Hinckley: het

Joseph Smith Memorial Building dat

wij hebben, het behouden van dat

geweldige oude gebouw dat eens het

Hotel Utah was, en dat nu een
prachtig gebouw is; we hebben dat

zien voortkomen uit de inspiratie

die president Hinckley gekregen
heeft. En denk eens aan dit gebouw,
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aan wat hij ons vandaag heeft uitge-

legd over de inspiratie die hij daar-

over gekregen heeft. En daarom
hoop ik dat ieder van ons die hier

vandaag vergaderd is een dankbaar

hart heeft vanwege de kennis, het

getuigenis en de gevoelens die wij

hebben, dat dit nog maar het begin

is. Dit is slechts een hoofdstuk in de

ontvouwing van dit werk.

Als we denken aan dat beschei-

den begin in Fayette (New York) , als

we denken aan wat daar sindsdien

heeft plaatsgevonden, en wat er in

ons eigen leven en dat van onze

voorouders is gebeurd, dan hoop ik

dat wij allen die dankbaarheid heb-

ben en een verlangen willen hebben

om dat door te geven aan ons nage-

slacht, alsmede de kennis en het

getuigenis dat wij hebben dat dit

werk waar is. Ik hoop dat we dank-

baar zijn voor de eeuwige zegenin-

gen die wij kunnen ontvangen bij

het aanschouwen van de uitbreiding

van het aantal tempels over de hele

wereld, en voor de zegening die de

mensen daardoor krijgen.

Broeder Pace sprak net over de

moeilijkheden die we in Ghana
ondervinden, maar ik weet dat ze

opgelost zullen worden. Ik heb op

de campus van de universiteit in dat

land onder een boom gestaan en

Ghana toegewijd aan de verkondi-

ging van het evangelie. Broeder

Banyan Dadson, die vice -president

van de universiteit was, en lid van

de kerk is, stond daar uit te leggen

aan de mensen hoe de inboorlingen

in Ghana zich in dat deel van West-

Afrika gevestigd hadden, wat een

zegening het was geweest voor de

plaatselijke stammen. Ik weet dat

het probleem opgelost zal worden;

dat zal slechts een hoofdstuk zijn in

de ontvouwing van dit werk.

President Hinckley had het kort

geleden over de schakels in zijn

familieketen, en zei dat hij hoopte

een sterke schakel in die keten te

zijn, en dat zijn schakel sterk zou

blijven. Hij vertelde dat hij op zijn

eigen land geprobeerd had een
boomstronk te verwijderen en dat

daarbij de gebruikte ketting gebro-

ken was. Hij ging naar de winkel om
een nieuwe schakel te zoeken waar-

mee de ketting gemaakt kon wor-

den, zodat ze de boomstronk eruit

konden halen, wat uiteindelijk

lukte. Hij zei dat hij dacht aan zijn

eigen verantwoordelijkheid tegen-

over zijn nageslacht om een sterke

schakel te blijven in die keten. (Zie

'Keep the Chain Unbroken',

Brigham Young Magazine, voorjaar

2000, blz. 6.)

Ik hoop en bid dat wij allen het

verlangen hebben om een sterke

schakel in onze eigen familieketen

te zijn, in ons nageslacht, zodat onze

familieleden op een dusdanige

manier bekend raken met de eeu-

wige zegeningen die deel uitmaken

van het evangelie — de zegeningen

van de tempel en de eeuwigheid —
dat zij heel veel mensen ten goede

zullen beïnvloeden. Zorg ervoor dat

de schakels in uw keten sterk zijn,

en dat u uw getuigenis en toewij-

ding doorgeeft aan toekomstige

generaties. De vele aanwezigen hier

vandaag zijn slechts een hoofdstuk

in wat er zal plaatsvinden in de ver-

breiding van dit werk over de hele

wereld.

De Heiland verscheen na zijn

opstanding op de oevers van het

meer waar Petrus en de anderen

weer waren gaan vissen. Hij riep ze,

vroeg of ze al wat hadden gevangen,

maar dat was niet het geval. Hij zei

dat ze hun netten aan de andere

kant moesten uitwerpen. U herin-

nert zich dat verhaal beslist.

Ze haalden netten vol vis binnen.

En toen ze op de oever gingen zit-

ten, vroeg de Heiland aan Petrus:

'Hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan

dezen?' [De spreker leest deze bijbel-

tekst als volgt: 'meer dan deze' —
red.], wijzend op de kostbare vissen

die in de netten lagen te spartelen.

'Hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan

dezen?'

En Petrus zegt: 'Ja Here, Gij weet

dat ik U liefheb.'

Toen zei Hij: 'Weid mijn lamme-

ren.' Toen vroeg Hij Petrus een

tweede en derde keer, en gaf de

opdracht: 'Hoed mijn schapen.'

(. . .) 'Weid mijn schapen' (zie

Johannes 21:15-17).

Mogen wij dat getuigenis en dat

verlangen in ons hart hebben om
anderen iets te leren, iets uit te leg-

gen over wat wij geloven; en een

rechtschapen leven te leiden en een

voorbeeld te zijn voor onze mede-

mensen, zodat we dit werk niet

alleen zullen verbreiden door onze

woorden, maar ook door onze

daden, door onze levenswijze, door

de manier waarop we de kerk verte-

genwoordigen, en door het voor-

beeld dat wij voor de mensen zijn.

Ik weet dat God leeft, dat Hij

onze Vader is — Hij houdt van ons

allemaal— en dat Jezus de Christus

is, de Zoon van de levende God, en

dat Zij werkelijk bestaan, dat Zij

leven. Dat getuig ik, en ik spreek

hierbij mijn liefde voor u uit, en geef

u dit getuigenis, in de naam van

Jezus Christus. Amen. D
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Priesterschapsbijeenkomst
1 april 2000

De heiligheid van

het vrouwzijn
Ouderling Richard G. Scott

van het Quorum der Twaalf Apostelen

Wij behoren iedere dochter van God absoluut bij te brengen welke

heilige kenmerken zij van haar hemelse Vader heeft gekregen.

geschapen, en nadat de man op
aarde was geplaatst, werd de vrouw
geschapen; pas toen werd het werk

voltooid en goed genoemd.

'Van alle schepselen van de
Almachtige is er geen mooier, geen

inspirerender dan een prachtige

dochter van God die deugdzaam
leeft en begrijpt waarom ze dat moet
doen, die haar lichaam als iets hei-

ligs en goddelijks eert en respec-

teert, die haar verstand ontwikkelt

en haar begrip voortdurend ver-

groot, die haar geest met eeuwige

waarheid voedt.'
1

Vervolgens waarschuwt president

Hinckley ons: 'God zal ons ter ver-

antwoording roepen als wij zijn

dochters veronachtzamen.' 2

Zoveel zusters zijn terneergesla-

gen, zelfs ontmoedigd en teleurge-

steld. Anderen verkeren in ernstige

moeilijkheden door de beslissingen

die ze nemen. Satan heeft een ver-

leidelijke campagne ontketend om
de heiligheid van het vrouwzijn te

ondermijnen en de dochters van
God te misleiden om hen van hun
goddelijke toekomst af te wenden.
Hij weet maar al te goed dat de

vrouw de barmhartige, zelfopoffe-

rende, liefdevolle kracht is die het

gezin bij elkaar houdt. Hij vestigt de

aandacht alleen op hun lichamelijke

kenmerken en berooft hen van hun
verheven rol als vrouw en moeder.

Hij heeft velen overtuigd van de leu-

gen dat ze minderwaardige inwoners

Er is één titel die het Eerste

Presidium en de Twaalf zelden

gebruiken, omdat die te heilig

is — die van apostel. In die rol

spreek ik tot u, geliefde priester-

schapsdragers.

Ik wil graag over de heiligheid

van het vrouwzijn spreken.

President Hinckley heeft welspre-

kend vastgelegd wat.de dienst-

knechten van de Heer herhaaldelijk

ónder inspiratie over zijn kostbare

dochters hebben gezegd:

'De vrouw is Gods meest verhe-

ven schepping. Pas toen de aarde

was geformeerd, nadat dag en nacht

waren gescheiden, nadat water en

land waren gescheiden, nadat het

planten- en dierenrijk waren

van het koninkrijk van God zijn. Die

leugen heeft ertoe geleid dat sommi-

gen hun van God ontvangen vrou-

welijkheid verruilen voor mannelijke

grofheid.

Mij werd het groeiende succes

van de inspanningen van Lucifer

duidelijk toen ik in Salt Lake City

voor een pick-up vol aantrekkelijke

jonge vrouwen de weg opdraaide. Ze

haalden mij vervolgens in en sneden

mij daarbij gevaarlijk. De meisjes

reageerden hun ongenoegen af door

grove verwensingen en obscene
gebaren te maken. Ze waren voor-

namelijk als man gekleed, hoewel

sommigen onfatsoenlijke kleding

droegen die weinig aan de verbeel-

ding overliet. Mijn hart sloeg over.

Dit zijn dochters van God. Ik nam
me voor om, als ik ooit de kans zou

krijgen, de rechtschapen priester-

schapsdragers van God te vragen

om dergelijke misleide jonge vrou-

wen te helpen. Broeders, wij kun-

nen en moeten hen helpen. Ik ben
bang dat hun toestand vaak uit ons

verzuim of wangedrag voortkomt.

Als echtgenoot, vader, zoon of broer

die het priesterschap draagt, beho-

ren wij iedere dochter van God
absoluut bij te brengen welke heilige

kenmerken zij van haar hemelse
Vader heeft gekregen. Velen missen

het rijke, volle leven en de zegenin-

gen die God hun wil geven. Wilt u

ervoor zorgen dat zij begrijpen wat

ze opgeven, als ze als onschuldige,

blinde schapen geleid worden door

mensen die hen van hun kostbare

Vrouwzijn willen beroven, uit eigen-

belang en zelfrechtvaardiging?

Omdat het in hun aard ligt om te

geven en anderen tevreden te stel-

len, beseffen veel vrouwen niet wat

hun intrinsieke waarde is. Daardoor

zijn ze kwetsbaar voor mensen die

hen ervan proberen te overtuigen

dat het hun belangrijkste taak is om
er aantrekkelijk uit te zien.

Zoveel jonge vrouwen leggen

hun van God ontvangen vrouwzijn,

hun spiritualiteit en hun zorgzame

interesse in anderen, op het altaar

van populaire, wereldse opvattin-

gen. Jongemannen, laat dergelijke

jonge vrouwen weten dat je niet op

zoek bent naar een eeuwige partner
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die door wereldse trends in beslag

wordt genomen. Velen kleden en

gedragen zich onfatsoenlijk omdat

ze gehoord hebben dat je dat wilt.

Laat hen op tactvolle wijze weten

hoe weerzinwekkend onthullende

kleding voor goede jongemannen is

en dat daar tegen jouw wil onge-

wenste gevoelens uit voortkomen.

De jonge vrouwen die zich con-

servatief kleden en blijk geven van

de eigenschappen van een toege-

wijde heilige der laatste dagen krij-

gen vaak kritiek omdat ze er niet bij

horen. Moedig hen aan door hen te

bedanken voor hun goede voor-

beeld. Bedank ze dat hun gedrag

aangenaam is in de ogen van de

Heer en dat het later een zegen

voor hun man en kinderen zal zijn.

Veel jonge vrouwen zijn zich weer

rechtschapen gaan gedragen door

het voorbeeld en de begripvolle

steun van een goede priesterschaps-

drager. Misschien dat sommigen van

jullie je bezorgdheid openlijk in een

gepaste omgeving kunnen bespre-

ken, zoals tijdens de zondagsschool

of het seminarie. Willen jullie een

kruistocht voeren om de jongevrou-

wen duidelijk te maken hoe kost-

baar ze in de ogen van God en hoe

aantrekkelijk ze in jullie ogen zijn

als ze hun vrouwelijke eigenschap-

pen en de goddelijke eigenschappen

van het vrouwzijn grootmaken?
Misschien draag je zelfs bij aan de

ontwikkeling van het karakter en de

toewijding van je toekomstige eeu-

wige partner.

Als broer kun je een krachtige,

positieve invloed in het leven van je

zus zijn. Geef haar een compli-

mentje als ze er leuk uitziet. Ze luis-

tert misschien eerder naar jou dan

naar je ouders als je haar adviseert

om zich fatsoenlijk te kleden. Door

eenvoudige beleefdheden, zoals het

openhouden van de deur en het

opbouwen van haar zelfvertrouwen,

zal ze worden aangemoedigd om
haar echte waarde te ontdekken.

Wees een verstandige vader die

iedere dochter voldoende aandacht

geeft. Daardoor zult u vreugde en

zal zij voldoening ervaren. Als een

dochter de warmte en de goedkeu-

ring van haar vader voelt, zal ze niet

zo snel op ongepaste wijze aandacht

trekken. Betuig als vader uw erken-

telijkheid voor haar goede gedrag.

Luister naar haar en complimenteer

haar voor haar sterke punten. U zult

haar leven enorm verrijken. Ze zal

een voorbeeld nemen aan het

gedrag dat ze aanschouwt. Zorg

ervoor dat ze ziet dat u uw vrouw en

andere vrouwen met eerbied en

respect behandelt.

Bisschoppen, moedig alle jonge -

vrouwen aan om goed over de inspi-

rerende algemene bijeenkomst voor

de jongevrouwen na te denken.

Daardoor zullen zij beter begrijpen

wie ze zijn en hoe ze hun goddelijke

bestemming kunnen bereiken.

Daardoor zullen zij beter inzien hoe

belangrijk het is om ondanks de ver-

nietigende stroming van de wereld

pal te blijven staan en haar getuige-

nis van Jezus Christus te geven.

Broeders, als wij het vrouwzijn

eren, zal iedere dochter van God
worden aangemoedigd om dat ook

te doen.

Nu wil ik over iets spreken dat

uitermate heilig is. Toen wij werden

geschapen heeft onze hemelse Vader

in ons lichaam het vermogen gelegd

om sterke emoties op te wekken.

Binnen het huwelijksverbond, en

gebruikt op een wijze die voor u bei-

den zowel als voor de Heer aanvaard-

baar is, openen deze emoties de deur

waardoor kinderen op aarde komen.

Dergelijke heilige uitdrukkingen van
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liefde zijn een belangrijk onderdeel

van het huwelijk. Binnen het huwe-

lijk kan de stimulering van die emo-

ties zowel een doel op zich zijn of een

middel om tussen de echtelieden gro-

tere eenheid te ontwikkelen door een

gepaste uiting van deze gevoelens

tussen man en vrouw. Broeders, bij

tijden zult u zich die gevoelens moe-

ten ontzeggen. Maar er zullen ook
momenten zijn, broeders, dat u zich

die gevoelens kunt laten welgevallen.

Laat de Heer u hierin leiden tot ver-

rijking van uw huwelijk.

Er zijn mannen, en helaas ook
sommige vrouwen, die buiten het

huwelijk gelegenheid zoeken om
met de stimulering van die emoties

te experimenteren. Er is een groot

verschil tussen liefde en lust.

Zuivere liefde brengt geluk en ver-

trouwen voort. Het is het funda-

ment van eeuwige vreugde. Lust zal

alles vernietigen wat verrijkend en

mooi is. Een echtgenoot mag geen

verborgen agenda hebben waar zijn

vrouw niets vanaf weet. Met elkaar

over alle facetten van het leven pra-

ten is een krachtige geestelijke ver-

zekering. Als u op reis gaat, neem
dan een foto van uw vrouw mee.

Zet die foto voor u neer. Denk eraan

hoeveel zij van u houdt en u ver-

trouwt. Dan zult u niet verleid wor-

den om uw geest te verontreinigen

of uw verbonden te breken.

Een van de schadelijkste invloe-

den op aarde, die veel verdriet en

lijden, hartzeer en stukgelopen
huwelijken heeft veroorzaakt, is de

hevige aanval van pornografie in al

haar verdorven, wegterende en ver-

nietigende vormen. Of het nu in de

vorm van tijdschriften, films o( tele-

visie, obscene teksten, de telefoon

of een computerscherm tot ons

komt, pornografie is uitermate ver-

slavend en zeer schadelijk. Dit

machtige instrument van Lucifer

vernedert het verstand, het hart en

de ziel van een ieder die zich eraan

overgeeft. Iedereen die in dat verlei-

delijke web terechtkomt en daar

blijft, zal aan de immorele, vernieti-

gende invloed verslaafd raken. Veel

mensen kunnen die verslaving niet

zonder hulp overwinnen. Het tragi-

sche patroon is maar al te bekend.

Het begint met nieuwsgierigheid

waaraan men geen grenzen stelt en

die wordt gerechtvaardigd met de

valse aanname dat men er niemand

kwaad mee doet, zolang men het

maar binnenshuis houdt. Gesust

door deze leugen, gaat men verder

met geëxperimenteer om de prikke-

ling van genot te verhevigen, totdat

het web zich nauwer spant en er een

fnuikende, immorele, verslavende

gewoonte is ontstaan.

Hoe is het mogelijk dat een man,

vooral een priesterschapsdrager, niet

stilstaat bij de emotionele en geeste-

lijke schade die een vrouw, vooral

een echtgenote, van dergelijke wal-

gelijke activiteiten oploopt. De deel-

name aan pornografie in wat voor

akelige vorm dan ook, is een uiting

van onbeperkte zelfzucht.

De geïnspireerde Nephi heeft dui-

delijk verklaard: 'En [de duivel] zal

(. . .) bevredigen, en [hen] in zinne-

lijke gerustheid doen indommelen,

(...) aldus bedriegt [hij] hun ziel, en

voert hen bedachtzaam ter helle.'
3

Ringpresidenten en bisschoppen,

waarschuw voor dat kwaad. Moedig

mensen die zich daarmee bezighou-

den aan om u om hulp te vragen.

Tegen iedere Aaronisch- en
Melchizedeks-priesterschapsdrager

zeg ik als dienstknecht van de

Meester plechtig dat, ondanks de

leringen in de wereld, de overtreding

van de wet van kuisheid een zeer

ernstige zonde is. Wees rein, voor uw
eigen welzijn en dat van zijn doch-

ters. Als er ook maar de geringste

neiging is om aan onzedelijkheid

deel te nemen, verwijder die dan uit

uw leven. En als er al iets gebeurd is,

praat dan met uw bisschop of ring-

president om uw leven te zuiveren.

Maak het zuiver en rechtschapen. U
draagt het priesterschap van God. Ik

getuig dat de Verlosser u zal helpen.

Als u uw best doet, zal Hij u helpen

zodat u zich volledig kunt bekeren,

en de Heer u kan vergeven.

Ik weet wat het betekent om een

dochter van God lief te hebben, die

met deugd en toewijding bezig is,

met de volledig vrouwelijke pracht

van haar rechtschapen vrouwzijn.

Vertel uw vrouw voortdurend dat u

dol op haar bent. Dat zal haar heel

De deurwacht vindt tussen de

conferentiebijeenkomsten door tijd

voor een gesprekje.

gelukkig maken. De zoons onder
ons kunnen hun moeder laten

weten hoeveel zij van haar houden.

Dat zal ze zeer op prijs stellen. Laten

wij onze hemelse Vader dankbaar
zijn voor. zijn kostbare dochters.

Laten wij hen zoveel mogelijk hel-

pen. Laten wij iedere vrouw die aan

haar waarde twijfelt, aanmoedigen
om zich tot haar hemelse Vader en

zijn verheerlijkte Zoon te wenden
om een goddelijke bevestiging van
haar immense individuele waarde te

krijgen. Ik getuig dat de Heiland
iedere vrouw die daar in geloof en

gehoorzaamheid naar streeft, voort-

durend door de Heilige Geest zal

inspireren. Die inspiratie zal haar

leiden tot voldoening, vrede en
onuitsprekelijke vreugde doordat ze

dan haar van God gekregen, heilige

vrouwzijn grootmaakt. Ik twijfel er

niet aan dat de Heiland dat zal

doen. Ik getuig dat Hij leeft. In de

naam van Jezus Christus. Amen. O

NOTEN
De^e toespraak bevat tekst die wegens

tijdgebrek niet is uitgesproken.

1. 'Our Responsibility to Our Young

Women', Ensign, september 1988, blz. 11.

2. Ensign, september 1988, blz. 11.

3. 2 Nephi 28:21.
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Het priesterschap eren
Bisschop H. Dctvid Burton
Presiderende bisschop

Het priesterschap is niet iets dat we door de week afdoen en dan voor de

zondag weer aandoen. Het is 24 uur per dag, zeven dagen per week een

eer en een zegen.

naar de achterste rij op het balkon is

gelijk aan ongeveer driekwart lengte

van een voetbalveld. Die afstand is

gelijk aan driemaal de lengte van

een basketbalveld of bijna viermaal

de lengte van een tennisveld. Een

golfer zou waarschijnlijk een stok

nummer negen kiezen om de bal

over de achterste rij op het balkon

te krijgen, en een topatleet zou de

afstand in ongeveer negen seconden

kunnen rennen. Om een woord te

gebruiken dat ik vaak hoor: het is

echt gaaf!

Ik vind het weleens prettig om
mee te doen aan sportevenementen

of ernaar te kijken. Af en toe sugge-

reert mijn geduldige vrouw weleens

dat de tijd die tussen die gelegenhe-

den verstrijkt veel te kort is. In veel

sporten, als een deelnemer of coach

de palm van zijn hand horizontaal

op de vingers van zijn andere, verti-

caal gehouden, hand laat rusten, is

dat het teken voor een 'time-out'.

De wedstrijd wordt dan tijdelijk stil-

gelegd terwijl coaches en spelers

hun tactiek bespreken. Sinds we
kleinkinderen hebben, heb ik

gemerkt dat de term 'time-out' ook

gebruikt wordt door sommige
ouders die hun kinderen willen aan-

geven in welke toestand zij geplaatst

zullen worden als ze verder gaan op

een koers die niet overeenkomt met

de wensen van hun ouders. Zo'n

'time-out' geeft iemand de gelegen-

heid om over zijn gedrag na te den-

ken.

Mijn collega's van de Aaronische

priesterschap, laten we vanavond

eens een 'time-out' nemen om wat

priesterschapszaken te bespreken.

oedenavond, broeders.

'Maandenlang hebben we
ons zorgen gemaakt of dit

gebouw wel klaar zou zijn voor de

algemene conferentie. Er is een

wonder tot stand gebracht — een

wonder dat mogelijk was doordat

zowel vaklieden als gewone, huis-,

tuin- en keukenmensen die onge-

wone toewijding, opofferingsgezind-

heid en inspiratie hebben getoond

die de gebruikelijke normen ver te

boven gingen. Ik spreek hierbij mijn

oprechte waardering uit voor mijn

raadgevers en voor allen die hun
talenten voor dit project hebben
ingezet.

Ik ben tijdens de bouw vaak in

dit gebouw geweest, maar nu ik het

vanavond vol priesterschapsdragers

zie, verbaas ik me over de afmetin-

gen en schoonheid ervan. Voor die-

genen onder u die van voetbal

houden: de afstand van waar ik sta

Enkele weken geleden sprak ik

met mijn zestienjarige kleindochter.

Ik vroeg haar wat zij tegen de jonge-

mannen van de Aaronische pries-

terschap zou zeggen als ze daartoe

de kans kreeg. Zij zei: 'Ik zou ze vra-

gen om respect voor het priester-

schap te hebben, en zeven dagen

per week priesterschapsdrager te

zijn, en niet alleen maar op zondag.'

Verder zei ze: 'Sommige jongens

tonen geen respect voor het pries-

terschap, want ze vloeken, sommi-

gen kijken naar pornografie, en
anderen gebruiken drugs.' Ik denk
dat jullie met me eens zullen zijn dat

die zaken — vloeken, porno en
drugs — geen onderdeel van het

leven zouden moeten zijn van
iemand die het priesterschap draagt.

Het priesterschap is niet iets dat

we door de week afdoen en dan
voor de zondag weer aandoen. Het

is 24 uur per dag, zeven dagen per

week een eer en een zegen.

Vloeken en onbeschaafd gedrag

zijn gewoon geworden, en worden
door velen geaccepteerd als een
normale manier van praten. Ons
besef van goed en kwaad is vermin-

derd door een voortdurend bombar-

dement van vloeken en ongepast

taalgebruik. Veel alledaagse gesprek-

ken zijn doorspekt met onbe-
schaafde woorden en bezaaid met
ronduit godslasterlijke uitdrukkin-

gen, soms onder het mom van
humor.

Onlangs was ik in een warenhuis

schoenen aan het passen. Vier jon-

gemannen keken naar wat zij zende-

lingenschoenen noemden. Het was

duidelijk dat op zijn minst twee van

de jongemannen een zendingsop-

roep hadden gekregen en dat zij

daar schoenen kwamen zoeken die

geschikt waren voor hun zending.

Het verbaasde me dat er een stort-

vloed van ruwe woorden uit hen
kwam, gelardeerd met enkele gods-

lasteringen die routineus van hun
lippen leken te rollen. Toen ze

merkten dat er nog iemand in de

buurt was, hoorde ik een van hen
zeggen: 'Hé, jongens, we kunnen
maar beter wat nettere taal gebrui-

ken', terwijl hij met zijn hoofd in

mijn richting knikte.
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President Hinckley heeft gezegd:

'Gesprekken zijn de basis van
vriendschappelijke sociale activitei-

ten. Ze mogen opgewekt zijn. Ze

mogen luchthartig zijn. Ze mogen
ernstig zijn. Ze mogen grappig zijn.

Maar ze mogen niet schuin, onge-

past of smerig zijn als iemand
oprecht in Christus gelooft.'

(Teachings ofGordon B. Hinckley, blz.

494.) Vloeken en het priesterschap

gaan niet samen. Vloeken en zen-

dingswerk ook niet. Als vloeken en

smerige taal deel uitmaken van onze

gesprekken, dan moeten we ze uit

ons woordenboek schrappen. Wat
wij in gesprekken zeggen, is ook als

een venster van onze ziel.

Laten we tijdens onze 'time-out'

ook even praten over pornografie.

In de afgelopen jaren heeft porno-

grafie zich als een lopend vuurtje

verbreid. We worden er dagelijks

aan blootgesteld. Pornografie is net

zo verslavend als sommige middelen

waar we niet over zouden piekeren

om die aan ons lichaam te geven.

De consequenties van pornografie

zijn catastrofaal. Bedenk dat Satan

niet wil dat we gelukkig zijn of suc-

ces hebben in onze bediening in de

Aaronische priesterschap. Vergis je

niet: hij wil dat we ons ellendig voe-

len. Het is zijn doel ons hart gevan-

gen te nemen door ons te verleiden

deel te nemen aan verschrikkelijke

dingen zoals pornografie. Blijf er bij

uit de buurt. We moeten onszelf

leren om boeken, tijdschriften,

muziek, foto's, video's, DVD's, films,

internetsites, tv-programma's en al

het andere te vermijden dat porno-

grafie of sensueel materiaal bevat.

Pornografie en priesterschap gaan

niet samen. Respecteer het priester-

schap dat je draagt. Zorg voor een

permanente 'time-out' in je leven

wat de invloed van alle pornografie

betreft.

President Hinckley heeft ons
eraan herinnerd dat 'de heden-
daagse drugsplaag een wereldwijde

plaag is geworden. In de meeste

gevallen volgt de dood (...) pas na

een lange periode vol ellende, pijn

en berouw. In tegenstelling tot de

plagen uit tijden vanouds, waar-

tegen geen verweer bekend was, is

het verweer tegen drugs duidelijk

en relatief makkelijk. Dat verweer

houdt eenvoudigweg in er niet aan
te komen.' ('The Scourge of Illicit

Drugs', Speaking out on Moral
Issues, Bookcraft, Gordon B.

Hinckley, blz. [1992] 127.) We
zouden ons leven toch ook niet in

gevaar brengen door te spelen met
een giftige slang. Drugs zijn net zo

gevaarlijk als het dodelijke gif van
zo'n reptiel.

Onze zoon kwam onlangs thuis

van zijn werk en zag zijn zoon aan
de keukentafel met zijn hoofd in

zijn handen zitten. Een andere
zoon zat in de zitkamer verdrietig

naar buiten te staren. Hun moeder
was niet te zien. Onze zoon vroeg

de jongens waar ze zou kunnen
zijn. Zij wezen naar de badkamer.

Hij klopte zachtjes aan en vroeg:

'Liefje, ben je daar?' Zij ant-

woordde: 'Ik heb even een time-

out genomen.' Volwassenen
hebben dat soms weleens nodig.

Melchizedeks-priesterschapsdra-

gers, kom er voor de rest van deze

'time-out' ook even bij. In de strijd

van het dagelijks leven is het mak-
kelijk om onze bediening als vader

en priesterschapsdrager uit het oog

te verliezen. Als we niet voorzichtig

zijn, kunnen ons beroep, onze hob-

by's, onze ontspanning en misschien

zelfs ons werk in de kerk een nade-

lige uitwerking hebben op onze
plichten als vader en echtgenoot.

President Howard W. Hunter
had maar één keer de gelegenheid

om tijdens zijn presidentschap van
de kerk een algemene priester-

schapsbijeenkomst toe te spreken.

Bij die gelegenheid, in oktober

1994, gaf president Hunter zijn toe-

spraak de titel 'Een rechtschapen

echtgenoot en vader zijn'. In die

meesterlijke toespraak noemde hij

een aantal normen en verwachtin-

gen voor allen die het Melchizedeks

priesterschap dragen. Ik raad u aan

om de hele toespraak nog eens door
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te nemen. Vanavond zal ik er

slechts twee van noemen. President

Hunter zei: 'Een priesterschapsdra-

ger beschouwt het gezin als door

God ingesteld. Uw belangrijkste en

heiligste verantwoordelijkheid is lei-

ding te geven aan uw gezin. Het
gezin is de belangrijkste eenheid in

tijd en eeuwigheid en overstijgt, in

die hoedanigheid, iedere ander inte-

resse in het leven.' (De Ster, januari

1995, blz. 45.)

President Harold B. Lee heeft

gezegd: 'Het belangrijkste werk van

de Heer dat u en ik ooit zullen

doen, ligt binnen de muren van ons

eigen huis.' (Stand Ye in Holy Places,

[1974], blz. 255.) We moeten eens

oprecht en uitgebreid bij onszelf te

rade gaan. Doen we alles wat we
kunnen en moeten doen om onze

gezinsleden de juiste evangeliein-

structie en leiding te geven, of laten

we die taak aan anderen over?

Leiding geven aan ons gezin vereist

vaak dat wij onze prioriteiten

opnieuw op een rijtje zetten om de

benodigde tijd te vinden.

Kwalitatieve aandacht en veel tijd

geven, is essentieel.

President Hunter heeft ons ook

hieraan herinnerd: 'Een priester-

schapsdrager is actief in de kerk en is

daarin een voorbeeld voor zijn gezin

zodat de gezinsleden het evangelie

leren kennen en de bescherming

genieten van de verbonden en veror-

deningen.' (De Ster, januari 1995, blz.

46.) Om het vervullen van die pries-

terschapstaak mogelijk te maken,

moeten we ervoor zorgen dat ons

eigen leven op orde is. Huichelarij

heeft nog nooit gewerkt, en werkt

nog steeds niet. Er wordt van ons ver-

eist dat wij onze gezinsleden leiding

geven in rechtschapenheid en hen
aanmoedigen om ons voorbeeld te

volgen. Ga ze voor in het houden van

gezinsavond. Ga ze voor in schriftstu-

die. Geef priesterschapszegens. Ga ze

voor in individueel en gezinsgebed.

President Monson heeft gezegd:

'Bedenk dat niemand ooit groter is

dan wanneer hij op zijn knieën zit.'

(Thomas S. Monson, Conference

Report, april 1964, blz. 130.)

Een 'time-out' omvat ook woor-

den van bemoediging. Wij kunnen

zegevieren en uiteindelijk de

wedstrijd winnen. Wij kunnen het

priesterschap eren en respecteren,

vierentwintig uur per dag, zeven

dagen per week. We kunnen
vloeken, pornografie en drugs uit

ons leven bannen en ook elke

andere ongezonde of onreine activi-

teit. We kunnen onze gezinsleden de

priesterschapsleiding en geestelijke

richting geven die zij nodig heb-

ben. We kunnen dat allemaal doen,

en nog meer, als we dichtbij de

Heiland komen, het heilige priester-

schap eren, en trouw zijn aan de

verbonden die wij hebben gesloten.

Ik getuig dat wij in dienst van de

Heer zijn. Hij is onze Heiland. Hij is

onze Verlosser en heeft verzoening

gebracht voor onze zonden. Hij is

onze Voorspraak bij de Vader. Hij

leeft. Hij heeft ons onvoorwaarde-

lijk lief. Wij dragen zijn priester-

schap. Ik heb president Hinckley

lief, zijn raadgevers en de Twaalf, en

ik getuig van hun goedheid, groot-

heid en gezag. Ik heb u, mededra-

gers van het priesterschap, lief en

bid voor ons succes. In de heilige

naam van Jezus Christus. Amen. D

Een beeld van de ingangen van het Conferentiecentrum op verschillende

niveaus, alsmede de trappen die naar het dakterras leiden.
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Je eigen getuigenis
Ouderling Angel Abrea
van de Zeventig

De Heilige Geest heeft de macht om licht en begrip in ons leven te geven,

maar wij moeten de prijs betalen om zijn gezelschap te verdienen.

vrede Gods, die alle verstand te

bovengaat' (Filippenzen4:7).

Jonathan, misschien heb je al

gemerkt dat sommige volwassenen

cynisch zijn en niet met je over de

prachtige beginselen van de verzoe-

ning, de opstanding en het eeuwige

leven willen praten. In plaats daar-

van zeggen ze tegen je: 'Eet, drinkt

en weest vrolijk, want morgen ster-

ven wij' (2 Nephi 28:7). Anderen zie

je rondtasten en om zich heen grij-

pen, op zoek naar antwoorden die ze

niet vinden. En toch proberen ze jou

te laten zien dat ze kennis van
bepaalde zaken hebben. Anderen
zullen zeggen: 'Misschien zijn deze

dingen waar, maar misschien ook
niet. We kunnen het beste op onze

eigen manier leven, en als er dan
een leven na de dood is, zullen we
wel zien wat er gebeurt.'

Andrew, ik begrijp je gedachten

en gevoelens. Ik begrijp dat als je

naar deze verschillende boodschap-

pen luistert, je jezelf afvraagt wat
waar en wat niet waar is.

Ik weet zeker dat je al met veel

vragen rondloopt. De waarheid is

dat je niet verworpen zult worden
als je je bepaalde dingen afvraagt,

terwijl je oprecht naar een antwoord

zoekt, We hebben ons verstand

gekregen om het te gebruiken.

Geloof dat gebaseerd is op persoon-

lijk gebed, studie en gehoorzaam-

heid is veel bestendiger dan blind

geloof; het is lonender, en zeker

beter gefundeerd.

En Paul, weet je nog dat de

Heiland zei: 'Voorwaar, Ik zeg u, wan-

neer gij u niet bekeert en wordt als de

kinderen, zult gij het koninkrijk der

hemelen voorzeker niet binnengaan.

Ik
wil graag net doen alsof ik een

gesprek over een eigen getuigenis

met de priesterschapsdragers

heb. Ik denk dat ik op die informele

manier mijn boodschap beter kan

overbrengen. Ter vergemakkelijking

van ons gesprek, zal ik de namen
van mijn kleinzoons gebruiken; stel

jezelf voor dat je die namen hebt en

dat ik mij tot jullie persoonlijk richt.

Beste James, toen je een jongetje

was, gaf je je getuigenis en zei je: 'Ik

weet dat het evangelie waar is. Ik

weet dat Jezus Christus de zoon van

God is. Ik weet dat Joseph Smith

een waar profeet was.' Je wist dat

omdat anderen je dat hadden ver-

teld. Door je vertrouwen in je

ouders, je bisschop en anderen zette

je nooit vraagtekens bij die kennis.

Maar nu je zelfstandiger wordt, meer

inzicht krijgt in de wisselvalligheden

van dit intensieve en prachtige

leven, besef je dat niet alle mannen
hetzelfde getuigenis hebben van 'de

'Wie nu zichzelf gering zal achten als

dit kind, die is de grootste in het

koninkrijk der hemelen.' (Matteüs

18:3-4.) Wij profiteren ervan als we

de nederigheid en de ontvankelijk-

heid van een kind behouden, maar

we moeten blijven groeien en niet

tevreden zijn met de beperkte kennis

en het begrip van een kind. Vergeet

niet, Paul, wat de apostel met
dezelfde naam als jij tegen de

Korintiërs zei: 'Broeders, weest kinde-

ren in de boosheid, maar niet in uw
oordeel. Weest in uw denken volwas-

sen mensen' (Willibrord-vertaling, 1

Korintiërs 14:20).

Welnu mijn beste Russell, je zult

jezelf afvragen: 'Moet ik in dat geval

dan zelf op zoek naar het antwoord?

Kan iemand wel zo'n getuigenis krij-

gen? Is het een gave voor een

beperkt aantal mensen? Weten de

mensen die zeggen dat ze het weten

het werkelijk, of denken ze dat ze het

weten, en hebben ze zichzelf met
een psychologische truc overtuigd?'

Om jouw vragen te beantwoor-

den en meer duidelijkheid te schep-

pen, wil ik je graag vertellen dat

ouderling John A. Widtsoe heeft

gezegd dat de mensen die werkelijk

een getuigenis van het evangelie

hebben 'de hoogste graad van ken-

nis bezitten. Als waarheid wordt

geleerd en gehoorzaamd, is dat een

openbaring. . . . (...) Het is werke-

lijk het belangrijkste bezit van de

mens.' ('What does It Mean to Have
a Testimony?', Improvement Era,

[mei 1945], blz. 273; cursivering

toegevoegd.) Besef je dat een getui-

genis als 'de hoogste graad van ken-

nis' en 'het belangrijkste bezit van

de mens' wordt beschouwd, en dat

de Heiland in de Leer en Verbonden

het beschrijft als de kennis die 'in

uw hart' zal wonen? (LV 8:2.)

Het is misschien moeilijk om dat

op jouw leeftijd te begrijpen, maar
ons getuigenis is iets dat we naar

het volgende leven zullen meene-
men. We zullen al onze aardse

bezittingen achterlaten, maar die

kennis, die innerlijke overtuiging,

zullen we behouden. Denk maar
eens aan Joseph Smith; de mensen
die hem doodden, konden niet zijn

'belangrijkste bezit' afnemen — zijn
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Dit panoramisch overzicht van het auditorium geeft goed aan hoeveel publiek er in het Conferentiecentrum kan.

getuigenis. De profeet Joseph nam
dat kostbare bezit met zich mee
door de sluier van de dood naar de

eeuwigheid, waar de Heer hem 'een

troon in het koninkrijk van mijn

Vader' beloofd had (LV 132:49).

Maar dat getuigenis blijft hier op

aarde ook bij ons, samen met 'een

naam en een vermaardheid (...),

die niet kunnen worden uitgewist'

(LV 135:3). We horen het onmis-

kenbare getuigenis van Gods pro-

feet 'dat [Christus] leeft! Want wij

zagen Hem, namelijk ter rechter-

hand Gods; en wij hoorden de

stem, die getuigenis gaf, dat Hij de

Eniggeborene des Vaders is' (LV
76:22-23).

Beste Matthew, nu je de eeuwige

omvang van een getuigenis hebt

ingezien, kunnen we met ons

gesprek verdergaan, waaruit zal blij-

ken dat je je eigen getuigenis kunt

ontvangen als je doet wat daarvoor

nodig is.

In een van die moeilijke situaties

waarin de getrouwe en toegewijde

jonge Nephi met zijn opstandige

broers terechtkwam, herinnerde hij

hen eraan hoe men een getuigenis

kan ontvangen. De Heer ver-

klaarde, 'Indien gij uw hart niet zult

verstokken en Mij in geloof vraagt,

gelovende, dat gij zult ontvangen,

en als gij mijn geboden naarstig

onderhoudt, zullen deze dingen
zeker aan u worden bekendgemaakt'

(1 Nephi 15:11). Nu kunnen we de

stappen bespreken die Nephi
beschreef.

Ten eerste, je hart niet verstokken.

Streef naar kennis. Met andere

woorden, heb een intens, vurig ver-

langen naar kennis. Ruim plaats in

je hart in zodat er een zaadje gezaaid

kan worden. En als je dat doet, weet

je wat dan de belofte is? Alma ver-

telt ons: 'Aan hem, die zijn hart niet

verstokt, (...) wordt gegeven de

verborgenheden Gods te weten
(...)' (Alma 12:10).

Ten tweede, in geloof vragen. Heb
je tijdens je studie van de Schriften

gemerkt hoe vaak de zinsnede 'gelo-

vende, dat gij zult ontvangen' bij het

gebod van bidden en vragen staat?

In het proces van vragen om kennis,

moeten we ons geloof oefenen —
geloven voordat we ontvangen. Om
dit onderdeel van ons gesprek dui-

delijk te maken, wil ik graag aanha-

len wat Alma over het ontvangen

van zijn eigen getuigenis heeft

gezegd.

'Ziet, ik heb vele dagen gevast en

gebeden, opdat ik deze dingen zelf
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mocht weten. Nu weet ik zelf, dat ze

waar zijn; want de Here God heeft ze

door zijn Heilige Geest aan mij geo-

penbaard, en dit is de geest der open-

baring, die in mij is' (Alma 5:46).

Ten derde, de geboden onderhouden.

Ik denk dat de woorden in het Boek

van Mormon wijzen op de zegenin-

gen die we krijgen als we goede wer-

ken verrichten. Koning Benjamin

heeft tegen zijn volk gezegd: 'Indien

gij al deze dingen gelooft, ziet, dat gij

ze volbrengt' (Mosiah 4:10). En de

grote zendeling Ammon heeft gezegd:

'Hem, die zich bekeert en geloof

oefent en goede werken voortbrengt

en voortdurend bidt zonder ophou-

den, zal het worden gegeven, de ver-

borgenheden van God te weten'

(Alma 26:22).

Cole, we hebben nu de verschil-

lende stappen doorgenomen die we

moeten volgen als we een getuigenis

willen ontvangen. Maar er is nog
een belangrijke hulp beschikbaar die

ons een bevestiging en een volledige

verzekering kan geven, en dat is

jouw recht, namelijk om op voor-

waarde dat je dat waardig bent, het

gezelschap van de Heilige Geest te

ontvangen. Denk aan de belofte in

Moroni: 'En door de kracht des

Heiligen Geestes kunt gij de waar-

heid van alle dingen weten' (Moroni

10:5). Let goed op: ik heb gezegd

het gezelschap van de Heilige Geest

ontvangen. De Heilige Geest heeft

de macht om licht en begrip in ons

leven te geven, maar wij moeten de

prijs betalen om zijn gezelschap te

verdienen.

Ouderling Marion G. Romney
heeft eens geschreven: 'Het is de

zending van de Heilige Geest om de

waarheid van de hemel te openba-

ren aan de mensen die daarvoor in

aanmerking komen. Een ieder van

ons kan daarvoor in aanmerking
komen. We moeten echter altijd in

gedachten houden dat Hij niet in

een onheilige omgeving kan vertoe-

ven. Hij is aan het gezelschap van

God gewend, want Hij is deelgenoot

van de Vader en de Zoon. Als we de

gave van de Heilige Geest ontvan-

gen, wordt ons geboden Hem te

ontvangen; Hem wordt niet gebo-

den om bij ons te komen. Maar als

we Hem met geheel ons hart probe-

ren te bereiken, zal Hij bij ons

komen en ons leiden als we in moei-

lijke perioden beslissingen moeten
nemen.' ('Revelation in Our
Personal Affairs', Relief Society

Magazine, oktober 1955, blz. 647.)

De Heilige Geest wordt ons gegeven

om te getuigen van de Vader en de

Zoon; dat Jezus Christus onze

Verlosser is; dat er een profeet op

aarde is die de ware kerk van de

Heiland presideert, De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der

Laatste Dagen; en dat alle werken

en beloften van God op zijn tijd en

wijze in vervulling zullen gaan.

En nu, mijn jongste kleinzoon

Tate, kunnen we dit gesprek afslui-

ten, en vermelden wat een getuige-

nis is. Misschien kunnen we dat het

beste doen door te kijken wat een

getuigenis voor ons inhoudt. Het
betekent: 'Ik zal heengaan en doen,

wat de Here heeft bevolen, want ik

weet' (1 Nephi 3:7), en daar dan
ook naar te handelen. Het is de

vrede die voortkomt uit de kennis

dat al het mogelijke is gedaan, dat

alle talenten volledig zijn gebruikt.

Het houdt in het gebod van de Heer

aan Jozua na te volgen: 'Wees sterk

en moedig. Sidder niet en word niet

verschrikt, want de Here, uw God,

is met u, overal waar gij gaat' (Jozua

1:9). En het is 'geduldig in bezoekin-

gen' zijn (LV 31:9). Het is nooit

opgeven, maar als voorbeeld voor

anderen pal staan. Het is. 'altijd

bereid [zijn] tot verantwoording aan

al wie u rekenschap vraagt van de

hoop, die in u is, doch met zacht-

moedigheid en vreze' (1 Petrus

3:15). Het houdt in zijn generatie te

verkondigen: 'Jezus Christus [is] de

Zoon van God, de Vader des hemels

en der aarde, de Schepper aller din-

gen sedert den beginne' (Mosiah

3:8). Ja, deze en veel andere eigen-

schappen en handelingen vormen
een getuigenis. En dit is mijn getui-

genis aan jullie. In de naam van

Jezus Christus. Amen. D
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De kracht van

zelfbeheersing
President James E. Faust

Tweede raadgever in het Eerste Presidium

Zelfbeheersing (...) is de hoogste test van ons karakter.
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Broeders, vanavond maken we
deel uit van geschiedenis in

wording. Wij zijn verenigd in

de grootste priesterschapsbijeenkomst

die ooit in een bedeling gehouden is.

Wij zijn blij dat er behalve u in dit

prachtige Conferentiecentrum nog
honderdduizenden de bijeenkomst

volgen. We zijn nu voor het eerst

in dit nieuwe, prachtige gebouw
bijeen en dat is van grote betekenis

in de geschiedenis van de mens-
heid. We zijn de Heer dank ver-

schuldigd die president Gordon B.

Hinckley inspireerde met de profe-

tische visie waardoor de bouw
mogelijk werd. We danken bis-

schop H. David Burton, bisschop

Richard C. Edgley, bisschop Keith

B. McMullin en al degenen die bij

de bouw betrokken zijn geweest.

Nu het er staat, moeten we het

gebruiken om het geloof van onze

mensen te versterken.

Vanavond, broeders, wil ik spre-

ken over de kracht van zelfbeheer-

sing in bredere zin. Zelfbeheersing is

van wezenlijk belang om de macht
van het priesterschap van God aan

te kunnen wenden. Dat komt
omdat die goddelijke macht alleen

in rechtschapenheid kan worden
gebruikt. Zelfbeheersing vereist zelf-

beschikking en een sterk karakter.

Daardoor worden onze eigen gaven

en talenten opmerkelijk vergroot.

Het is de macht van edel menszijn.

Ieder mens, vooral een priester-

schapsdrager, heeft tot taak zijn of

haar gedachten, begeerten, taalge-

bruik, driften en verlangens te

beheersen. Een voorbeeld is een

opvliegend karakter. Als jongen had

ik rood haar. Soms beschuldigde

mijn moeder me ervan dat ik daar-

door ook driftig was. Ze noemden
me 'Rooie'. Dat waren strijdbare

woorden. Ik denk dat ik mijn drift

heb leren beheersen. Mensen met
rood haar zijn niet de enigen die

hun drift moeten leren beheersen.

Wilskracht is nodig om onze gevoe-

lens niet door irritaties te laten

overheersen.

Een plaatselijke krant meldde
onlangs een fenomeen dat gepaard

gaat met het toenemende verkeer op

onze wegen: 'Het is het normale
beeld van het spitsuur: toeteren, te

dicht op elkaar rijden, obscene geba-

ren. Zelfs regelrecht geweld komt op

de weg steeds meer voor.' Soms loopt

het uit de hand; we noemen dat

'agressie in het verkeer'. Ik heb me
vaak afgevraagd waarom de per-

soonlijkheid van sommige mensen
verandert als zij achter het stuur

plaatsnemen, beschermd door glas

en metaal. Op de een of ander
manier lijkt het een excuus voor

hun ruwe gedrag. Agressie in het

verkeer wordt niet veroorzaakt door

files maar door instelling.

Bestuurders die geïrriteerd raken en

agressief worden, kunnen hun zelf-

beheersing verliezen en anderen op

de snelweg ernstig letsel toebrengen

of zelfs doden.

Zelfbeheersing is een opdracht

voor iedereen. Alleen wij zelf kun-

nen onze begeerten en hartstochten

beheersen. Zelfbeheersing kan niet

gekocht worden voor geld of roem.

Het is de hoogste test van ons

karakter. Het vereist dat we uit de

diepste dalen van ons leven klaute-

ren en onze eigen Mount Everest

beklimmen.

Als voltijdzendeling krijgen we
belangrijke lessen in zelfbeheersing.

We leren op tijd opstaan, hard wer-

ken en op tijd naar bed gaan.

Voltijdzendelingen worden meestal

bewonderd en zelfs gerespecteerd,

hoewel hun boodschap misschien

niet zo goed ontvangen wordt als we
zouden willen. Het Eerste Presidium

en andere algemene autoriteiten

spreken met veel staatshoofden,

ambassadeurs en ministers over de

hele wereld. Vaak, als het onder-

werp ter sprake komt, spreken die

machtige en invloedrijke mannen
met bewondering en respect over de

zendelingen die ze in hun land

gezien hebben.

Onze jonge zendelingen staan

model voor de jongeman in het

algemeen. Sommigen krijgen, als zij

thuis komen, kritiek dat ze star zijn

omdat ze zich keurig blijven kleden

en hun haar netjes laten knippen. Ik

begrijp niet waarom een terugge-

keerde zendeling star is als hij pro-

beert de normen en beginselen na te

leven die hij op zending als verte-

genwoordiger van de Heer verkon-

digd heeft aan de mensen onder wie

hij gediend heeft. Natuurlijk ver-

wachten we niet dat teruggekeerde

zendelingen altijd witte overhemden
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en een stropdas dragen. Maar slor-

dige kleren en een vreemde haarstijl

om er trendy uit te zien passen niet

bij iemand die van godswege tot het

priesterschap geordend is. Terugge-

keerde zendelingen zijn een voor-

beeld voor de jongemannen van de

Aaronische priesterschap, de toe-

komstige zendelingen. Vaak is wat

de Aaronische priesterschap ziet

krachtiger en overtuigender dan wat

er gezegd wordt.

Mensen proberen vaak aandacht

en instemming te krijgen van de

groep waarin ze geaccepteerd willen

worden. Door de invloed van die

groep gaan ze misschien dingen
doen die ze anders niet zouden
doen. Dat is handelen uit zwakheid,

niet uit kracht. De Heer belooft ons

door middel van Moroni: 'En als de

mensen tot Mij komen, zal Ik hun
hun zwakheid tonen. Ik geef de

mensen zwakheid, opdat zij nederig

mogen zijn; en mijn genade is vol-

doende voor allen, die zich voor Mij

vernederen; want indien zij zich

voor Mij vernederen, en geloof in

Mij hebben, zal Ik zwakke dingen

sterk voor hen doen worden.' 1

Zelfbeheersing is eenvoudigweg

de dingen doen die we moeten doen

en de dingen die we niet moeten
doen, niet doen. Dat vergt kracht,

wilskracht en eerlijkheid. Als het

verkeer op de digitale snelweg ver-

andert in een parkeerplaats, moeten
we steeds meer op ons eigen zede-

lijke filter vertrouwen om goed van

kwaad te onderscheiden. Hoewel
het in veel opzichten prachtig is,

schuilt er in het gebruik van
Internet iets hypnotiserends. Ik doel

dan vooral op de eindeloze tijd die

wordt verspild in de chatbox of op

pornografische sites.

Nu wil ik spreken over de

beheersing van onze eigen gedach-

ten. Op dat gebied is het geweten

de enige scheidsrechter die kan flui-

ten als we ons boekje te buiten

gaan. Als we onze gedachten niet

beteugelen, kunnen ze uit de hand
lopen. Onze gedachten zijn een deel

van ons dat echt discipline en
beheersing vereist. Ik denk dat lezen

in de Schriften de beste wasmachine

is voor onreine of onbeheerste

gedachten. Voor degenen die ervoor

in aanmerking komen en het waar-

dig zijn, kan de gewijde, heilige tem-

pel onze gedachten boven het

aardse verheffen.

Toen ik aan atletiek deed en in

dienst was, hoorde ik uitdrukkingen

die mij danig in verlegenheid brach-

ten. Als, zoals Samuel Johnson
beweerde, 'de taal de kleding van de

gedachte'
2

is, dan is de taal die we
op de televisie, in films en zelfs op

onze scholen horen een armzalig

aftreksel van onze huidige denk-

wijze. Ik maak me zorgen over jonge

mensen die ongevoelig worden
omdat zij die slechte taal steeds

horen of gebruiken. Ik denk dat een

jongeman met karakter geen ruwe
taal gebruikt. Dragers van het heilig

priesterschap van God behoren
nooit smerige taal of obscene geba-

ren te gebruiken.

Ik spreek nu over de absolute

noodzaak om alle lichamelijke

begeerten te beheersen. We zouden

De priesterschap voor het Conferentiecentrum voorafgaand aan de

priesterschapsbijeenkomst.
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die een 'doorn in het vlees'
3 kunnen

noemen. Harry Emerson Fosdick

geeft een belangrijke uitleg van zelf-

beheersing: 'Zelfverloochening (...)

is niet een negatief, beperkend
aspect, waarover we vaak ons hoofd

schudden. In zekere zin bestaat er

niet zoiets als zelfverloochening,

want wat we zo noemen, is de prijs

die we zullen moeten betalen voor

zaken die we verlangen te hebben.'4

Een van de belangrijke grondsla-

gen van persoonlijke kracht is rein-

heid. Alfred Lord Tennyson heeft

dat als volgt vastgelegd: 'Mijn kracht

is tienvoudig, want mijn hart is

rein.'
5 Met heel mijn hart vraag ik

jullie dringend, om niet met een

geheime schuld het huwelijk in te

gaan. Misschien zul je het nooit kun-

nen vergeten. Je wilt leven met de

kracht die voortvloeit uit een rein

geweten, zodat je op een dag voor je

Schepper kunt staan en zeggen:

'Mijn ziel is rein.' Zelfverloochening

is niet beperkend. Het is bevrijdend.

Het is het pad naar de vrijheid. Het

is kracht. Het is een essentieel

onderdeel van reinheid. Shakespeare

heeft het bij monde van Hamlet juist

gezegd:

Beteugel u vannacht,

En daardoor zal een tweede ont-

houding u

Reeds lichter vallen; lichter nog de

derde;

Gewoonte kan onze inborst haast

veranderen.

De duivel boeien, of voorgoed uit-

bannen,

Met wonderlijke macht.
6

Heber J. Grant was de eerste pre-

sident van de kerk die ik mocht
ontmoeten. Hij was echt een groot

man. Wij bewonderden hem omdat

een deel van zijn kracht bestond uit

zijn vaste besluit zich te beheersen.

Zijn vader stierf toen hij pas een

jaar was en zijn moeder wist zich

met moeite staande te houden.
Plichtsgetrouw hielp hij haar en

probeerde voor haar te zorgen.

Toen hij ouder werd en bij een

honkbalteam wilde, (...) lachten

de andere jongens hem uit, (...)

noemden hem een moederskindje

omdat hij de bal niet strak kon
gooien. Zijn teamgenoten plaagden

hem zo erg dat hij zich voornam
dat (...) hij (...) eens zou spelen in

het kampioensteam van Utah. Hij

kocht een honkbal en oefende
urenlang tegen een oude schuur

van de buurman. Vaak deed zijn

arm zo zeer dat hij 's nachts bijna

niet kon slapen. Hij bleef oefenen

en (...) progressie maken, totdat

hij werd toegelaten tot het team
dat vervolgens het kampioenschap

won. 7

Nog een voorbeeld van zijn zelfbe-

heersing was zijn besluit om een goed

handschrift te krijgen. Hij schreef zo

slecht dat een van de twee vrienden

die het zagen, zei: 'Zijn handschrift is

hanenpoot en baksteen.' 'Nee,' zei de

ander, 'het ziet eruit alsof de inktpot

door de bliksem is getroffen.' Dat was

de jonge Hebers eer te na. Toen hij

in zijn tienerjaren ijverig als schrijver

op het kantoor van H.R. Mann and

Co. werkte, kreeg hij een drievoudig

salaris aangeboden om als schrijver

in San Francisco te gaan werken.

Later werd hij leraar schoonschrijven
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en boekhouden aan de University of

Utah. In feite won hij op een regio-

nale beurs met een proeve die hij

vóór zijn zeventiende geschreven

had, de eerste prijs, met vier profes-

sionele schrijvers als mededingers.
8

Zingen was nog zo'n uitdaging

voor president Grant. Als kind kon

hij geen wijs houden. Toen hij tien

was, probeerde een muziekleraar

hem een eenvoudig lied te leren en

gaf dat uiteindelijk wanhopig op.

Toen hij 26 was, en apostel werd,

vroeg hij of professor Sims hem kon

leren zingen. Toen hij hem beluis-

terd had, zei de professor: 'Ja, je

kunt wel leren zingen, maar dan wel

als ik een heel eind bij je uit de

buurt ben.' Dat alleen al zorgde

ervoor dat hij nog meer zijn best

ging doen.
9

President Grant heeft eens

gezegd: 'Ik heb het 'Gloria'
10

drie-

tot vierhonderd keer geoefend, het

heeft maar vier regels, en ik kan het

niet zingen — nog niet.'
11
Er wordt

gezegd dat president Grant aan
ouderling Rudger Clawson en

ouderling J. Golden Kimball, op reis

naar Arizona, 'gevraagd heeft of hij

onderweg honderd liedjes mocht
zingen. Ze dachten dat hij schertste

en zeiden: "Prima, ga je gang". Na
de eerste veertig verzekerden ze

hem dat zij allebei, als hij de andere

zestig ook zong, een zenuwinzinking

zouden krijgen. Hij heeft die andere

zestig toch maar gezongen.'
12

Door zijn hele leven te oefenen is

hij iets vooruitgegaan in zingen

maar nooit zoveel als in honkbal en

schrijven. President Grant had een

lievelingscitaat van Ralph Waldo
Emerson als leidraad: 'Datgene
waarin we volharden, gaat ons

steeds gemakkelijker af, niet omdat
de aard van de zaak anders is gewor-

den, maar omdat ons vermogen om
het te doen toegenomen is'.

Een priesterschapsdrager zoekt

geen excuses voor zijn gebrek aan

zelfbeheersing. Zelfs onder moeilijke

omstandigheden kunnen we allemaal

streven naar zelfbeheersing. Daardoor

kunnen we grote zegeningen van per-

soonlijke voldoening ontvangen.

Zelfbeheersing heeft te maken met de

spiritualiteit waarnaar we in het ster-

felijk leven op zoek zijn. Zoals presi-

dent David O. McKay eens gezegd

heeft: 'Spiritualiteit is het besef van

de overwinning op onszelf en van het

contact met het oneindige.

Spiritualiteit zet ons aan om moeilijk-

heden te overwinnen en steeds meer
kracht te verwerven. Voelen hoe je

talenten zich ontvouwen en hoe de

waarheid de ziel ontplooit, is een van

de prachtigste ervaringen in het

leven.'
13 William Ernest Henley, bij

wie in zijn jeugd een voet geampu-
teerd werd, ging moedig voorbij aan

zijn lichamelijke beperking om naar

hart en geest de overwinning te beha-

len toen hij zijn beroemde gedicht

'Invictus' schreef:

Uit de nacht die mij toedekt,

Zwart als de peilloze put,

Dank ik, welke goden ook,

Voor mijn onneembare ziel.

In 's levens wrede greep

Heb ik niet gehuiverd of luid

geweend;

Onder de gesel van het lot

Is mijn hoofd bebloed, maar

ongebogen.

Ongeacht hoe eng de poort,

De straffen op de rol,

Ik ben de meester van mijn lot:

Ik voer het bevel over mijn ziel.
13

Broeders, ik getuig met mijn hele

hart en ziel dat we door de kracht

van zelfbeheersing de zegeningen

zullen beërven die onze hemelse
Vader voor zijn getrouwe zoons
heeft. In de naam van Jezus

Christus. Amen.
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Uw eeuwige vaart
President Thomas S. Monson
Eerste raadgever in het Eerste Presidium

Laten wij denken aan onze roeping, laten wij nadenken over onze taken,

laten wij vaststellen wat onze plicht is, en laten wij Jezus Christus, onze

Heer, volgen.

aarde geplaatst. Wij leven in een

gecompliceerde wereld, waarin

overal conflicten zijn. Politieke

intriges vernietigen de stabiliteit van

landen, potentaten grijpen naar de

macht, en delen van onze samenle-

ving lijken voor altijd vertrapt, ont-

daan van mogelijkheden en

achtergelaten met een gevoel van

mislukking.

Wij die tot het priesterschap van

God geordend zijn, kunnen iets

goeds tot stand brengen. Als we in

aanmerking komen voor de hulp

van de Heer, kunnen we jongens

van stavast maken. We kunnen
mannen verbeteren. We kunnen
wonderen tot stand brengen in zijn

heilige dienst. Onze mogelijkheden

zijn onbeperkt.

Hoewel de opdracht enorm lijkt,

worden wij gesterkt door deze waar-

heid: 'De grootste kracht in deze

wereld, is de macht van God die

door de mens zijn uitwerking heeft.'

Als wij in dienst van de Heer zijn,

hebben wij recht op zijn hulp. Die

goddelijke hulp krijgen we echter

uitsluitend ais we ervoor in aanmer-

king komen. Om de zeeën van het

sterfelijk leven veilig te bevaren, om
een reddingsoperatie onder de

mensheid uit te voeren, hebben we

de leiding van die eeuwige zeevaar-

der, de grote Jehova, nodig. Wij

strekken onze hand uit, en omhoog,

om hemelse hulp te ontvangen.

Zijn onze uitgestrekte handen
wel rein? Is ons hart, dat vol verlan-

gen is, wel rein? Als wij naar de

geschiedenis kijken, leren wij een

les uit de woorden van de stervende

koning Darius. 'Darius was, volgens

Wat ik mij nog levendig

kan herinner is de tijd

dat ik als pasgeordende

diaken de priesterschapsvergadering

bijwoonde en de openingslofzang

meezong: 'Komt, alle zonen Gods,

met 't priesterschap gezegend.' 1

Vanavond wil ik voor deze volle zaal

in het Conferentiecentrum, en in

kerkgebouwen over de hele wereld,

de geest weergeven van die bijzon-

dere lofzang en tot u zeggen: Komt,

alle zonen Gods, met 't priesterschap

gezegend, laten wij denken aan onze

roeping, laten wij nadenken over onze

taken, laten wij vaststellen wat onze

plicht is, en laten wij Jezus Christus,

onze Heer, volgen.

Ook al verschillen we in leeftijd,

gewoontes en nationaliteit, toch zijn

wij één in onze priesterschapsroe-

ping.

Als dragers van het priesterschap

zijn wij in een moeilijke tijd op

de juiste riten, erkend als de recht-

matige koning van Egypte. Zijn

rivaal, Alexander de Grote, was

erkend als de rechtmatige zoon van

Ammon. Ook hij was farao. Toen
Alexander zag dat de verslagen

Darius op sterven lag, legde hij zijn

handen op Darius' hoofd, gebood

hem op te staan en zijn koninklijke

macht weer op zich te nemen, en zei

tot slot: "Ik zweer u bij alle goden,

Darius, dat ik dit oprecht en zonder

bedrog doe." [Darius] vermaande

hem mild: "Alexander, jongen (...)

denk je nu echt dat je met die han-

den van je de hemel kunt raken?"
2

Er is een inspirerende les te leren

uit een artikel uit de serie

'Viewpoint' dat enige tijd geleden in

Church News is verschenen. Ik

citeer:

'Voor sommigen lijkt het vreemd

om schepen uit vele landen te zien

die in de havens van Portland

(Oregon) geladen en gelost worden.

Die stad ligt 150 kilometer landin-

waarts. Om daar te komen, moet
men een moeilijke, vaak turbulente

vaart maken over de zandbanken bij

de monding van de Columbia, en

vervolgens een lange reis over de

Columbia en de Willamette.

'Maar kapiteins van schepen leg-

gen graag aan in Portland. Zij weten

dat als ze met hun schip over de oce-

aan varen, een merkwaardig zoutwa-

ter- schelpdier, baard genaamd, zich

vastplakt aan de romp, en daar de

rest van zijn leven blijft, waarbij hij

zich omringt met een steenachtige

schelp. Hoe meer baarden zich aan

de romp vastplakken, hoe meer ze

het schip ophouden, de snelheid

verminderen en het rendement
verlagen.

'Af en toe moet het schip een

droogdok in, waar de baarden met

grote moeite worden weggeschraapt

of gebeiteld. Dat is een moeizaam,

duur proces, dat het schip dagen-

lang ophoudt.

'Maar niet als de kapitein erin

slaagt met zijn schip naar Portland

te varen. Baarden kunnen niet in

zoet water leven. Daar, in het zoete,

verse water van de Willamette of de

Columbia, laten de baarden los en

vallen ze eraf; de baarden die blijven
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zitten kunnen makkelijk verwijderd

worden. Aldus kan het schip lichter

en verfrist verder varen.

'Zonden zijn net als die baarden.

Bijna niemand kan door het leven

gaan zonder er enkele op te pikken.

Zij maken onze vooruitgang langza-

mer en verminderen onze doel-

treffendheid. Bekeren we ons er niet

van, en worden het er steeds meer,

dan kunnen ze ons uiteindelijk tot

zinken brengen.

'In zijn oneindige liefde en
genade, heeft onze Heer ons een
haven gegeven waar de baarden er,

door bekering, afvallen en vergeten

worden. Is onze ziel eenmaal lichter

en hernieuwd, dan kunnen we doel-

treffend verder gaan met ons werk
en het zijne.'

3

De priesterschap stelt een mach-
tig leger van rechtschapenheid voor
— een koninklijk leger. We worden
geleid door een profeet van God,
namelijk president Gordon B.

Hinckley. Het opperbevel is in han-

den van onze Heer en Heiland,

Jezus Christus. Onze bevelen zijn

duidelijk. Ze zijn bondig. Matteüs

beschrijft onze opdracht in deze

woorden van de Meester:

'Gaat dan henen, maakt al de

volken tot mijn discipelen en doopt

hen in de naam des Vaders en des

Zoons en des Heiligen Geestes en

leert hen onderhouden al wat Ik u

bevolen heb. En zie, Ik ben met u al

de dagen tot aan de voleinding der

wereld.'
4

'Zij gingen heen en predikten

overal, terwijl de Here medewerkte.' 5

De oproep om te dienen heeft

het werk van de Heer altijd geken-

merkt. Die oproep komt echter zel-

den gelegen. Hij leidt tot

nederigheid, nodigt uit tot gebed en

inspireert tot toewijding. De oproep

kwam — naar Kirtland. Er volgden

openbaringen. De oproep kwam —
naar Missouri. Daar heerste vervol-

ging. De oproep kwam — naar
Nauvoo. Er stierven profeten. De
oproep kwam — naar de vallei van
het Grote Zoutmeer. Ontbering

lonkte.

Die lange reis, onder zulke moei-

lijke omstandigheden gemaakt, was

een beproeving van het geloof.

Maar geloof dat gesmeed wordt in

het vuur van beproeving, wordt
gekenmerkt door vertrouwen en
getuigenis. Alleen God kan de opof-

feringen tellen; alleen Hij kan het

verdriet meten; alleen Hij kan het

hart kennen van hen die Hem die-

nen— zowel toen als nu.

Lessen uit het verleden kunnen
ons geheugen stimuleren, ons leven

beroeren en ons gedrag beïnvloe-

den. 'Daarom (...) hebt gij opdracht

van de Heer; en wat gij ook doet

volgens de wil des Heren, is de zaak

des Heren.'6

Velen in deze grote groep priester-

schapsdragers zijn dragers van het

Aaronisch priesterschap— diakenen,

leraren en priesters. Jongemannen,
sommige levenslessen leer je van je

ouders, terwijl je andere op school of

in de kerk leert. Er zijn echter

bepaalde momenten waarop je weet

dat onze hemelse Vader je onderricht

geeft en je zijn leerling bent. Onze
gedachten en onze gevoelens — zelfs

de daden in onze jeugd — kunnen
een eeuwige invloed op ons leven

hebben.

Toen ik diaken was, hield ik veel

van honkbal. Daar houd ik trouwens

nog steeds van. Ik had een honkbal-

handschoen met de inscriptie Mei
Ott. Hij was de sterspeler in mijn

tijd. Mijn vrienden en ik honkbal-

den altijd in een steeg achter de hui-

zen. Ons speelveld was klein, maar
goed genoeg, als je de bal tenminste

rechtuit sloeg. Als je de bal echter

naar rechts sloeg, dan was er onheil

op komst. Daar woonde mevrouw
Shinas, die vanuit haar keukenraam

naar ons keek; en zodra de bal op

haar veranda kwam, pakte haar

grote hond de bal en gaf die aan
haar zodra ze de deur opendeed.
Dan liep ze weer naar binnen en
legde de bal bij de vele andere die ze

in beslag had genomen. Zij was onze

vijand, de bederver van ons plezier

— zelfs de last van ons leven.

Niemand van ons had een goed
woord voor mevrouw Shinas, maar
we hadden wel veel slechte woorden
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voor haar. Niemand van ons sprak

tegen haar, en zij zei nooit iets tegen

ons. Ze had een stijf been waardoor

ze slecht kon lopen en waardoor ze

waarschijnlijk veel pijn had. Zij en

haar man hadden geen kinderen,

leefden afgezonderd en kwamen
bijna nooit het huis uit.

Deze privé-oorlog ging geruime

tijd door — ongeveer twee jaar —
en toen smolt een geïnspireerde

dooi het winterijs en bracht een

voorjaar vol goede gevoelens voort.

Toen ik op een avond het gras

stond te sproeien, wat mijn taak was,

en met de tuinslang in mijn handen

stond, zag ik dat het gras van
mevrouw Shinas droog was en bruin

begon te worden. Ik weet echt niet

wat me overkwam, maar ik nam wat

extra tijd en sproeide met onze slang

haar gras. Dat deed ik de hele zomer

door, en toen het herfst werd, harkte

ik alle bladeren uit haar voortuin, en

uit de onze, en legde ze in grote

hopen op de stoep zodat ze verbrand

of verzameld konden worden. Die

hele zomer heb ik mevrouw Shinas

niet meer gezien. Wij hadden al lang

niet meer in de steeg gehonkbald.

We hadden geen ballen meer en

geen geld om nieuwe te kopen.

Op een avond ging de voordeur

van mevrouw Shinas open, en ze

vroeg me over het hek te springen

en naar haar veranda te komen. Dat

deed ik. Toen ik naar haar toeliep,

nodigde ze me in de huiskamer uit.

Ze liet me in een lekkere stoel zitten.

Ze gaf me koekjes en melk. Toen

ging ze naar de keuken en kwam
terug met een grote doos vol honk-

ballen en softballen, die ze verschei'

dene seizoenen lang in beslag had

genomen. Ze gaf de doos aan mij. De
schat was echter niet in de doos,

maar in haar woorden te vinden. Ik

zag voor het eerst een glimlach op

het gezicht van mevrouw Shinas, en

ze zei: 'Tommy, ik wil je deze ballen

geven en ik wil je bedanken dat je zo

aardig voor me bent.' Ik bedankte

haar en liep naar huis; ik was een

betere jongen dan daarvoor. We
waren geen vijanden meer. We had-

den vriendschap gesloten. De 'gul-

den regel' had weer gezegevierd.

Vaders, bisschoppen, quorumad-

viseurs — het is uw taak om deze

generatie zendelingen voor te berei-

den, om in het hart van deze diake-

nen, leraren en priesters niet alleen

het bewustzijn van hun dienende

taak aan te wakkeren, maar ook de

visie van de kansen en de zegenin-

gen die zij door een zendingsoproep

zullen ontvangen. Het werk is veel-

eisend, maar de invloed is eeuwig.

Dit is geen tijd voor Vakantiekrach-

ten' in het leger van de Heer.

Iedere zendeling die aan een hei-

lige roeping gehoor geeft, is een

dienstknecht van de Heer, wiens

werk dit waarlijk is. Vrees niet, jon-

gemannen, want Hij zal bij jullie

zijn. Hij laat je nooit in de steek. Hij

heeft beloofd: 'Ik zal voor uw aange-

zicht uitgaan. Ik zal aan uw rechter-

hand en aan uw linkerhand zijn, en

mijn Geest zal in uw hart zijn, en

mijn engelen zullen rondom u zijn

om u te bemoedigen.' 7

Broeders, we hebben geen idee

wanneer de kans om een helpende

hand te bieden zich voor ons zal

ontvouwen. De weg naar Jericho die

een ieder van ons bewandelt heeft

geen naam, en de vermoeide reiziger

die onze hulp nodig heeft, kan een

onbekende zijn. Over het algemeen

geeft de ontvanger van een vriende-

lijke daad geen uiting aan zijn

gevoelens, en wordt het enthou-

siasme en de liefde die ons motive-

ren om hetzelfde te doen, ons

onthouden.

Tweeduizend jaar geleden zat

Jezus van Nazaret bij de bron in

Samaria en sprak met een vrouw die

daar kwam:

'Jezus (...) zeide tot haar: Een
ieder, die van dit water drinkt, zal

weder dorst krijgen; maar wie

gedronken heeft van het water, dat

Ik hem zal geven, zal geen dorst krij-

gen in eeuwigheid, maar het water,

dat Ik hem zal geven, zal in hem
worden tot een fontein van water,

dat springt ten eeuwigen leven.'
8

Als er iemand is die zich te zwak

voelt om de koers van zijn leven te

veranderen, of niet in staat is om
het beter te doen, door de grootste

van alle angsten, de angst om te

kort te schieten, dan zijn er geen

woorden die meer troost verlenen
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dan de woorden van de Heer: 'Mijn

genade', zei Hij, 'is voldoende voor

allen, die zich voor Mij vernederen;

want indien zij zich voor Mij verne-

deren, en geloof in Mij hebben, zal

Ik zwakke dingen sterk voor hen
doen worden.'9

Door middel van nederig gebed,

ijverige voorbereiding en getrouw

dienstbetoon, kunnen we succesvol

in onze heilige roeping zijn.

Weet u nog dat de kapiteins van

de zeeschepen die door het gewicht

van de baarden verzwaard werden,

naar het zoete water van de

Columbia en de Willamette voeren

om van deze beletsels verlost te wor-

den? Laten wij in ons leven en in

onze dienst van God de baarden van

twijfel, luiheid, angst en zonde verwij-

deren door het levende water van het

evangelie van Jezus Christus geregeld

te bevaren. Geloof, gebed, dienstbe-

toon, gehoorzaamheid en liefde —
om er maar een paar te noemen. De
vuurtoren van de Heer Jezus Christus

wijst de weg. Zijn licht zal ons naar de

celestiale heerlijkheid leiden.

Moge wij verstandige zeevaarders

zijn op zo'n zeereis. Laten we reine

vaartuigen in de ogen van de Heer
zijn. Laten we de noden van de

weduwe herkennen en verlichten;

het huilen van een kind; de positie

van de werkeloze; de last van de zie-

ken, de invaliden, de ouderen, de

armen, de hongerigen, de lammen en

de vergeten medemensen. Zij worden

door onze hemelse Vader en zijn

geliefde Zoon Jezus Christus niet ver-

geten. Moge u en ik hun goddelijke

voorbeeld volgen. Dan zullen we
hemelse zegeningen ontvangen. In de

naam van Jezus Christus. Amen.
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De ringpresident
President Gordon B. Hinckley

Ringpresidenten worden geroepen onder dezelfde inspiratie als algemene
autoriteiten. Ik bid voor deze geliefde broeders, dat zij de Geest van de
Heer bij zich zullen hebben.

heeft iedereen die deze macht ont-

vangen heeft, die door handoplegging

gekregen van iemand die hem op

dezelfde wijze ontvangen heeft, wat

uiteindelijk tot de oorspronkelijke

overdracht te herleiden is.

Het is klasseloos. Elke man die

goed leeft komt, ongeacht zijn

nationaliteit, etnische achtergrond

of enige andere factor, in aanmer-
king om het priesterschap te ont-

vangen. Zijn gehoorzaamheid aan
de geboden van God is de bepalende

factor. Men ontvangt het alleen als

men volgens de Heer goed leeft.

Met het priesterschap krijgt men
het recht en het gezag om deel te

nemen aan het bestuur van de kerk

van Christus. Ik herinner me wat ik

lang geleden eens meemaakte als lid

van de Raad der Twaalf. Ik bezocht

een ringconferentie van een ring

waarvan de president rijk was. Hij

had naar de normen van de wereld

veel succes. Hij woonde in een
prachtig huis. Hij kwam me in een

mooie auto afhalen van het vlieg-

veld. We lunchten in een uitstekend

restaurant. En toch was hij ootmoe-

dig in zijn functie, wilde hij graag

leren, en was hij bereid om het goede

te doen in het besturen van zijn ring.

Vervolgens ging ik naar een
andere conferentie. De president

daar haalde me af in een auto die al

heel lang meeging. We gingen een

hapje eten bij een snelbuffet. Zijn

woning was erg bescheiden — net-

jes, schoon en rustig, maar niet rijk

gemeubileerd. Hij was timmerman
van beroep. Hij had geen luxe zaken

van de wereld. Ook hij was een fijne

ringpresident die op buitengewone

Ik
vind het fijn dat ik nu een aan-

tal woorden mag spreken. Ten
eerste wil ik u graag bedanken

voor uw aanwezigheid. Dit heb ik

nog nooit gezien. Ik had mijn verre-

kijker moeten meenemen om te zien

hoe u er op het hoogste balkon uit-

ziet. Ik heb maar vijf lege stoelen in

deze hele zaal geteld. Wat is het

geweldig om hier te zijn.

Broeders, wat is het priesterschap

van God toch bijzonder. Het is ner-

gens mee te vergelijken. Het is alleen

te ontvangen door handoplegging

door hen die daartoe het gezag dra-

gen. In deze bedeling gaat dat gezag

terug tot Johannes de Doper en de

apostelen van de Heer, Petrus,

Jakobus en Johannes. Zij kwamen
naar de aarde en legden Joseph Smith

en Oliver Cowdery fysiek de handen
op en spraken met hoorbare stem de

woorden waarmee zij hun die won-
derbaarlijke macht gaven. Sindsdien
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wijze zijn plicht vervulde. Hij was

uitnemend in alle opzichten.

Dat is het wonder van dit pries-

terschap. Rijkdom speelt niet mee.

Opleiding ook niet. En de eer der

mensen ook niet. De bepalende fac-

tor is iemands aanvaardbaarheid

voor de Heer.

Alle autoriteiten die hier van-

avond bijeen zijn, zouden kunnen
getuigen dat zij bij het reorganiseren

van ringen opmerkelijke en inspire-

rende ervaringen hebben gehad. Ik

herinner me dat ik ongeveer veertig

jaar geleden opdracht kreeg om een

ring te reorganiseren. De president

was plotseling overleden. De alge-

mene autoriteiten vroegen me om
daarheen te gaan, tijdens de begra-

fenisdienst te spreken, en de ring te

reorganiseren. Ik had dat nog nooit

gedaan. Ik was nieuw als algemeen

autoriteit. En ik moest het helemaal

alleen doen.

Toen ik arriveerde, werd ik naar

een andere stad gebracht, waar ik

de begrafenisdienst bijwoonde. Ik

vroeg alle ringfunctionarissen en

bisschoppen na de dienst om nog

even te blijven, en kondigde aan dat

de ring de volgende avond gereorga-

niseerd zou worden.

Ik vroeg de zendingspresident

om bij mij te komen zitten tijdens

de gesprekken die ik met de broe-

ders hield, van wie ik overigens

niemand kende. We hielden tot

laat in de avond gesprekken. Al

gauw ontdekte ik dat er problemen

waren in die ring. Er was verdeeld-

heid. Toen we iedereen gesproken

hadden, zei ik tegen de zendings-

president: 'Ik ben niet tevreden.

Zijn er geen anderen?' Hij zei: 'Ik

kan nog maar één persoon beden-

ken die we niet gesproken hebben.

Hij is hier nog maar pas voor zijn

werk komen wonen. Hij is tweede

raadgever in een bisschap. Ik ken

hem niet erg goed. Hij woont in

een andere stad.'

Ik zei: 'Laten we naar hem toe

gaan.' We reden naar mijn hotel.

Daar was ik dan: ik had al die broe-

ders gesproken, en had er geen een

gevonden die ik in aanmerking
vond komen om de ring te preside-

ren, terwijl ik de reorganisatie voor

de daaropvolgende avond had
gepland.

We arriveerden laat in het hotel.

Ik belde de broeder, en een slaperige

stem antwoordde. Ik zei dat ik hem
die avond nog wilde spreken. Ik ver-

ontschuldigde mij omdat ik zo laat

nog belde. Hij zei: 'Ik was net naar

bed gegaan, maar ik zal me aankle-

den en ik kom meteen.'

Hij kwam naar het hotel. Het

gesprek dat volgde, was uiterst inte-

ressant. Hij had aan de BYU een

graad in oliegeologie gehaald. Hij

werkte voor een grote oliemaat-

schappij. Hij had elders in de kerk

verantwoordelijke functies bekleed.

Hij wist hoe het toeging in de kerk.

Hij was op zending geweest. Hij

kende het evangelie. Hij had erva-

ring in de kerk. En het gebied waar-

over hij ging als medewerker van die

oliemaatschappij, was exact het-

zelfde gebied dat die ring besloeg. Ik

zei dat ik hem 's ochtends zou bel-

len, en liet hem gaan.

De zendingspresident vertrok

ook, en ik ging naar bed.

Ongeveer drie uur 's nachts werd

ik wakker. Twijfels slopen naar bin-

nen. Die man was bijna een volslagen

vreemde voor de mensen van die

ring. Ik kwam uit bed, ging op mijn

knieën en smeekte de Heer om lei-

ding. Ik hoorde geen stem, maar had

een sterk gevoel van: 'Ik heb je al

gezegd wie er ringpresident moet wor-

den. Waarom blijf je het dan vragen?'

Ik schaamde me omdat ik de

Heer had lastiggevallen, ging naar

bed en viel in slaap. Ik belde de man
de volgende ochtend vroeg en riep

hem als president van die ring. Ik

vroeg hem om raadgevers te kiezen.

Toen de mensen die avond bij-

eenkwamen, werd er veel gespecu-

leerd wie de ringpresident zou

worden, maar niemand dacht zelfs

maar aan die man. Toen ik zijn

naam aankondigde, keek iedereen

elkaar aan omdat ze niet wisten wie

hij was. Ik liet hem naar het podium

komen, kondigde aan wie zijn raad-

gevers werden, en liet hen ook naar

het podium komen.

Hoewel ze hem niet kenden,

steunden de mensen hem. Er begon

het een en ander te gebeuren in die

ring. De mensen wisten al lang dat

ze een ringcentrum nodig hadden,

maar ze waren onzeker en het

oneens waar dat moest komen. Hij

ging aan het werk en had binnen

anderhalf jaar een ringcentrum dat

ingewijd kon worden. Hij verenigde

de ring. Hij reisde overal heen,

maakte met iedereen kennis en gaf

hun zijn liefde. Die ring, die zo pas-

sief was geweest, kwam tot leven en

borrelde letterlijk over van enthou-

siasme. Het is nu een schitterende

ster in het grote zonnestelsel van

ringen dat wij in de kerk hebben.

Broeders, ik kan tot u getuigen

dat er aan het roepen van een ring-

president openbaring van de Heer

te pas komt. Ik heb tijdens deze bij-

eenkomst al eens over bisschoppen

gesproken, en wil vanavond over

ringpresidenten spreken.

Deze kerkfunctie ontstond in

1832. Joseph Smith, de president

van de kerk, was tevens ringpresi-

dent. Toen er een nieuwe ring werd

georganiseerd in Missouri, in 1834,

veranderde dat systeem, en kwamen
de functionarissen uit de rest van de

priesterschap.

Dit is een functie die we door

openbaring gekregen hebben. De
organisatie van een ring stelt het

maken van een familie van wijken

en gemeenten voor. Het programma

van de kerk is steeds complexer

geworden, en de eisen die aan ring-

presidiums gesteld worden, zijn toe-

genomen. Er zijn kleinere ringen

georganiseerd. We hebben nu 2550

ringen in de kerk, terwijl er al toe-

stemming is verleend voor het orga-

niseren van nog meer.

De ringpresident is de functiona-

ris die door openbaring wordt geroe-

pen om tussen de bisschoppen van

de wijken, en de algemene autoritei-

ten van de kerk te staan. Het is een

uiterst belangrijke taak. Hij wordt

door de algemene autoriteiten

getraind, en hij traint op zijn beurt

de bisschoppen.

Ik vind het bijzonder interessant

dat wij 17.789 wijken hebben in de

kerk, die elk een bisschop hebben.

Zij zijn over de hele wereld ver-

spreid. Hun leden spreken verschil-

lende talen. En toch lijken ze op
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elkaar. U kunt in Singapore of

Stockholm naar de zondagsdiensten

gaan, en de diensten zullen het-

zelfde zijn. Denk eens aan de ver-

warring die er zou zijn als elke

bisschop zijn eigen denkbeelden
volgde. De kerk zou in zeer korte

tijd letterlijk uiteenvallen.

De ringpresident dient als advi-

seur van de bisschoppen. Elke bis-

schop weet dat als hij een moeilijk

probleem heeft, er iemand beschik-

baar is naar wie hij met zijn last kan
gaan, en die hem raad zal geven.

Hij verschaft een extra mate van
veiligheid in de beslissing wie er

goed genoeg leeft om naar het huis

des Heren te gaan. Bisschoppen
staan erg dicht bij hun mensen. Zij

leven eigenlijk als buren met ze.

Soms hebben ze gewoon de moed
niet om ze een aanbeveling te wei-

geren, ook al is de leefwijze van het

desbetreffende lid twijfelachtig.

Maar de ringpresident houdt ook
aanbevelingsgesprekken. Tot de tijd

van Wilford Woodruff ondertekende

de president van de kerk alle tem-

pelaanbevelingen. Maar die last

werd te zwaar, en de ringpresidenten

kregen die taak. Ze hebben wat dat

betreft geweldig werk verricht.

De president is ook een tweede

toetssteen bij het bepalen of diege-

nen die de kerk in het zendingsveld

gaan vertegenwoordigen naar de
gedragsnormen leven. Hij houdt
ook een gesprek met de kandidaat

en ondertekent de aanbeveling
alleen als hij zich ervan overtuigd

heeft dat hij of zij ervoor in aanmer-

king komt. En hij heeft het gezag

om hen die op zending zijn geroe-

pen, aan te stellen, en ze te onthef-

fen als ze die periode van
dienstbetoon hebben afgesloten.

Maar het belangrijkste is dat

hij de voornaamste functionaris is

die zorgt voor de discipline in de
ring. De taken van een leraar in

het Aaronisch priesterschap zijn

toe te passen op de ringpresident.

Hij dient over de hele ring te

waken, bij de leden te zijn en ze te

sterken.

'En toe te zien, dat er geen onge-

rechtigheid onder de [leden der]

kerk is, noch ongenoegen met

elkander, noch liegen, lasteren of

kwaadspreken:

'En toe te zien, dat de [leden der]

kerk dikwijls tezamen komen, en

ook, dat zij allen hun plicht doen'

(Leer en Verbonden 20:53-55).

Hij heeft de bijzonder zware taak

om erop toe te zien dat de leer

waarin binnen de ring onderwezen

wordt, zuiver en juist is. Het is zijn
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taak ervoor te zorgen dat er geen

valse leer wordt onderricht en geen

valse praktijken worden gevolgd. Als

een Melchizëdeks-priesterschapsdra-

ger zich niet gedraagt, of onder

bepaalde omstandigheden een

andere persoon, dan moet hij met

hem of haar praten, en als die per-

soon volhardt in zijn of haar praktij-

ken, dan moet de president actie

ondernemen. Hij zal de overtreder

oproepen om voor een disciplinaire

raad te verschijnen, waar actie

ondernomen kan worden om hem of

haar een proefperiode toe te wijzen,

onder censuur te stellen of te excom-

municeren.

Dit is een bijzonder zware en

onwelkome taak, maar de president

moet die zonder angst of vooroor-

deel doen. Dit wordt allemaal over-

eenkomstig de leiding van de Geest

gedaan, en volgens de instructies in

afdeling 102 van de Leer en

Verbonden.

Vervolgens moet hij alles doen

wat hij kan om degene die discipline

opgelegd heeft gekregen weer terug

te brengen.

Dit alles, en nog veel meer,

behoort tot zijn taken. Het is dus

logisch dat zijn levenswijze een voor-

beeld voor zijn mensen moet zijn.

Wat zijn ringpresidenten van deze

kerk toch geweldige mannen. Ze zijn

gekozen door inspiratie en zijn ijverig

in het vervullen van hun plichten.

Het zijn mannen met grote capacitei-

ten. Ze zijn goed onderlegd in de

leerstellingen en gebruiken van de

kerk. Het zijn mannen met een groot

geloof. Het zijn mannen die door de

Heer geroepen zijn om in het hun

toegewezen gebied te presideren.

Ik denk dat ik wel een beetje

afweet van de functie van ringpresi-

dent. Mijn grootvader was ringpresi-

dent toen er nog maar vijfentwintig

ringen van de kerk waren. Mijn

vader presideerde jarenlang de

grootste ring van de kerk. Ik was

ringpresident toen ik geroepen werd

als algemeen autoriteit. En een van

mijn zoons is zojuist ontheven na

negen jaar werkzaam te zijn geweest

als ringpresident. Dat zijn dus vier

generaties die in die functie werk-

zaam zijn geweest.

Ik heb volledig vertrouwen in de

mannen die deze functie vervullen.

Hun taken zijn talrijk, hun plichten

groot. Zij zien in dat zij niet alles

kunnen, en ik weet dat zij om leiding

en hulp bidden. Ik weet dat zij de

Schriften bestuderen op zoek naar

antwoorden. Ik weet dat zij dit werk

de eerste prioriteit geven. Omdat we
zo'n vertrouwen in ze hebben, spo-

ren we de plaatselijke leden aan om
niet naar algemene autoriteiten te

gaan voor adviezen en zegens. Hun
ringpresident is onder dezelfde inspi-

ratie geroepen waaronder de alge-

mene autoriteiten zijn geroepen.

Ik bid voor deze geliefde broeders,

dat zij de Geest van de Heer bij zich

zullen hebben. Ik bid dat zij geïnspi-

reerd mogen worden in hun woor-

den, gedachten en daden. Ik hoop

dat hun huis een plek van rust,

liefde en harmonie zal zijn waaraan

ze inspiratie voor hun werk zullen

ontlenen. Ik bid dat zij hun vrouw

en kinderen zullen respecteren en

tot zegen zullen zijn, dat ze een man
en vader zullen zijn die alle mensen

in hun ring als voorbeeld kan die-

nen. Ik hoop dat zij, wat hun beroep

ook is, hun werk eervol en vol inte-

griteit mogen doen, dat zij de arbei-

ders zijn die hun loon waard zijn. Ik

hoop dat zij zo zullen leven dat zij

het respect verdienen van niet

alleen hen die van ons geloof zijn,

maar ook van anderen met wie zij

omgaan. En als zij dit werk een aan-

tal jaren goed hebben gedaan, en

hun mensen eervol en vol liefde

hebben geleid, dan zal de tijd komen
dat zij ontheven worden. Hun enige

beloning zal de liefde van hun men-

sen zijn, en het vertrouwen van hun
broeders.

Er is geen enkele andere functie

in de kerk die maar enigszins op

deze functie lijkt. De president van

een ring is dicht genoeg bij de men-

sen om ze te kennen en lief te heb-

ben. En toch staat hij met zijn

raadgevers ver genoeg van ze af om
objectief met ze om te gaan volgens

de wil en aanwijzingen van de Heer.

Ik bid dat de overvloedige en

wonderbaarlijke zegeningen van de

Heer over die toegewijde broeders

uitgestort mogen worden, opdat zij

mannen van geloof mogen zijn,

mannen met een geïnspireerd oor-

deel, mannen van geduld, mannen
die de Heer liefhebben, en die zijn

volk liefhebben. Mogen zij gelukkig

zijn, en mogen zij hun beloning vin-

den in de bevrediging die komt door

goed werk te leveren, dat is mijn

nederig gebed in de naam van Jezus

Christus. Amen. D

Priesterschapsdragers steken na afloop van de priesterschapsbijeenkomst

de straat over tussen het Conferentiecentrum en Temple Square.
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Boven: Hef spreekgestoelte in het

Conferentiecentrum is vervaardigd

uit hef hout van een zwarte walno-

tenboom die eens in de tuin van

president Hinckley heeft gestaan.

Links: President Hinckley staat aan
het spreekgestoelte. Achter hem
zitten zijn broeders van het Eerste

Presidium en hef Quorum der

Twaalf Apostelen.

Onder: President Hinckley gebaart

de aanwezigen te gaan ziften.
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Zondagmorgenbijeenkomst
2 april 2000

Uw eeuwige thuis
President Thomas S. Monson
Eerste raadgever in het Eerste Presidium

Wij zijn ook eigenlijk een eeuwig huis aan het bouwen. Wij zijn leerlingen

in ons vak — geen geschoolde ambachtslieden. Wij hebben goddelijke

hulp nodig om met succes te kunnen bouwen.

bouw van dit heiligdom is al heel

lang gepland. We hadden een veel

groter gebouw nodig om plaats te

bieden aan allen die gedurende het

jaar de conferentie en allerlei

andere activiteiten willen bijwonen.

Werklieden met groot vakmanschap

hebben met hart en handen gewerkt

om een gebouw neer te zetten dat

de goedkeuring van de Heer kan

wegdragen. 'Wèl gedaan, gij goede

en getrouwe slaaf.'
3

Tijdens de bediening van Jezus

onder de mensen, lang geleden en

ver weg, sprak Hij vaak in gelijke-

nissen, in taal die de mensen het

beste begrepen. Vaak legde hij ver-

band tussen de bouw van een huis

en het leven van zijn luisteraars.

Werd hij niet vaak 'de zoon van de

timmerman' genoemd? Hij zei:

'Geen (...) huis, tegen zichzelf ver-

deeld, zal standhouden.' 4 Later

waarschuwde Hij: 'Mijn huis is een

huis van orde, (...) en niet een huis

van verwarring.'
5

In een openbaring aan de profeet

Joseph Smith te Kirtland (Ohio),

gaf de Meester op 27 december
1832 het volgende advies:

'Organiseert u, vervaardigt elk

noodzakelijk voorwerp, en vestigt

een huis, ja, een huis des gebeds,

een huis van vasten, een huis des

geloofs, een huis van wetenschap,

een huis van heerlijkheid, een huis

van orde, een huis van God.'
6

Waar zou iemand onder ons een

geschiktere blauwdruk kunnen vin-

den op basis waarvan hij of zij op

Op
een dag nam de Heiland

tijdens zijn bediening op

aarde Petrus, Jakobus en

Johannes mee naar een hoge berg

en 'veranderde voor hun ogen en

zijn gelaat straalde gelijk de zon en

zijn klederen werden wit als het

licht. En zie, hun verschenen Mozes

en Elia, die met Hem spraken.

'Petrus antwoordde en zeide tot

Jezus: Here, het is goed, dat wij hier

zijn.'
1

Vandaag, bij deze historische

gelegenheid, komen wij bijeen in dit

magnifieke Conferentiecentrum, en

in de andere faciliteiten op Temple

Square en in de hele wereld.

Tranen komen in onze ogen en

dankbaarheid vult ons hart wanneer

wij de titel uitspreken van een
prachtig lied: 'Dank zij God'.

2 De

verstandige en juiste wijze een huis

kan bouwen om gedurende de eeu-

wigheid te bewonen?

Wij zijn ook eigenlijk een eeuwig

huis aan het bouwen. Wij zijn leer-

lingen in ons vak — geen

geschoolde ambachtslieden. Wij

hebben goddelijke hulp nodig om
met succes te kunnen bouwen. De
woorden van instructie die de apos-

tel Paulus gaf, verschaffen ons de

verzekering die wij nodig hebben:

'Weet gij niet, dat gij Gods tempel

zijt, en dat de Geest Gods in u

woont?' 7

Bedenken wij dat ieder van ons

letterlijk een geestzoon of -dochter

is van God, dan zullen we het niet

moeilijk vinden om onze hemelse

Vader in gebed te benaderen. Hij

weet de grondstof die wij het leven

noemen op waarde te schatten.

'Gedenkt, dat de waarde van zielen

groot is in Gods ogen.'
8
Zijn uit-

spraak vindt een plaats in onze ziel

en inspireert ons tot het zien van

een doel in ons leven.

Er is een Leraar die onze inzet zal

leiden als wij maar geloof in Hem
hebben — de Heer Jezus Christus.

Hij geeft ons deze uitnodiging:

'Komt tot Mij, allen die vermoeid en

belast zijt, en Ik zal u rust geven;

neemt mijn juk op u en leert van

Mij, want Ik ben zachtmoedig en

nederig van hart, en gij zult rust

vinden voor uw zielen; want mijn

juk is zacht en mijn last is licht.'
9

Er werd van Jezus gezegd: '[HijJ

nam toe in wijsheid en grootte en

genade bij God en mensen.' 10
Zijn

wij vastbesloten om dat ook te

doen? Eén regel in de heilige Schrift

vermeldt een eerbetoon aan onze

Heer en Heiland: 'Hij is rondge-

gaan, weldoende.'
11

Paulus gaf in zijn brief aan zijn

dierbare Timoteüs een manier aan

om een beter mens te worden en

tegelijkertijd hulp te geven aan

anderen die in stilte peinzen en ver-

volgens hardop de vraag stellen:

'Hoe zou ik dit kunnen, als niet

iemand mij de weg wijst?'
12

Het antwoord dat de apostel

Paulus Timoteüs gaf, verschaft ieder

van ons een geïnspireerde opdracht.

Laten wij luisteren naar zijn wijze
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raad: 'Wees een voorbeeld voor de

gelovigen, in woord, in wandel, in

liefde, in geloof en in reinheid.'
13

Laten wij deze plechtige instruc-

tie eens nader bekijken, want eigen-

lijk is hij aan ons gegeven.

Ten eerste: wees een voorbeeld in

woord. 'Laat uw woorden er toe

strekken elkander op te bouwen' 14

,

heeft de Heer gezegd.

Denken wij aan de raad die ons

in een populaire zondagsschoollof-

zang gegeven wordt?

O, die woorden zo schoon, op een

vriend'lijke toon,

brengen zonlicht in 't droevige hart,

laat ons vriend'lijke woorden steeds

spreken,

ze lenigen droefheid en smart.
' 5

Denk eens na over de opmerking

van Mary Boyson Wall, die enkele

jaren geleden haar 105e verjaardag

vierde. Zij huwde Don Harvey Wall

in de Sak Lake-tempel in 1913. Zij

vierden hun 81e huwelijksjubileum

kort voordat Don op 103-jarige leef-

tijd overleed. In een artikel in

Church News schreef ze hun lange

leven en huwelijk toe aan het spre-

ken van vriendelijke woorden. Ze

zei: 'Ik denk dat dat ons er door-

heen heeft geholpen, want we pro-

beerden elkaar te helpen en zeiden

nooit iets onvriendelijks tegen
elkaar.'

16

Ten tweede: wees een voorbeeld

in uw gesprekken. Tijdens de alge-

mene oktoberconferentie van 1987

heeft president Gordon B. Hinckley

gezegd: 'Smerige woorden verlagen

de persoon die ze gebruikt. Als dat

uw gewoonte is, hoe kunt u er dan
mee ophouden? Begin met de beslis-

sing om er iets aan te doen. De vol-

gende keer dat u de neiging hebt om
die woorden te gebruiken waarvan u

weet dat ze verkeerd zijn, stop dan
gewoon. Zeg even niets, of formu-

leer wat u wilde zeggen op een
andere manier.'

17

Francois La Rochefoucauld heeft

eens opgemerkt: 'Een van de rede-

nen dat zo weinig mensen zinnige

en prettige gesprekken kunnen heb-

ben, is dat bijna iedereen denkt aan

wat hij zelf wil zeggen, in plaats van
duidelijk te antwoorden op wat er

tegen hem gezegd wordt.'

Ten derde: wees een voorbeeld in

liefde.

In Korintiërs staat deze mooie
waarheid: 'De liefde vergaat nim-
mermeer.' 18

Het is bevredigend voor de ziel

om te zien hoe snel de kerk gere-

ageerd heeft op natuurrampen, zoals

die in Mozambique, Madagascar,

Venezuela en veel andere plaatsen.

Vaak zijn wij het eerste ter plaatse,

en bieden de meeste hulp. Er zijn

uiteraard ook andere organisaties

die op soortgelijke wijze veel hulp

bieden.

Wat is naastenliefde? Moroni
heeft van de woorden van zijn vader

Mormon onder meer het volgende

opgetekend: 'Naastenliefde is de
reine liefde van Christus, en duurt

voor eeuwig.'
19

Iemand die een goed voorbeeld

was in naastenliefde, was president

George Albert Smith. Kort na de

Tweede Wereldoorlog hield de kerk

een inzamelingsactie voor warme
kleding om naar de noodlijdende

heiligen in Europa te sturen. De
ouderlingen Harold B. Lee en
Marion G. Romney namen presi-

dent George Albert Smith mee naar

Welfare Square in Salt Lake City om
de resultaten te bekijken. Zij waren
onder de indruk van de vrijgevig-

heid van de leden. Zij zagen presi-

dent Smith toekijken terwijl de
werkers de grote hoeveelheden
gedoneerde kleding en schoenen
inpakten. Ze zagen de tranen over

zijn gezicht lopen. Even later deed
president George Albert Smith zijn

eigen nieuwe overjas uit en zei:

'Verstuur die alstublieft ook.'

De autoriteiten zeiden tegen
hem: 'Nee, president, stuur die maar
niet; het is koud en u hebt uw jas

nodig.'

Maar president Smith wilde hem
niet terugnemen; dus zijn jas werd
met al die andere naar Europa
gestuurd, waar de nachten lang en

donker, en voedsel en kleding

schaars waren. Toen arriveerden de

hulpgoederen. Er werd luidkeels

uiting gegeven aan vreugde en
dankbaarheid, en er werden stille

gebeden uitgesproken.

Ten vierde: wees een voorbeeld
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De ingang van het Conferentiecentrum op bordesniveau, gezien vanaf

balkonniveau.

in geest. De psalmist heeft geschre-

ven: 'Schep mij een rein hart, o

God, en vernieuw in mijn binnenste

een vaste geest.'
20

Als jongen van zeventien ging ik

in dienst bij de Amerikaanse marine

en ging ik naar het opleidingskamp

in San Diego (Californië) . De eerste

paar weken had je het gevoel dat de

marine je probeerde te doden in

plaats van op te leiden.

Ik herinner me de eerste zondag

in San Diego. De hoogste onderoffi-

cier zei tegen ons: 'Vandaag gaat

iedereen naar de kerk.' Vervolgens

gingen we op het exercitieveld in

de rij staan. De onderofficier

schreeuwde: 'Iedereen die katholiek

is komt bijeen in Camp Decatur.

Voorwaarts, mars! En kom niet

terug voor drie uur vanmiddag!' Een
groot aantal rekruten marcheerde

weg. Toen zei hij: 'Iedereen die van

het joodse geloof is, komt bijeen in

Camp Henry. Voorwaarts, mars! En
kom niet terug voor drie uur van-

middag!' Een kleinere groep mar-

cheerde weg. Toen zei hij: 'De rest

van jullie, protestanten, komt bijeen

in de theaters in Camp Farragut.

Voorwaarts, mars! En kom niet

terug voor drie uur vanmiddag!'

De gedachte schoot door mijn

hoofd: Monson, je bent geen katholiek.

Je bent geen jood. Je bent geen prote-

stant. Ik besloot te blijven staan.

Het leek wel of er honderden man-
nen aan mij voorbij marcheerden.

En toen hoorde ik de vriendelijkste

woorden die de onderofficier ooit in

mijn bijzijn zou zeggen. Hij zei: 'En

wat noemen jullie, mannen, jezelf

dan wel?' Hij gebruikte een meer-

voud — mannen. Dat was de eerste

keer dat ik merkte dat er nog
iemand achter me stond op dat

exercitieveld. In koor zeiden we:

'Wij zijn mormoon.' Hij krabde zich

op zijn hoofd, trok een verward
gezicht, en zei: 'Nou ja, zoek maar

een plek om bijeen te zijn, en kom
niet terug voor drie uur vanmiddag.'

Wij marcheerden weg. Dat konden

we bijna doen op de cadans van het

rijmpje uit het jeugdwerk:

Durf mormoon te zijn;

durf alleen te zijn.

Durf een doel na te leven,

durf dat aan te geven.

Ten vijfde: wees een voorbeeld in

geloof.

President Stephen L. Richards

heeft het volgende over geloof

gezegd: 'De erkenning van een

macht hoger dan de mens zelf, ver-

laagt hem in geen enkel opzicht. Als

hij, in zijn geloof, weldadigheid en

een hoger doel toeschrijft aan de

Macht die boven hem staat, stelt hij

zich een hoger doel en edeler eigen-

schappen voor de mens voor, en

wordt hij gestimuleerd en aange-

moedigd in de worsteling om het

bestaan. Hij moet zoeken — gelo-

ven, bidden — en hopen dat hij zal

vinden. Een dergelijke oprechte,

gebedvolle inzet blijft nooit onbe-

loond; dat is de grondwet van de

filosofie van het geloof. Goddelijke

gunst valt diegenen toe die er in

ootmoed naar streven.'
21

Minnie Louise Haskins heeft dat
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beginsel prachtig weergegeven:

Ik zei tegen de man bij de poort

van het jaar: geef mij een lamp,

zodat ik veilig het onbekende kan
betreden. En hij antwoordde: Ga
het donker in en geef God uw hand.

Dat is beter voor u dan een lamp,

en veiliger dan een bekende weg.
22

Ten laatste, wees een voorbeeld

in reinheid.

'Wie mag de berg des Heren
beklimmen, wie mag staan in zijn

heilige stede?

Die rein is van handen en zuiver

van hart, die zijn ziel niet op vals-

heid richt, noch bedrieglijk zweert.

Die zal van de Here een zegen

wegdragen en gerechtigheid van de

God zijns heils.'
23

Zoals president David O. McKay
heeft opgemerkt: 'De veiligheid van
ons volk is afhankelijk van de rein-

heid en kracht van het gezin; en ik

dank God voor de leringen van de

kerk met betrekking tot het gezin,

en de indruk die vriendelijke ouders

hebben gemaakt, dat het gezin de

heiligste plek in de wereld moet zijn.

Ons volk is gezinsgericht, en ze

leren overal, van hun jeugd tot in

hun ouderdom, dat het gezin rein

moet zijn en een toevluchtsoord

tegen het kwaad van de wereld.'
24

Vele jaren geleden woonde ik een

ringconferentie bij in Star Valley

(Wyoming), waar het ringpresidium

werd gereorganiseerd. De ringpresi-

dent die ontheven zou worden, E.

Francis Winters, was vele jaren trouw

in die functie werkzaam geweest: 23

jaar. Hoewel hij van nature beschei-

den was en het niet breed had, was

hij voor iedereen in die vallei een

voortdurende steunpilaar geweest.

Op de dag van de ringconferentie was

het gebouw overvol. Elk hart leek in

stilte dank u te zeggen tegen deze

edele leider die zo onzelfzuchtig een

deel van zijn leven had opgeofferd

voor het welzijn van anderen.

Toen ik opstond om te spreken,

kreeg ik de ingeving om iets te doen

dat ik nog nooit had gedaan, en dat

ik sindsdien ook nooit meer heb
gedaan. Ik vertelde hoe lang Francis

Winters de ring gepresideerd had;

toen vroeg ik allen die hij als kind

een naam en een zegen had gegeven

om te gaan staan en te blijven

staan. Toen vroeg ik allen die door

president Winters geordend, aange-

steld, geadviseerd of gezegend waren

om te gaan staan. De uitkomst was

ongelooflijk. Alle aanwezigen ston-

den op. Er vloeiden heel wat tranen
—

- tranen die beter dan woorden
aangaven hoe dankbaar de harten

waren. Ik wendde mij tot president

en zuster Winters, en zei: 'Wij zijn

vandaag getuige van een ingeving

van de Geest. Deze menigte geeft

niet alleen individuele gevoelens

weer, maar tevens de dankbaarheid

van God voor een goed leven.'

Geen enkele persoon dié die dag
aanwezig was, zal ooit vergeten hoe

hij of zij zich voelde toen wij getuige

waren van de taal van de Geest des

Heren.

In Francis Winters hadden we
'een voorbeeld voor de gelovigen in

woord, in wandel, in liefde, in geloof

iheid.'
25en m remi

Trouw aan 't geloof dat onz' ouders

beleden!

Trouw aan 't geloof waar de mart'-

laars voor streden!

Wat God beval of spreken zal,

darvoor staan w'immer onwrikbaar

pal!
26

Dat een ieder van ons dat zal

doen, is mijn nederig gebed. In de

naam van Jezus Christus. Amen.
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Op zoek naar een veilige

haven
Ouderling Joseph B. Wirthlin

van het Quorum der Twaalf Apostelen

Tijdens onze stormen in het leven is de Heiland onze troost en ons

toevluchtsoord. Als we op zoek zijn naar gemoedsrust moeten we ons tot

de Heer wenden.

zending. Het was een moeilijke maar

prachtige tijd. Ik ging van de mensen

in dat gedeelte van de wereld hou-

den en ik vond het moeilijk om weg

te gaan. Maar eind augustus 1939 zat

mijn zending erop en bereidde ik me
voor op de reis naar huis.

Na een lange boottocht over de

Atlantische Oceaan, die door de

oorlog af en toe gevaarlijk was, keek

ik verheugd naar dat prachtige

baken van vrijheid en democratie,

het vrijheidsbeeld. Ik kan de opluch-

ting die ik voelde toen we uiteinde-

lijk de veilige haven hadden bereikt

niet onder woorden brengen.

Ik denk dat ik net zoiets voelde

als de discipelen van Jezus Christus

toen zij zich met de Heiland op het

Meer van Galilea bevonden. In de

Schriften staat dat Jezus moe was en

op het achterschip tegen een kussen

lag te slapen.
2 Al snel betrok de

lucht en 'er kwam een grote onstui-

migheid op de zee, zodat de golven

over het schip sloegen.'
3 De storm

woedde. De discipelen raakten in

paniek. Het leek erop dat de boot

zou omslaan; en de Heiland lag te

slapen. Uiteindelijk konden ze niet

langer wachten en maakten Jezus

wakker. We kunnen bijna de angst

en de wanhoop in hun stem horen

toen zij aan de Meester vroegen:

Trekt Gij er U niets van aan, dat
714

Het is mij een voorrecht

om op deze historische

gebeurtenis bij u te zijn.

Voor mij is dit indrukwekkende
Conferentiecentrum, met muren
van duurzaam graniet, een symbool

van een groot werk in de laatste

dagen — de steen die Daniël zag,

die zonder toedoen van mensenhan-

den van de berg is losgeraakt 1 om
voor eeuwig als koninkrijk van God
stand te houden. Of u hier nu per-

soonlijk aanwezig bent of op een

andere locatie, ik vind het prijzens-

waardig dat u deel uitmaakt van

deze historische algemene conferen-

tie, en ik bid dat de Heer u voor uw
getrouwheid zal zegenen.

Ruim zestig jaar geleden was ik in

Oostenrijk en Zwitserland op

wij vergaan:

Veel mensen voelen zich tegen-

woordig verontrust en bedroefd.

Velen hebben het gevoel dat het

schip van hun leven ieder moment
kan omslaan of zinken. Vandaag wil

ik me graag richten tot de mensen
die op zoek zijn naar een veilige

haven, die een gebroken hart heb-

ben, die bezorgd of bang zijn, die

verdriet hebben of de last van zonde

dragen, die het gevoel hebben dat

niemand naar hen luistert, die in

hun hart smeken: 'Meester, trekt Gij

er U niets van aan, dat wij vergaan?'

Tot u wil ik graag een aantal woor-

den van troost en raad spreken.

Wees ervan verzekerd dat er een

veilige haven is. U kunt gemoeds-

rust vinden, ondanks de storm die

in uw leven woedt. Uw hemelse

Vader — die het zelfs weet als er

een mus neervalt — kent uw hart-

zeer en uw leed. Hij heeft u lief en

heeft het beste met u voor. Twijfel

daar nooit aan. Hoewel Hij ons de

vrijheid geeft om beslissingen te

nemen die niet altijd voor het wel-

zijn van onszelf of anderen zijn, en

hoewel Hij niet altijd ingrijpt, heeft

Hij de getrouwen zelfs in moeilijke

tijden gemoedsrust beloofd.

De profeet Alma heeft gezegd:

'Hij zal uitgaan en pijnen en smar-

ten en allerlei verzoekingen door-

staan; en dit geschiedt, opdat het

woord moge worden vervuld, dat

zegt: Hij zal de pijnen en krankhe-

den van zijn volk op Zich nemen.' 5

Jezus troost ons met de woorden:

'Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik

u; niet gelijk de wereld die geeft,

geef Ik hem u. Uw hart worde niet

ontroerd of versaagd.'
6

Kom tot de Heer Jezus Christus.

Hij schenkt lijdenden bijzondere

liefde. Hij is de Zoon van God, een

eeuwige koning. Tijdens zijn aardse

bediening had Hij hen lief en

zegende Hij hen.

Tegen de zwakken en ontmoedig-

den sprak Hij medelevende en aan-

moedigende woorden. De zieken gaf

Hij heilzame balsem. De mensen die

naar hoop smachtten, naar een
zorgzame aanraking, kregen die van

de Koning der koningen, deze

Schepper van de zeeën, de aarde en

de lucht.

Tegenwoordig staat Jezus de

Christus aan de rechterhand van

onze hemelse Vader. Denkt u dat

J U L 2
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Hij tegenwoordig minder geneigd

zal zijn om hulp te verlenen aan de

mensen die lijden, ziek zijn of de

Vader in gebed om troost smeken?

Wees goedsmoeds. De Man van

Galilea, de Schepper, de Zoon van

de levende God, zal de mensen die

hun hart tot Hem richten niet ver-

geten of in de steek laten. Ik getuig

dat de man die voor de hele mens-

heid heeft geleden, die zijn leven

heeft toegewijd aan het genezen van

zieken en het troosten van de wan-

hopigen, uw lijden, twijfel en hart-

zeer indachtig is.

De wereld kan vragen: 'Waarom
slaapt Hij als de storm om ons heen

woedt? Waarom stilt Hij de storm

niet, of waarom laat Hij mij lijden?

Als antwoord kunt u aan een

vlinder denken. Strak in zijn cocon

gewikkeld, moet de pop hard wer-

ken om zich te bevrijden. De vlinder

denkt misschien: 'Waarom moet ik

zo lijden? Waarom kan ik niet

gewoon in een oogwenk in een vlin-

der veranderen?'

Dergelijke gedachten staan lijn-

recht tegenover het ontwerp van de

Schepper. Door de strijd die de vlin-

der moet leveren om uit de cocon te

komen, kan hij vliegen. Zonder die

strijd zou de vlinder nooit genoeg

kracht ontwikkelen om zijn doel te

bereiken; of om iets bijzonders te

worden.

President James E. Faust heeft

uitgelegd dat 'ieder leven de pijn-

lijke, wanhopige dagen van tegen-

spoed en kwelling kent. Het lijkt

wel of iedereen een portie leed, ver-

driet en hartzeer krijgt.'
7 En vervol-

gens zegt hij dat onze ziel door de

tegenspoed die we ervaren in staat

wordt gesteld om als klei in de han-

den van de Meester te worden
gevormd. 'Beproevingen en tegen-

spoed', zegt ouderling Faust, 'kun-

nen de voorbereiding op een
wedergeboorte zijn.'

8

Door tegenspoed kunnen we
gesterkt en gelouterd worden. Net
als de vlinder hebben wij tegen-

spoed nodig om ons karakter te

ontwikkelen. Ook als we geroepen

worden om door woeste wateren te

varen, moeten we de rol van
tegenspoed in het ontwikkelen van
ons eeuwig potentieel voor ogen
houden.

Het Conferentiecentrum heeft 21 duizend zitplaatsen.

«lil
'
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Al zouden we alleen maar verder

kijken dan ons huidige leed, en onze

beproevingen als een tijdelijke pop

beschouwen. Al hadden we alleen

maar het geloof en het vertrouwen

in onze hemelse Vader om te zien

hoe we, na een tijdje, gelouterder en

glorieuzer uit onze beproevingen

komen.

Welke ouder zou tegen een kind

zeggen: 'Leren lopen is moeilijk en

pijnlijk, je zult vallen, je zult je

waarschijnlijk pijn doen en je zult

vaak huilen als je valt. Ik zal je daar-

tegen beschermen.' Ik heb gezien

hoe onze jongste kleinzoon Seth

leerde lopen. Na het leerproces

loopt hij nu met vertrouwen. Ik had

tegen hem kunnen zeggen: 'Uit

liefde voor jou zal ik je hiertegen

beschermen.' Als ik dat gedaan had,

omdat ik niet wilde dat hij zou val-

len, had hij misschien nooit leren

lopen. Dat is ondenkbaar voor een

liefdevolle ouder of grootouder.

Als een kind moet leren lopen,

moet hij of zij het vaak pijnlijke

leerproces van vallen en opstaan

doorlopen. Wij moedigden Seth

aan om door zijn ervaring te leren.

Ja, ondanks dat we wisten dat het

een moeilijk proces was, wisten we

ook dat de vrijheid en de vreugde

van kunnen lopen, opwoog tegen

de kortstondige pijn of tegen-

spoed.

Broeders en zusters, is het aardse

leven niet een lang proces zoals

leren lopen? Wij behoren de weg
van de Heer te leren bewandelen.

U bent sterker dan u denkt. Uw
hemelse Vader, de Heer en Meester

van het heelal, is onze Schepper. Als

ik daaraan denk, voel ik vreugde in

mijn hart opwellen. Onze geest is

eeuwig en eeuwige geesten hebben

onmetelijk potentieel!

Onze hemelse Vader wil niet dat

wij terugdeinzen. Hij wil niet dat wij

in onze ellende ploeteren. Hij ver-

wacht van ons dat wij onze schou-

ders eronder zetten, onze mouwen
opstropen en onze moeilijkheden

overwinnen.

Een dergelijke geest — die een

harmonieus geheel vormt met
geloof en werken— is de geest waar

wij naar behoren te streven als we

in ons leven naar een veilige haven

op zoek zijn.

Broeders en zusters, u staat er

niet alleen voor. In De Kerk van

Jezus Christus van de Heiligen der

Laatste Dagen van nu zijn er mil-

joenen mensen die aan uw zijde

staan. Zij die de leringen en het

voorbeeld van de Heiland volgen,

zijn 'gewillig [...] elkanders lasten

te dragen, zodat ze licht mogen
zijn; ja, en gewillig [...] met de

treurenden te treuren; ja, en hen te

vertroosten, die vertroosting nodig

hebben.' 9

De vraag die Kaïn aan de Heer

stelde, 'Ben ik mijns broeders hoe-

der?', is door profeten in deze laatste

dagen beantwoord. 'Ja, wij zijn ons

broeders hoeder' 10
, heeft president

Thomas S. Monson gezegd. Als we

samenwerken om mensen in nood

te helpen, 'elimineren we de zwak-

heid van één persoon en vervangen

we die door de kracht van het col-

lectief. Hoewel we misschien niet in

staat zijn om alles te doen, kunnen

en moeten we iets doen.'
11

Bisschoppen, huisonderwijzers,

huisbezoeksters en leden van priester-

schapsquorums, de zustershulpvereni-

ging en andere hulporganisaties staan

allemaal klaar om hulp te verlenen.

De leringen van de Heiland en de

kerk zijn onze beste toevluchtsoorden

— ja, onze veiligste 'verdediging [...]

tegen de storm.'
12

Uiteraard zijn uw broeders en

zusters in de kerk er niet voor om
uw problemen voor u op te lossen.

Het is mijn ervaring dat als we voor

anderen doen wat ze eigenlijk zelf

kunnen en moeten doen, we hen

eerder verzwakken dan versterken.

Maar uw broeders en zusters zullen

aan uw zijde staan om u te sterken,

aan te moedigen en te helpen.

Als u tegenspoed in uw leven

overwint, zult u sterker worden.

Dan zult u anderen beter kunnen
helpen — zij die op hun beurt op

zoek zijn naar een veilige haven om
zich tegen de storm te beschermen.

Als u zich door de stormen in het

leven bedreigd voelt, als de golven

hoger worden en de wind giert, is

het menselijk dat u in uw hart

roept: 'Meester, trekt Gij er U niets

van aan, dat wij vergaan?' Denk op

dergelijke momenten aan de dag dat

de Heiland op het achterschip wak-

ker werd gemaakt, opstond en de

storm bedaarde.

Hij zei: 'Zwijg, wees stil!'
13

Soms hebben we de neiging om
te denken dat de Heiland Zich onze

beproevingen niet bewust is. Het
tegengestelde is echter waar; maar
wij moeten ons hart voor zijn lerin-

gen openstellen.

Gebruik uw vindingrijkheid en

uw kracht om uw problemen op te

lossen. Doe uw uiterste best en laat

de rest aan de Heer over. President

Howard W. Hunter heeft gezegd:

'Als ons leven en ons geloof op Jezus

Christus en zijn herstelde evangelie

zijn gericht, kan er niets definitief

verkeerd gaan. Maar als ons leven

niet op de Heiland en zijn leringen

is gericht, kan geen enkel succes

definitief goed zijn.'
14

Als we het evangelie naleven, wil

dat nog niet zeggen dat de stormen

van het leven aan ons voorbij zullen

gaan, maar we zullen beter voorbe-

reid zijn om ze kalm en vredig onder

ogen te zien. De Heer heeft gezegd:

'Zoekt ijverig, bidt altijd, en weest

gelovig, en alle dingen zullen voor

uw welzijn samenwerken, indien gij

oprecht wandelt." 5

Nader tot de Heer Jezus Christus.

Wees goedsmoeds. Houd uw geloof

vast. Twijfel niet. Op een dag zullen

de stormen bedaren. Onze geliefde

profeet Gordon B. Hinckley heeft

gezegd: 'Wij hebben niets te vrezen.

God staat aan het roer (...) Hij zal

diegenen die zijn geboden onder-

houden met zegen overladen.'
16

Tijdens onze stormen in het

leven is de Heiland onze troost en

ons toevluchtsoord. Als we op
zoek zijn naar gemoedsrust moe-

ten we ons tot de Heer wenden.

Hij heeft zelf gezegd: 'Mijn juk is

zacht en mijn last is licht."
7 Als

onze ziel in de veilige haven van

de Heer voor anker ligt, kunnen
we net als Paulus zeggen: Tn alles

zijn wij in de druk, doch niet in

het nauw; om raad verlegen, doch
niet radeloos; vervolgd, doch niet

verlaten; ter aarde geworpen,
doch niet verloren."

8
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De profeet Joseph Smith, die veel

stormen in zijn leven heeft meege-

maakt, riep tijdens een van zijn

moeilijkste momenten: 'O God,
waar zijt Gij? En waar is de tent, die

uw schuilplaats bedekt?'
19 Toen hij

zijn stem verhief, ontving hij de kal-

merende troost van de Heer: 'Vrede

zij uw ziel; uw tegenspoed en smar-

ten zullen slechts kort van duur zijn;

en dan, indien gij het goed ver-

draagt, zal God u ten hemel verhef-

fen; gij zult over al uw vijanden

zegevieren.'
20

Het evangelie is die haven van
voortdurende veiligheid. De heden-

daagse profeet en de apostelen zijn

als vuurtorens in de storm. Zet koers

naar het licht van het herstelde

evangelie en de geïnspireerde lerin-

gen van de vertegenwoordigers van

de Heer op aarde.

Ik getuig plechtig dat Jezus de

levende Christus is, onze Heiland en

Verlosser. Hij leidt zijn kerk door

middel van onze profeet, president

Gordon B. Hinckley. Als we volgens

de leringen van de Heiland leven,

zullen we in dit leven en in de eeu-

wigheid zeker een veilige haven vin-

den. In de naam van Jezus Christus.

Amen. D

NOTEN
1. Daniël 2:45.

2. Zie Marcus 4:38.

3. Matteüs 8:24.

4. Marcus 4:38.

5. Alma 7:11.

6. Johannes 14:27.

7. James E. Faust, De Ster, oktober

1979, blz. 92.

8. De Ster, oktober 1979, blz. 92.

9. Mosiah 18:8-9.

10. Mozes 5:34.

11. Ensign, juni 1998, blz. 33.

12. LV 115:6.

13. Marcus 4:39.

14. The Teachings ofHoward W. Hunter,

bezorgd door Clyde J. Williams (1997),

blz. 40.

15. LV 90:24.

16. 'Dit is bet werk van de Meester', De

Ster, juli 1995, blz. 65.

17. Matteüs 11:30.

18. 2 Korintiërs 4:8-9.

19. LV 121:1.

20. LV 121:7-8.

De weduwen van Zion
Ouderling Earl C. Tingey
van het Presidium der Zeventig

De Heer heeft de weduwen lief. (...) Als leden moeten wij thuis, in onze

wijk en buurt voor de weduwen zorgen.

moet ik nog wachten voordat ik me
bij mijn eeuwige metgezel kan voe-

gen?', blijft onbeantwoord. Hun
tempelwerk neemt misschien toe.

Het leven wordt vaak moeilijker. Bij

familie of in een verzorgingshuis

wonen, vervangt een thuis met
levenslange herinneringen.

Voordat ze weduwe werden, was

eenzaamheid hun vreemd. Ze willen

hulp verlenen en bijdragen tot het

welzijn van anderen. Velen hebben
door hun slechte gezondheid beper-

kingen. Ze willen getrouw blijven

om op een dag weer bij hun eeuwige

metgezel te zijn. Zij kunnen ons veel

over geloof bijbrengen.

De leer van de kerk is heel duide-

lijk met betrekking tot de weduwen.
Vroeger werden de leiders gekas-

tijd als ze de weduwen verwaarloos-

den. Er werden zeven eerlijke

mannen geroepen om daar hulp bij

te verlenen.
2

Paulus zei tegen de heiligen dat ze

de weduwen in ere moesten houden.3

Hij zei: 'wie niet zorgt voor eigen

familie en zelfs niet voor het eigen

gezin, heeft het geloof verloochend

en is erger dan een ongelovige.'
4

Toen Brigham Young in 1847 de

eerste tocht van de pioniers naar de

Salt Lake Valley organiseerde, gaf

hij de heiligen de volgende raad:

'Laat elke groep naar verhouding

van haar deel der bezittingen een

evenredig gedeelte dragen door de

armen, de weduwen, de vaderlozen

mede te nemen en de gezinnen van
hen, die in het leger zijn gegaan,

opdat het geroep van de weduwe en

de vaderloze niet tegen dit volk

opstijge tot in de oren des Heren.' 5

Ik
heb mijn toespraak 'De wedu-

wen van Zion' genoemd. In het

woordenboek wordt een weduwe
gedefinieerd als een vrouw van wie

de echtgenoot overleden is.
1

Sommige weduwen zijn jong. Hun
echtgenoot is vaak vroegtijdig over-

leden. Als er nog jonge kinderen

thuis zijn, moet de jonge weduwe die

zelf opvoeden. Ze heeft een onbeant-

woorde vraag: 'Waarom is mij dit

overkomen?' Buitengewone een-

zaamheid is niet ongebruikelijk.

Andere weduwen zijn ouder. Hun
echtgenoot is na een leven van
innige kameraadschap aan ziekte of

ouderdom overleden. Decennia vol

gekoesterde herinneringen, geza-

menlijke vreugde in het opvoeden

van een prachtig gezin en dienstbe-

toon in de kerk en de samenleving,

worden door eenzaamheid en gevoe-

lens van ongewenstheid en onnodig-

heid vervangen. De vraag: 'Hoe lang
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Ik vind deze inspanningen om de

weduwen over de vlakten te helpen,

een van de grootste hedendaagse

voorbeelden van de manier waarop

we voor de weduwen moeten zor-

gen.

In hedendaagse openbaringen

wordt de orde van de kerk uitge-

legd: 'Vrouwen hebben aanspraak

op haar echtgenoten voor haar

onderhoud totdat dezen sterven.

(...) Kinderen hebben aanspraak op

hun ouders voor hun onderhoud,

(...) en daarna hebben zij aanspraak

op de kerk.'
6

In de Leer en Verbonden staat

ook: 'En de voorraadschuur moet
door de vrijwillige gaven der kerk

worden onderhouden; en voor de

weduwen en wezen, alsmede voor

de armen, moet worden gezorgd.'
7

In het boek Jakobus staat een

van de mooiste beschrijvingen van

de leer van de kerk met betrekking

tot onze taak om voor de weduwen
te zorgen: 'Zuivere en onbevlekte

godsdienst voor God, de Vader, is:

omzien naar wezen en weduwen in

hun druk en zichzelf onbesmet van

de wereld bewaren.'
8

De term weduwen komt in de

Engelstalige Schriften 34 keer voor.

In 23 van deze gevallen slaat de

term op weduwen en vaderlozen. Ik

geloof dat de Heer tedere gevoelens

ten opzichte van weduwen, vaderlo-

zen en wezen heeft. Hij weet dat zij

misschien meer op Hem zullen moe-

ten vertrouwen dan op anderen.

Hun gebeden zijn persoonlijker en

duurzamer, hun dienstbetoon is

oprechter en hun geloof is groter.

Het geloof van weduwen is

legendarisch in de Schriften.

De weduwe van Sarefat gaf

uiting aan haar geloof toen ze de

profeet Elia brood gaf in plaats van

het laatste meel en de olie voor

haarzelf en haar zoon te gebruiken

en vervolgens te sterven. In de

Schriften staat: 'Daarop ging ze

heen en deed, zoals Elia gezegd had,

en een tijdlang at zij, evenals hij, en

haar huis.

'Het meel in de pot raakte niet

op, en de olie in de kruik ontbrak

niet, naar het woord des Heren, dat

Hij door de dienst van Elia gespro-

ken had.'
9

Misschien is de zinsnede 'Daarop

ging ze heen en deed, zoals Elia

gezegd had', symbolisch voor het

vertrouwen dat weduwen in de

Heer hebben.

Hanna, een weduwe van 84 jaar

die voortdurend in de tempel werk-
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zaam was, herkende het kindje Jezus

in de tempel.
10

Toen hij het grote geloof van de

weduwe uit Naïn waarnam, wekte

Jezus Christus haar zoon uit de dood

op, haar enige zoon, die buiten de

poorten van de stad werd gebracht

om begraven te worden. 11

Als voorbeeld van de ware geest

van vrijgevigheid is het verhaal van

het penningske van de weduwe als

een van de grootste leringen van de

Heiland vereeuwigd.

'De schare [wierp] kopergeld in

de offerkist. En vele rijken wierpen

er veel in.

'En er kwam een arme weduwe,

die er twee koperstukjes in wierp,

(...)

'En Hij riep zijn discipelen en

zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u,

deze arme weduwe heeft het meeste

in de offerkist geworpen van allen,

die er iets in geworpen hebben.

'Want allen hebben erin gewor-

pen van hun overvloed, maar zij

heeft van haar armoede erin gewor-

pen, al wat zij had, haar ganse
levensonderhoud.' 12

Zusters, als u weduwe bent, weet

dan dat God u liefheeft. U bent zijn

bloem van de kerk. Ik weet waarover

ik spreek. Mijn eigen moeder is al

bijna drie jaar weduwe. Ze presideert

als edele matriarch 247 familieleden.

De moeder van mijn vrouw, die al 97

is, blijft ondanks haar slechte

gezondheid getrouw, en volhardt tot

het einde. Lieve zusters, uw voor-

beeld van een rechtschapen leven,

blijft de jongere familieleden inspire-

ren om meer hun best te doen. U
blijft een mentor.

Op enig moment in het tijd-

schema van de Heer zult u uw eeu-

wige metgezel weer ontmoeten en

samen, voor eeuwig, werkzaam zijn in

het grote werk in de geestenwereld.

Jonge weduwen, met steeds meer

taken in het gezin, weet dat God op

de hoogte is van uw behoeften en

voor u zal zorgen. Blijf uw geloof

oefenen en goede werken verrich-

ten. Getrouwe familieleden en leden

van de kerk zullen u helpen. Wees
gewillig om zonodig hulp van ande-

ren te aanvaarden. Uw kinderen

zullen weten dat u hun twee keer

zoveel liefde geeft. Het is mijn getui-

genis dat onze hemelse Vader uw
gezin overvloedig zal compenseren

met eeuwige zegeningen, omdat u

een goed hart hebt.

Familieleden en vrienden van
weduwen, God is op de hoogte van

het dienstbetoon dat u verricht, en

Hij zal uw werken later beoordelen

op de manier waarop u voor de

weduwe hebt gezorgd. President

James E. Faust heeft eens een
prachtig verhaal aan de algemene

autoriteiten verteld over de manier

waarop vrienden en buren in een

landelijk dorpje in Utah voor de

weduwen zorgden. Iedereen had een

bepaald aantal uren of minuten om
zijn tuin de sproeien. Ze besloten

om allemaal een beetje minder
water te gebruiken zodat de wedu-

wen in de buurt meer water voor

hun tuin zouden hebben.

Ik zag onlangs vijf oudere wedu-

wen in een eenvoudige auto samen

naar de kerk rijden. Zij gingen

samen het kerkgebouw binnen en

gingen bij elkaar zitten. Het leek

wel of ze kracht en bescherming aan

elkaar ontleenden. Ik voelde de

goedheid van hun nobele leven en

keek toe hoe zij in de nadagen van

hun leven met elkaar omgingen.

Broeders en zusters, de Heer
heeft de weduwen lief. Ik weet dat

de leiders van de kerk zich zorgen

maken over het welzijn van de

weduwen. Als leden moeten wij

thuis, in onze wijk en buurt voor de

weduwen zorgen. Ik moedig alle

jonge mensen aan, jeugdwerkkinde-

ren, jongeren en jonge alleenstaan-

den, om de weduwen in uw
omgeving te helpen en kracht van

hen te ontvangen.

Ik bid dat wij attenter zullen zijn

en zorgzamer voor de weduwen in

Zion. In de naam van Jezus

Christus. Amen.

NOTEN
1. Van Dale, Groot woordenboek der

Nederlandse taal, dertiende herziene uit-

gave, blz. 3924.

2. Zie Handelingen 6:1-3.

3. Zie 1 Timoteüs 5:3.

4. 1 Timoteüs 5:8, Willibrord-vertaling.

5. LV 136:8.

6. LV 83:2, 4-5.

7.LV83:6.

8. Jakobus 1:27.

9. 1 Koningen 17:8-16.

10. Zie Lucas 2:36-38.

11. Zie Lucas 7:11-15.

12. Marcus 12:41-44 (zie ook Lucas

21:1-4).
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Wij zijn scheppers
Mary Ellen Smoot
Algemeen ZHV-presidente

Schep een thuis waarin liefde en rust heersen. Verlicht lijden. Schep een

blijvend getuigenis van eeuwige waarheden in uzelf en anderen.

U zegt misschien: 'Ik ben hele-

maal niet creatief.' Ik sta hier om te

vertellen dat u dat wel bent. U bent

een schepper. Hebt u ooit een
baby'tje aan het lachen gekregen?

Hebt u ooit iemand leren vergeven?

Hebt u iemand leren lezen? Hebt u

een gezinsavond voorbereid? Een
familiereünie georganiseerd?

Misschien hebt u wel eens een inge-

ving gehad om iets te doen voor

iemand bij wie u op huisbezoek of

huisonderwijs gaat, waardoor die

persoon bijzonder gestimuleerd

werd. Als u dergelijke dingen
gedaan hebt, bent u scheppend
bezig geweest.

De ruwe scheppingsmaterie is

overal om ons heen. President

David O. McKay heeft gezegd: 'Wij

zijn beeldhouwers van leven, met
onze ongebeitelde ziel voor ons.

Ieder van ons beitelt een ziel.'
2

Ik geloof dat wij iedere dag bezig

zijn met het uithouwen van zielen

— die van onszelf en van anderen.

Laten wij ons voornemen om die

zielen rein en zuiver te maken.
Schep een thuis waarin liefde en

rust heersen. Verlicht lijden. Schep

een blijvend getuigenis van eeuwige

waarheden in uzelf en anderen.

Onlangs sprak ik met de gezinsle-

den van een jonge moeder die bij het

baren van haar vijfde kind overleden

was. Ik verwachtte zielenleed, maar

vond hoop en vastberadenheid. Haar

man koesterde de herinneringen aan

de tijd die zij samen hadden gehad.

Hun kinderen begrepen het heilsplan

en wisten dat zij eens weer voor altijd

met hun moeder samen konden zijn.

Zij had het nooit te druk gehad om
er voor haar dierbaren te zijn. Jong

w ij zijn allemaal scheppers.

Wij lopen in de tijd over

een brug die de drempel

naar een nieuw millennium over-

spant. Dit is een spannende, belang-

rijke tijd. Dit zijn de dagen door

profeten voorzien. Dit is een tijd-

perk van geloof, mogelijkheden en

verwondering.

Ik verbaas mij als ik bedenk hoe

rijk in schoonheid deze aarde is en

hoe perfect zij kan functioneren.

Deze wereld is door Jezus Christus

onder leiding van onze hemelse
Vader geschapen. Schepping is een

van de karakteristieken die God defi-

nieert. Hij neemt materie zonder

vorm, en vormt er sterren, planeten

en zonnestelsels van. 'Ontelbare

werelden heb Ik geschapen',
1

zegt Hij.

Broeders en zusters, wij zijn kin-

deren van God. Moeten wij niet

bezig zijn met de dingen van onze

Vader? Moeten wij niet ook schep-

pers zijn?

als zij was, had deze zuster als ZHV-
presidente gediend, maar haar huwe-

lijk en gezin altijd de eerste plaats

toegekend.

Toen ik met de moeder van de

overleden vrouw sprak, merkte ze

op dat het altijd haar hoogste priori-

teit was geweest om haar dochters

tot rechtschapen vrouwen op te

voeden. Hoewel het leven van deze

dochter vroeg afgebroken was,

schiep zij een wandkleed van een

rechtschapen, evangeliegericht

leven in haar gezin.

Uw algemeen ZHV-presidium
heeft onder leiding van onze pries-

terschapsleiders een verklaring voor

onze ZHV-zusters over de hele

wereld opgesteld. Die verklaring

herinnert ons eraan wie wij zijn, en

de bijeenkomst ter verrijking van
het persoonlijk en huiselijk leven is

ingesteld om de daarvoor benodigde

vaardigheden te ontwikkelen.

Herkennen we de mogelijkheden

tot scheppen in ons leven? Schatten

wij de gaven, talenten en de bijzon-

dere geest die God ons gegeven
heeft, naar waarde? Laten wij ande-

ren delen in de scheppingen van ons

hart, ons verstand en onze handen?

Een andere moeder, die tevens

raadgeefster was in het ZHV-presi-

dium van haar ring, schiep, hoewel

zij met enorme gezondheidsproble-

men kampte, een opmerkelijk

dienstbetoonproject in haar ring. Er

vonden door vasten en gebed won-
deren plaats en de zusters van die

ring schiepen iets bijzonders voor

anderen die kou en honger leden,

en ziek waren.

Wie weet hoevelen gezegend zijn

doordat één vrouw niet wilde knie-

zen vanwege haar eigen moeilijkhe-

den en in plaats daarvan een
wandkleed van dienstbetoon schiep,

een eerbetoon aan het medeleven
en de edele aard van de menselijke

geest.

Dat verhaal wordt ieder jaar door

tienduizenden trouwe leden her-

haald. Vorige jaar juli is er door de

Presiderende Bisschap een brief ver-

stuurd met de boodschap dat wie

iets wilde doen om het lijden van de

vluchtelingen in Kosovo te verlich-

ten, doorgestikte dekens kon maken
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en naar het centrum voor humani-

taire hulp van de kerk sturen. Het

was de bedoeling dat we 30 duizend

dekens zouden binnenkrijgen en

versturen.

We hebben al meer dan 125 dui-

zend dekens ontvangen. Deze dekens

zijn niet alleen naar de slachtoffers in

Kosovo, maar ook naar slachtoffers

van rampen in Turkije, Venezuela,

Mexico en andere landen, waaronder

Mozambique en Zimbabwe, gegaan.

Ik had in het afgelopen jaar de

gelegenheid om naar Kosovo te

gaan en persoonlijk veel van deze

dekens om baby's en dankbare, ont-

roerde vrouwen heen te slaan. We
hebben ontdekt dat we, dankzij deze

geweldige organisatie, scheppend

werk in ons eigen huis kunnen ver-

richten waarbij we onze gezinsleden,

vrienden en buren laten zien hoe ze

kunnen dienen en anderen aan de

andere kant van de wereld hulp ver-

lenen. Uit naam van de ZHV en de

afdeling humanitaire hulp van de

kerk kunnen wij scheppers zijn. Is

dat niet geweldig?

Wij moeten allemaal tegen ons-

zelf zeggen: wat voor schepping

maak ik van mijn leven, mijn tijd,

mijn toekomst?

Ten eerste, ga daarheen waar de

Geest u leidt. Wees stil en luister.

Uw hemelse Vader zal u leiden als u

tot Hem komt. Verdiep u in de hei-

lige woorden van de profeten, zowel

die van vroeger als die van nu, en

de Geest zal dan tot u spreken.

Wees geduldig en vraag in geloof,

dan zult u hulp ontvangen bij uw
scheppingspogingen.

Ten tweede, raak niet verlamd

uit angst om fouten te maken. Steek

uw handen in de klei van uw leven

en begin. U kent het verhaal van de

dienstknecht van Abraham die een

vrouw voor Isaak kwam zoeken. Ik

ben dol op haar eenvoudige, directe

antwoord. 'Ik zal gaan'
3

, zei ze.

Rebekka had kunnen weigeren.

Ze had de dienstknecht kunnen vra-

gen om te wachten tot ze het

gepaste eerbetoon had ontvangen,

totdat ze een nieuwe garderobe had,

tot ze een paar kilo was afgevallen of

tot het weer er beter uitzag. Ze had

kunnen zeggen: 'Waarom kan Isaak

in het hele land Kanaan geen vrouw

vinden. Wat is er mis met hem?'

maar dat deed ze niet. Ze handelde

en dat moeten wij ook doen.

Er is geen tijd meer voor uitstel.

Begin! Wees niet bang. Doe gewoon

uw best. Natuurlijk maakt u fouten.

Dat doet iedereen. Leer ervan en ga

verder.

Ten derde, steun gaandeweg
anderen. Iedereen hier op aarde is

uniek. We hebben allemaal andere

interesses, mogelijkheden en vaar-

digheden. We bevinden ons allemaal

op een ander niveau, zowel lichame-

lijk als geestelijk en emotioneel.

Tenslotte, wees blij. Scheppen is

geen saaie klus. Het scheppingspro-

ces vloeit voort uit liefde. Als we
datgene doen waar we van houden,

voelen we ons blij. .

Als u ongelukkig bent, als u zich

moe voelt, bezorgd of teleurgesteld,

stel ik voor het volgende te probe-

ren: in plaats van te kniezen, richt u

zich eens op het scheppen van iets

bijzonders, iets dat van eeuwig

belang is. Voed een getuigenis, ver-

sterk een relatie, schrijf een familie-

geschiedenis, ga naar de tempel,

wees dienstbaar.

Lees de verklaring over het gezin

en de ZHV-verklaring, beloof uzelf

die beginselen na te leven en blij te

zijn.

Wij zijn een blij volk. Wij zijn

deelnemers die over de brug in de

tijd naar een van de grootste

momenten in de geschiedenis van

de wereld lopen. 'Dit is niet het

ogenblik voor een schoorvoetende

pas of hangende schouders', heeft

president Hinckley ons aangeraden.

'Zoek niet langer naar stormen maar

geniet ten volle van het zonlicht.'
4

Ik bid dat wij, als heiligen der

laatste dagen, bezig zullen zijn met
de dingen van onze Vader en iets

meer van ons leven zullen maken.

Wat onze omstandigheden ook
mogen zijn, we kunnen net als

Jesaja bidden: 'Maar nu, Here, Gij

zijt onze Vader; wij zijn het leem,

Gij zijt onze Formeerder en wij allen

zijn het werk van uw hand.'
5 Mogen

ons werk en onze heerlijkheid een

weerspiegeling van de zijne zijn, is

mijn nederig gebed in de naam van

Jezus Christus. Amen.

NOTEN
1. Mozes 1:33

2. Francis M. Gibbons, David O.

McKay, Apostle to. The World (1986),

blz. 228

3. Genesis 24:58

4. Standing for Something: Ten Neglected

Virtues That Will HealOur Hearts and

Homes (2000), blz. 101.

5. Jesaja 64:8
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Waken ensterken
Ouderling Henry B. Eyring

van het Quorum der Twaalf Apostelen

De Heiland zal u de liefde laten voelen die Hij voelt voor de mensen die u

dient. De roeping is een uitnodiging om net als Hij te worden.

hun hoede gekregen. Iets minder dan

de helft hiervan waren jongeren,

sommigen slechts twaalf of dertien

jaar oud. Er zijn in die tijd meer dan

dertigduizend zendelingen geroepen

en aangesteld. De meesten van hen
waren jonger dan twintig jaar. Ze zijn

met een korte opleiding en weinig

ervaring op pad gestuurd.

Iemand die organisaties in de

wereld kent, zou kunnen voorspel-

len dat een snelgroeiende kerk met

zoveel nieuwe lekenbroeders en

-zusters, gedoemd is om te falen.

Zelfs de mensen die zijn geroepen,

maken zich misschien wel ongerust.

En toch, als ze de uitdaging met
geloof aanschouwen, wordt angst

door vertrouwen vervangen, omdat

ze zich tot God wenden.

Mijn toespraak is allereerst

gericht tot de mensen die onlangs

zijn geroepen, vervolgens tot de

mensen die hen hebben geroepen

en tenslotte tot de mensen voor wie

zij verantwoordelijk zijn.

Allereerst zeg ik tot de pasgeroe-

penen: Vertrouwen is afhankelijk

van de manier waarop u uw roeping

beschouwt. Uw roeping is niet van
de mens afkomstig. Het is een
opdracht van God. En die dienst is

niet eenvoudigweg het uitvoeren

van een taak. Wat voor naam er ook
aan gegeven wordt, iedere roeping is

een kans en een plicht om over de

kinderen van onze hemelse Vader te

waken en hen te sterken. De
opdracht van de Heiland is om de

onsterfelijkheid en het eeuwige

leven van de mens tot stand te

brengen (zie Mozes 1:39). Hij heeft

ons geroepen om anderen te dienen

zodat we ons en hun geloof kunnen

Honderdduizenden mensen
hebben zich het afgelopen

jaar als lid van de kerk

laten dopen en bevestigen. Ze heb-

ben allemaal een roeping gekregen.

Voor hen en voor de kerk zal die

ervaring de toekomst bepalen. Velen

van ons herinneren ons nog de eer-

ste keer dat we een toespraak hiel-

den, een bijeenkomst leidden of als

officiële bezoeker bij iemand aanbel-

den. Mijn hart begint wat sneller te

kloppen nu ik er aan terugdenk.

De nieuwe leden zijn misschien

een aantal dagen of weken na hun
doop geroepen. Sommigen hadden
nog nooit iemand zien doen wat er

nu van hen verwacht werd. Daar we
geen betaalde geestelijken hebben,

gold de uitdaging van een roeping

niet alleen de nieuwe leden. In het

afgelopen jaar hebben naar schatting

bijna twee miljoen heiligen der laatste

dagen een nieuwe roeping als herder

ontvangen, of nieuwe schapen onder

versterken. Hij weet dat we Hem
beter zullen leren kennen als we
Hem dienen.

Een geïnspireerde profeet

beschouwde dienstbetoon als de

manier om hetzelfde te willen als de

Heer. Hij schreef: 'Want hoe kent

iemand de Meester, die hij niet

heeft gediend, en die voor hem een

vreemdeling is, en verre is van de

gedachten en voornemens van zijn

hart?' (Mosiah 5:13.)

Omdat u door Jezus Christus

bent geroepen, kunt u met veel ver-

trouwen voorwaarts gaan. Ten eer-

ste kunt u ervan verzekerd zijn dat

Hij u en uw vermogen om te

groeien kent. Hij heeft u voorbereid.

Een roeping vergt veel van u, vaak

in het begin en altijd in de loop der

tijd, maar Hij zal u de Heilige Geest

als metgezel geven. De Heilige

Geest zal u vertellen wat u moet
doen als uw eigen vermogen en
inspanningen niet voldoende zijn

(zie Johannes 14:26). De Heilige

Geest zal u influisteren om met
overtuiging uw getuigenis te geven.

De Heiland zal u de liefde laten

voelen die Hij voelt voor de mensen
die u dient. De roeping is een uitno-

diging om net als Hij te worden (zie

3Nephi27:27).

U kunt zich afvragen: 'In hoe-

verre zal ik door een dergelijk

inzicht in mijn roeping meer ver-

trouwen op succes hebben?' Het
antwoord is dat als u uw roeping op

die verheven manier beschouwd, u

te rade zult gaan bij de enige bron

die het nooit laat afweten.

Onlangs merkte ik dat een jonge-

man door zijn nieuwe roeping bijna

van zijn stuk raakte. De Heer had
zijn dienstknecht geïnspireerd om
hem als ringpresident te roepen. De
jongeman was nog nooit bisschop

geweest. Hij was nog nooit in een

ringpresidium werkzaam geweest. In

de ring woonden veel broeders met
veel meer volwassenheid en ervaring.

Hij voelde zich erg nederig toen

hij geroepen werd. Zijn vrouw vroeg

aan de dienstknecht van de Heer
die hem riep: 'Weet u het zeker?'

Haar man zei zachtjes dat hij zijn

best zou doen. Zijn vrouw knikte

dat zij hem zou steunen, terwijl de
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tranen over haar wangen rolden.

Net zoals u in die omstandigheden

gedaan zou hebben, wilde hij met
zijn vader praten, die ver weg
woonde. Hij belde hem die middag

op. Zijn vader was heel zijn leven

melkveehouder geweest. Hij had de

jongen grootgebracht door hem
koeien te laten melken en hem te

laten zien dat hij altijd een praatje

met de buren maakte om te vragen

hoe het met ze ging. De volgende

ochtend, tijdens zijn eerste toe-

spraak als ringpresident, vertelde hij

over het gesprek met zijn vader:

'Velen van u die mij kennen,
weten dat ik een man van weinig

woorden ben. Dat heb ik waarschijn-

lijk van mijn vader. Toen ik hem
gisteren opbelde om hem te vertellen

dat ik als ringpresident was geroepen,

was zijn enige reactie: 'Nou, dan zul

je heel wat moeten bidden." Dat was

zijn raad voor mij. Wat voor betere

raad had hij kunnen geven?'

Zijn vader had niets beters kun-

nen doen. En u begrijpt wel

waarom. De Heer is zijn enige hoop

op succes. De meeste hulp is van de

Heilige Geest afkomstig. De dienst-

knechten van de Heer kunnen niet

zonder die hulp. We kunnen de

Heilige Geest uitsluitend als metge-

zel hebben als we erom smeken en

als we ervoor in aanmerking komen.

En we moeten veel bidden, met
oprecht geloof in onze hemelse

Vader, in zijn geliefde Zoon en in de

Heilige Geest (zie LV 90:24;

Geloofsartikelen 1:1).

Om het gezelschap van de Heilige

Geest te kunnen ontvangen, moeten

we van onze zonden zijn gereinigd

(zie LV 50:29). Dat komt uitsluitend

tot stand door voldoende geloof in

Jezus Christus om ons te bekeren en

voor vergeving in aanmerking te

komen (zie LV 3:20). En vervolgens

moeten we de zonde uit de weg gaan.

Daar is geregeld en vurig gebed voor

nodig (zie 3 Nephi 18:18).

'Dan zul je heel wat moeten bid-

den' is goed advies voor al Gods
dienstknechten, nieuw of ervaren.

Dat doen zijn verstandige dienst-

knechten. Ze bidden.

De discipelen van Jezus Christus

merkten dat van Hem op tijdens

zijn aardse leven. Hij was de Zoon
van God. Hij was Jehova. En toch

bad Hij vaak genoeg tot zijn

hemelse Vader dat zijn discipelen

zouden beseffen dat zij moesten
leren bidden om zijn dienstknech-

ten te kunnen zijn. Dus vroegen ze

of Hij het hun wilde leren. U kent

de Schrift:

'En het geschiedde, terwijl Hij

ergens in gebed was, dat een van

Belangrijke gebouwen van de kerk ten zuiden van het Conferentiecentrum: het torenhoge kantoorgebouw van

de kerk (links); het ZHV-gebouw er pal voor; het bestuursgebouw van de kerk, tussen het ZHV-gebouw en het

tien verdiepingen hoge Joseph Smith Memorial Building in het midden van de foto; de Salt Lake-tempel met

haar torenspitsen; en de koepelvormige Tabernakel, uiterst rechts.
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zijn discipelen, toen Hij ophield, tot

Hem zeide: Here, leer ons bidden,

zoals ook Johannes zijn discipelen

geleerd heeft.

'Hij zeide tot hen: Wanneer gij

bidt, zegt: Vader, uw naam worde

geheiligd; uw Koninkrijk kome; (...)

uw wil geschiede, gelijk in de hemel

alzo ook op de aarde. (...)

'En vergeef ons onze zonden,

want ook wijzelf vergeven een ieder,

die ons iets schuldig is; en leid ons

niet in verzoeking, maar verlos ons

van de boze.' (Zie Lucas 11:1-2, 4;

en Matteüs 6:9-13.)

We gebruiken die exacte woor-

den zelden als we bidden. Maar de

woorden van dat gebed zijn een vol-

maakte samenvatting van wat een

dienstknecht van de Heer vraagt

om voor de belofte van de Heiland

in aanmerking te komen: 'En wie u

ook ontvangt, daar zal Ik eveneens

zijn, want Ik zal voor uw aangezicht

uitgaan.' Ik zal aan uw rechterhand

en aan uw linkerhand zijn, en mijn

Geest zal in uw hart zijn, en mijn

engelen zullen rondom u zijn om u

te bemoedigen' (LV 84:88).

Beschouw dat gebed als norm voor

dienstbetoon. Het gebed begint met

eerbied voor onze hemelse Vader,

Vervolgens spreekt de Heer over het

koninkrijk en zijn komst. De dienst-

knecht met het getuigenis dat dit de

ware kerk van Jezus Christus is,

ervaart vreugde in de vooruitgang

ervan en wil zijn of haar uiterste best

doen om het op te bouwen.

De Heiland zelf was het voor-

beeld van de norm vervat in de vol-

gende woorden van het gebed: 'Uw

wil geschiede, gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde' (Matteüs

6:10). Dat bad Hij ook tijdens zijn

uiterste nood, toen Hij de verzoe-

ning voor alle mensen en de hele

wereld tot stand bracht (zie Matteüs

26:42). De getrouwe dienstknecht

bidt dat zelfs de kleinste opdracht

volgens de wil van de Heer wordt

uitgevoerd. Het is erg belangrijk om
meer voor zijn succes dan voor ons

eigen succes te werken en te bidden.

Daarna stelde de Heiland de

norm voor persoonlijke zuiverheid:

'En vergeef ons onze zonden, want

ook wijzelf vergeven een ieder, die

ons iets schuldig is; en leid ons niet

in verzoeking, maar verlos ons van

de boze.' (Lucas 11:4 en Matteüs

6:13.) De kracht die we aan de

mensen geven over wie wij waken,

is van de Heiland afkomstig. Wij en

zij moeten vergeven om vergeving

van Hem te kunnen ontvangen (zie

Matteüs 6:14). Wij en zij kunnen
alleen maar hopen om rein te blij-

ven met zijn bescherming en met
onze innerlijke verandering die door

zijn verzoening mogelijk wordt
gemaakt. We hebben die verande-

ring nodig om het voortdurende

gezelschap van de Heilige Geest te

kunnen hebben. Een dergelijke gave

lijkt misschien te verheven of te ver

weg voor ons en voor de mensen die

wij dienen. Maar Samuël, een pro-

feet van God, riep en zalfde een

jongeman die Saul heette. 'Dan zal

de Geest des Heren u aangrijpen; gij

zult met hen in geestvervoering

geraken en tot een ander mens wor-

den' (1 Samuël 10:6).

Die belofte werd vervuld, en niet

na vele jaren, maanden of zelfs

dagen. Luister naar het verslag in

1 Samuël 10:

'Terwijl hij zich omkeerde om
van Samuël weg te gaan, schonk

God hem een ander hart.

'Toen zij daar te Gibea kwamen,

zie, een schare profeten trad hem
tegemoet; de Geest Gods greep hem
aan en hij geraakte onder hen in

geestvervoering' (1 Samuël 10:9-10).

Misschien werkt u vol vertrou-

wen in dienst van de Heer. De
Heiland zal u leiden bij wat Hij u te

doen heeft gegeven, hetzij tijdelijk

als werker in de kerk, hetzij voor

altijd als ouder. U kunt om de beno-

digde hulp bidden om het werk te

kunnen doen en om te weten dat u

die hulp zult ontvangen.

Nu wil ik graag iets zeggen tegen

hen die mensen in de kerk hebben

geroepen. Toen u dat deed, hebt u

het vertrouwen van de Heer overge-

bracht. Maar Hij vertrouwt ook op

u. Net als die leden zijn geroepen

om over anderen te waken en hen

te sterken, hebt u de plicht om over

hen te waken en hen te sterken. Als

u mensen hebt geroepen en hen
niet hebt opgeleid, of er niet voor

hebt gezorgd dat de opleiding vol-

doende was, is dat een teleurstelling

voor hen en de Heer. Zelfs met die

opleiding is de weg al moeilijk

genoeg. Dat weet u, daarom moet u

opletten en luisteren om erachter te

komen wanneer zij uw hulp nodig

hebben. U geeft hun net genoeg

hulp om hun geloof te versterken in

het feit dat de Heer over hen en

hun leden waakt, en dat zij zich vol

vertrouwen tot Hem kunnen rich-

ten. Om dat op de juiste wijze te

kunnen doen, moet u zelf veel bid-

den, om leiding en voor hen.

Tenslotte wil ik iets zeggen tegen

de mensen die werkzaam zijn onder

hen die pas zijn geroepen. Onze
kansen en plichten zijn hetzelfde als

die van hen. Wij moeten waken en

sterken. En wij krijgen bijna einde-

loze kansen om dat te doen. Tijdens

iedere bijeenkomst, les of activiteit

is er wel iemand die op de grens van

zijn of haar vaardigheden werkzaam

is, misschien zelfs wel over die

grens. Velen van ons hebben in der-

gelijke situaties de neiging om net

als in de wereld snel op de zwakke

punten te letten. Het is maar al te

gemakkelijk om te denken: In de

ware kerk van de Heer zijn onze kwali-

teitseisen hoger.

We kunnen de Heer op verschil-

lende manieren helpen om hen naar

die eisen op te trekken. Een van die
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manieren is ons ongenoegen kenbaar

maken. Ik heb gelukkig een andere,

betere manier meegemaakt. Ik merkte

zelf wel tijdens een toespraak, een les

of een bijeenkomst als het niet erg

goed ging. De meeste mensen voelen

het wel als ze tekort schieten. Ik wist

het maar al te goed als ik tekort-

schoot, want dan zag ik onder de aan-

wezigen wel eens mensen met
gesloten ogen zitten. Ik heb mijzelf

afgeleerd om niet geïrriteerd te zijn.

En als ze hun ogen weer openden,

glimlachten ze naar me, met een

onmiskenbare, aanmoedigende blik.

Het waren blikken die zo duidelijk als

het gesproken woord zeiden: Ik weet

dat de Heer je zal helpen en opbouwen.

Ik heb voor je gebeden. Ik heb in

bepaalde omstandigheden veel men-
sen dat zien doen. En dan werd ik

verder dan de grenzen van mijn vaar-

digheden verheven. Dat kunt u ook

doen als u mensen in hun werk ziet

strijden. Er zijn veel gebeden voor

nodig, maar u kunt waken en sterken,

zelfs als uw enige roeping in de kerk

op dit moment volgeling van Jezus

Christus is, en uw enige hulpmiddelen

het gebed, uw glimlach en uw aan-

moedigingen zijn.

Ik zie een wonder in de kerk

plaatsvinden. Ik zie het als ik naar

bepaalde landen ga waar ik een tijdje

niet ben geweest. De leden en de lei-

ders zijn veranderd. Net als Alma
heeft beloofd, is hun ziel verruimd

en hun verstand verlicht (zie Alma
32:28, 34). Zij hebben elkaar in het

geloof in de Heer Jezus Christus

gediend. Hij heeft in antwoord op

hun vurige gebed de Heilige Geest

als metgezel gegeven. Door het feit

dat zij getuigen, elkaar liefhebben,

waken en helpen, heeft de Heer een

wonder van groei in hun hart en in

hun talenten als nederige zoons en

dochters van God teweeggebracht.

Ik weet dat God de Vader leeft. Hij

hoort en beantwoordt onze gebeden.

Ik getuig dat zijn geliefde Zoon, Jezus

Christus, Gordon B. Hinckley als zijn

profeet en president heeft geroepen.

Ik getuig dat de Heiland ons door

middel van zijn bevoegde dienst-

knechten roept, en ons in ons werk

steunt en verandert. In de heilige

naam van Jezus Christus. Amen.

Mijn getuigenis
President Gordon B. Hinckley

Van aile zaken waarvoor ik me (...) dankbaar voel, ben ik bij uitstek

dankbaar voor mijn levend getuigenis van Jezus Christus.

gastvrijheid van de media, tot de
wereld te spreken. Ik heb mijn
getuigenis uitgesproken in de
belangrijke gebouwen van dit land,

van Madison Square Garden in New
York tot het Astrodome in Houston.

Mensen in belangrijke posities heb-

ben me ontvangen en met groot

respect over ons werk gesproken.

Anderzijds heb ik in deze jaren

gezien op welke gemene en verach-

telijke manier onze critici te werk
gaan. Ik denk dat de Heer hen in

gedachten had toen Hij zei:

'Vervloekt zijn allen, die hun hiel

tegen mijn gezalfden opheffen en
roepen, dat zij hebben gezondigd,

wanneer zij niet voor Mij hebben
gezondigd, zegt de Here, doch heb-

ben gedaan, hetgeen goed in mijn

ogen was, en hetgeen Ik hun had
geboden.

'Maar zij, die overtreding roepen,

doen het, omdat zij zelf de dienaren

der zonde en de kinderen der onge-

hoorzaamheid zijn. (...)

'Wee hun. (...)

Hun korf zal niet vol zijn, hun
huizen en hun schuren zullen

vergaan, en zij zelf zullen worden
veracht door hen, die hen vleiden'

(LV 121:16-17, 19-20).

Aan Hem die er het recht toe

heeft, laten we het oordeel dat kan
komen over degenen die zich tegen

zijn werk verzetten.

Ik geef nogmaals uiting aan mijn

dankbaarheid. Dank u, broeders en
zusters, voor uw gebeden. Dank u
voor uw steun in het belangrijke

werk dat we trachten te volbrengen.

Dank u voor uw gehoorzaamheid
aan Gods geboden. Hij is verheugd

en houdt van u. Dank u voor uw

Nu is het mijn beurt om een

aantal woorden te spreken,

broeders en zusters. Mijn
hart is deze ochtend vol dankbaar-

heid. Ik voel me zo rijkelijk geze-

gend door de Heer. Als ik de

gezichten zie van de duizenden die

in dit nieuwe, prachtige gebouw zijn

samengekomen, en dan denk aan de

honderdduizenden die wereldwijd

naar deze conferentie luisteren,

word ik bijna overmand door gevoe-

lens van dankbaarheid voor de

geweldige eenheid die onder ons

bestaat.

Als ik even iets over mezelf mag
zeggen: ik denk dat niemand zo rij-

kelijk gezegend is als ik. Ik kan het

niet begrijpen. Ik apprecieer de vele

blijken van vriendelijkheid en liefde

die ik van u ontvang.

Door de goedheid van anderen

heb ik in het belang van de kerk

over de aarde gereisd. Ik heb opmer-

kelijke kansen gehad om, door de
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getrouwheid in de uitvoering van

uw belangrijke taken. Dank u voor

uw bereidwillige antwoord op elk

beroep dat op u gedaan wordt.

Dank u dat u uw kinderen opvoedt

in licht en waarheid. Dank u voor

het onverflauwd getuigenis dat u in

uw hart draagt betreffende God,

onze eeuwige Vader en zijn geliefde

Zoon, de Heer Jezus Christus.

Ik ben heel dankbaar voor de

jeugd van de kerk. Er is overal

zoveel kwaad. Verleiding, met al zijn

prikkelende invloeden, is overal om
ons heen. Sommigen verliezen we
helaas aan die verwoestende krach-

ten. We hebben verdriet om ieder-

een die verloren gaat. We steken

hun onze hand toe om hen te hel-

pen, te redden, maar te vaak wordt

ons verzoek afgewezen. Tragisch is

de koers die zij volgen. Het is de

weg die leidt tot vernietiging.

Maar er zijn zoveel jonge mensen,

honderdduizenden, die getrouw zijn,

die goudeerlijk zijn en zo sterk als

een grote golf van de zee in de koers

die zij voor zichzelf hebben uitgestip-

peld. Het is een rechtschapen en

goede koers, een koers waardoor ze

iets kunnen bereiken. Zij maken iets

van hun leven en de wereld zal voor

hen zoveel beter zijn.

Ik ben intens dankbaar voor de

schitterende periode in de geschie-

denis waarin wij leven. Zo is er

nooit een geweest. Wij worden, ver-

geleken bij alle mensen die op aarde

geweest zijn, zo rijk en overvloedig

gezegend.

Maar van alle zaken waarvoor ik

me deze morgen dankbaar voel, ben

ik bij uitstek dankbaar voor mijn

levend getuigenis van Jezus

Christus, de Zoon van de almach-

tige God, de Vredevorst, de Heilige.

Tijdens een bijeenkomst van zen-

delingen in Europa stak een zende-

ling zijn hand op en vroeg: 'Kunt u

ons uw getuigenis geven en vertel-

len hoe u het gekregen hebt?'

Ik wil vanmorgen iets proberen te

zeggen over de ontwikkeling van

mijn getuigenis. Dat is natuurlijk

iets persoonlijks. Ik hoop dat u me
dat niet kwalijk neemt.

Mijn vroegste herinnering aan

geestelijke gevoelens dateert onge-

veer uit de tijd dat ik vijf was, een

kleine jongen. Ik huilde van de oor-

pijn. Er waren in die tijd geen won-

dermiddelen. Het was 85 jaar

geleden. Mijn moeder maakte een

Eén van de ingangen op plazaniveau in het Conferentiecentrum.
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De pijpen van het nieuwe orgel, dat nog in aanbouw is, in het Conferentiecentrum.

zakje tafelzout en verwarmde het op

de kachel. Mijn vader legde zachtjes

zijn handen op mijn hoofd en gaf

me een zegen waarbij hij de pijn en

de ziekte bestrafte door het gezag

van het heilige priesterschap en in

de naam van Jezus Christus. Toen
nam hij me teder in zijn armen en

legde het warme zakje met zout op

mijn oor. De pijn nam af en ver-

dween. Ik viel in slaap in de veilige

omarming van mijn vader, terwijl de

woorden van zijn zegen door mijn

hoofd gingen. Dat is mijn vroegste

herinnering aan de uitoefening van

het priesterschapsgezag in de naam
van de Heer.

Later in mijn jeugd sliepen mijn

broer en ik in de winter in een
onverwarmde slaapkamer. Men
dacht dat dat goed voor je was.

Voordat we in ons warme bed
kropen, knielden we neer en
baden. Het waren eenvoudige
uitingen van dankbaarheid. We slo-

ten ze af in de naam van Jezus. De
onderscheidende titel van Christus

gebruikten we in die tijd weinig in

ons gebed.

Ik herinner me dat ik na het

'amen' in mijn bed sprong, en de

dekens optrok tot aan mijn kin en
nadacht over wat ik tegen mijn
hemelse Vader in de naam van zijn

Zoon gezegd had. Ik wist niet veel

van het evangelie. Maar er bleef een

soort gevoel van vrede en veiligheid

hangen door in en door de Heer
Jezus met de hemel in contact te

staan.

Toen ik in Engeland op zending

ging, werd mijn getuigenis sterker.

Elke ochtend lazen mijn collega en

ik samen in het evangelie van
Johannes en we bespraken elk vers.

Dat was een mooie, verhelderende

ervaring. Dat prachtige testament

begint met een verklaring over de

goddelijke aard van de Zoon van
God. Er staat: 'In den beginne was

het Woord, en het Woord was bij

God en het Woord was God.

'Dit was in den beginne bij God.

'Alle dingen zijn door het Woord
geworden, en zonder dit is geen ding

geworden, dat geworden is.

(...) Het woord is vlees gewor-

den en het heeft onder ons gewoond
en wij hebben zijn heerlijkheid aan-

schouwd, een heerlijkheid als van
de eniggeborene des Vaders, vol vari

genade en waarheid' (Johannes
1:1-3,14).

Destijds heb ik veel over die ver-

klaring nagedacht, en ook later heb

ik er vaak over nagedacht. Hij laat

geen twijfel omtrent de individuali-

teit van de Vader en de Zoon. Aan
de Zoon heeft de Vader de grote

taak gegeven om de aarde te schep-

pen, 'en zonder [Hem] is geen ding

geworden, dat geworden is'.

Ik heb in deze wereld veel lelijks

gezien. Het meeste daarvan is

mensenwerk. Maar ik denk dat ik

veel meer moois gezien heb. Ik ver-

baas me over de verheven werken
van de Schepper. Wat zijn die

prachtig. En allemaal zijn ze het

werk van de Zoon van God.

'Het Woord is vlees geworden en

het heeft onder ons gewoond.' Hij,

de Zoon van de Vader, is naar de

aarde gekomen. Hij achtte zich niet

te goed om zijn koninklijke, verhe-

ven omgeving te verlaten waar Hij

een Vorst, de Eerstgeborene van de

Vader was, om de sterfelijkheid op

Zich te nemen, geboren te worden
in stal, de nederigste van alle plaat-

sen, in een afhankelijke staat die

bestuurd werd door de hoofdlieden

van Rome.
Hoe had Hij Zich nog verder

kunnen vernederen?

Hij heeft Zich door Johannes in

de Jordaan laten dopen om 'alle

gerechtigheid te vervullen'. (Zie

Matteüs 3:15.) Zijn aardse bedie-

ning werd voorafgegaan door de

slimme verleidingen van de tegen-

stander. Hij heeft die weerstaan
door te zeggen: 'Ga weg, achter Mij,

Satan'. (Zie Lucas 4:8.)

Hij trok door Galilea, Samaria en

Judea en verkondigde daar het evan-

gelie van verlossing, maakte blinden

ziende, liet lammen lopen en wekte

de doden weer tot leven. En toen,

om zijn Vaders plan van geluk voor

zijn kinderen te volbrengen, gaf Hij
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zijn leven als prijs voor de zonden

van ons allen.

Dat getuigenis groeide in mijn

hart toen ik als zendeling in het

Nieuwe Testament las en in het

Boek van Mormon, dat nader van

Hem getuigde. Die kennis werd het

fundament van mijn leven,

gegrondvest op de basis van beant-

woorde gebeden in mijn jeugd.

Sindsdien is mijn geloof nog veel

meer gegroeid. Ik ben zijn apostel

geworden, aangesteld om zijn wil te

doen en zijn woord te verkondigen.

Ik ben zijn getuige voor de wereld

geworden. Ik herhaal dat getuigenis

van mijn geloof voor u en voor

iedereen die op deze sabbatmorgen

mijn stem hoort.

Jezus is mijn vriend. Niemand
anders heeft mij zoveel gegeven.

'Niemand heeft grotere liefde, dan

dat hij zijn leven inzet voor zijn

vrienden' (Johannes 15:13). Hij

heeft zijn leven voor mij gegeven.

Hij heeft de weg naar het eeuwige

leven geopend. Alleen een God
kon dat. Ik hoop dat ik het waar-

dig ben een vriend voor Hem
te zijn.

Hij is mijn voorbeeld. Zijn manier

van leven, zijn absoluut onzelfzuch-

tig gedrag, zijn hulp aan behoefti-

gen, zijn uiteindelijke offer, dat alles

is een voorbeeld voor mij. Ik kan er

niet helemaal aan beantwoorden,

maar ik kan het proberen.

Het brood zegt ons dat Hij zijn

vlees,

zijn lichaam voor ons gaf

en voor der mensheid zond' en

schuld

terneder ging in 't graf.

('Hoe groot de wijsheid',

lofzang 131)

Hij is mijn leraar. Geen enkele

andere stem heeft ooit zulke won-

derbaarlijke woorden gesproken als

die van de zaligsprekingen:

'Toen Hij nu de scharen zag (...)

opende Hij zijn mond en leerde hen,

zeggende:

'Zalig de armen van geest, want

hunner is het Koninkrijk der hemelen.

'Zalig die treuren, want zij zullen

vertroost worden.

'Zalig de zachtmoedigen, want zij

zullen de aarde beërven.

'Zalig die hongeren en dorsten

naar de gerechtigheid, want zij zul-

len verzadigd worden.

'Zalig de barmhartigen, want hun
zal barmhartigheid geschieden.

'Zalig de reinen van hart, want zij

zullen God zien.

'Zalig de vredestichters, want zij

zullen kinderen Gods genoemd
worden.

'Zalig de vervolgden om der

gerechtigheid wil, want hunner is

het Koninkrijk der hemelen'

(Matteüs 5:1-10).

Geen andere leraar heeft ooit

zulke weergaloze raad gegeven die

de menigte op de berg kreeg.

Hij is mijn genezer. Ik heb ontzag

voor zijn verbazingwekkende won-

deren. En toch weet ik dat ze

gebeurd zijn. Ik aanvaard de waar-

heid van die zaken omdat ik weet

dat Hij de Meester is van leven en

dood. De wonderen van zijn bedie-

ning getuigen van mededogen,
liefde en menselijkheid die prachtig

zijn om te zien.

Hij is mijn leider. Ik voel me ver-

eerd dat ik deel uitmaak van de

lange stoet mensen die van Hem
houden en Hem gevolgd hebben
gedurende de tweeduizend jaar die

sinds zijn geboorte verstreken zijn.

Voorwaarts, christenstrijders!

Voorwaarts naar de strijd,

Onder 't kruis van Jezus, dat u

steeds geleidt!

Christus, Koning, Meester, voert ten

krijg u aan,

Voorwaarts, ziet verheven zijn

banieren gaan!

('Voorwaarts, christenstrijders
',

lofzang 165)

Hij is mijn Heiland en Verlosser.

Door zijn leven te geven, in pijn en

onzegbaar lijden, heeft Hij zich neer-

gebogen om mij, ieder van ons en

alle zoons en dochters van God, te

tillen uit de afgrond van de eeuwige

duisternis die volgt op de dood. Hij

heeft gezorgd voor iets beters, een

sfeer van licht en begrip, groei en

schoonheid waarin we voorwaarts

kunnen gaan op de weg naar het

eeuwige leven. Mijn dankbaarheid

kent geen grenzen. Mijn dank aan

de Heer heeft geen einde.

Hij is mijn God en mijn Koning.

Voor altijd en eeuwig zal Hij regeren

en heersen als Koning der koningen

en Heer der heren. Aan zijn rijk

komt geen einde. Zijn heerlijkheid

zal geen nacht kennen.

Niemand anders kan of zal zijn

plaats innemen. Onbesmet en zon-

der enige fout is Hij het Lam van

God voor Wie ik buig en door Wie
ik mijn eeuwige Vader in de hemel

benader.

Jesaja heeft zijn komst voorzegd:

'Want een Kind is ons geboren,

een Zoon is ons gegeven, en de

heerschappij rust op zijn schouder

en men noemt Hem Wonderbare
Raadsman, Sterke God, Eeuwige

Vader, Vredevorst' esa
J
a 9:5).

Degenen die in Palestina met
Hem samen waren, hebben getuigd

van zijn goddelijke aard. De hoofd-

man die Hem zag sterven, ver-

klaarde plechtig: 'Waarlijk, dit was

een Zoon Gods' (Matteüs 27:54.)

Tomas riep bij het zien van zijn

herrezen lichaam vol ontzag uit:

'Mijn Heer en mijn God!' (Johannes

20:28.)

Op dit halfrond hoorden mensen

aan wie Hij verscheen, de stem van

de Vader die Hem voorstelde: 'Ziet

mijn geliefde Zoon, in Wie Ik mijn

welbehagen heb, in Wie Ik mijn naam
heb verheerlijkt' (3 Nephi 11:7).

En de profeet Joseph heeft in

deze bedeling gezegd:

'En nu, na de vele getuigenissen

die van Hem zijn gegeven, is dit het

getuigenis, het allerlaatste dat wij

van Hem geven: Dat Hij leeft!

'Want wij zagen Hem, namelijk

ter rechterhand Gods; en wij hoor-

den de stem, die getuigenis gaf, dat

Hij de Eniggeborene des Vaders is'

(LV 76:22-23).

Ik voeg hier mijn eigen getuigenis

aan toe dat Hij 'de weg, de waarheid

en het leven' is en dat 'niemand tot

de Vader' komt dan door Hem
Qohannes 14:6).

Dankbaar, en met onvermin-
derde liefde getuig ik hiervan in zijn

heilige naam, de naam van Jezus de

Christus. Amen. D
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Zondagmiddagbijeenkomst
2 april 2000

Tevreden met
dingen, die ons zijn

toebedeeld
Ouderling Neal A. Maxwell
van het Quorum der Twaalf Apostelen

De bepalende momenten van het leven die we zo hard nodig hebben,

krijgen we binnen datgene wat ons is toebedeeld (...) Het gaat om onze

reactie. Elk leven heeft genoeg aan zijn eigen beproevingen!

wenste Alma nog vurig dat hij de

'bazuin Gods' mocht zijn zodat hij

'de aarde zou doen beven' (Alma
29:1). Maar dat kwam niet door zijn

ego — in feite wilde Alma de mens-

heid bekering en het heilsplan ver-

kondigen, zodat er geen menselijk

verdriet meer zou zijn. (zie Alma
29:2.) Maar Alma's tevredenheid

was gebaseerd op het feit dat God
ons uiteindelijk die mate van heil

toekent waar wij naar verlangen,

(zie Alma 29:4.) Wat zou er eerlijker

kunnen zijn?

Toen hij op die manier tevreden

met zijn roeping was geworden,
hoopte Alma vervolgens in alle oot-

moed een werktuig te worden waar-

door de een of andere ziel gered zou

kunnen worden, (zie Alma 29:9.)

Zo komt het dat we in deze negen

monoloogachtige verzen een
belangrijke geestelijke reis kunnen
ontdekken.

Ons wacht diezelfde tevreden-

heid als wij onze eigen verlangens

op één lijn kunnen brengen met wat

ons is toebedeeld.

Sommige mensen hebben bij-

voorbeeld erg weinig kansen toebe-

deeld gekregen vanwege armoede.

'En er ontstond standsverschil

onder het volk, naar hun rijkdom-

men en hun gelegenheden om

De bepalende momenten van

het leven die we zo hard

nodig hebben, krijgen we
binnen datgene wat ons is toebe-

deeld, en we doen keuzen met eeu-

wige consequenties in dat wat ons is

toebedeeld. Het gaat om onze reac-

tie. Elk leven heeft genoeg aan zijn

eigen beproevingen!

Een belangrijk inzicht dat Alma
de plichtsgetrouwen en bekeerlin-

gen gaf, legde hij in slechts enkele

woorden vast: 'Want ik zou tevre-

den moeten zijn met de dingen, die

de Here mij heeft toebedeeld'

(Alma 29:3). Echter, kort daarvoor

onderwijs te volgen; ja* sommigen
w aren o.ng e 1 e 1 1e rd we g en s hun
armoede, en anderen verkregen
grote geleerdheid wegens hun rijk-

dommen' (3 Nephi 6:12).

Bovendien zijn er door kwaadaar-

dige sociale structuren die de mens
in het verleden in het leven heeft

geroepen uitermate tragische beper-

kingen ontstaan, zoals slavernij en
concentratiekampen.

Niettemin behoren wij te doen
wat wij kunnen binnen de ons toe-

gewezen mogelijkheden, terwijl wij

tegelijkertijd proberen om alle rek te

gebruiken die eventueel nog in de

tuien zit. Binnen dat wat ons toege-

wezen is, kunnen wij geestelijke

tevredenheid vinden. Paulus heeft

dat beschreven als 'godsvrucht (...)

met tevredenheid', waarbij hij aan-

geeft dat er voldoende van de beno-

digde eigenschappen zoals liefde,

hoop, zachtmoedigheid, geduld en
onderworpenheid aanwezig moet
zijn. (1 Timoteüs 6:6.)

Maar er zijn andere vaste beper-

kingen in het leven. Sommigen heb-

ben bijvoorbeeld beperkingen
toebedeeld die fysiek, mentaal of

geografisch van aard zijn. Er zijn

mensen die buiten hun schuld onge-

huwd zijn, en er zijn kinderloze

echtparen die naar een baby verlan-

gen. Weer anderen worden gecon-

fronteerd met permanent verstoorde

relaties binnen hun kring van dier-

baren, inclusief kinderen die 'hun

eigen zin' volgen en zich verzetten

tegen ouderlijke raad (3 Nephi
1:29). In dergelijke, en soortgelijke,

situaties zijn er dagelijks zoveel pijn-

lijke geheugensteuntjes.

Tevreden zijn betekent aanvaar-

ding zonder zelfmedelijden. Maar
wordt de ontbering vol zachtmoe-

digheid verdragen, dan kan de ont-

stane leegte de ruimte worden die

we nodig hebben voor de ontwikke-

ling van een sterk vergrote ziel.

Sommigen ondergaan pijnlijke

ontwikkelingen die plotseling in de

status quo van het sterfelijk leven

hakken. Sommigen moeten beproe-

vingen doormaken, terwijl anderen

weer iets anders toebedeeld hebben
gekregen waarmee zij moeten leven.

Paulus leefde met zijn 'doorn in het
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vlees' (2 Korintiërs 12:7).

Het is voldoende om te zeggen

dat dergelijke toebedelingen in de

toekomende, onsterfelijke wereld

gewijzigd zullen worden. Met uit-

zondering weliswaar van zonden

waarvan wij ons niet bekeerd heb-

ben, want die vormen onze status in

de toekomende wereld.

Het ontwikkelen van een grotere

tevredenheid met bepaalde

bestaande beperkingen en kansen is

dus een uitdaging voor ons. Anders

kunnen we ons te weinig gebruikt

en ondergewaardeerd voelen, terwijl

wij, ironisch genoeg, in de ons gege-

ven omstandigheden, ongebruikte

gelegenheden hebben om overal om
ons heen dienstbetoon te verrich-

ten. We zouden daarom ook niet

moeten verlangen naar bepaalde

zaken die buiten het ons door God
toebedeelde vallen, zoals de mach-

tige stem van een engel, want er is

zoveel te doen binnen hetgeen ons

is toebedeeld. (Zie Alma 29:3-4.)

Bovendien, ongeacht hoe verschil-

lend de ons toebedeelde omstandig-

heden ook zijn, we kunnen toch de

geboden van God onderhouden!

Intussen dienen wij als elkanders

klinisch materiaal voor het kweek-

monster van het menszijn dat ons is

toebedeeld. Dat kweekmonster kan

krimpen of uitzetten, maar het

belangrijkste is wat wij zijn en wat we

doen binnen die gevarieerde toebe-

delingen, en in het werk 'waartoe

[wij zijn] geroepen' (Alma 29:6).

Het 'heilige hier en nu' bevat dus

wat ons is toebedeeld voor ons disci-

pelschap. Wij hoeven niet de beste

plek met het beste uitzicht te hebben

om ons eigen heil te bewerkstelligen!

Aan de andere kant: aangaande

de verbetering van ons gedrag zijn

er, belangrijk genoeg, geen grenzen

die wij niet kunnen overschrijden

en is er geen tekort aan visa voor

hen die iets willen ondernemen!

Zo is geleidelijke verbetering aan

de orde van de dag, en daarvoor is

duidelijk de lankmoedigheid van de

Heer nodig in ons streven om de

noodzakelijke lessen te leren.

Maria, aan wie enkele wonder-

baarlijke zaken aangaande haarzelf

en haar toekomst waren verkon-

V-
' '','-

:

' ' ---- V- '. :':

Leden staan in de rij op de trappen van het Conferentiecentrum.

digd, 'bewaarde al deze woorden,

die overwegende in haar hart'

(Lucas 2:19). Overpeinzing gaat

vaak aan tevredenheid vooraf.

Het gaat om de voorstelling, niet

om de afmetingen van het toneel.

Het Meer van Galilea was slechts

eenentwintig bij elf kilometer, maar

was toch groot genoeg om de disci-

pelen een belangrijke ervaring te

verschaffen op het gebied van geloof

en op het water lopen. (Zie Matteüs

14:22-23.) De wind was hard en

angstaanjagend! Maar vergelijk de

afmetingen van de golven op het

Meer van Galilea en de lengte van

die storm eens met wat Nephi en

zijn reisgenoten op de onmetelijke

oceaan moesten doorstaan! (zie

1 Nephi 18:13-21.) Toch verschaf-

ten beide gebeurtenissen de beno-

digde leerervaringen. Ik wil

natuurlijk wel voorzichtig zijn met
vergelijkingen waar grote hoeveel-

heden water aan te pas komen,
want ik besef dat Noach zich onder
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Deze foto geeft een goed beeld van de hoogte van het auditorium in het Conferentiecentrum met zijn

drie zitniveaus.

het historisch publiek bevindt!

Minder spectaculaire voorvallen

zijn dus, net als goede mensen die

wat minder opvallen, 'niet minder
dienstvaardig' om de klus te klaren

(Alma 48:19).

Op grotere schaal dacht de pro-

feet Mormon bijvoorbeeld aanvan-

kelijk dat zijn volk droefheid tot

bekering toonde (zie Mormon
2:12-13). Hij kwam er echter snel

achter dat het niet de droefheid van
de bekeerlingen was, maar 'de droef-

heid van de verdoemden', waardoor

zij in een niemandsland belandden.

Vergelijk die gebeurtenis eens met
de manier waarop de verloren zoon

helemaal alleen zijn bekeringsproces

doorliep; daar zijn droefheid echt

was, kwam hij 'tot zichzelf' (Lucas

15:17). Soms leren wij door droeve

ervaring, maar soms ook niet! (Leer

en Verbonden 121:39.)

De bepalende momenten van het

leven die we zo hard nodig hebben,

krijgen we binnen datgene wat ons

is toebedeeld, en we doen keuzen

met eeuwige consequenties in dat

wat ons is toebedeeld. Het gaat om
onze reactie. Elk leven heeft genoeg

aan zijn eigen beproevingen! (zie

Matteüs 6:34.)

Intussen verkopen de mensen
hun ziel toch nog geregeld voor min-

der dan de hele wereld. In A Man for

All Seasons van Robert Bolt, staat Sir

Thomas More op het punt de marte-

laarsdood te ondergaan, ten dele

omdat zijn vriend, Rich, die door

een plaatselijke functionaris is omge-

kocht, hem verraden heeft. More,

die Rich aankijkt, zegt met een men-
geling van verdriet en geamuseerd-

heid: 'Voor Wales? Maar Richard,

het heeft geen zin voor de mens om
zijn ziel voor de hele wereld te geven

(...). Maar voor Wales!' (Robert

Bolt, A Man for AU Seasons [1960],

blz. 92). Laten wij bedenken dat die-

zelfde vermaning geldt voor alles wat
ons van het geestelijke afhoudt!

Bedenk dat Jezus de Heer van
het heelal was en is. (Zie LV 45:1;

76:24; Mozes 1:33; 2:1.) Toch vol-
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bracht Hij zijn bediening, zoals wij

allen weten, in een erg klein geogra-

fisch gebied. Zijn reizen in het kader

van die bediening waren erg kort.

Toch bracht de Heiland de verzoe-

ning voor de hele mensheid daar tot

stand! Er waren beslist veel opval-

lender heuvels dan Golgota, en veel

mooiere tuinen dan de hof van
Getsemane. Maar dat maakt niet

uit: zij waren goed genoeg als decor

voor de belangrijkste scènes uit het

toneelstuk van de hele geschiedenis

van de mens!

Wij kunnen gebruikmaken van

die heerlijke verzoening door ons te

bekeren. Wij kunnen leren om bin-

nen ons kweekmonster van het

menszijn, waarvan ons gezin of onze

vriendenkring deel uitmaakt, ande-

ren te dienen en te vergeven.

De rechtvaardigheid en barmhar-

tigheid van God zullen zo overduide-

lijk volmaakt zijn dat er bij het

laatste oordeel geen klachten zullen

zijn, ook niet van hen die zich eens

beklaagden over wat God hun in het

sterfelijk leven toebedeeld had. (zie

2 Nephi 9:14-15; Alma 5:15-19;

12:13-14; 42:23-26, 30.)

Wij kunnen en 'moeten [...]

tevreden zijn met de dingen die ons

zijn toebedeeld', dat wil zeggen

tevreden zijn met onze omstandig-

heden, maar zonder zelfgenoegzaam

te zijn of tevreden te zijn met ons

gedrag. (Zie 3 Nephi 12:48; 27:27;

Matteüs 5:48.)

Dergelijke tevredenheid is meer

dan schouderophalende passiviteit.

Het geeft blijk van onze bereidheid

tot deelname in plaats van ongeïn-

teresseerde overgave.

De Heer kent onze omstandighe-

den en de bedoelingen van ons hart,

en beslist ook de talenten en gaven

die Hij ons heeft gegeven. Hij kan

perfect meten hoe wij gepresteerd

hebben binnen dat wat ons is toebe-

deeld, inclusief het opheffen van

vele handen die slap hangen.
Daarom is verlangen naar meer
mogelijkheden, terwijl we de

beschikbare mogelijkheden niet

aangrijpen, in geestelijk opzicht

onsportief.

Wat we hadden kunnen doen en

hebben gedaan met wat ons is toe-

bedeeld, is dus volledig bekend bij

de Meester van de wijngaard.

Een van de redenen waarom God
de zwakken van de wereld gebruikt

om zijn werk te volbrengen, is mis-

schien dat zij zachtmoediger zijn en

beter in staat om geestelijke tevre-

denheid te vinden, (zie LV 1:19, 23;

35:13; 133:58-59; 1 Korintiërs

1:27.) Wereldse mensen interesse-

ren zich meestal toch niet voor het

doen van wat zij als het onaanzien-

lijke werk van de Heer beschouwen.

Opvallend is ook dat de Heer
weigert om te intimideren door het

sturen van legioenen engelen en zo

te zorgen dat mensen zijn wil doen.

(zie Matteüs 26:47-53.) Zijn wil

moet gedaan worden 'door het

woord', niet omdat we gedwongen
worden. (Alma 36:26.) De regel is

altijd geweest, en zal altijd blijven:

'Nochtans moogt gij voor uzelf kie-

zen' (Mozes 3:17). De Heer verlangt

bekering zonder intimidatie.

Laten wij in deze tijd, waarin het

kan verkeren, bedenken dat God
alleen maar wil dat wij ons vrijwillig

afkeren van zonde en ons tot Hem
keren. Daarom streeft de Heer er

niet naar ons te overweldigen, maar

wil Hij ons liever helpen bij het over-

winnen van de wereld! (Zie Leer en

Verbonden 64:2; Openbaring 3:21.)

Zo zien we dat de vromen, binnen

wat hun toebedeeld is, zelfs achter

prikkeldraad vriendelijk blijven, ter-

wijl anderen zelfs in hun weelde hun
prikkels laten zien. De ontevredenen

blijven ondertussen hun eigen

zwembaden van zelfmedelijden bou-

wen, waarvan sommige zelfs van
Olympische afmetingen zijn.

We zien nog iets anders in dit

geïnspireerde en instructieve gedeelte

in Alma. Alma erkent dat God in elk

volk voor mensen heeft gezorgd die

zijn woord kunnen verkondigen en

erin kunnen onderwijzen. (Zie Alma
29:8.) Zo zouden we, als we teveel, te

vaak en te hard aandringen op een

grotere rol voor onszelf, weleens de

mogelijkheden kunnen inperken die

anderen nodig hebben. Bovendien

geven wij door onze tevredenheid en

vertrouwen de Heilige Geest de drin-

gend benodigde tijd om zijn bijzon-

dere werk te doen.

Zijn wij in geestelijk opzicht goed

uitgelijnd, dan kunnen we geestelijk

vertrouwen krijgen, zelfs als we niet

'de betekenis van alle dingen' weten

(1 Nephi 11:17). Een dergelijk

tevreden vertrouwen brengt geen

arrogantie voort, maar rustige aan-

vaarding, wat een vorm is van 'ijve-

rig werkzaam' zijn — maar zonder

alle franje. (Leer en Verbonden
58:27; zie ook vers 28.)

Echter, die geestelijke tevreden-

heid berust op onze aanvaarding

van de verzoening van Jezus, want

wij (...) 'hebben Ikennis] verkregen

van Gods goedheid en zijn weerga-

loze kracht, en van zijn wijsheid en

zijn geduld en zijn lankmoedigheid

jegens de mensenkinderen, en even-

eens van de verzoening, die sedert

de grondlegging der wereld is bereid'

(Mosiah4:6).

Nogmaals, broeders en zusters,

we zien dat Alma zich ontwikkelt

van het verlangen om een 'bazuin'

te zijn tot een nederig 'werktuig' en

van het verlangen om de aarde te

'doen beven' tot 'de een of andere

ziel tot bekering te [willen] bren-

gen'. Dat is een ongelooflijk grote

overgang! En is het ook niet fantas-

tisch dat we mogen groeien, of die

groei nu tot uiting komt in negen

verzen of in een heel leven?

Colleen en ik hebben een bijzon-

dere kleindochter, Anna Josephine,

die zonder linkerhand geboren is.

Laatst had Anna Jo, die bijna vijf is,

een gesprekje met haar neefje,

Talmage, van drie. Talmage zei tij-

dens het spelen geruststellend:

'Anna Jo, als jij groter wordt, krijg je

vijf vingers.' Anna Jo zei: 'Nee,

Talmage, als ik groter word, krijg ik

geen vijf vingers, maar als ik in de

hemel kom, krijg ik een hand.'

Als Anna Jo, die moeilijke tijden

tegemoet gaat, het kan houden bij

wat haar is toebedeeld, dan zal ze

veel mensen steeds tot zegen zijn!

Wij zijn zo gezegend omdat
Alma's woorden voor ons allen

bewaard zijn gebleven. Mogen wij

Alma's woorden op onszelf toepas-

sen, (zie 1 Nephi 19:23.) Dat bid ik

in de naam van Hem die alle mus-

sen en vingers telt, en die de Heer

van het universum is, Jezus
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Als duiven op ons

raamkozijn
Ouderling Jeffrey R. Holland
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Mogen wij net zoveel doen met de zegeningen die ons gegeven zijn als

[onze voorouders] hebben gedaan met het weinige dat zij hadden. Mogen
wij in zo'n overvloed 'de Here [nooit] vergeten'.

vroeg, president, dat het u vergund

zou worden dit te zien, hier te presi-

deren en hier uw getuigenis af te

leggen. Wij danken de hemel voor u

en voor het antwoord op dat gebed.

Dit zijn dagen die onze getrouwe

en vooruitziende voorouders in de

eerste jaren van de herstelling

gezien hebben. Tijdens een alge-

mene conferentie van de kerk in

april 1844 keken de broeders terug

op die eerste bijeenkomsten in

1830. Een van hen zei: 'We [spra-

ken] over het koninkrijk van God
alsof we de wereld tot onze beschik-

king hadden. We spraken vol ver-

trouwen over grote zaken, hoewel

we maar met weinig waren. (...) We
keken [en] we hadden, alsof we deze

[bijeenkomst] niet zagen, een visie

van de kerk van God die duizend

maal zo groot was [dan toen], hoe-

wel we [destijds] niet genoeg man-

nen hadden om een boerderij te

runnen of een vrouw met een mel-

kemmer te ontmoeten. (...) Alle

leden [van de kerk] hielden confe-

rentie in een kamer van 18 vier-

kante meter. (...) We spraken over

(. . .) mensen die als duiven op een

raamkozijn afkwamen; (...) dat

[alle] volken zouden toestromen

[naar de kerk]; (...) Als wij de men-
sen hadden verteld wat onze ogen

die dag zagen, zouden ze ons niet

geloofd hebben. 1

Als zij dat voelden in dat door-

slaggevende jaar 1844, juist voor de

gewelddadige dood van Joseph

Ouderling Maxwell, wij dan-

ken onze Vader in de

hemel voor de wonderbaar-

lijke verlenging van uw apostolisch

werk. We zijn dankbaar dat u uw
getuigenis ook in dit prachtige,

nieuwe gebouw kunt geven. Wij
houden van u en bidden voor u.

En president Hinckley, namens
de bijna elf miljoen leden van deze

kerk, danken wij de Heer voor het

feit dat u uw werkzaamheden blijft

voortzetten. Ik denk in het bijzon-

der terug aan de ceremonie van de

eerstespadesteek voor dit gebouw
die u bijna drie jaar geleden leidde.

In zijn slotgebed vroeg president

Boyd K. Packer om een veilige

bouw, een mooi resultaat en toen

nog een gunst uit de hemelen. Hij

Smith, wat moeten diezelfde broe-

ders en zusters op een dag als deze

zien vanuit hun eeuwig huis! En
natuurlijk is dit het einde niet. We
hebben nog zoveel te doen, zowel

wat de kwaliteit als de kwantiteit

van onze getrouwheid en ons werk

betreft. George A. Smith, raadgever

in het Eerste Presidium van
Brigham Young, heeft eens, bij wijze

van waarschuwing gezegd: 'We kun-

nen tempels bouwen, imposante

gewelven, schitterende torenspitsen,

en machtige torens ter ere van onze

godsdienst, maar als we nalaten de

beginselen van die godsdienst na te

leven en God niet in alle onze

gedachten erkennen, zullen we de

zegeningen mislopen die we anders

zeker zouden krijgen.'
2 We moeten

nederig en gewetensvol zijn. De eer

en de heerlijkheid van al het goede

komt God toe, en er ligt nog veel

vóór ons wat louterend, zelfs moei-

lijk is, maar Hij leidt ons en geeft

ons steeds meer kracht.

Bij dit alles zijn mijn gedachten

uitgegaan naar die eerste heiligen

die te vaak voor de geschiedenis

verloren zijn gegaan, die het

koninkrijk rustig en getrouw door

veel moeilijker dagen hebben voort-

gestuwd. Zovelen lijken nu bijna

anoniem voor ons. De meesten zijn

naamloos begraven, meestal te

vroeg. Enkelen hebben het gebracht

tot enkele regels in de geschiedenis

van de kerk, maar de meesten zijn

gekomen en gegaan zonder een
hoge functie en niet geprezen in de

geschiedenis. Die mensen, onze

voorouders, zijn net zo stilletjes en

anoniem de eeuwigheid ingegleden

als zij hun godsdienst naleefden.

Dat zijn de stille heiligen over wie

president J. Reuben Clark eens

sprak toe hij hen allen bedankte, 'in

het bijzonder', zei hij, 'de nederig-

sten en eenvoudigsten onder hen,

[grotendeels] onbekend [en] verge-

ten, [behalve ] rond de haard van
hun kinderen en kleinkinderen, die

van generatie op generatie het ver-

haal van hun geloof doorgeven.'
3

Of we nu allang lid of pas

gedoopt zijn, allemaal hebben we
profijt van zulke trouwe voorzaten.

In dit prachtige, nieuwe gebouw
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waar deze historische conferentie

gehouden wordt, heb ik gevoeld

hoeveel ik verschuldigd ben aan
degenen die zoveel minder hadden

dan ik maar er in praktisch elk

opzicht meer dan ik mee hebben
gedaan om het koninkrijk op te

bouwen.

Misschien is het in alle bedelin-

gen wel zo geweest. Jezus heeft zijn

discipelen er eens aan herinnerd dat

zij oogstten van akkers waarop zij

niet gewerkt hadden. 4 Mozes zei eer-

der tegen zijn volk:

'De Here, uw God, [zal] u in het

land [brengen] waarvan Hij uw
vaderen (...) gezworen heeft (...) u

te zullen geven grote en goede ste-

den, die gij niet gebouwd hebt, hui-

zen, vol met allerlei goederen,

waarmee gij ze niet gevuld hebt; uit-

gehouwen bakken, die gij niet uitge-

houwen hebt; wijngaarden en

olijfbomen die gij niet geplant

hebt.'
5

Mijn gedachten gaan 167 jaar

terug naar een paar vrouwen,
oudere mannen en kinderen die

konden werken, die achtergelaten

waren om de bouw van de Kirtland-

tempel voort te zetten terwijl zo

goed als elke man die dat zou kun-

nen, een tocht van 1610 kilometer

had ondernomen om de heiligen in

Missouri te helpen. De verslagen

geven aan dat echt letterlijk elke

vrouw in Kirtland aan het breien en

spinnen was om de mannen en jon-

gens die aan de tempel werkten, te

kleden. Ouderling Heber C. Kimball

schreef: 'Alleen de Heer weet hoe-

veel armoede, rampspoed en leed

we hebben doorstaan om [dit] tot

stand te brengen.'

Er staat dat een van de leiders

die het lijden en de armoede van de

kerk zag, regelmatig, overdag en 's

avonds de muren van het gebouw
beklom en hardop huilde tot de

Almachtige en riep om middelen

waarmee ze het gebouw konden vol-

tooien.
6

Het werd er niet gemakkelijker

op toen de heiligen naar het westen

trokken en zich in deze dalen gin-

gen vestigen. Als jongeman in de

leeftijd van het jeugdwerk en het

Aaronisch priesterschap ging ik

naar de kerk in de mooie, oude St.

George-tabernakel, waarvan de

bouw in 1862 begonnen was.

Gedurende langdradige preken
hield ik mezelf bezig door rond te

kijken en het geweldige vakman-
schap te bewonderen van de pio-

niers die dat markante gebouw
hadden neergezet. Wist u overigens

dat er 184 druiventrossen zijn uit-

gesneden in deklijst van het pla-

fond van dat gebouw? (Sommigen
toespraken waren heel erg lang!)

Maar het meest genoot ik ervan de

ruiten te tellen, 2.244, omdat ik

ben opgegroeid met het verhaal van

Peter Nielsen, een van die onopge-

merkte en nu vergeten heiligen

over wie we het gehad hebben.

Tijdens de bouw van die taberna-

kel hadden de broeders het glas

voor de ramen in New York besteld

en het per schip rond de kaap naar

Californië laten brengen. Maar er

moest een rekening van achthon-

derd dollar betaald worden voordat

de ramen opgehaald en naar St.

George gebracht konden worden.

Broeder David H. Cannon, die later
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de St. George-tempel presideerde

die ook in die tijd gebouwd werd,

kreeg de taak om het nodige geld in

te zamelen. Na onverdroten pogin-

gen waarbij de hele gemeenschap

voor die twee monumentale gebou-

wen praktisch alles wat ze hadden
gegeven had, hadden ze slechts

tweehonderd dollar bij elkaar. Op
grond van louter geloof gaf broeder

Cannon niettemin een groep man-
nen opdracht zich klaar te maken
om het glas in Californië te gaan
ophalen. Hij bleef bidden dat het

enorme bedrag van zeshonderd dol-

lar toch op de een of andere manier

vóór hun vertrek tevoorschijn zou

komen.

In het nabijgelegen Washington

woonde Peter Nielsen, een Deense
immigrant die jaren had gespaard

voor een aanbouw aan zijn beschei-

den tweekamerwoning van steen.

Op de avond vóór het vertrek van
de mannen naar Californië had
Peter een slapeloze nacht in dat

huisje. Hij dacht aan zijn bekering

in het verre Denemarken en zijn

aansluiting bij de heiligen in

Amerika daarna. Na aankomst in

het westen had hij zich in Sanpete

gevestigd en moeite gedaan om de

kost te verdienen. Net toen het wat

voorspoediger leek te gaan, gaf hij

gehoor aan de oproep om op te bre-

ken en met de 'Cotton Mission' mee
te gaan, om de aandoenlijke en ver-

zwakte inspanningen van de met
alkali bezoedelde, door malaria en

overstromingen geplaagde kolonis-

ten van Dixie [zuidelijk Utah] te

versterken. Die avond dacht hij in

bed na over zijn jaren in de kerk,

woog hij de offers die van hem
gevraagd waren af tegen de schitte-

rende zegeningen die hij ontvangen

had. Op een bepaald moment kwam
hij tot een besluit.

Sommigen zeggen dat het een

droom was, anderen noemen het

een indruk, weer anderen een
oproep om zijn plicht te doen. Hoe
dan ook," Peter Nielsen stond op de

dag dat de mannen naar Californië

zouden vertrekken, voor zonsop-

gang op. Met slechts een kaars en

het licht van het evangelie haalde

Peter uit een geheime bergplaats

zeshonderd dollar tevoorschijn in

gouden munten van vijf, tien en

twintig dollar. Zijn vrouw, Karen,

die door die vroege bedrijvigheid

gewekt was, vroeg waarom hij zo

vroeg op was. Hij zei alleen dat hij

snel de tien kilometer naar St.

George moest lopen.

Toen het eerste licht van die och-

tend op de prachtige rode rotsen

van zuidelijk Utah viel, werd er op

de deur van David H. Cannon
geklopt. Daar stond Peter Nielsen,

met in zijn uitgestoken hand een

rode halsdoek die doorzakte onder

het gewicht van wat erin zat.

'Goedemorgen, David', zei Peter,

'Hopelijk ben ik niet te laat. Jij zult

wel weten wat je met dit geld moet
doen.'

Daarop draaide hij zich om en

liep terug naar Washington, terug

naar een trouwe vrouw die niets

vroeg, en terug naar een klein, ste-

nen huis dat zolang als hij leefde

nog steeds maar twee kamers had. 7

Nog een verhaal van die eerste,

trouwe bouwers van het heden-
daagse Zion. John R. Moyle woonde
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in Alpine (Utah), hemelsbreed
ongeveer 35 kilometer van de Salt

Lake-tempel, waar hij tijdens de

bouw hoofdopzichter was van de

metselaars. Om te zorgen dat hij

altijd om acht uur op zijn werk was,

begon hij op maandagochtend om
twee uur te lopen. Hij eindigde zijn

werkweek op vrijdag om vijf uur 's

middags en ging dan op weg naar

huis, waar hij kort voor midder-

nacht aankwam. Dat schema hield

hij wekelijks aan zolang hij aan de

tempel meewerkte.

Eens, tijdens een weekend thuis,

sprong een koe tijdens het melken

verschrikt opzij en schopte tegen het

been van broeder Moyle, waarbij het

bot net onder de knie verbrijzeld

werd. Zonder betere medische hulp

dan die zij daar op het platteland

hadden, tilden familieleden en

vrienden een deur van de scharnie-

ren en bonden hem op die provisori-

sche operatietafel. Toen namen zij

de zaag waarmee ze takken van een

boom hadden gezaagd en amputeer-

den zijn been een paar centimeter

onder de knie. Toen het been einde-

lijk begon te genezen, wat, gezien de

schijnbaar onvermijdelijke infectie,

geen klein wonder was, nam broeder

Moyle een stuk hout en maakte een

kunstbeen. Eerst liep hij in het huis.

Daarna liep hij de tuin rond.

Uiteindelijk waagde hij zich buiten.

Toen hij voelde dat hij de pijn kon

verdragen, spalkte hij zijn been, liep

hij de 35 kilometer naar de Salt

Lake-tempel, beklom de steiger en

met een beitel graveerde hij: 'De

Here gewijd'.

Met het geloof van onze ouders

dat nu overal zo duidelijk blijkt, sluit

ik met de rest van de passage die ik

aan het begin van mijn toespraak

citeerde. Het lijkt vooral toepasselijk

in de schitterende omstandigheden

van deze tijd. Toen Mozes tegen die

vroegere generatie had verteld over

de zegeningen die zij genoten door

de getrouwheid van degenen die hun
voor waren gegaan, zei hij:

'Neem u er dan voor in acht, dat

gij de Here niet vergeet, die u (...)

geleid heeft. Gij zult geen andere

goden achterna lopen, (...) de

goden der volken rondom u, (...) gij

zult doen wat recht en goed is in de

ogen des Heren, opdat het u wél ga.

(...) Want gij zijt een volk, dat de

Here heilig is; ü heeft [Hij] (...) uit-

verkoren om zijn eigen volk te zijn.

Niet omdat gij talrijker waart dan
enig ander volk (...); veeleer zijt gij

het kleinste van alle volken. Maar
omdat [Hij] u liefhad en de eed

hield, die Hij uw vaderen gezworen

had. (...) Opdat gij zoudt weten,

dat de Here, (...) uw God (...) is,

de trouwe God, die het verbond en

de goedertierenheid houdt jegens

wie Hem liefhebben en zijn geboden

onderhouden tot in duizend

geslachten.'
9

Wij zijn nog steeds begunstigden

van die liefde van God en de

getrouwheid van onze geestelijke en

letterlijke voorouders van duizend

generaties. Mogen wij net zoveel

doen met de zegeningen die ons

gegeven zijn als zij hebben gedaan

met het weinige dat zij hadden.

Mogen wij in zo'n overvloed 'de

Here [nooit] vergeten' of 'andere

goden achterna lopen' maar altijd

'een heilig volk voor de Heer' zijn.

Als wij dat doen, zullen degenen

die hongeren en dorsten naar het

woord van de Heer en verlangen

naar de begeleiding van vrienden

die toegewijd zijn aan de waarheid,

'als duiven op ons raamkozijn' komen.

Zij zullen naar vrede en groei en

redding op zoek zijn. Als wij onze

godsdienst in praktijk brengen, zul-

len ze dat vinden, en nog veel meer.

Wij zijn een gezegend volk. In

deze wonderbaarlijke tijd voel ik een

diepe dankbaarheid. Ik dank mijn

Vader in de hemel voor ontelbare

zegeningen, waarvan de voornaam-

ste wel is de gave van zijn eniggebo-

ren Zoon, Jezus van Nazaret, onze

Heiland en Koning. Ik getuig dat

het volmaakte leven van Christus

en zijn offer uit liefde werkelijk een

koninklijke losprijs zijn, een zoen-

offer dat bereidwillig gebracht is,

zodat wij niet alleen uit de gevange-

nis van de dood geleid worden,

maar ook uit de gevangenissen van

het verdriet en van de zonde en zelf-

genoegzaamheid.

Ik weet dat Joseph Smith en
Vader en de Zoon gezien heeft, en

1

Jonge conferentiebezoekers heb-

ben een goed uitzicht op Salt Lake

City, vanaf de zuidwestzijde van het

Conferentiecentrum nabij de voet

van de toren van het centrum.

dat vandaag directe voortzetting

van toen is. Ik ben veel verschul-

digd vanwege de kostbare kennis

waarvan ik hier getuig. Ik ben veel

verschuldigd vanwege het kost-

bare erfgoed dat ik gekregen heb.

Ik ben inderdaad alles verschul-

digd, en ik beloof met de rest van
mijn leven daaraan te voldoen —
in de naam van Jezus Christus.

Amen.
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Onze hemelse Vader

heeft een bijzonder plan
Ouderling Yoshihiko Kikuchi

van de Zeventig

Ik weet dat onze hemelse Vader een bijzonder plan voor u heeft, en dat

uw gezin eeuwig kan zijn. Laten we naar huis gaan.

Ze ging verder: 'Er zijn trouwens

vreemde en eigenaardige mensen in

Utah. Ze noemen zich 'mormonen'.

Mijn dochter is met zo iemand
getrouwd.'

Daarop zei ik: 'Neemt u mij niet

kwalijk, maar voordat u verder gaat,

vind ik dat u moet weten dat ik er

ook een ben.'

Toen zei ze: 'Het spijt me, ik

bedoelde het niet zo.'

Ik zei: 'O, maar dat bedoelde u

wel.'

We bleven praten totdat we
boven Provo vlogen. We wisten dat

we snel zouden landen in Salt Lake.

'Patti,' — want zo heette ze — 'u

bent bijna de hele vlucht aan het

woord geweest. Ik heb het gevoel

dat ik u uit het voorsterfelijk leven

ken. Mag ik u een paar vagen stel-

len voordat we in Salt Lake City

landen?'
1

Ik vroeg haar oprecht 2
: 'Patti,

weet je dat je je overleden echtge-

noot kunt weerzien?'

Ze zei: 'O, is dat mogelijk?'

'Wist je, dat je je zoon Matt, die

als baby is gestorven, ook in de toe-

komst zult weerzien?'

Haar ogen werden vochtig en

haar stem begon te trillen. Ze werd

door de Geest van de Heer geraakt.

Ik had het gevoel dat ze hen erg

miste.

'Patti, weet je dat je een liefde-

volle en aardige hemelse Vader
hebt, die heel veel van je houdt?'

Ze zei: 'Echt waar?'

'Patti, weet je dat onze hemelse

Een paar jaar geleden bezocht

ik vlak voor Kerstmis een

ringconferentie in Californië.

Tijdens de vlucht terug naar Utah
besloot ik een dutje te doen. Mijn

stoel was C, naast het gangpad.

Vlak voordat de deur van het vlieg-

tuig gesloten werd, stond er een

mooie dame in de zeventig naast mij

en zei: 'Mag ik er even langs? Ik zei;

'Maar natuurlijk, mevrouw.' Dat was

het einde van mijn dutje. Ze praatte

graag.

U HEBT EEN LIEFDEVOLLE EN AARDIGE

HEMELSE VADER
Ze zei: 'Ik weet niet waarom ik

met de kerst naar een koude plek als

Utah moet vliegen om mijn kleinkin-

deren te bezoeken. Ik ga niet graag

weg uit het zonnige Californië.'

Vader een bijzonder plan voor je

heeft, en dat je. gezin eeuwig kan
zijn?

'Meent u dat?' vroeg ze.

'Hebt u ooit van dat plan

gehoord?'

'Nee', zei ze.

Heel oprecht vroeg ik haar: 'Zou

je er iets over willen weten?'

'Ja graag', antwoordde ze.

De Geest van de Heer had haar

diep geraakt. En de Heer belooft

ons: '(...) want mijn uitverkorenen

horen mijn stem, en verstokken hun
hart niet.'

3

'Ik ben de goede herder en Ik ken

de mijne (...). Mijn schapen horen

naar mijn stem en Ik ken ze en zij

volgen Mij.'
4

HET IS 'DE LIEFDE VAN GOD'

Nephi wilde graag de droom van

zijn vader Lehi zien— 'de boom des

levens'
5 — en dat gebeurde ook.

Toen zag Nephi ook het prachtige

kindje Jezus.
6 En de engel vroeg:

'Kent gij de betekenis van de boom,

die uw vader zag?'
7

Nephi antwoordde: 'Voorzeker,

het is de liefde Gods, die zich in het

hart der mensen uitstort; daarom is

ze boven alles begeerlijk.'
8

Voordat we hier op aarde kwa-
men, heeft onze hemelse Vader 'de

liefde Gods' voorzichtig en rustig in

onze boezem geplaatst. Je bent heel

belangrijk voor onze hemelse Vader.

Mijn vriendin Patti heeft de vonken

van de goddelijke natuur in haar

ziel. Toen zij het woord van onze

hemelse Vader hoorde, werd ze diep

geraakt en luisterde ze naar zijn

stem.

Wij waren vreemdelingen voor

elkaar, maar de Heer plaatste een

van zijn kostbare dochters rustig

naast me. Ik bad oprecht dat de

Geest van de Heer haar zou aanra-

ken en tot haar zou spreken.

Hoe kunnen u en ik de prachtige

boodschap van de Heer verkondi-

gen?

Ten eerste, een bewustzijn ont-

wikkelen— anderen kennis bijbren-

gen. President Gordon B. Hinckley

leert ons: 'Laat er in het hart van
elk lid het besef groeien van zijn

eigen potentieel om anderen tot
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kennis van de waarheid te brengen.

(...) Laat hem er oprecht over bid-

den. Laat elk lid bidden.'
9

President Hinckley haalt het

getuigenis van Alma aan:

O Here, wilt Gij ons doen slagen

om hen weder tot U (...) te bren-

gen.

'Zie, o Here, hun zielen zijn kost-

baar, (...) o Here, geef ons daarom

kracht en wijsheid, dat wij dezen,

onze broederen (...) tot U mogen
brengen.'

1uo

In de LDS Bible Dictionary staat:

'Het doel van het gebed is niet om
de wil van God te veranderen, maar
om voor onszelf en anderen de zege-

ningen te ontvangen die God graag

wil geven, op voorwaarde dat wij

erom vragen.'
11

Ten tweede, een goed voorbeeld

is ons beste hulpmiddel. President

Hinckley leerde ons: 'De doel-

treffendste brochure die we ooit bij

ons kunnen dragen, is onze goede

levenswijze en voorbeeld.'
12 Als we

het evangelie naleven, zullen we als

een licht op een berg zijn',
13

'het

licht' en 'het zout der aarde'.
14

Wij kunnen iedere dag deelne-

men aan 'de liefde Gods', 'de boom
des levens'

15
, en dagelijks drinken

van 'de bron van levend water',

door met onze heilige Vader te com-

municeren, ons in de Schriften te

verdiepen en te mediteren. Dan zal

de Heer ons zegenen zodat we zul-

len openstaan voor de zielen die Hij

voor ons heeft voorbereid.

Ten derde, handelen op het

moment dat u de Geest voelt.

Ouderling M. Russell Ballard heeft

gezegd: 'De sleutel tot succes in het

brengen van zielen tot Christus is te

handelen wanneer u de Geest voelt

en aanvoelt dat dat ook het geval is

met uw vriend. (...) Door ons

geloof, ons vertrouwen in de Heer,

en onze goede werken, kunnen wij

vele zielen tot de Heer brengen.'
16

Als we de uitverkorenen van de

Heer oprecht zoeken 17

, en in geloof

bidden 18

, zal de Heer ons leiden, zul-

len zijn uitverkorenen al snel 'de

blijde tijdingen van grote vreugde'
19

ontvangen, om deel te nemen aan

de eeuwige en 'eindeloze verzoe-

ning'
20 van de Heer Jezus Christus.

DE HEILAND GEVONDEN
De zendelingen onderwezen

Patti. Drie weken later, toen ze nog

in Utah was, belde ze me op:

'Broeder Kikuchi, u spreekt met
Patti.' Ik ga me laten dopen. Wilt u

naar mijn doopdienst komen?'

Mijn vrouw en ik gingen naar

haar doopdienst. Veel leden begelei-

den haar vriendelijk. Ik zal nooit de

vreugdevolle uitdrukking op haar

gezicht vergeten toen ze uit het

water kwam.
Ik zal nooit haar tranen van

geluk een jaar later aan het heilige

altaar in de Salt Lake -tempel verge-

ten. Of haar vredige, celestiale

gloed toen ze aan haar dierbare,

overleden man en zoon werd verze-

geld, en aan haar dochter die ook
lid van de kerk was geworden. Ze

weet nu dat haar gezin eeuwig in de

Heer is. Mijn vriendin Patti Louise

Donaldson vond de Heer, Jezus

Christus. Ze woont nu in Utah.
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De toren van het Conferentiecentrum, gezien door de bomen op Temple

Square.

IK ZAL TOT U NADEREN
Tot allen die mij kunnen horen,

zeg ik: u bent een zoon of dochter

van onze hemelse Vader. U bevond
zich eens in zijn heilige tegen-

woordigheid. Ik weet dat onze
hemelse Vader een bijzonder plan

voor u heeft, en dat uw gezin eeu-

wig kan zijn. Laten we naar huis

gaan. Laten we zo leven dat we
naar huis kunnen gaan, naar de

plek waar onze hemelse Vader

woont. We willen u laten delen in

de liefde van onze hemelse Vader.

U zult de liefde van God vinden,

'de meest verblijdende voor de

ziel'
21
vervuld.

Mijn geliefde broeders en zusters,

ik getuig tot u dat onze hemelse

Vader zijn eniggeboren Zoon
gestuurd heeft; dat Jezus Christus

voor u en mij is gestorven. Hij heeft

gezegd:

'(...) gij weet niet hoe hevig, gij

weet niet hoe verschrikkelijk, ja, gij

weet niet hoe zwaar te dragen.

'Want zie, Ik, God, heb deze din-

gen voor allen geleden, opdat zij

niet zouden lijden, indien zij zich

wilden bekeren; (...)

'welk lijden Mij, God, de

Grootste van allen, van pijn deed

sidderen en uit iedere porie bloeden,

en zowel lichamelijk als geestelijk

deed lijden, en Ik wenste, dat Ik de

bittere drinkbeker niet behoefde te

drinken, en kon terugdeinzen—
'Niettemin, ere zij de Vader, en Ik

dronk de beker en voleindigde mijn

voorbereidingen voor de kinderen

der mensen.' 22

Hij heeft u lief. Hij kent u. Hij

leeft. In 1820 zijn onze hemelse

Vader en zijn Zoon, Jezus, versche-

nen aan de jonge Joseph om Gods
koninkrijk te vestigen, zodat we
naar huis kunnen gaan. Kunt u nu

'de stem van de goede Herder'
23 Uw

Heiland roept u. Kom nu en geniet

van zijn liefde. Hij nodigt u uit: 'Dat

gij Mij moet aanroepen, terwijl Ik

nabij ben.'
24
Ik weet dat Hij leeft. Ik

weet dat president Hinckley onze

profeet is. In de naam van Jezus

Christus. Amen. D

NOTEN
1. Zie LV 28:16.

2. Zie LV 30:5, 11.

3. LV 29:7.

4.Johannes 10:14,27.

5. Zie INephi 11:8-9.

6. INephi 11:15-20.

7. INephi 11:21.

8. INephi 11:22.

9. 'Zoek de lammeren, hoed de scha-

pen', Liahona, juli 1999, blz. 120.

10. Alma 31:34-35.

11. Bible Dictionary, 'Prayer', blz. 753.

12. Liahona, juli 1999, 121.

13. Zie Lucas 11:33, 36.

14. Matteüs 5:13-14.

15. INephi 11:22, 25.

16. De Ster, januari 1987, blz. 30.

17. Zie LV 18:18.

18. Zie LV 31:7.

19. Mosiah3:3.

20. Zie Alma 34:10, 12.

21. INephi 11:23.

22. LV 19:15-16, 18-19.

23. Alma 5:38.

24. LV 88:62-63.
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Omdat mijn Vader

Mij heeft gezonden
Ouderling Loren C. Dunn
van de Zeventig

Een vader slaagt als hij naar voren treedt en zijn verantwoordelijkheid als

vader aanvaardt, als hij altijd van zijn gezin houdt, voor hen bidt, voor

hen doet wat hij kan en het nooit opgeeft.

advies over gegeven, ook tijdens

deze conferentie. Ik wil echter spre-

ken over onze toewijding als een

goede vader.

De geschiedenis van het evange-

lie van Jezus Christus, vanaf Adam
en Eva tot in onze tijd, heeft veel te

maken met vader, moeder en gezin.

Op de eerste bladzijden van het

Boek van Mormon zien we hoe de

profeet Nephi, in zijn verslag van de

beproevingen en zegeningen in zijn

tijd, eerst zijn vader eer bewijst: 'Ik,

Nephi, uit eerzame ouders geboren

en daarom enigermate in al de
geleerdheid van mijn vader onder-

wezen, heb in mijn leven veel lijden

ondergaan; niettemin heeft de Here

mij gedurende mijn gehele leven rijk

gezegend, want Hij heeft mij zijn

goedheid en verborgenheden doen
kennen; daarom geef ik een verslag

van mijn wederwaardigheden in

mijn leven.'
1

Op dezelfde wijze uitte Enos eerst

zijn waardering voor de opvoeding

die hij van zijn vader had ontvan-

gen: 'Ziet, ik, Enos, wist dat mijn

vader een rechtvaardig man was,

want hij onderwees mij in zijn taal,

en tevens in de lering en vermaning

van de Heer. Gezegend zij de naam
mijns Gods daarvoor!'

2

Toen de profeet Joseph Smith
voor het eerst bezoek van de engel

Moroni had ontvangen, werd hem
opgedragen om het aan zijn vader te

vertellen. Die bevestigde daarop dat

het waar was en dat Joseph de aan-

Vorige week bevond ik mij in

een heel drukke luchthaven

en daar, temidden van een

heleboel mensen die hun vliegtuig

wilden halen, zat een vader geknield

naast zijn zoontje en voerde hem
geduldig een ijsje, want hij was nog

te klein om het zelf vast te houden.

Het jochie had hulp nodig omdat
zijn skipak, dat hem weliswaar lek-

ker warm hield, hem belette om zijn

armen te buigen. Wat een goede

vader! dacht ik bij mezelf.

Er zou geen enkel woord meer
voor ons moeten betekenen dan de

woorden 'vader' of 'moeder'. Ik wil

vandaag over het woord 'vader'

spreken. De vraag is niet alleen wat

een goede vader is. Daar is meer
dan genoeg over geschreven en veel

wijzingen van Moroni op moest vol-

gen. Zelfs bij de herstelling van het

evangelie scheidde de Heer een

zoon niet van zijn rechtschapen

vader.

Toen de Heiland in 3 Nephi 27

een definitie gaf van de betekenis

van het evangelie, zei Hij eenvou-

digweg dat Hij was gekomen om het

heilsplan uit te voeren en zijn leven

ter wille van de mensheid te geven,

omdat zijn Vader Hem gezonden
had. De liefde tussen Vader en Zoon

was zo volmaakt dat de Heiland die

als eerste reden noemde voor zijn

geboorte op aarde en zijn lijden voor

ons in de hof van Getsemane en aan

het kruis.

De bedoeling van het evangelie is

dat wij leren wat we als vader of

moeder moeten doen. En het lijkt

mij toe dat wij, als het gezin intact

is, best veel goeds tot stand kunnen

brengen en daarbij als eerste reden

mogen opgeven 'omdat mijn Vader

mij heeft gezonden' 3
of omdat een

vader de weg heeft gewezen.

Ik heb het voorrecht gehad om
meer dan dertig jaar met de zende-

lingen van de kerk samen te werken

en ik weet dat velen van hen die

eerste onzekere minuten, uren en

dagen van hun zending overleefd

hebben vanwege hun vader of moe-

der. Ik herinner me de ervaring van

een jongeman die, net als zijn

vader, op de boerderij was opge-

groeid. Toen de jongen op zending

kwam, was alles heel vreemd voor

hem. Veel te veel mensen en niet

genoeg open velden. Hij wilde het

liefst terug naar huis. Tenslotte liet

de zendingspresident hem zijn

vader bellen. De vader luisterde

geduldig toen zijn zoon vertelde

hoeveel heimwee hij had en vervol-

gens sprak hij hem toe op een
manier die zijn zoon kon begrijpen.

Toen ik het hoorde, moest ik glim-

lachen. Hij zei flink maar liefdevol:

'Jongen, wees sterk als een cowboy!'

De zoon wist precies wat dat bete-

kende en hij houdt nu vol en begint

de geest van zijn zending te voelen.

Hij weet dat zijn vader vertrouwen

in hem heeft.

Talloze jonge mensen hebben het

niet opgegeven en zijn niet naar
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huis gegaan bij hun eerste dagen
van huis of op kamers dankzij de

goede invloed van hun vader en

moeder.

Zo'n 32 jaar geleden zat ik

tegenover president David O.

McKay en werd voor deze taak

geroepen. Ik herinner me dat hij

met me besprak wat er van mij ver-

wacht werd. En toen gaf hij me de

opdracht om te dienen en mijn roe-

ping zo te vervullen als mijn eigen

vader het graag zou zien. Dat was

een uitdaging waar ik de rest van
mijn leven aan zou kunnen werken.

President McKay kende mijn vader.

Mijn vader was twintig jaar lang

ringpresident, en voor mij was hij

een van de grootste mannen die ik

kende. Mijn eerste benul van wat

ik voor mijn vader betekende en

van het werkelijke bestaan van de

Heiland, kreeg ik door de manier

waarop hij tijdens het gezinsgebed

voor ons bad.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen,

zoals de dood en andere ernstige

omstandigheden, maar wat we van-

daag de dag nodig hebben, zijn

vaders die zich toewijden aan het

vaderschap. Wat dat ook vergt. U
moet de verantwoordelijkheid op u

nemen en daarnaar leven, zodat u

een anker wordt voor al uw nako-

melingen. Als u dat voorbeeld in uw
leven niet hebt genoten, doe dan

uw best en laat dat nu gevormd
worden; en besluit dat u in ieder

geval dat voorbeeld zult zijn, als nie-

mand anders het kan. Als uw gezin

niet goed functioneert, begin dan bij

uzelf.

President Harold B. Lee heeft

gezegd dat het keren van het hart

van de kinderen tot hun vaders en

van de vaders tot hun kinderen niet

alleen een opdracht voor het werk

voor de doden was, maar dat het

ook van toepassing is op de leven-

den en aangeeft hoe belangrijk het

is om onze gezinsbanden in dit leven

intact te houden. 4

Ik sluit met de woorden van de

dichter Edgar A. Guest in een
gedicht over een heel gewone man
en zijn gezin. De laatste woorden
van het gedicht zijn: '(...) Dit was

zijn lof, zo men lof heeft gevraagd:

als vader was hij geslaagd.'
5 Een

vader slaagt als hij naar voren treedt

De wandelpaden op Temple Square in de richting van het Conferentiecentrum, aan de noordkant van North

Temple Street.
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en zijn verantwoordelijkheid als

vader aanvaardt, als hij altijd van

zijn gezin houdt, voor hen bidt, voor

hen doet wat hij kan en het nooit

opgeeft.

Moge de naam van onze Vader in

de hemel bij ons allen thuis met eer-

bied genoemd worden.

Moge de naam 'vader' een klank

van liefde en vertrouwen hebben
waardoor vrede, hoop en rechtscha-

pen vastberadenheid teweeg worden

gebracht.

Nu wil ik getuigen van de waar-

heid van dit werk, als toevoeging op

wat er al vanaf dit spreekgestoelte

gezegd is tijdens deze fijne conferen-

tie. Het komt mij voor alsof ik bij de

profeet Joseph Smith gestaan heb

toen de Vader en de Zoon aan hem
verschenen zijn in het heilige bos;

alsof ik samen met de heiligen in

Kirtland in de tempel van de Heer

gezeten heb toen die aanvaard en

ingewijd werd; alsof ik mijn verbon-

den in Nauvoo heb ontvangen; alsof

ik in Winter Quarters bij het graf

van een dierbare geknield heb; alsof

ik ook mijn arm omhoog heb gesto-

ken om Brigham Young als president

van de kerk mijn steun te verlenen;

alsof ik met broeder Brigham op

Ensign Peak gestaan heb, op de dag

na aankomst in de Salt Lake Valley,

toen hij over de vlakte keek die hij

al door openbaring gezien had en

door die belevenis wist waar de tem-

pel gebouwd moest worden. Ik weet

dat dit werk waar is. Ik weet dat

Jezus onze Verlosser en Heiland is,

dat de profeet Joseph Smith heeft

gezien wat hij heeft verklaard te

hebben gezien, dat Gordon B.

Hinckley tegenwoordig de sleutels

van dit grote werk draagt, en dat dit

het evangelie van Jezus Christus is.

In de naam van Jezus Christus.

Amen. D

NOTEN
1. 1 Nephi 1:1.

2. Enos 1:1.

3. 3 Nephi 27:13

4. Harold B. Lee, 'Preparing to Meet

the Lord', Improvement Era, februari 1965,

blz. 123-124.

5. 'Old Man Green', in Collected Verse

ofEdgarA. Guest, (1934), blz. 560.

Een korte introductie

tot de kerk
Ouderling John B. Dickson
van de Zeventig

Wij verklaren dat de grote herstelling waarover de profeten vanouds

hebben gesproken, in 1820 is begonnen, toen de Heer de jongeman

Joseph Smith riep om de kerk opnieuw te vestigen.

Dagen onderzocht, werd het hem
duidelijk dat hij de eerder geleerde

waarheden niet opzij hoefde te zetten

en er bovendien een grote hoeveel-

heid aanvullende kennis bijkreeg. Ik

wil graag tien punten noemen die

nieuw voor hem waren, waarmee u

wellicht ook geholpen bent.

1. God de Vader en zijn Zoon
Jezus Christus hebben een plan

van geluk voor de mensheid.

Wij verkondigen dat er daadwer-

keiijk een God in de hemel is en dat

de mens in een voorsterfelijk bestaan

bij Hem woonde. Wij zijn Gods kin-

deren. Hij heeft ons lief en heeft een

plan opgesteld waardoor wij dankzij

zijn Zoon Jezus Christus zegeningen

kunnen ontvangen die verder reiken

dan dit aardse leven. Deze zegenin-

gen omvatten een onsterfelijk, ver-

heerlijkt lichaam voor ieder mens, en

de kans om als een eeuwig gezin in

de tegenwoordigheid van onze

hemelse Vader terug te keren, mits

we geloof in Jezus Christus hebben

en de geboden van zijn evangelie

onderhouden.

2. Jezus Christus organiseerde

zijn kerk tijdens zijn aardse

bediening.

Uit de Bijbel kunnen we leren

dat Jezus zijn kerk met apostelen,

profeten, herders, leraren en andere

functionarissen organiseerde, pries-

terschapsdragers die de bevoegdheid

hadden om in Gods naam te hande-

len. Het was hun taak om alle men-

sen met betrekking tot Jezus

Ik
vind het prachtig om vandaag in

dit prachtige Conferentiecentrum

bij u te zijn. Ik wil de mensen die

de kerk onderzoeken graag een kort

overzicht van onze godsdienstige

overtuiging geven.

Uw omstandigheden lijken mis-

schien wel op die van mijn overle-

den schoonvader Robert E. Jones,

die in 1960 lid van de kerk werd.

Hij was in een goed christelijk gezin

opgegroeid, waar het lezen van de

Bijbel en het naleven van christe-

lijke beginselen onderdeel van het

gezinsleven waren. Op zijn moeders

schoot leerde hij het belang van
geloof in Jezus Christus en het

navolgen van zijn voorbeeld.

Toen hij De Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der Laatste
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Christus en zijn leringen tot een
eenheid van geloof te brengen
(Efeziërs4:13).

3. De kerk van Jezus Christus

hield op te bestaan en veel een-

voudige geloofspunten gingen
verloren.

Verscheidene profeten uit de

Bijbel hebben verklaard dat er een

'afval' (2 Tessalonicenzen 2:3) van
het ware evangelie zou komen, een

tijd dat er 'honger' (Amos 8:11) naar

het woord van God zou zijn, en 'ver-

deeldheid' (1 Korintiërs 11:18) door

'grimmige wolven' (Handelingen

20:29) die binnenkomen en de

kudde, ofwel de leden van de kerk,

niet zullen sparen. Deze profetieën

werden bewaarheid toen in de jaren

na de kruisiging van de Heiland de

apostelen werden gedood, het kerke-

lijk gezag uiteindelijk verloren ging,

en de kerk van Jezus Christus eeu-

wenlang niet op aarde was, inclusief

de periode die bekend staat als de

donkere Middeleeuwen.

4. Mens en natie werden op de

herstelling van het evangelie

voorbereid.

Het einde van de donkere
Middeleeuwen brak aan toen de

Hervorming zich ontvouwde, en
dappere mannen en vrouwen inza-

gen dat de leerstellingen die Jezus

had verkondigd weer in de kerk

moesten worden teruggebracht. We
zijn dankbaar voor de grote hervor-

mers zoals Luther, Wycliffe, Wesley,

Tyndale en vele anderen die de weg
hebben bereid voor een open gods-

dienstige dialoog, studie van de

Schriften, en het verlangen naar

godsdienstvrijheid hebben gewekt in

het hart van goede mensen. Hun
geloof, hun verlangen, hun offers,

en zelfs hun martelaarsdood brach-

ten echter niet de herstelling van
het verlorene tot stand.

De grondleggers van de Verenigde

Staten van Amerika werden geïnspi-

reerd om een grondwet op te stellen

die godsdienstvrijheid en andere vrij-

heden voor alle mensen garandeerde.

Religieuze verdraagzaamheid en een

verandering in de heersende opvat-

tingen bereidden de mensen voor op

de herstelling, en doordat de grond-

wet van de Verenigde Staten het

levenslicht zag, ontstond er een
uitermate vruchtbare voedingsbo-

dem voor de herstelling van het

evangelie.

5. Door de profeten vanouds
werden hedendaagse gebeurtenis'

sen voorzien.

Profeten uit het Oude Testament

spraken al over de laatste dagen als

het tijdperk waarin de mens alle ver-

ordeningen en zegeningen van het

evangelie ter beschikking zou staan.

Daniël, Jeremia, Joel, Ezechiël,

Maleachi en andere profeten van-

ouds spraken over de grote gebeurte-

nissen die in onze tijd zouden
plaatsvinden. Jesaja sprak over het

wonderbare werk en het wonder dat

zou plaatsvinden, waarmee hij de

beloofde herstelling van het evange-

lie bedoelde (zie Jesaja 29:14). De
apostel Petrus sprak over de herstel-

ling van alle dingen in de laatste

dagen (zie Handelingen 3:21).

6. Het evangelie van Jezus
Christus is volledig hersteld.

Wij verklaren dat de grote her-

stelling waarover de profeten van-

ouds hebben gesproken, in 1820 is

begonnen, toen de Heer de jonge-

man Joseph Smith riep om de kerk

opnieuw te vestigen. De herstelling

begon toen Joseph, verward door de

verschillende kerken in zijn tijd,

wilde weten welke kerk waar was. Ik

In het nieuwe Conferentiecentrum bevinden de zitplaatsen van de algemene functionarissen van de kerk en het

koor zich achter het spreekgestoelte.
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De leden van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen begroeten elkaar. President Gordon B.

Hinckley (midden) spreekt met ouderling M. Russell Ballard. Ouderling Dallin H. Oaks kijkt toe. President

Thomas S. Monson (uiterst rechts) zal aanstonds de hand van ouderling Joseph B. Wirthlin schudden.

verklaar plechtig dat deze jongeman

in het heilige bos in New York door

de Vader en de Zoon bezocht werd

en de opdracht kreeg om zich bij

geen van de bestaande kerken aan

te sluiten. Hij kreeg te horen dat hij

een werktuig in de handen van God
zou worden om de kerk van Jezus

Christus opnieuw te vestigen.

In de loop der tijd ontving Joseph

het priesterschap van God, waar-

door hij de bevoegdheid kreeg om
de kerk opnieuw te organiseren. De
kerk bestaat nu met apostelen, pro-

feten en anderen die de bevoegd-

heid hebben om de verordeningen

van het evangelie te bedienen.

Sinds de organisatie op 6 april 1830

is de kerk begonnen om de hele

aarde te vullen, zoals de profeet

Daniël had voorspeld (zie Daniël

2:45). We staan nu op de drempel

van ongekende groei, nu miljoenen

dit goede nieuws ontvangen en lid

van de kerk worden.

7. Onze generatie heeft een aan'

vullend getuigenis van Christus

ontvangen.

In 1827 ontving Joseph Smith
oude metalen platen waarvan hij

het Boek van Mormon vertaalde.

Het bevat een geschiedenis van
Gods omgang met zijn volk in het

oude Amerika en is naast de Bijbel

een getuige van Jezus Christus. We
kunnen er fundamentele waarheden

uit leren aangaande de aard van

God, de zending van zijn Zoon en

zijn plan voor zijn kinderen.

8. Het gezin kan eeuwig zijn.

Een verheven waarheid die

opnieuw in onze tijd is geopenbaard

luidt dat 'het gezin centraal staat in

het plan van de Schepper voor de

eeuwige bestemming van zijn kin-

deren', en dat het gezin eeuwig kan

zijn. ('Het gezin: een proclamatie

aan de wereld'.) Er is opnieuw gezag

op de mens bevestigd, waardoor een

man in een heilige tempel voor eeu-

wig aan zijn vrouw kan worden ver-

zegeld, een vrouw aan haar man,

ouders aan hun kinderen, en een

familie zo voor eeuwig kan worden

verbonden.

Geliefde vrienden en naasten, wij

weten dat u uw gezin liefhebt, zoals

wij ons gezin liefhebben, en we zijn

blij om u in deze heilige waarheden

te laten delen.

9. Bepaalde mensen zijn door

God geroepen om u te onderwijzen.

Ongeveer 60 duizend jongeman-

nen en jonge vrouwen die verspreid

over de wereld op zending zijn, zijn

geroepen om belangstellenden in de

leer van de kerk te onderwijzen. Ze

voorzien in hun eigen onderhoud en

ontzeggen zich voor een bepaalde

tijd alle maatschappelijke bezighe-

den om u onze leer duidelijk te

maken. Als u hen uitnodigt, zullen

zij u er graag over willen vertellen

en uw vragen beantwoorden.

10. U kunt zeker weten dat

onze leer waar is.

Een beproefde, door de hemel
geïnspireerde manier om achter de

waarheid van het Boek van Mormon
of andere zaken te komen, is door de

profeet Moroni gegeven, de laatste

profeet in het Boek van Mormon. Hij

zei: 'En wanneer gij deze dingen zult

ontvangen, zou ik u willen vermanen,

dat gij God, de eeuwige Vader, in de

naam van Christus zoudt vragen, of

deze dingen niet waar zijn; en indien

gij zult vragen met een oprecht hart

en met een eerlijke bedoeling, en

geloof hebt in Christus, zal Hij door

de kracht des Heiligen Geestes de

waarheid er van aan u bekendmaken.

'En door de kracht des Heiligen

Geestes kunt gij de waarheid van
alle dingen weten' (Moroni 10:4-5).

Mijn schoonvader, ikzelf en mil-

joenen anderen hebben deze verkla-

ring en belofte van Moroni beproefd

en ontdekt dat deze zaken waar zijn.

Ik kan u oprecht beloven dat als u de

raad van Moroni opvolgt, u hetzelfde

lonende resultaat zult ervaren.

Ik verklaar nederig dat Jezus de

Christus is, de letterlijke Zoon van

God, en dat zijn evangelie in onze

tijd op aarde is hersteld om de mens

tot zegen te zijn. In de naam van

Jezus Christus. Amen.
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De schepping
Ouderling Russell M. Nelson
van het Quorum der Twaalf Apostelen

De schepping, hoe mooi ook, is op zich geen doel, maar een middel om
een doel te bereiken. Eenvoudig samengevat, is de aarde geschapen

opdat het gezin zou zijn.

genoeg en overvloedig; ja, Ik heb
alles bereid."

Het is moeilijk voor de mens om
de grootsheid van de schepping te

begrijpen. Het is veel gemakkelijker

voor ons om aan lekker eten of

leuke dingen te denken. Maar ik wil

ons verstand graag verruimen, zodat

we aan dingen kunnen denken die

ons eenvoudige begrip te boven
gaan. De schepping van de mens
was wonderbaarlijk en groots.

2 En
dat geldt ook voor de schepping van

de aarde als hun woonplaats.

De hele schepping is door God
ontworpen. Er werd een raadsverga-

dering in de hemel gehouden waar

wij aan deelnamen. 3 Daar kondigde

onze hemelse Vader zijn goddelijke

plan aan. 4 Het wordt ook wel
genoemd: het plan van geluk,

5

het

heilsplan,
6
het plan van verlossing,

7

het plan van herstelling,
8
het plan

van genade, 9 het plan van
bevrijding

10 en het eeuwige evange-

lie.
11 Het doel van het plan is om de

geestkinderen van God de kans te

geven om naar de eeuwige verho-

ging te streven.

ONDERDELEN VAN HET PLAN

De schepping was een vereiste in

het plan, én daardoor waren zowel

de val als de verzoening noodzake-

lijk. Dit zijn de drie fundamentele

onderdelen van het plan. De schep-

ping van een paradijselijke planeet

werd door God tot stand gebracht.
12

Het sterfelijk leven en de dood kwa-

men door de val van Adam in de

wereld.
13 De onsterfelijkheid en de

mogelijkheid van het eeuwige leven

werden door de verzoening van

We zullen ons deze inspire-

rende conferentie in het

nieuwe conferentiecen-

trum nog lang herinneren. Nog niet

zo lang geleden was er op de plaats

waar dit gebouw nu staat alleen

maar een diep gat in de grond We
hebben de bouw met interesse en

bewondering gevolgd.

Het bouwproces vind ik erg

inspirerend. Ieder groot bouwpro-

ject, van aanvang tot voltooiing, is

een weerspiegeling van het werk
van de grote Schepper. Iedere

schepping van de mens is uitslui-

tend ten gevolge van onze godde-

lijke Schepper mogelijk. Mensen die

ontwerpen en bouwen hebben van

die Schepper leven en vaardigheden

gekregen. En al het materiaal dat in

de bouw gebruikt wordt, is uiteinde-

lijk uit de rijke bronnen van de

aarde afkomstig. De Heer heeft

gezegd: 'De aarde is vol, en er is

Jezus Christus tot stand gebracht. 14

De schepping, de val en de verzoe-

ning waren al lang voor de daadwer-

kelijke schepping gepland.

Toen ik een keer het British

Museum in Londen bezocht, las ik

een zeer opmerkelijk boek. Het is

geen schriftuur. Het is een Engelse

vertaling van een oud Egyptisch

manuscript. Ik wil daar graag een
gesprek tussen de Vader en de Zoon
uit citeren. Jehova— de voorsterfe-

lijke Heer— zegt over zijn Vader:

'Hij nam de klei uit de hand van

de engel en schiep Adam naar ons

beeld en onze gelijkenis, en Hij liet

hem veertig dagen en veertig nach-

ten liggen zonder hem tot leven te

wekken. En Hij zuchtte dagelijks en

zei: "Als Ik deze [man] tot leven

wek, moet hij veel pijn lijden." En Ik

zei tegen mijn Vader: "Wek hem tot

leven, Ik zal zijn Voorspraak zijn."

En mijn Vader zei: "Mijn geliefde

Zoon, als Ik hem tot leven wek, zult

Gij naar de aarde moeten gaan om
veel pijn voor hem te lijden, voordat

Gij hem kunt verlossen en tot zijn

oorspronkelijke staat terugbrengen."

En Ik zei tegen mijn Vader: "Wek
hem tot leven; Ik zal zijn Voorspraak

zijn, en Ik zal naar de aarde gaan en
uw gebod vervullen.'"

15

Hoewel deze tekst geen schriftuur

is, is het een bevestiging van de

Schriften waaruit de intense en barm-

hartige liefde van de Vader voor de

Zoon blijkt, en van de Zoon voor ons
— als getuigenis dat Jezus vrijwillig

onze Heiland en Verlosser werd.
16

De Here God heeft verklaard:

'Dit is mijn werk en mijn heerlijk-

heid — de onsterfelijkheid en het

eeuwige leven van de mens tot

stand te brengen.' 17
Hij, die de aarde

onder leiding van zijn Vader schiep,

kwam hier op aarde om de wil van
zijn Vader te doen 18 en alle profe-

tieën over de verzoening te vervul-

len.
19 Onder zijn voorwaarden en

door zijn verzoening zouden alle zie-

len van de straffen voor hun zonden

worden verlost.
20

TIJDPERKEN VAN DE SCHEPPING

Ieder tijdperk van de schepping

was zorgvuldig ontworpen, voordat

het werd uitgevoerd. In de Schriften
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staat: 'Ik, de Here God, heb alle

dingen (...) geestelijk geschapen,

eer ze in hun natuurlijke staat op de

aardbodem waren.'
21

De schepping zelf was in perio-

den onderverdeeld. In Genesis 22 en

Mozes 23 worden die perioden dagen

genoemd. Maar in het boek
Abraham wordt iedere periode tijd-

perk genoemd. 24 Of de perioden nu

dag of tijdperk genoemd werden, het

waren perioden tussen twee herken-

bare gebeurtenissen — een verde-

25
ling van de eeuwigheid.

Het eerste tijdperk omvatte de

schepping van het uitspansel en de

aarde zelf, waardoor het licht in de

duisternis tevoorschijn kwamen. 26

In het tweede tijdperk werden
het water, het land en de lucht

geschapen. Er werd in wolken en
regen voorzien om leven te geven

aan alles wat later op aarde zou

leven.
27

In het derde tijdperk werden de

gewassen geschapen. De aarde

Hfl^lflflHHBKS^:.'.

"

begon gras, kruiden, bomen en
planten voort te brengen — die uit

hun eigen zaad voortkwamen. 28

Het vierde tijdperk was een
periode van verdere ontwikkeling.

De lichten in het uitspansel werden

georganiseerd, zodat er jaargetijden

zouden zijn en andere methoden
voor het meten van tijd. In dit tijd-

perk werden de zon, de maan, de

sterren en de aarde in de juiste ver-

houding tot elkaar geplaatst.
29 De

zon, met enorme voorraden water-

stof, zou als een enorme vuurhaard

licht en warmte aan de aarde en het

leven op aarde verschaffen.
30

In het vijfde tijdperk werden vis-

sen, vogels en 'ieder levend weme-
lend schepsel' geschapen. 31

Zij

waren vruchtbaar en in staat om
zich naar hun aard te vermenigvul-

digen— in de zee en op de aarde.
32

In het zesde tijdperk ging de

schepping van het leven verder. De
dieren werden naar hun aard gescha-

pen, het vee naar zijn aard, en al het

'levend gedierte dat zich op de aarde

beweegt' — ook weer naar hun
aard.

33
Vervolgens kwamen de Goden

bij elkaar en zeiden: 'Laat ons neder-

dalen en de mens vormen naar ons

beeld, naar onze gelijkenis. (...)

Dus daalden de Goden neder om
de mens naar hun eigen beeld te

scheppen, om hem naar het beeld

der Goden te vormen, om hen man
en vrouw te vormen.' 34 Aldus wer-

den Adam en Eva geschapen. 35 En
zij werden gezegend: 'Wij zullen hen
vruchtbaar doen zijn en zich doen
vermenigvuldigen, en de aarde doen

vervullen en haar doen onderwer-

pen, en hen heerschappij doen heb-

ben over de vissen der zee, en over

de vogels der lucht, en over al het

levend gedierte dat zich op de aarde

beweegt.'
36

Het zevende tijdperk werd als

tijd van rust aangewezen."

DE SCHEPPING GETUIGT VAN HAAR
SCHEPPER

Ik getuig dat de aarde, en al het

leven daarop, van goddelijke

afkomst is. De schepping is geen
toevallige gebeurtenis geweest. En is

niet ex nïhïlo (uit het niets) tot stand

gekomen. Het is niet toevallig dat
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mensen gebouwen kunnen bouwen
en computers kunnen ontwerpen.

Want God beeft ons geschapen, niet

wij onszelf. Wij zijn zijn volk!
38 De

schepping getuigt van haar

Schepper. We kunnen de goddelijke

oorsprong van de Schepping niet

negeren. Zonder ons dankbare
bewustzijn van Gods hand in de

schepping, zouden we net zo onbe-

wust door het leven gaan als goud-

vissen in een kom. Dankbaar
herhalen we de woorden van de

psalmist: 'Hoe talrijk zijn uw wer-

ken, o Here, Gij hebt ze alle met
wijsheid gemaakt; de aarde is vol

van uw schepselen.'
39

HET DOEL EN DE BESTEMMING VAN
DE AARDE

De aarde is slechts een van de

vele scheppingen die God pre-

sideert. 'Ontelbare werelden heb Ik

geschapen', zei Hij. 'En ook deze

heb Ik voor mijn eigen oogmerk
geschapen; en Ik schiep ze door de

Zoon, die mijn Eniggeborene is.'
40

Hoe prachtig de aarde ook is, ze is

slechts een onderdeel van iets veel

machtigers — het grote plan van
God. Eenvoudig samengevat: de

aarde werd voor het gezin gescha-

pen. In de Schriften wordt uitgelegd

dat man en vrouw 'één vlees zijn, en

dit met het oogmerk, dat de aarde

aan het doel van haar schepping

beantwoordde.'41

En als onderdeel van de geplande

toekomst van de aarde en haar

bewoners, moeten onze overleden

verwanten ook verlost worden. 42

Gezinnen moeten voor eeuwig ver-

zegeld worden. 43 Er moet een band

worden gesmeed tussen de voorva-

deren en de kinderen. In onze tijd

zal er een volledige en volmaakte

eenheid van alle bedelingen, sleutels

en machten worden gesmeed. 44 Voor

dat heilige doel staan er nu heilige

tempels over de aarde verspreid.

Hoewel onze kennis van de

schepping beperkt is, weten we
voldoende om de verheven beteke-

nis te kunnen waarderen. En die

hoeveelheid kennis zal in de toe-

komst toenemen. In de Schriften

staat: 'Te dien dage, wanneer de

Here [opnieuw] zal komen, zal Hij

De leden van het Tabernakelkoor volgen de aanwijzingen van dirigent

Craig Jessop.

alle dingen openbaren—
'Dingen, die voorbij zijn gegaan,

en verborgen dingen, die geen mens

wist, dingen met betrekking tot de

aarde, waardoor deze werd gemaakt,

en het doel en oogmerk ervan—
'Hoogst waardevolle dingen, din-

gen, die boven zijn, en dingen, die

beneden zijn, dingen, die in de

aarde zijn, en op de aarde, en in de

hemel.'
45

Ja, we zullen meer licht en waar-

heid ontvangen. De Heer heeft

gezegd: 'Of er grenzen zijn gesteld

aan de hemelen, de zeeën, het vas-

teland, of aan de zon, de maan, of

de sterren—
'Al hun omwentelingstijden, alle

gezette dagen, maanden en jaren,

(...) en al hun heerlijkheden, wet-

ten en gezette tijden, zullen gedu-

rende de bedeling van de volheid

der tijden worden geopenbaard.' 46

De aarde zal uiteindelijk 'worden

vernieuwd en haar paradijsheerlijk-

heid [...] ontvangen.'47 Tijdens de

wederkomst van de Heer zal de aarde

opnieuw een verandering ondergaan.

Dan zal zij opnieuw haar paradij s-

heerlijkheid ontvangen en vernieuwd

worden. Dan zal er een nieuwe hemel

en een nieuwe aarde zijn.
48

ONZE TAKEN

Broeders en zusters, ondertussen

moeten we onze belangrijke taken

goed begrijpen. Door zowel de

scheppingen van God als de schep-

pingen van de mens leren we het

belang van ieder onderdeel kennen.

Denkt u dat het zou opvallen als er

een stuk graniet van dit gebouw zou

ontbreken? Natuurlijk!

Dat geldt ook voor iedere zoon of

dochter van God. We kunnen 'het

hoofd niet tot de voeten [laten] zeg-

gen, dat het de voeten niet nodig

heeft; want hoe zal het lichaam zon-

der de voeten kunnen staan?'
49 Net

als 'het lichaam' elk 'ledemaat

nodig' heeft, zo heeft het gezin ieder

lid nodig. Alle leden van een gezin

moeten verbonden en verzegeld

worden, 'opgebouwd, opdat het stel-

sel volmaakt moge worden gehou-

den.'
50

De schepping, hoe mooi ook, is

op zich geen doel, maar een middel

om een doel te bereiken. We zijn

een korte tijd op aarde, doorstaan

onze beproevingen, en bereiden ons

voor op een glorierijke thuiskomst.
51

Onze gedachten en daden op aarde

worden steeds belangrijker als we
Gods plan begrijpen en zijn geboden

op prijs stellen en onderhouden. 52

Wat moeten we als erfgenaam

van de goddelijke schepping doen?

We moeten voor de aarde zorgen,

een verstandige rentmeester zijn en

haar voor toekomstige generaties

behouden. 53 En we moeten elkaar

liefhebben en voor elkaar zorgen.
54

We behoren in onze eigen omge-
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ving scheppers te zijn — bouwers

van een persoonlijk geloof in God,

geloof in de Heer Jezus Christus en

geloof in zijn kerk. We behoren een

gezin te stichten en in de heilige

tempel verzegeld te worden. We
moeten de kerk en het koninkrijk

van God op aarde opbouwen. 55 We
bereiden ons op onze eigen godde-

lijke toekomst voor — heerlijkheid,

onsterfelijkheid en eeuwige levens.
56

Door uw getrouwheid kunt u deze

hemelse zegeningen ontvangen.

Ik getuig dat God leeft! Jezus is

de Christus en de Schepper! Hij is

de Heer van de hele aarde. Hij heeft

zijn kerk in deze laatste dagen
gevestigd om zijn goddelijke doel-

einden te verwezenlijken. Joseph

Smith is de grote profeet van de

herstelling. President Gordon B.

Hinckley is zijn hedendaagse pro-

feet, die ik met heel mijn hart

ondersteun. In de naam van Jezus

Christus. Amen.
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30. Zie Henry Eyring, 'World of

Evidence, World of Faith', Of Heaven and

Earth, samenstelling en redactie: David L.

Clark (1998), blz. 59.

31. Abraham 4:20-21.

32. Zie Genesis 1:20-23; Mozes

2:20-23; Abraham 4:20-23.

33. Zie Genesis 1:24-31; Mozes

2:24-31; Abraham 4:24-31.

34. Abraham 4:26-27.

35. Merk op dat de Heer de eerste man

en vrouw 'Adam' noemde (zie Genesis 5:2;

Mozes 6:9).

36. Genesis 1:28; Mozes 2:28; zie ook

Abraham 4:28; BJS, Genesis 1:30.

37. Zie Genesis 2:1-3; Mozes 3:1-3;

Abraham 5:1-3.

38. Zie Psalmen 100:3.

39. Psalmen 104:24.

40. Mozes 1:33; zie ook LV 76:23-24.

41. LV 49:16.

42. Zie LV 128:15

43. Zie LV 2:2-3; 49:17; 138:48; GJS

1:39.

44. Zie LV 128:18

45. LV 101:32-34.

46. LV 121:30-32.

47. Geloofsartikelen 1:10.

48. Zie Openbaring 21:1; Ether 13:9;

LV 29:23-24.

49. LV 84:109.

50. LV 84:110; zie ook 1 Korintiërs

12:14-26.

51. Zie Psalmen 116:15; Alma 42:8.

52. Zie LV 59:20-21.

53. De Heer heeft ons de zorg van de

aarde toevertrouwd. Hij heeft gezegd:

'Het is raadzaam, dat Ik, de Here, een

ieder verantwoordelijk stelle als rentmees-

ter over de aardse zegeningen, die Ik voor

mijn schepselen heb geschapen en voorbe-

reid. Ik, de Here, heb de hemelen gespan-

nen, en de aarde gebouwd, en het is

waarlijk mijner handen werk; en al het-

geen er in is, is het mijne. En het is mijn

voornemen voor mijn heiligen te zorgen,

want alle dingen zijn van Mij' (LV

104:13-15; zie ook Openbaring 7:3).

54. Zie Johannes 13:34-35; 15:12;

Romeinen 12:10; 13:8; Galaten 5:13;

1 Tessalonicenzen 4:9; 1 Johannes

3:11-4:12; Mosiah 4:15; LV 88:123.

55. Zie BJS, Matteüs 6:38.

56. Zie Romeinen 2:7; LV 75:5;

128:12; 132:19-24.
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Tijd voor een nieuw

begin
President Gordon B. Hinckley

Laten we de tijd nemen om een beetje te mediteren, om na te denken

over wat we kunnen doen om ons leven te verbeteren en als heilige der

laatste dagen een beter voorbeeld te zijn.

ons hart naar huis gaan. We hebben

deelgenomen aan de 170e algemene

aprilconferentie van de kerk. We
hebben dit mooie, nieuwe gebouw
voor het eerst gebruikt. Wij zijn hier

op 1 en 2 april in het jaar 2000,

geweest, het begin van een nieuwe

eeuw en een geweldig nieuw millen-

nium. Dit alles is enorm waardevol.

Het is tijd voor een nieuw begin.

Ik hoop dat wij allemaal nog lang

zullen terugdenken aan wat we
gehoord hebben, maar, wat nog
belangrijker is, wat we gevoeld heb-

ben. Moge het een anker in ons

leven zijn, een leidraad die wij kun-

nen volgen, een instructieperiode

waarin we geleerd hebben om onze

daden ten opzichte van anderen en

onze houding ten opzichte van ons-

zelf te vormen.

Ik bid dat de gevolgen van deze

conferentie bij ons thuis gevoeld

zullen worden.

Ik hoop dat wij allemaal een
betere huwelijkspartner zullen wor-

den, liever voor elkaar, zorgzamer,

meer terughoudend met kritiek, en

royaler met complimenten. Ik hoop

dat we er als ouders naar zullen stre-

ven om onze kinderen 'in de tucht

en in de terechtwijzing des Heren'

(Efeziërs 6:4) op te voeden, hen met

respect en liefde te behandelen, hen

bij iedere gelegenheid aan te moedi-

gen en onze kritische opmerkingen

voor ons te houden. Ik hoop dat we
als zoons en dochters meer respect

zullen tonen dan voorheen, dat we
onze ouders zullen beschouwen als

Ubent wellicht het luisteren

moe. Ik zal mijn best doen.

Broeders en zusters, wat is

dit een prachtige conferentie

geweest. We hebben ons verheugd

in alles wat er is gebeurd. De spre-

kers waren geïnspireerd, allemaal.

De muziek was fantastisch. De gebe-

den waren prachtig en ontroerend.

We zijn met z'n allen in ieder

opzicht opgebouwd.

Toen ik jong was, was er een pop-

ulair liedje dat begon met: 'Het

liedje is afgelopen, maar de melodie

leeft voort.'
1

Ik bid dat dat voor deze confe-

rentie ook geldt. Als we weggaan,

hoop ik dat we met goede herinne-

ringen aan deze conferentie zullen

terugdenken.

Laten we met dankbaarheid in

mensen die van ons houden, en dat

we ons best zullen doen om beter

naar hun raad te luisteren.

Laten we als heiligen der laatste

dagen contacten leggen met mensen
die geen lid van onze kerk zijn. Laten

we nooit arrogant zijn of een schijn-

heilige houding aannemen. Mogen
we daarentegen liefde, respect en

behulpzaamheid tonen. We worden
uitermate verkeerd begrepen, en ik

ben bang dat dat vaak onze eigen

schuld is. We kunnen toleranter zijn,

betere buren, vriendelijker, een beter

voorbeeld. Laten we onze kinderen

leren dat ze andere mensen vriende-

lijk, fatsoenlijk en liefdevol moeten
behandelen. Dat zal tot veel betere

resultaten leiden dan een houding

van eigenwaan en arrogantie.

Laten we de wegen des Heren
bestuderen, en over zijn leven en

leringen lezen in de heilige

Schriften die Hij ons heeft gegeven.

Laten we de tijd nemen om een
beetje te mediteren, om na te den-

ken over wat we kunnen doen om
ons leven te verbeteren en als hei-

lige der laatste dagen een beter

voorbeeld te zijn.

Laten we contacten met de bui-

tenwereld leggen, zendingswerk ver-

richten, en iedereen die wil

luisteren over de herstelling van het

evangelie vertellen. Laten we zon-

der angst spreken, maar ook zonder

eigendunk, over het eerste visioen.

Laten we van het Boek van
Mormon getuigen, en van de her-

stelling van het priesterschap. Laten

we, broeders en zusters, op onze

knieën gaan en om de kans vragen

om anderen in de vreugde van het

evangelie te laten delen.

Tot slot wil ik u kort verslag

doen van de tempels. Momenteel
zijn er 76 in bedrijf. Dat zijn er veel

meer dan een paar jaar geleden. We
zullen de Palmyra-tempel aan-

staande donderdag inwijden. Dat is

een gebeurtenis op zich. De tempel

biedt uitzicht op het heilige bos. En
volgende week zondag zullen we de

Fresno-tempel (Californië) inwij-

den. We zijn van plan om in het

jaar 2000 36 nieuwe tempels in te

wijden. Ik denk dat we dat wel
voor elkaar zullen krijgen. En er is
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Het balkonniveau in het Conferentiecentrum.

een aanzienlijk aantal tempels, nu
in aanbouw of aangekondigd, die

pas in 2001 of 2002 zullen worden
voltooid.

Bovendien kunnen we in deze

conferentie bekendmaken dat we
een huis des Heren in Aba (Nigeria)

hopen te bouwen. Broeder Pace, er

mag dan vertraging zijn in Ghana,

maar we hopen dat de bouw in

Nigeria geen vertragingen zal oplo-

pen. Andere zullen worden
gebouwd in Asunción (Paraguay),

Helsinki, Lubbock (Texas),

Snowflake (Arizona) en ergens in

het driestedengebied in de staat

Washington.

Zo blijven we dus de tempels

dichter bij de mensen brengen.

We zijn dit weekend, zo gezegd,

op een laatste proefvaart geweest.

Dit gebouw is tot de laatste stoel

bezet geweest. Ik zie nergens een

lege stoel. Het is een wonder! Het is

fenomenaal en wonderbaarlijk tege-

lijk, waarvoor we de Heer met ons

hele hart danken.

Ik laat u mijn liefde en. zegen en

mijn getuigenis van dit goddelijke

werk. God onze eeuwige Vader leeft.

U weet dat. Ik weet dat. Zijn

geliefde Zoon, de herrezen Verlosser

van de wereld, staat naast Hem. Dat

weet u net zo goed als ik. Zij zijn

aan de profeet Joseph verschenen

en hebben dit glorieuze werk inge-

luid. We kunnen ons gelukkig prij-

zen dat we er deel van uitmaken.

Laten we een paar treden opgaan,

en laat het goede in ons karakter tot

uitdrukking komen in ons leven.

Dat bid ik nederig in de naam van

Hem, onze grote Verlosser, namelijk

de Heer Jezus Christus. Amen.
God zegene u, geliefde vrienden,

broeders, zusters, medewerkers, bij

dit grote en heilige werk. Dank u.

NOTEN
1. Irving Berlin, "The Song Is Ended

(but the Melody Lingers On)" (1927).
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Algemene bijeenkomst van de jongevrouwen
25 maart 2000

Staan met God
Sharon G. Larsen
Tweede raadgeefster in het algemeen presidium jongevrouwen

Wat betekent het om als getuige van God te staan? Het betekent dat we
niet buigen of toegeven of ons ertoe laten overhalen om iets te doen wat

tegen Gods wil is.

aanbidden. Dat beeld stelde de

koning voor. Iedereen die het wei-

gerde, zou in een brandende oven

geworpen worden. Er moeten die

dag duizenden mensen in Babyion

zijn geweest, voor de festiviteiten en

om de wijding van dat opzienba-

rende afgodsbeeld mee te maken.

Toen de muziek begon te spelen

en de heraut aankondigde dat ieder-

een moest knielen, gehoorzaamde

iedereen; iedereen, behalve die

moedige Hebreeën. Zij weigerden

hun God te beledigen. Kun je je de

moed van die jongemannen voor-

stellen? Geen enkel dreigement van

de koning kon hun de moed ontne-

men. Met geloof in hun God bleven

zij samen staan en baden toen ze

gebonden en weggedragen werden
om te worden verbrand. De oven
was zo heet dat de mannen die hen
erin wierpen, stierven. Koning
Nebukadnessar stond te kijken hoe

die drie ontrouwen zouden sterven.

Hij keek in de oven en vroeg zijn

raadsheren: 'Hebben wij niet drie

mannen in het vuur geworpen?' Zij

verzekerden hem dat het zo was.

Omdat hij zijn ogen niet erg

geloofde, zei de verblufte koning:

'Maar ik zie vier mannen vrij wan-

delen midden in het vuur en [het

verbazingwekkendste is:] zij hebben

geen letsel. En het uiterlijk van de

vierde gelijkt op dat van een zoon

der goden!' (Zie Daniël 3:24-25.)

Nebukadnessar liet toen de

Hebreeën uit de oven komen en

verklaarde dat ze dienaren waren

Lieve jonge zusters, jullie zijn

zojuist opgestaan en hebben

hardop een belofte gedaan
aan jullie Vader in de hemel. Wat
dachten jullie tijdens het opzeggen

van het thema van de jongevrou-

wen? Wat is voor jullie de betekenis

van wat je zojuist opgezegd hebt?

Herinneren jullie je het verhaal

van drie jongemannen die ook zo'n

belofte hadden gedaan? Zij woon-
den in Babyion, waar de mensen de

Heer niet volgden. Die jongeman-

nen, Sadrak, Mesak en Abednego,

stonden met gevaar voor hun leven

als getuige van God. Onder de rege-

ring van koning Nebukadnessar
moesten alle mensen in het konink-

rijk, als op een bepaalde dag de

muziek begon, op bevel knielen en

een gouden beeld van zestig el hoog

van de allerhoogste God. Hij vaar-

digde een ander bevel uit om
Sadrak, Mesak en Abednego te

beschermen (zie Daniël 3:26—30).

Wat betekent het om als getuige

van God te staan? Het betekent dat

we niet buigen of toegeven of ons

ertoe laten overhalen om iets te

doen wat tegen Gods wil is. Het
betekent dat we, al is het met tril-

lende knieën, toch voor onze over-

tuiging uitkomen. Het betekent dat

we naar de stille, zachte stem van de

Heilige Geest zullen luisteren.

Laten we eens luisteren naar een

hedendaagse versie van een ander

heldhaftig bijbelverhaal:

Een zeker meisje daalde op school

af van haar locker naar de kantine en

viel in de handen van dieven die

haar ontdeden van haar zelfvertrou-

wen en zelfrespect toen ze hoorde

hoe ze haar en haar kleding belache-

lijk maakten, en zij lieten haar alleen

en zonder vrienden achter. Bij geval

daalde een zeker meisje, gekleed in

mooie kleren, langs die weg af, en zij

zag haar, doch ging aan de andere

kant van de hal voorbij.

Evenzo ging ook een meisje voor-

bij dat tot een populaire groep

behoorde, en zij zag haar en ging

zonder iets te zeggen aan de andere

kant voorbij.

Maar een zekere jonge vrouw liep

door de hal waar zij was en toen zij

haar zag, werd zij met ontferming

bewogen. En zij ging naar haar toe,

verbond haar wonden en zei: 'Zou je

met mij willen lunchen?' (Bewerking

van de gelijkenis van de barmhartige

Samaritaan door de auteur.)

Laten we die bekende gelijkenis

nader onder de loep nemen: waarom
bleef dat andere meisje niet staan

om te helpen? Zijn we zo ingespan-

nen bezig met onze eigen problemen

dat we voor niets of niemand anders

aandacht hebben? Oordelen we dat

het meisje in nood maatschappelijk

minder is dan wij en maken we ons

zorgen wat de populaire jongens en

meisjes ervan zouden denken als we
bleven staan om te helpen?

Misschien staat de knapste jongen

van de school wel te wachten om je

naar de klas te brengen en kun je

hem onmogelijk laten staan!
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Jongevrouwen en leidsters gaan de Tabernakel op Temple Square binnen. Zij woonden de algemene
bijeenkomst jongevrouwen bij die op 25 maart is gehouden.

Iedereen die het meisje in nood
passeerde, had een vraag in

gedachte: Als ik stil blijf staan, wat

Zal er dan met mij gebeuren? Het
meisje dat wel stilstond om te hel-

pen had ook een vraag in gedach-

ten: Als ik niet stil blijf staan, wat zal

er dan met haar gebeuren? Als wij

overtuigd zijn van de oneindige

liefde van onze hemelse Vader, kun-

nen we anderen helpen.

Wij kunnen een getuige voor

God zijn als we Hem kennen, als we
op Hem vertrouwen, en als we ons

veilig voelen in zijn liefdevolle zorg.

Er bestaan geen nieuwe of gemakke-

lijke manieren om een band te sme-

den. Het zijn de oude, beproefde

manieren: schriftstudie, gebed, en

naleven wat je door studie en gebed

leert. Als je de Schriften leest, raak

je bekend met de wil van je hemelse

Vader en met de manier waarop Hij

steeds zijn hand naar ons uitsteekt

om ons te steunen, te zegenen en te

vergeven.

Als je om persoonlijke leiding

bidt, weet je hemelse Vader wat jou

bezighoudt, maar Hij wil dat je Hem
vertelt over je verwachtingen, je

dromen en je behoeften. Alleen als

je met zekerheid uitspreekt dat je

echt een getuige wilt zijn, zul je

weten wat je eraan gaat doen. Laat

God tot je spreken en laat het

avondmaal een diepere betekenis

voor je krijgen. Luister naar deze

vertrouwde woorden: 'En voor U, o

God, de eeuwige Vader, betuigen dat

zij gewillig zijn de naam van uw
Zoon op zich te nemen, zijner altijd

indachtig te zijn, en zijn geboden te

onderhouden, die Hij hun heeft

gegeven' (LV 20:77).

We hebben veel brieven ontvan-

gen van jongevrouwen die serieus

proberen als getuige te staan en te

zeggen wat Hij zou zeggen en te

doen wat Hij zou doen.

Cathy schreef een brief over een

'barmhartige Samaritaan' die

Michelle heet. Cathy moest veel

langer in het ziekenhuis blijven dan
ze verwacht had. Sommige vrien-

dinnen kwamen, druk als ze het met
hun eigen leven hadden, niet meer

op bezoek; maar Michelle kwam
vaak en vrolijkte haar op. Ze ver-

sierde de sombere ziekenhuiskamer

met Mormorandum-posters, ballon-

nen en andere leuke dingetjes. Op
een dag dat Cathy heel verdrietig

was, dacht Michelle eraan haar
Schriften mee te brengen. Cathy zei:

'Dat ze haar Schriften meebracht en

me eruit voorlas, maakte dat ik ver-

langde naar wat zij had. Ik wilde net

zoveel van de Schriften houden als

Michelle. Zonder die vriendelijk-

heid en zorg van Michelle zou mijn

getuigenis niet zijn wat het nu is.'

Als getuige staan betekent dat je

zeker weet dat je wilt doen wat goed

is en je geen zorgen maakt over de

gevolgen. Ergens voor staan betekent
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dat je standvastig en onverzettelijk

blijft, ook als (of vooral als) je de

kleinste of de jongste en de laatste

bent die overeind blijft. Jij zou

degene kunnen zijn die anderen

overeind houdt. Je moet sterk zijn!

Hoe stel je jezelf als getuige voor?

Wat is jouw plan? Abrey spreekt

altijd het gebed voor haar basketbal-

team uit. Jenelle had de moed om
weg te lopen van een feestje waar ze

vulgaire films draaiden. Marcie
heeft haar onfatsoenlijke kleren

weggedaan.

Getuigen is door ons gedrag laten

zien wat we geloven, en dat kan
thuis beginnen. Hoeveel vrolijkheid

brengen we thuis? Hoe hard werken

we om op school goede cijfers te

halen? Hoe trouw reageren we op

een roeping? Hoe bereidwillig zijn

we om iemand te vergeven die ons

gekwetst heeft?

Het Eerste Presidium en het

Quorum der Twaalf Apostelen heb-

ben krachtig verklaard waar ze

staan. Aan hun getuigenis van de

levende Christus, bekrachtigd door

ieders handtekening, kan de hele

wereld hun overtuiging aflezen.

Ook jij kunt vol overtuiging en

krachtig zijn als getuige van God.

Leef volgens de normen van het

evangelie van Jezus Christus. Doe

geen water bij de wijn. Ga niet op

compromissen in.

Let op degenen om je heen die je

moed en kracht geven. Het getuige-

nis van mijn ouders heeft me mijn

hele leven kracht gegeven. De eerste

regel van hun testament beschrijft

wat zij hun kinderen hebben nagela-

ten: 'Wij laten jullie, onze kinderen,

ons getuigenis na dat God leeft, dat

Jezus Christus, de Eniggeborene in

het vlees, ook leeft.'

Hun getuigenis van geloof in de

Heer besloeg het grootste deel van

de eerste bladzijde van hun testa-

ment, en daarop volgde één simpele

zin: 'Verdeel de stoffelijke zaken en

geef wat jullie niet willen aan

iemand in nood of breng het naar de

vuilnisbelt.' Er was niet veel te ver-

delen, maar de schat van hun getui-

genis heeft ons echt rijk gemaakt!

Mijn ouders hebben ons hun
kostbaarste bezit gegeven — hun
getuigenis van het evangelie van

Jezus Christus, dat eindigde met
deze woorden: 'Wij bidden nederig

dat jullie hart en gevoel altijd voor

deze grote waarheden zal open-

staan.'

De manier waarop jij je dagelijks

leven leidt, de woorden die je zegt

en niet zegt, de mensen die je helpt,

de kleren die je draagt, de ontspan-

ning die je kiest, zullen laten zien

hoe krachtig en moedig je bent.

Daardoor zul je met vertrouwen

anderen de helpende hand reiken.

Je hebt niet de macht om regen-

bogen of watervallen, zonsonder-

gangen of rozen te maken, maar je

hebt wel de macht om mensen tot

zegen te zijn door je woorden, je

glimlach en de oprechte belangstel-

ling voor hen. Denk je eens in —
binnenin je draag je de macht om
elke dag voor iemand een betere

wereld te maken. Dat betekent het

om als getuige van God te staan.

Ik weet met mijn hele wezen dat

er in de tijd of de eeuwigheid nie-

mand is die jouw plaats in het hart

van je hemelse Vader kan innemen.

Je kunt Hem vertrouwen en je op

Hem verlaten. Niets van wat je doet

of kunt doen, kan jou scheiden van

zijn liefde (zie Romeinen 8:35,

38-39.) Hij zal je nooit teleurstellen

of je aan je lot overlaten. En uit

dankbaarheid voor zijn macht,

vrede en vreugde weersta jij de ver-

leidingen en verlokkingen van de

wereld en zeg je nederig: 'Met de

hulp van mijn Vader in de hemel zal

ik te allen tijde, in alle omstandig-

heden en op alle plaatsen als getuige

van Hem staan.' In de naam van

Jezus Christus. Amen. E
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Integriteit

Carol B. Thomas
Eerste raadgeefster in het algemeen presidium jongevrouwen

Door integriteit word je beter en completer.

Het is fantastisch om van-

avond met jullie samen te

zijn aan het begin van dit

nieuwe millennium. Jullie leven in

een heilige tijd. Wat jullie nu doen
is echt van belang, of jullie nu
twaalf, vijftien of zeventien zijn,

want jullie bereiden je voor op jullie

toekomstige taak als vrouw, moeder
en bouwer aan het koninkrijk.

Ik herinner me dat ik een zomer,

toen ik zestien was, in mijn dagboek

alle eigenschappen opschreef die ik

graag in mijn toekomstige echtge-

noot zou willen zien — een getuige-

nis, een knap uiterlijk, gevoel voor

humor, geld, een opleiding. Ik vond
dat allemaal goede eigenschappen.

Maar toen mijn oudste dochter,

Becky, zestien was, kwam ze me vra-

gen: 'Wat is de belangrijkste eigen-

schap die een echtgenoot moet
hebben?' Ik was toen al vele jaren

getrouwd. Ik wist het antwoord op

die vraag. Ik geloof dat integriteit de

belangrijkste eigenschap is die we

kunnen bezitten. Ik ben integriteit

op waarde gaan schatten!

Wat is het belangrijkste beginsel?

Integer zijn betekent dat je doet wat

je zegt; je houdt je aan de beloften

die je jezelf doet. Het programma
van de jongevrouwen omschrijft

integriteit als volgt: 'Ik zal de morele

moed hebben om mijn handelingen

in overeenstemming te brengen met

mijn kennis van goed en kwaad.'

'Mensen die integer zijn, kunnen

we gemakkelijk herkennen. Ze zijn

eerlijk. Ze doen wat goed is terwijl er

niemand kijkt. Ze houden zich aan

hun woord en houden onze vertrou-

welijke mededelingen voor zich. Ze

betalen hun schulden en ruimen hun
eigen rommel op. Ze aanvaarden ver-

antwoordelijkheid voor hun daden.'

('The Wholeness of Integrity',

Church News, 26 juni 1999, blz. 16.)

Iedereen komt op de wereld met

een verschillend niveau van integri-

teit. Heb je je ooit afgevraagd waar-

door Jezus in aanmerking kwam om
de rol van Heiland van de wereld op

Zich te nemen? Hij was de

Eerstgeborene van de Vader, geko-

zen vanaf het begin, maar wat
maakte Hem eigenlijk volmaakt?

Dat was zijn volkomen toewijding

en zijn verlangen om onze Vader in

de hemel te behagen. De Heiland

was wel in staat om te zondigen,

maar zijn verlangen naar 'eerlijkheid

[vormde] een wapenrusting tegen

verleiding'. Games E. Talmage, Jezus

de Christus, blz. 101.) De Heiland

heeft gezegd: 'Ik doe altijd wat [de

Vader] behaagt' (Johannes 8:29).

We weten dat Hij zijn hele leven

consequent goede keuzen heeft

gedaan. Hij had de morele moed om
zijn daden in overeenstemming te

laten zijn met zijn kennis van goed

en kwaad.

President Hinckley heeft gezegd:

'In deze hele wereld is er geen ver-

vanging voor persoonlijke integriteit.

Dat houdt eer in. Dat houdt werk in.

Dat houdt in dat we ons aan ons

woord houden. Dat houdt in dat we
doen wat goed is, ongeacht de

omstandigheden.' (Teachings of

GordonB. Hinckky [1997], blz. 270.)

Laten we eens een paar voorbeel-

den bekijken van jongevrouwen die

van integriteit zijn gaan houden. Zij

hebben gekozen om te doen wat goed

is, ongeacht de omstandigheden.

Een jongevrouw, Brooke, schrijft:

'Deze afgelopen zomer was ik in

de gelegenheid een leidersconferen-

tie bij te wonen. Het kostte me
maar een paar uur om te ontdekken

dat de jongeren van de kerk daar in

de minderheid waren. Ik deelde een

kamer met twee meisjes die heel

aardig waren maar beslist niet

dezelfde normen hanteerden. Als ik

's avonds in de Schriften las, staar-

den ze naar me alsof ik de een of

andere vreemde vogel was. Als zij

het hadden over feestjes waar
gedronken werd, had ik het over

[feestjes] met frisdrank en koekjes.

Ze lachten erom, maar waren altijd

nieuwsgierig.

'Hoewel ik soms bang was, stond

ik altijd voor mijn geloof. Aan het

einde van de conferentie [zei] een

van mijn kamergenoten: 'Ik denk

dat mormonen best cool kunnen
zijn' en dat ze over onze godsdienst

zou nadenken en zich er misschien

wel in zou verdiepen. Ik kwam
erachter dat ik invloed kon hebben

door gewoon voor mijn geloof te

staan.'

Cari had deze ervaring:

'Ik heb altijd geweten wat goed

was, maar ik dacht dat ik mijn eigen

weg kon kiezen. Toen ik me een-

maal op die weg bevond, begon ik

me verloren en verward te voelen.

Uiteindelijk bad ik met een nederig

hart en vroeg ik mijn hemelse Vader

wat ik moest doen. De eerste stap

was andere vriendinnen zoeken. Dat

was niet gemakkelijk omdat ik bij de

'populaire' groep hoorde. Ik ging de

uitdaging aan en deed het gewoon.
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'We vonden het leuk om in het

weekend samen naar films voor

boven de zestien te kijken. Ik had

me voorgenomen om nooit meer
naar dat soort films te kijken. Aan
het begin van een nieuw schooljaar

vroeg een jongen me of ik een film

kwam kijken. Ik vertelde dat ik niet

naar films voor boven de zestien

keek. Hij zei: "Geen probleem! Dan
kijken we toch een andere." Dat is

meer dan eens gebeurd. Ik ben uit

feestjes weggelopen, heb weekends

thuis gezeten en afspraakjes gewei-

gerd omdat ik niet naar films voor

boven de zestien kijk. Dat is de

grootste zegen in mijn leven

geweest. Het is nu gemakkelijker

voor me om op veel andere manie-

ren voor mijn geloof te staan.'

Kristen, een lauwermeisje,

schrijft:

'Ik probeer elke dag als getuige

voor God te staan. Het zijn de

kleine dingen — aardig zijn voor

iedereen met wie ik praat, niet

lachen om een vieze mop, niet rod-

delen, geduldig zijn. Soms zijn die

kleine dingen juist het moeilijkst,

(...) maar ik probeer het steeds

beter te doen. Schriftstudie en

gebed hebben me kracht gegeven—
de moed om voor mijn geloof uit te

komen en met de Heiland mijn
getuigenis van Hem te geven. De
Schriften geven me de kracht om
me in positieve zin te veranderen.'

Luister nu naar wat Salina

schrijft:

'Het afgelopen jaar hebben we
het in het seminarie over Joseph

Smith gehad. Tegen het einde van

het jaar kregen we een geestelijk les

die me voor de rest van mijn leven

beïnvloed heeft. Door al zijn erva-

ringen heen is hij altijd als getuige

blijven staan.

'Terwijl ik zat te luisteren, vroeg

ik me steeds maar af of ik ook
zo sterk kon zijn. Mijn getuigenis

werd die dag versterkt omdat de

Geest me duidelijk maakte dat de

kerk waar was en dat Joseph Smith

een waar profeet was. Als ik net als

hij met beproevingen te maken
kreeg, zou ik met de hulp van de

Heer net zo sterk kunnen zijn.

Daarom deed ik die dag een belofte

dat ik altijd als getuige zou staan.

Als Joseph Smith het kon, kon
ik het ook!'

Deze jongevrouwen leren de

waarde van integriteit. Al deze ver-

halen spelen rond hetzelfde thema.

Herken je dat? Je hebt het al dui-

zenden keren gehoord. Als je in de

Schriften leest en bidt, nodig je de

Geest uit om bij je te zijn.

Toen president Spencer W.
Kimball vijftien was, woonde hij een

ringconferentie bij en hoorde een

spreker vragen of iedereen die de

hele Bijbel had gelezen zijn hand op

wilde steken. Ik heb president

Kimball horen zeggen: 'Het maakte

me niet uit wat anderen dachten. Ik

wist dat ik hem niet gelezen had en

ik schaamde me diep.' Na de bijeen-

komst rende hij zo hard mogelijk

naar huis, greep de Bijbel van de

plank en klom de zoldertrap op. Zijn

broers zeiden plagend: 'Waarom zou

je het proberen? Je krijgt hem toch

nooit uit.' Maar hij kreeg het voor

elkaar. Bijna een jaar later had hij

de Bijbel uit. De integriteit die hij

als vijftienjarige jongen had, was

een van de dingen die hem tot een

groot profeet van God hebben
gemaakt.

Lieve jongevrouwen, ook jullie

kunnen liefde ontwikkelen voor

integriteit als jullie zelfbeheersing

a h o N A

112



aankweken door dagelijks gebed en

schriftstudie. De Heilige Geest kan
jullie inspireren met een groter ver-

langen naar eerlijkheid en integri-

teit. Kom vanavond tot het besluit

om voortaan elke dag van de rest

van je leven in je Schriften te lezen

en te bidden. Zie je, de Schriften en

het gebed horen bij elkaar als frites

en mayonaise. Jij zult erdoor dicht

bij de kerk en dicht bij de Heer blij-

ven.

En denk eraan: naarmate jij

jouw integriteit ontwikkelt, word
je mooier. Door integriteit word
je beter en completer. Van integriteit

gaan je ogen glanzen en stralen

ze een zelfvertrouwen uit dat als

een magneet mensen naar je

toetrekt.

President Hinckley heeft gezegd:

'Er is in deze wereld niets mooier

dan een (...) jongevrouw die rein is

in gedachten, woord en daad.'

(Teachings of Gordon B. Hinckley, blz.

384.)

Net als mijn dochter Becky zul

ook jij op een dag uitkijken naar een

integere jongeman. En een jonge-

man die het priesterschap van God
draagt, zal ook willen trouwen met
een integere jongevrouw.

President Hinckley had gelijk. 'Er

is geen vervanging voor persoonlijke

integriteit. Dat houdt eer in. Dat
houdt werk in. Dat houdt in dat we
ons aan ons woord houden. Dat
houdt in dat we doen wat goed is,

ongeacht de omstandigheden.'
(Teachings of Gordon B. Hinckley, blz.

270.)

Als dienstmaagd van de Heer
Jezus Christus kunnen we het!

Omdat wij ons oprecht inspannen

om onze integriteit te vergroten, kan

God ons daarvoor meer kracht

geven. Ik zal dat herhalen: omdat
wij ons oprecht inspannen om onze

integriteit te vergroten, kan God ons

daarvoor meer kracht geven. Ik

beloof dat jullie, als jullie in de

Schriften lezen en bidden — dat is

de toverformule — , hulp zullen krij-

gen van de Heilige Geest in jullie

edel streven naar versterking en ont-

wikkeling van jullie integriteit. Dat

getuig ik. In de naam van Jezus

Christus. Amen. D

Als getuige staan
Margaref D. Nadauld
Algemeen presidente van de jongevrouwen

Jullie hebben alles wat je nodig hebt om sterk, krachtig en oprecht door

het leven te gaan omdat jullie de Heer aan jullie zijde hebben.

alle omstandigheden en op alle

plaatsen als getuige van God staan.'

Whitney had het hele thema van de

jongevrouwen al uit haar hoofd
geleerd. In feite kwam het door

Whitney's vriendinnen die als

getuige hadden gestaan, dat wij daar

allemaal op die gedenkwaardige dag

aanwezig waren om een dochter van

God te verwelkomen in De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen.

Wat betekent het om te allen

tijde, in alle omstandigheden en op

alle plaatsen als getuige van God te

staan?

Allereerst beloven we dat we van

de Heer zullen houden, Hem altijd

zullen eren — dag en nacht, zomer

en winter, in goede en in slechte tij-

den — de Heer liefhebben en die

liefde tonen door onze manier van

leven. Ook nemen we tijd om Hem
te bedanken, tijd om hulp te vragen,

tijd om zijn leiding te vragen en dan

tijd om te luisteren. Tijd nemen
voor die stille, zachte stem die ons

zal toefluisteren, helpen en moed
geven. Ik zal dat toelichten:

Anja woont in Rusland. Toen ze

nog maar veertien was, kreeg ze van

de zendelingen onderwijs in het

evangelie. Op een goede dag zei

haar leerkracht op school verkeerde

dingen over de kerk en het Boek
van Mormon. Er zaten geen heiligen

der laatste dagen op school om dat

te weerleggen; maar kleine Anja, die

niet eens lid was, alleen maar onder-

zoekster van de kerk, wist dat wat

de leerkracht zei, niet klopte. Voor

de hele klas verdedigde ze het Boek
van Mormon en de kerk. Wat een

moed! Ze vertelde dat wat zij zeiden

Whitney is een heel intelli-

gent meisje van veertien

dat ongeveer een jaar

geleden lid van de kerk is geworden.

Het was een bijzondere ervaring om
bij haar doop haar meisjesvoetbal-

team aanwezig te zien. Ze waren er

al vele keren voor elkaar geweest.

Zo gaat dat met teams, en dit was

een van de beste teams, in voetbal

— en in het leven. Het waren alle-

maal bijenkorfmeisjes, voorbeeldige

getuigen van rechtschapenheid, zelfs

op het veld. Whitney vond het fijn

dat ze daar deel van uitmaakte. Dat
was een goed gevoel.

Na haar doop stond Whitney met
haar vriendin Elizabeth voor ons.

Hun gezichtjes straalden, hun ogen

stonden helder en hun glimlach was

oprecht toen ze deze woorden uit

het hoofd opzegden: 'Wij zijn doch-

ters van onze hemelse Vader, die

van ons houdt, en wij houden van

Hem. Wij zullen te allen tijde, in
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niet waar was, dat zij wist dat het

Boek van Mormon waar was en dat

zij, als iemand de waarheid wilde

weten, hem of haar uitnodigde het

te lezen, zoals zij dat had gedaan.

Toen ging Anja naar huis en ver-

telde de zendelingen dat ze eraan

toe was om zich te laten dopen. Ik

houd van Anja's moed, dat ze op

een belangrijk moment als getuige

stond.

Als getuige staan in alle omstan-

digheden — belangrijk en onbe-

langrijk, in alle gesprekken en

grappen. In spelletjes, boeken die je

leest en muziek die je beluistert, in

doelen die je steunt, in hulp die je

geeft, in kleren die je draagt, in

vriendschappen die je sluit.

Kendra, een lauwermeisje, zegt:

'Ik had nooit gedacht dat ik een

voorbeeld was of "als getuige stond"

als ik goede keuzes deed. Ik pro-

beerde alleen maar goed te leven

om alle zegeningen te verkrijgen die

onze hemelse Vader me beloofd

heeft.'

Als getuige staan in alle omstan-

digheden betekent: altijd vriendelijk

zijn, als eerste iemand groeten, als

eerste glimlachen, als eerste zorgen

dat een vreemde zich erbij voelt

horen, behulpzaam zijn. Denken
aan andermans gevoelens, anderen

erbij betrekken.

Onze hemelse Vader zegent ons

echt als we in alle omstandigheden

onze liefde voor Hem laten zien.

Als laatste zeggen we dat we op

alle plaatsen als getuige zullen staan.

Dat betekent niet alleen in het

openbaar, maar ook onbespied, op

geheime, donkere of lichte plaatsen.

In de kerk, op school, thuis of in de

auto. In de bergen of op het strand.

Op straat of in het park. Op alle

plaatsen staan als een voorbeeld van

een rechtschapen dochter van God.

Ik heb in de New Era gelezen

over Shannon. Haar leerkracht

spreekvaardigheid op de middelbare

school gaf de leerlingen een groeps-

opdracht. Ze moesten een scène uit

een toneelstuk kiezen en voor de

klas opvoeren. Een groep koos een

bedenkelijke scène. De leerkracht

gaf 'omwille van de kunst' toestem-

ming voor die scène. Maar omdat

hij wist dat het aanstootgevend kon

zijn, gaf de leerkracht degenen die

zich er niet lekker bij voelden toe-

stemming om het lokaal te verlaten.

Toen de leerlingen met hun
scène begonnen, was Shannon een

beetje nerveus. Een aantal klasgeno-

ten bloosde en giechelde, maar nie-

mand vertrok. Ze keek naar een
paar vriendinnen van de kerk,

wachtte op een teken van een van

hen om samen het lokaal uit te

gaan. Maar dat gebeurde niet.

Shannon bleef met gebogen hoofd

aan haar tafeltje zitten zodat nie-

mand haar rode wangen kon zien.

Ze voelde zich niet op haar gemak,

maar durfde niet weg te lopen. Het
was tenslotte toch kunst? Shannon
verklaart:

'Op dat moment kwam het

thema van de jongevrouwen in mijn

gedachten: wij zullen te allen tijde,

in alle omstandigheden en op alle

plaatsen als getuige van God staan,

(zie Mosiah 18:9). Ik wist meteen
wat ik moest doen. "Alle plaatsen"

betekent overal, ook in de klas met

mijn vriendinnen.

'Ik stond rustig op en verliet de

klas. Niemand anders stond op.

Niemand applaudisseerde toen ik

wegliep. Niemand werd door mijn

voorbeeld bekeerd. Maar van bin-

nen wist ik dat ik de juiste beslissing

had genomen.' (Shannon D. Jensen,

'Als getuige van God staan', De Ster,

augustus 1999, blz. 8.)

Deze voorbeelden, zusters, heb-

ben allemaal iets gemeenschappe-

lijk. Om als getuige te kunnen
staan, hebben deze jongevrouwen

allemaal hun gezonde verstand

gebruikt. Heb je wel eens van
iemand horen zeggen dat zij haar

gezonde verstand gebruikt? Dat is

een groot compliment. Je gezonde

verstand gebruiken is een teken van

volwassenheid en waarheidsge-

trouwheid. Onze hemelse Vader
heeft ons gevraagd om zaken te

beoordelen. Zoals we lezen in

Moroni, hoofdstuk 7 vers 15: 'Het is

u gegeven om te oordelen, opdat gij

goed van kwaad zult onderscheiden;

en de wijze om te oordelen is even

duidelijk als het verschil tussen het

daglicht en de duistere nacht.' Er

staat dat we het duidelijk kunnen
weten! Hoe? Dat wordt ons in vers

16 heel eenvoudig uitgelegd: 'Want

alles, wat uitnodigt [l] om het

goede te doen, en [2] overreedt in

Christus te geloven, wordt door de
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macht en de gave van Christus uit-

gezonden; daarom zult gij met vol-

maakte kennis kunnen weten, dat

het van God is.' (Nummering toege-

voegd.)

Maar luister hier eens naar, vers

17: 'Doch wanneer iets de mens
overhaalt om f IJ kwaad te doen, [2]

en niet in Christus te geloven, [3]

(...) Hem te verloochenen, [4] (...)

God niet te dienen, dan moogt gij

met volkomen zekerheid weten, dat

het van de duivel is; (...) want hij

beweegt niemand om goed te doen,

nee, niemand.' (Nummering toege-

voegd.) Herinner je je Jozef die naar

Egypte werd verkocht? Hij gebruikte

zijn gezonde verstand toen hij ver-

leid werd door de vrouw van Potifar

om met haar onzedelijkheid te

bedrijven. We lezen in de Bijbel dat

Jozef op dat kritieke moment in zijn

jonge leven opstond en de situatie

uit de weg ging (zie Genesis

39:7-12). Hij bleef niet zitten den-

ken wat hij moest doen. Hij aarzelde

geen moment. Hij stond— hij stond

op dat kritieke moment als een

getuige van rechtschapenheid. Hij

gebruikte zijn gezonde verstand en

dat gaf de doorslag.

Jullie zijn, net als Jozef, van edele

afkomst. Jullie hebben een konink-

lijk erfgoed, want jullie zijn een
geestdochter van God. Jullie zijn

een uitverkoren generatie. Jullie

zijn, al voordat deze wereld gescha-

pen werd, gekozen voor deze tijd.

Jullie zijn in de voorsterfelijke

wereld door God Zelf onderricht.

Het is nu jullie tijd om te staan

voor datgene waarvan je weet dat

het goed is. Jullie moeten beoorde-

len wat goed en wat verkeerd is.

Jullie kunnen niet langer zelfge-

noegzaam zijn of met de massa mee-

doen, of je afvragen wat je moet
doen. Jullie moeten nu besluiten

welke weg je wilt volgen en welk

antwoord je zult geven. Besluit van

tevoren, voordat je onder druk
wordt gezet, waar jij voor staat.

Het geweldige, goede nieuws is

dat jij je tegen elke aanval op jou

kunt verweren. En het is niet eens

zo moeilijk. Gebruik gewoon je

gezonde verstand! Je kunt opstaan

eh een ander televisiekanaal kiezen,

de pornografie op de computer uit-

zetten, een filmzaal verlaten en geen

pikante videofilms huren. Draag
geen onthullende kleding die te

strak zit, te bloot of te kort is. Laat

die in de kast. Of nog beter: laat die

in de winkel. Sta op en ga verleiding

uit de weg, nét als Jozef— alleen,

hij liep niet, hij rende! Dat kun jij

ook, letterlijk en figuurlijk, en dan

zul je veiliger, reiner en geborgener

zijn.

Een manier om Gods plan voor

jou te verstoren is jongevrouwen
ongevoelig maken. Laat ze een
beetje, schijnbaar onschuldig kenni-

smaken met iets wat uiterst vernieti-

gend is, de volgende keer een beetje

meer, de keer daarna nog een beetje

meer, en al gauw, als het tijd is voor

de grote klap, zullen ze die nauwe-

lijks opmerken. Er wordt gezegd dat

je, als je een kikker wilt koken, hem
niet in een pan kokend water moet
gooien. Daar zal hij onmiddellijk

uitspringen. Doe hem in een pan

koud water en voer de temperatuur

dan zo langzaam op dat hij het

gevaar niet eens in de gaten heeft.

Jongevrouwen, ik ben bang dat onze

wereld de neiging heeft om de tem-

peratuur langzaam op te voeren. Let

op. Laat je niet ongevoelig maken
voor het geleidelijke verval van het

gezonde verstand.

Een jongevrouwenkoor zingt een lofzang tijdens de algemene bijeenkomst van de jongevrouwen.
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Als je beelden bekijkt op de tele-

visie, op video, van een film, op

Internet of in tijdschriften zul je een

aantal goede zaken zien, en hoogst-

waarschijnlijk ook zaken die niet

goed zijn. Verkeerd en kwaad kun-

nen acceptabel lijken. Laat je niet in

de maling nemen! Sta gewoon op en

loop weg!

Lieve jongevrouwen, jullie weten

een aantal zaken die de goede men-
sen van de wereld niet weten, omdat
jullie in de waarheid onderwezen
zijn. Jullie hebben alles wat je nodig

hebt om sterk, krachtig en oprecht

door het leven te gaan omdat jullie

de Heer aan jullie zijde hebben. De
Heiland zal jullie door de kracht van

zijn liefde helpen om sterk te blijven.

Zovelen van ons geven om jullie.

Loop met ons mee. Wandel met
God. 'Wees nederig, en de Heer, uw
God, zal u aan de hand leiden, en u

antwoord geven op uw gebeden' (LV

112:10). Leg jouw hand in de zijne

en Hij zal je in vrede leiden.

Samen staan we hier, in het begin

van een nieuw millennium. De pas

gedoopte Whitney en jongevrouwen

over de hele wereld komen samen
om te gedenken dat de geboorte van

de Heiland, de Zoon van God, twee-

duizend jaar geleden heeft plaatsge-

vonden.

Ik vind het opmerkelijk dat de

wereldbevolking nog steeds het jon-

getje gedenkt dat zo lang geleden in

Betlehem is geboren. Wij proberen

zijn levenswijze over te nemen. Hij

wees ons de weg. Wij proberen zijn

leer na te leven. Hij was bereid voor

onze zonden te lijden, omdat zijn

liefde voor ons volkomen was. Hij

schonk ons het recht op bekering.

En Hij stierf om onze opstanding

mogelijk te maken.

Als wij eraan denken wat een fan-

tastisch geschenk Hij ons heeft gege-

ven, wat voor kleins zouden wij dan

voor Hem kunnen doen en voor
onze hemelse Vader die Hem gezon-

den heeft? Wij zouden te allen tijde

kunnen staan als getuige van hun
liefde en hun leringen, in alle

omstandigheden en in alle plaatsen.

Het is mijn gebed dat wij dat zullen

doen. In de naam van Jezus Christus.

Amen. D

Vrouwzijn: de meest

eervolle plaats
President James E. Faust

Tweede raadgever in het Eerste Presidium

Ik beloof jullie, lieve jonge zusters, dat groot geluk en eindeloze vreugde

jullie deel zal zijn, als jullie de gedragsnormen uit het

jongevrouwenprogramma naleven.

Ik zie veel bijenkorfmeisjes en
rozenmeisjes in de zaal en dat doet

mij denken aan de volgende anek-

dote, geschreven door een zuster die

voorbereidingen trof voor een jon-

gevrouwenactiviteit. Het gaat zo:

'Mijn vijfjarige dochtertje vroeg mij

hoeveel "honingkorfjes" ik had. Na
een kort gesprekje begreep ik dat ze

het over de bijenkorfmeisjes had. Ik

telde hoeveel bijenkorfmeisjes we in

onze groep hadden en vertelde het

haar. Ze had voor iedere jongevrouw

een papieren vliegtuigje gemaakt en

was bezig na te tellen hoeveel ze er

nodig had.

'Toen ze klaar was, had ze nog
een paar papieren vliegtuigjes over.

Na enige overdenking zei ze:

"Hoeveel rozenkransjes heb je?'"
1

Vele jaren geleden, in de tijd van

president Heber J. Grant, schreef

het Eerste Presidium:

'In haar ware aard kent De Kerk

van Jezus Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen de vrouw de

meest eervolle plaats in het leven

van de mens toe. Om deze hoog-

waardige positie te behouden en te

verdienen moet de vrouw de deug-

den bezitten die altijd het respect en

de liefde van de mensheid hebben
afgedwongen (...) (want) een mooie

en reine vrouw is het perfecte hand-

werk van God.'
2 Die meest eervolle

plaats legt een zware verantwoorde-

lijkheid op de jongevrouwen om te

allen tijde en op alle plaatsen als

getuige van God te staan.

Het is mij een genoegen bij

jullie, bijzondere jongeda-

mes, jullie leiders en leid-

sters en alle anderen te zijn. Wij

voelen ons vereerd met de aanwe-

zigheid van president Gordon B.

Hinckley, president Thomas S.

Monson en andere algemene auto-

riteiten. Zuster Nadauld, zuster

Thomas en zuster Larsen, ik heb

genoten van uw uitstekende bood-

schap. De muziek van het jonge-

vrouwenkoor is voortreffelijk. Wij

danken allen die aan de video-

opnamen hebben deelgenomen en

de honderden die het algemeen
jongevrouwenpresidium hebben
geschreven hoe ze te allen tijde en

op alle plaatsen als getuige van
God kunnen staan.
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Dat een rechtschapen vrouw zijn

'de meest eervolle plaats in het

leven van de mens' inneemt en het

perfecte handwerk van God is, is

een van de grootste zegeningen voor

de mensheid. Ik vind het fijn als

mijn vrouw, Ruth, en mijn dochters

zeggen: 'Ik ben blij dat ik een vrouw

ben.' Voor mij betekent dit dat zij

hun goddelijke bestemming begrij-

pen. Hopelijk zullen jullie gedu-

rende alle episodes van jullie leven

vreugde vinden in jullie vrouwzijn.

De toekomst ligt voor ons, maar

ook het verleden is interessant. In

1916 was iedere jongevrouw vanaf

veertien jaar een bijenkorfmeisje

totdat zij overstapte naar de ZHV.
Er waren geen rozenmeisjes of lau-

wermeisjes. Een bijenkorfmeisje

moest aan zo'n 374 vereisten vol-

doen om haar onderscheiding te

verdienen. Zo moest zij:

1. 'Gedurende één seizoen goed

voor een bijenkorf zorgen en de

gang van zaken rond de korf leren

kennen.' Ik vraag me af hoeveel ze

gestoken zijn!

2. 'Loop in zes dagen tijd veertig

kilometer op sneeuwschoenen.' Tja,

die opdracht zou in Florida moeilijk

uit te voeren zijn.

3. 'Houd het huis gedurende
twee weken vrij van vliegen of sla

minstens 25 vliegen per dag dood.'

4. 'Verzorg een span paarden,

span ze tenminste vijf keer in [en]

men ze over een afstand van tachtig

kilometer. Dat alles in één seizoen

en zonder hulp of advies.' Toen ik

als jongen een keer blootsvoets een

paard inspande, ging het spontaan

op mijn tenen staan!

De laatste die ik wil noemen is:

'Maak een kwart hectare grond zaai-

klaar door de alsemstruiken en der-

gelijke te verwijderen.'
3
Ik heb dat

werk weleens gedaan. Het is vaak

een warme, akelige klus omdat je de

alsem moet verbranden, maar
gelukkig vind ik dat lekker ruiken.

In 1916 lagen de accenten in het

leven heel anders dan nu. Het ging

om vliegen doodslaan, alsem ver-

branden en paarden inspannen.

Dergelijke praktische behoeften

worden tegenwoordig veel gemak-
kelijker vervuld: het lichtknopje

omzetten, de stand van de thermo-

staat aanpassen. Moderne voorzie-

ningen stellen ons in staat om meer

tijd te besteden aan geestelijke

behoeften en dienstbetoon. Het
basiselement dat altijd in het leven

van jongevrouwen aanwezig behoort

te zijn is dienstbetoon. Door hun
goddelijke rol als verzorgsters kan

het edele vrouwzijn 'de meest eer-

volle plaats in het leven van de

mens' krijgen. Anderen dienen kan

eigenlijk vanaf elke leeftijd. Vaak
worden de waardevolste diensten op

een individuele basis bewezen. Het
hoeft niet grootschalig te zijn, en de

edelste diensten verrichten we in

het gezin.

Ik heb de huidige vereisten voor

het programma Mijn persoonlijke

vooruitgang nog eens gelezen. Er

worden hoge normen in gesteld en

dat geeft aan hoe voortreffelijk jul-

lie, jonge zusters, door jullie kerklei-

ders en -leidsters geleid worden. Ik

beloof jullie, lieve jonge zusters, dat

De jongevrouwen in de tabernakel luisteren aandachtig naar het verloop van de jongevrouwenbi jeenkomst.
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groot geluk en eindeloze vreugde

jullie deel zal zijn, als jullie de

gedragsnormen uit het jongevrou-

wenprogramma naleven.

In de film M;y Fair Lady stelt pro-

fessor Higgins de vraag: 'Waarom
kunnen vrouwen niet meer op man-
nen lijken?' Wat een vreselijke ver-

gissing. Jullie mogelijkheden in de

huidige maatschappij zijn oneindig.

Het duurde lang voordat de bijzon-

dere gaven van de vrouw erkend

werden. In de Woman's Exponent

van 1872 staat dat sommigen die de

status van de vrouw willen verbete-

ren 'zo radicaal in hun extreme
theorieën zijn dat zij haar tegenover

de man willen plaatsen en haar een

afzonderlijk, tegenovergesteld

bestaan willen geven, en om te

bewijzen hoe volledig onafhankelijk

zij is, haar zich de meer laakbare

karaktertrekken van de man laten

eigen maken, die vermeden moeten
worden of door de vrouw moeten
worden verbeterd in plaats van
gekopieerd.'4

Ik vraag mij af of jullie, zusters, de

grootte van je gaven en talenten ten

volle begrijpen en inzien hoe jullie

allen 'de meest eervolle plaats' in de

kerk en in de wereld kunnen verwer-

ven. Een van jullie unieke, kostbare

en sublieme gaven is jullie vrouwe-

lijkheid, met natuurlijke deugd,

goedheid en goddelijkheid. Het gaat

niet om jullie lippenstift, stijlvolle

kapsel en modieuze kleding. Het
gaat om het goddelijke sieraad van

medemenselijkheid. Zij komt tot

uiting in de kwaliteit van jullie ver-

mogen om lief te hebben, in jullie

spiritualiteit, verfijndheid, uitstra-

ling, gevoeligheid, creativiteit,

charme, vriendelijkheid, tederheid,

voortreffelijkheid en stille kracht.

Het uit zich in ieder meisje en iedere

vrouw anders, maar jullie hebben
het allemaal. Vrouwelijkheid is een

deel van jullie innerlijke schoonheid.

Een van jullie specifieke gaven is

jullie vrouwelijke intuïtie. Beperk

jezelf niet. Als je je best doet om te

weten te komen wat de wil" van onze

hemelse Vader voor jou is en je spiri-

tueler wordt, zul je veel aantrekkelij-

ker, ja, zelfs onweerstaanbaar
worden. Je kunt je stralende glim-

lach gebruiken om allen die je dier-

baar zijn en allen die op je pad
komen tot zegen te zijn en grote

vreugde te brengen. Vrouwelijkheid

maakt deel uit van je innerlijke door

God gegeven goddelijkheid. Het is je

niet te evenaren macht en invloed

ten goede. Door jullie hemelse
gaven kunnen jullie kinderen, vrou-

wen en mannen tot zegen zijn. Wees
er trots op dat je een vrouw bent.

Vergroot de waarde ervan. Gebruik

het om anderen te dienen.

Helaas zien wij in de huidige

maatschappij af en toe treurige voor-

beelden van het vrouwzijn. Als we
dé televisiezenders afzoeken naai

iets opbouwends zien we vrouwelijke

boksers en worstelaars. Ik ben van
mening dat de vrouwen in deze tijd

sterk moeten zijn, maar niet in die

zin van het woord. Naar mijn smaak
doen dergelijke activiteiten afbreuk

aan de edele aard van de vrouw.

Jongevrouwen moeten sterk zijn in

rechtschapenheid en, om jullie

thema van dit jaar nog eens aan te

halen, 'te allen tijde en op alle plaat-

sen als getuige van God te staan.'
5

Laat mij even vertellen over een

jongevrouw die opmerkelijke kracht

vertoonde onder zeer tragische

omstandigheden. Op 17 april 1999

boorde een bestelwagen zich in de

flank van een auto en verwondde

De leden van het Eerste Presidium praten na de jongevrouwenbijeenkomst met de leidsters van de
vrouwenorganisaties van de kerk nabij het spreekgestoelte in de Tabernakel.
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Emily Jensen, van zestien, heel ern-

stig. Ze had een schedelbasisfractuur

en lag drie maanden in coma en in

totaal zes maanden in het zieken-

huis. Ze heeft alles als een pasgebo-

ren baby opnieuw moeten leren.

Het zou gemakkelijker zijn geweest

om het op te geven, maar het woord

opgeven komt niet in Emily's woor-

denboek voor. Ze werkt zo hard om
te herstellen dat het vergelijkbaar is

met iemand die elke dag een mara-

thon van veertig kilometer loopt.

Haar geloof, moed en doorzettings-

vermogen hebben veel andere

patiënten in het ziekenhuis gesterkt

en gemotiveerd.

Emily oefent nog steeds heel hard

om weer te leren praten. Niettemin

vraagt ze de verpleegsters, technici

en therapeuten onbevreesd: 'Bent u

mormoon?' Als ze ontkennend ant-

woorden, zegt ze in haar onbeholpen

zinnen: 'Maar dat zou u moeten zijn.

Lees het Boek van Mormon.' Emily

heeft haar moeder gedicteerd wat ze

in vijf exemplaren van het Boek van

Mormon wilde schrijven, die ze voor

haar vertrek uit het ziekenhuis aan

een dokter, drie therapeuten en een

technicus heeft gegeven.

Emily kreeg een goede band met

een specialiste die helemaal inactief

was. Ze baden samen in Emily's

kamer in het ziekenhuis. In moeilijk

verstaanbare taal, maar met een

sterke en duidelijke geest zei Emily

tegen haar dat ze naar de kerk terug

moest keren. Die vrouw schreef

haar later: 'Ik wil je hartelijk bedan-

ken voor het Boek van Mormon dat

je me gegeven hebt. Ik moest huilen

toen ik las wat je voorin had
geschreven. Ik weet zeker dat ik op

een goede dag net zo veel van dit

boek zal houden als jij.'

Onlangs had Emily een fantasti-

sche dag op haar middelbare school

in Salt Lake City. De leerlingenraad

koos haar dit jaar uit als leerling van

het jaar, vanwege haar buitenge-

wone moed. Terwijl zij aan de arm

van de voorzitter van de studenten-

raad naar voren schuifelde, gaven

haar klasgenoten haar een staande

ovatie. Hoewel ze nog steeds iedere

dag therapie heeft, wordt haar leven

toch bepaald door haar geestelijke

identiteit, haar goedheid, haar vrien-

delijkheid en haar sterke getuigenis.
6

Ik vraag mij af hoe de vereisten

voor een jongevrouwenonderschei-

ding in het jaar 2016 eruit zullen

zien. Hopelijk zullen de waarden en

normen van de jongevrouwen in toe-

nemende mate op spiritualiteit en

dienstbetoon gericht worden.
Vrouwen zullen in de toekomst, net

als in het verleden, geluk en voldoe-

ning ondervinden als zij gehoor
geven aan de diepste gevoelens van

hun ziel. Zoals Ralph Waldo
Emerson heeft gezegd: 'Wat achter

ons ligt en wat voor ons ligt is onbe-

tekenend vergeleken bij wat in ons

ligt.' Wij kunnen allemaal gemoeds-

rust en kennis van onze ware identi-

teit hebben, als we weten, zoals Tevje

in Fiddler on the Roof zegt 'wie we zijn

en wat God van ons verlangt.'

Jongevrouwen, jullie moeten nog

persoonlijke doelen hebben naast de

uitstekende doelen die in het jonge-

vrouwenprogramma worden beschre-

ven. Daartoe moeten doelen op het

gebied van opleiding en het leren van

vaardigheden behoren. Een jonge

moeder die mij dierbaar is, zei

onlangs tegen een groep jongevrou-

wen dat doelen overeen moeten
komen met de vreugden van het

vrouwzijn. Maar, zei ze, die doelen

moeten niet zo streng en strak zijn

dat je niet naar de influisteringen van

de Geest luistert. Blijf je hart en je

verstand openstellen om de wil van

de Heer voor jou te weten te komen.

Als getuige staan heeft allerlei

betekenissen. Het omvat de manier

waarop wij ons gedragen, hoe we
spreken en hoe we ons kleden. Als

je overweegt of een bepaalde jonge-

man je partner zou kunnen worden,

geef dan gehoor aan het advies dat

president David O. McKay een aan-

tal jaren geleden heeft gegeven: 'Hij

moet nooit proberen misbruik van je

te maken. Als hij ook maar enigszins

geneigd is jou voor zijn eigen gemak
of bevrediging te gebruiken, kun je

er zeker van zijn dat dit niet door

liefde is ingegeven.' 7 Het is heel

natuurlijk dat jongemannen en jon-

gevrouwen zich tot elkaar aange-

trokken voelen, maar ze moeten
zich aangetrokken voelen op de

manier van God en niet op twijfel-

achtige manieren, zoals onfatsoen-

lijke kleding. De door God gegeven

aantrekkingskracht omvat je per-

soonlijke charme, schoonheid, fat-

soen en goedheid.

Als sterke jonge priesterschapsdra-

gers zien dat een meisje zich niet net-

jes kleedt, willen ze meestal niet met

haar uitgaan omdat haar normen niet

overeenkomen met hun eeuwige
vooruitzichten. Onbetamelijkheid in

vrouwen geeft hun een goedkoop
aanzien. Het brengt je in verlegen-

heid en leidt tot het verlies van
respect. Hiermee zal een meisje geen

goede, eerbare jongeman winnen die

met een rechtschapen jongevrouw in

de tempel wil trouwen. Jullie hebben

misschien moeite om een ingetogen

jurk voor het bal te kopen. Misschien

kun je hem zelf maken? Daar heb je

misschien wat hulp bij nodig, maar
die is er in overvloed.

Mijn lieve jonge zusters, jullie

hebben een heerlijke toekomst. Hij

kan je mooiste dromen en verwach-

tingen overtreffen. Niet alles in je

leven zal zo verlopen als je het

gehoopt of gepland had. Maar als je

zó leeft dat je de wil van de Heer
kunt leren kennen, zul je gemoeds-

rust en veel geluk vinden. Jullie zul-

len dan behoren tot hen die 'de

meest eervolle plaats in het leven

van de mens' zullen genieten.

Ik bid dat de Heer jullie allen zal

zegenen met een besef van jullie

individuele waarde en met het

begrip dat 'een mooie reine vrouw
het perfecte handwerk van God is.'

In de naam van Jezus Christus.

Amen. D

NOTEN
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Zij hebben ook tot ons

gesproken

Verslag van de 170ste aprilconferentie van 1-2 april 2000 voor de

kinderen van de kerk

President Gordon B. Hinckley:

Jezus is mijn Vriend. Niemand anders

heeft mij zoveel gegeven. (...) Hij

heeft zijn leven voor mij gegeven.

Alleen een God kon dat. Ik hoop
dat ik het waardig ben een vriend

voor Hem te zijn. (. . .) Hij is mijn

Voorbeeld. (. . .) Hij is mijn Leraar.

(. . .) Hij is mijn Genezer. (. . .) Hij is

mijn Leider. (. . .) Hij is mijn Heiland

en Verlosser. (. . .) Hij is mijn God en

mijn Koning.

President Thomas S. Monson,
eerste raadgever in het Eerste

Presidium: Iedere zendeling die aan

een heilige roeping gehoor geeft, is

een dienstknecht van de Heer, wiens

werk dit waarlijk is. Vrees niet, jon-

gemannen, want Hij zal bij jullie zijn.

President James E. Faust, tweede

raadgever in het Eerste Presidium:

Nu we een nieuw tijdperk zijn inge-

gaan blijft er maar één veilige koers

over— in geloof voorwaarts streven.

Geloof zal ons sterke schild zijn tegen

de vurige pijlen van Satan.

President Boyd K. Packer,

waarnemend president van het

Quorum der Twaalf Apostelen:

Wij hoeven niet bang te zijn voor de

toekomst. We hebben alle reden om
blij te zijn en weinig reden om bang

te zijn. Als wij de aanwijzingen van

de Geest volgen, zullen we veilig

zijn, wat de toekomst ook mag bren-

gen. Hij zal ons tonen wat we moe-

ten doen.

Ouderling Joseph B. Wirthlin,

van het Quorum der Twaalf
Apostelen: Je hemelse Vader— die

het zelfs weet als er een mus neer-

valt — kent je verdriet. Hij heeft je

lief en heeft het beste met je voor.

Twijfel daar nooit aan.

Ouderling Harold G. Hillam,

van het Presidium der Zeventig: Je

moet je gedachten zó rein houden
dat je gevoelig zult zijn voor de

zachte influisteringen van de Geest.

Blijf weg bij kwade dingen die goede

gedachten wegjagen.

Ouderling Gary J. Coleman,
van de Zeventig: God heeft beloofd

dat de Heilige Geest tot een ieder

van ons zal getuigen dat waarheid is

hersteld. De Heilige Geest getuigt

dat Joseph Smith door God werd
geroepen om een bijzondere getuige

van Christus en zijn evangelie te

zijn. We kunnen de waarheid te

weten komen van alles wat God
door de macht van de Heilige Geest

heeft geopenbaard.

Ouderling Yoshihiko Kikuchi,

van de Zeventig: Je woonde eens

thuis bij onze hemelse Vader. Ik

weet dat onze hemelse Vader een

bijzonder plan voor je heeft, en dat

je gezin eeuwig kan zijn. Laten we
naar huis gaan. Laten we zo leven

dat we naar huis kunnen gaan,

naar waar onze hemelse Vader
woont.

Coleen K. Menlove, algemeen

jeugdwerkpresidente: Als wij Gods
wetten niet gehoorzamen, onder-

gaan we de straffen, maar als we
gehoorzamen, oogsten we geluk (zie

2Nephi2:10).D
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Kerknieuws

Nieuwe algemene autoriteiten, zes

nieuwe tempels

Hoewel het nieuwe Conferentie-

centrum het voorwerp van
veel aandacht was tijdens de 170 ste

algemene aprilconferentie, waren er

nog veel andere aanwijzingen van

geestelijke groei en vooruitgang in

de kerk. Twee leden van het Tweede

Quorum der Zeventig werden
gesteund als lid van het Eerste

Quorum, twee andere mannen wer-

den gesteund als lid van het Eerste

Quorum, en vijf broeders werden

gesteund als lid van het Tweede
Quorum der Zeventig. Bovendien

werden er 39 nieuwe gebiedszeven-

tigen gesteund, en werden er plan-

nen aangekondigd voor de bouw
van zes nieuwe tempels.

Tijdens de zaterdagmiddagbijeen-

komst werden ouderling Lance B.

Wickman en ouderling Lynn G.

Robbins werden toegevoegd aan het

Eerste Quorum der Zeventig.

Ouderling Wickman, een jurist die

werkzaam is als algemeen juridisch

adviseur van de kerk, werd op 2

april 1994 gesteund als lid van het

Tweede Quorum der Zeventig.

Ouderling Robbins, die tot zijn roe-

ping tot voltijds dienstbetoon in de

kerk zakenman was, was sinds 5

april 1997 werkzaam als lid van het

Tweede Quorum der Zeventig.

Verder werden de ouderlingen

Donald L. Hallstrom en Ronald A.

Rasband gesteund als lid van het

Eerste Quorum. De ouderlingen

Douglas L. Callister, Darwin B.

Christenson, Keith Crockett, H.

Aldridge Gillespie en Robert C.

Oaks werden gesteund als nieuw lid

van het Tweede Quorum. (Zie de

bijgaande biografische artikelen.)

De 39 nieuwe gebiedszeventigen

komen uit de hele wereld: 16 uit de

Verenigde Staten; 4 uit Brazilië; 4

uit de Filipijnen; 3 uit Colombia; 3

uit México; en 1 elk uit Argentinië,

Australië, Canada, Groot-

Brittannië, Guatemala, Japan, Peru,

Zweden en Tahiti.

In zijn slotwoord kondigde presi-

dent Hinckley de plannen voor zes

nieuwe tempels aan, die zullen wor-

den gebouwd in Aba (Nigeria),

Asunción (Paraguay); Helsinki;

Lubbock (Texas); Snowflake

(Arizona) ; en een in het driesteden-

gebied in de staat Washington. 'Zo

blijven we dus de tempels dichter bij

de mensen brengen', zei hij.

President Hinckley vertelde over

de geplande inwijding van de tem-

pels in Palmyra en Fresno in de

week na de conferentie, en voegde

daaraan toe: 'We zijn van plan om
in het jaar 2000 36 nieuwe tempels

in te wijden. Ik denk dat we dat wel

voor elkaar zullen krijgen. En er is

een aanzienlijk aantal tempels, nu

in aanbouw of aangekondigd, die

pas in 2001 of 2002 zullen worden

voltooid.'

Na de zaterdagmorgen- en zon-

dagmorgenbijeenkomsten van de

conferentie konden veel kerkleden

kijken naar een videoproductie met

de titel Special Witnesses of Christ,

waarin leden van het Eerste

Presidium en het Quorum der

Twaalf hun getuigenis van de

Heiland geven. Hun getuigenissen

waren opgenomen in Salt Lake City,

op andere kerkhistorische plekken

en in het heilige land. Special

Witnesses of Christ wordt in 26 talen

vertaald en wordt beschikbaar

gesteld via de distributiecentra van

de kerk (catalogusnummer 53584

[120 voor het Nederlands]). D

Conferentie
vertolkt in 48 talen

De algemene aprilconferentie

2000 werd vertolkt in 48 talen,

waaronder voor het eerst in het

Albanees, Amhaars (gesproken in

Ethiopië), Cebuano en Ilokano

(gesproken in de Filipijnen) en

Kiribati (gesproken op de Kiribati-

eilanden)

.

De vertolking was voor niet-

Engelstalige bezoekers in alle 48 talen

te beluisteren in het Conferentie-

centrum en in de extra faciliteiten op

Temple Square. 22 van de 48 talen

werden via de satelliet uitgezonden;

in andere talen werden er conferen-

tievideo's gedistribueerd.

Het vertolken van de conferentie

begon in 1961 in vier talen —
Nederlands, Duits, Samoaans en

Spaans. Dit jaar werd de vertolking

vanuit de veertig tolkcabines in de

Tabernakel tot stand gebracht door

meer dan 350 vrijwilligers, van wie

de meesten de desbetreffende taal

als moedertaal hebben. De vertol-

king van de algemene oktoberconfe-

rentie 2000 zal na de voltooiing van

de 57 nieuwe tolkcabines vanuit

het Conferentiecentrum verricht

worden.

De conferentiebijeenkomsten

werden in 48 talen vertolkt.
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Zes nieuwe tempels ingewijd

De Ciudad Juarez-tempel staat in Noord-Mexico, ten zuiden van de
Rio Grande bij El Paso

Ciudad Juarez-
tempel (Mexico)

p

inclusief veel uit El Paso (Texas),

wat vlak over de grens ligt, woonden
de inwijdingsdiensten bij. D

Hermosillo
Sonora-tempel
(Mexico)

President Hinckley wijdde op 27

februari in vier diensten de
nieuwe Hermosillo Sonora-tempel in.

'De plek waar heilige verordenin-

gen zullen worden bediend voor
zowel de levenden als de doden is

heilig voor ons. Hier zal het enige

gezag op aarde worden uitgeoefend

dat zich verder uitstrekt dan de sluier

van de dood, het enige gezag dat van
kracht is in de werelden hierna', zei

hij in het inwijdingsgebed.

Andere algemene autoriteiten die

Andere kerkleiders die deelnamen

aan de inwijdingsdiensten aren ouder-

ling Henry B. Eyring van het Quorum deelnamen aan de inwijdingsdienst

der Twaalf Apostelen en ouderling waren ouderling Henry B. Eyring

David R. Stone van de Zeventig, eer- van het Quorum der Twaalf
resident Gordon B. Hinckley pre- ste raadgever in het presidium van Apostelen en ouderling Lynn A.
sideerde de eerste van zes inwij- het gebied Mexico-Noord. Mickelsen van de Zeventig, presi-

dingsdiensten in de Ciudad
Juarez-tempel op 26 februari.

President Thomas S. Monson, eerste

raadgever in het Eerste Presidium,

presideerde de daaropvolgende inwij-

dingsdiensten op 26 en 27 februari,

terwijl president Hinckley doorreisde

naar Hermosillo (Mexico)

.

'Moge [de tempel] een huis van
liefde zijn waar zij die er werken
beseffen dat de hier verrichtte ver-

ordeningen, zowel die voor de
levenden als die voor de doden,
ertoe bijdragen dat de grote voorzie-

ningen van de verzoening van uw
Zoon tot stand gebracht worden', ,

èvj

• i TT- 11 • i Wm
vroeg president Hinckley in het

inwijdingsgebed. Hij deed ook een

beroep op God om 'dit fijne land,

México, te zegenen zodat het zal

verrijzen en zal schitteren onder de

landen op aarde.'

Meer dan achtduizend leden, dent van het gebied Mexico-Noord.

De Hermosillo Sonora-tempel is bestemd voor leden in het noordwesten
van Mexico.

L I A H O N A

122



De Albuquerque-fempel is niet alleen bestemd voor leden uit New Mexico,

maar ook voor leden uit delen van Arizona en Colorado.

De Oaxaca-tempel in Mexico is bestemd voor leden in het zuidmidden van
het land, rijk aan geschiedenis en traditie.

President Hinckley sprak over

het verdriet dat vader Lehi onge-

twijfeld gevoeld heeft vanwege de

langdurige verdrukking van zijn

nakomelingen, en de vreugde die

de profeet ongetwijfeld zou heb-

ben bij het zien dat zijn nageslacht

de zegeningen van de tempel
krijgt.

:

Meer dan 10.500 mensen
bezochten de tempel tijdens de

open dagen. Een vrouw die deel

uitmaakte van een groep leidingge-

venden uit de plaatselijke overheid,

sprak over de vrede en rust die ze

er voelde, en voegde daaraan toe:

'Het is een andere wereld, heel

anders.'

Bijna zesduizend leden woonden
de inwijdingsdiensten bij.

Tragisch genoeg liet een lid, Rosa

Hermelinda Garcïa de Espinoza, het

leven op de thuisreis na de inwijding,

toen de bus die op weg was naar Los

Moehis (Sinaloa) bij een ongeluk

betrokken raakte. Eenentwintig
andere leden raakten daarbij

gewond. D

Albuquerque-
tempel (New
Mexico)

De eerste tempel van New
Mexico werd op 5 maart in vier

diensten ingewijd door president

Hinckley.

In het inwijdingsgebed vroeg

president Hinckley of de tempel

'een wijkplaats van vrede, een toe-

vluchtsoord weg van het lawaai

van de wereld' mocht zijn. (. . .)

'Moge het licht van het evangelie

dat van deze heilige tempel uitgaat

in de hele gemeenschap te voelen

zijn.'

.Ouderling Dallin H. Oaks van

het Quorum der Twaalf Apostelen

en ouderling Neil L. Andersen van

de Zeventig, tweede raadgever in

het presidium van het gebied
Noord-Amerika-Zuidwest, namen
ook deel aan de inwijdingsdien-

sten. D

Oaxaca-tempel
(Mexico)

De Oaxaca-tempel werd op 11

maart in vier diensten ingewijd

door president James E. Faust,

tweede raadgever in het Eerste

Presidium. Het was de eerste tempel

die door president Faust werd inge-

wijd.

In het inwijdingsgebed zei hij

namens andere leden: 'Wij hebben

verlangd naar de dag dat er een
huis des Heren dichter bij ons zou

worden gebouwd, opdat wij hier

vaak mochten komen om U in

geest en in waarheid te aanbidden,

en om de verordeningen voor zowel

de levenden als de doden te ont-

vangen die leiden tot de onsterfe-

lijkheid en het eeuwige leven, door

de grote verzoening die tot stand is

gebracht door onze Verlosser, uw
geliefde Zoon.'

Andere algemene autoriteiten die

deelnamen aan de inwijdingsdien-

sten waren ouderling Richard G.
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De Tuxtla Gutiérrez-tempel bevindt zich in Chiapas, de zuidelijkst gelegen

deelstaat van Mexico, dichtbij de grens met Guatemala.

Scott van het Quorum der Twaalf

Apostelen en ouderling Carl B. Pratt

van de Zeventig, president van het

gebied Mexico-Zuid.

Ruim 10 duizend mensen bezoch'

ten de tempel tijdens de open
dagen. Een van de opmerkingen die

bezoekers maakten: 'Je kunt hier

vrede voelen, rust. Het is hemels!'

Een lid zei na de rondleiding door

de tempel met tranen in zijn ogen

dat hij wist dat 'de Heer ons heel

erg liefheeft, en nu we deze tempel

in onze stad hebben, lijkt het wel of

Hij dichterbij ons gekomen is.'

De inwijdingsdiensten trokken

meer dan achttienduizend leden.

het inwijdingsgebed.

'Zegen deze kinderen van U.

Verhef hen uit de diepten van de

armoede. Geef hen nieuw licht en

begrip. Laat hen zich verheugen in

uw zorg voor hen.'

Ouderling Richard G. Scott van

het Quorum der Twaalf Apostelen

en ouderling Carl B. Pratt van de

Zeventig, president van het gebied

Mexico-Zuid, namen ook deel aan

de inwijding.

Meer dan 3.300 leden woonden
de vier inwijdingsdiensten bij.

Tempelpresident Enrique Sanches

zei dat de nieuwe tempel voor veel

leden in dat gebied een droom is die

uitkomt.

Louisville-tempel

(Kentucky)

P;
Iresident Thomas S. Monson,
eerste raadgever in het Eerste

Presidium, wijdde op 19 maart in

vier diensten de nieuwe Louisville-

tempel in.

'Het is uw huis, een heilige plek.

Wij bidden dat Gij het zult bezoe-

ken en uw Heilige Geest hier zult

laten verblijven nu het werk van de

verlossing binnen deze muren voort-

gezet wordt', zei hij in het inwij-

dingsgebed.

'Wij smeken U, grote Elohim, dat

uw eeuwige doeleinden, uw grote

plan van geluk voor uw kinderen,

zal bloeien en groeien in dit deel

van uw wijngaard', zei hij.

Ouderling Russell M. Nelson van

het Quorum der Twaalf Apostelen

en ouderling Loren C. Dunn van de

Zeventig, president van het gebied

Noord-Amerika-Oost, namen ook

deel aan de inwijdingsdiensten.

Meer dan achtduizend leden

woonden dé vier inwijdingsdiensten

bij/D

De Louisville-tempel (Kentucky) is bestemd voor 36 duizend leden in

tien ringen.

Tuxtla Gutiérrez-

tempel (Mexico)

De Tuxtla Gutiérrez-tempel, in

de deelstaat Chiapas aan de

zuidgrens van Mexico, werd op 12

maart in vier diensten ingewijd door

president James E. Faust.

'Wij bidden dat de getrouwe hei-

ligen van dit tempeldistrict op
mogen zien naar dit heilige gebouw,

hier vaak mogen komen, en van de

heerlijke zaken mogen proeven die

hier worden aangeboden', zei hij in

L I A H O
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Nieuwe algemene

autoriteiten

Ouderling Douglas L.

Callister

van de Zeventig

In
zijn jeugd vergezelde Douglas L.

Callister vaak zijn vader en zijn

grootvader die in het kader van hun
kerkroeping leden bezochten, bij-

eenkomsten presideerden of tijdens

haardvuuravonden spreekbeurten

hadden. 'Zij wilden dat hun nako-

melingen hen het priesterschap zou-

den zien eren', zegt ouderling

Callister. 'En bij het rijden van en
naar bijeenkomsten, vertelden zij

altijd over hun ervaringen en gaven

zij hun getuigenis.'

Die zorgvuldige vorm van onder-

wijzen heeft een belangrijke rol

gespeeld in de voorbereiding van
ouderling Callister op zijn werk-

zaamheden in het Tweede Quorum
der Zeventig. 'Een levensverande-

rende ervaring voor mij,' zegt ouder-

ling Callister, 'was de training die ik

kreeg van generaties familieleden

die allemaal bereid waren om mij

iets te leren.' Ouderling Callister

onderwijst zijn eigen nakomelingen

op dezelfde wijze als zijn eigen vader

en grootvader hem onderwezen.

Ouderling Callister werd op 17

februari 1939 geboren in Glendale,

Californië, in het gezin van Reed E.

Callister en Norinne Richards
Callister. Ouderling Callister zegt

dat hij zich niet kan herinneren ooit

geen getuigenis gehad te hebben.

Vanwege dat getuigenis heeft ouder-

ling Callister het evangelie en zijn

gezin altijd voorop gezet, ook tijdens

zijn studie aan de Brigham Young
University, de University of

Southern California en Harvard, en

tijdens de periode waarin hij zijn

eigen advocatenkantoor had. 'Het

evangelie is nooit bijzaak geweest in

mijn leven — het is altijd mijn
leven geweest', zegt hij. 'Mijn werk
was bijzaak.'

Ouderling Callister is werkzaam
geweest als bisschop, ringpresident,

zendingspresident, seminarieleer-

kracht, jongemannenpresident, ver-

zegelaar in de tempel, regionaal

vertegenwoordiger en gebiedszeven-

tig-

Zijn vrouw, Jeannette McKibben,

ontmoette hij tijdens een dans-

avond voor jonge volwassenen kort

na zijn zending in Zwitserland. 'Ik

had een hele hoge opinie van haar,

niet alleen omdat ze knap was, maar
ook omdat ze zich veel aantrok van
de behoeften van andere mensen',

zegt hij. Broeder en zuster Callister

traden in 1962 in de Los Angeles-

tempel in het huwelijk en hebben
nu zes kinderen en elf kleinkinde-

ren. Ze wonen in La Canada
(Californië)

.

Ouderling Callister voelt zich

verootmoedigd maar dankbaar van-

wege de kans die hij heeft om als

getuige van de Heiland op te treden.

'Het is een bijzondere taak om tot de

volken van de wereld te getuigen

van de naam van Jezus Christus',

zegt hij. 'Ik wil dat altijd met grote

nederigheid en waardigheid doen.'

Ouderling Darwin B.

Christenson

van de Zeventig

Ouderling Darwin B.

Christenson, nieuw lid van het

Tweede Quorum van de Zeventig,

zegt dat zijn getuigenis van het evan-

gelie, het eeuwige gezin en de macht

van het priesterschap gesterkt zijn

door ervaringen met zijn kinderen.

Niet lang nadat zijn vrouw en hij

kort na de geboorte van een kind het

tragische verlies te verwerken had-

den gekregen van die baby, werd hun
volgende kind, Stephen, te vroeg

geboren. Omdat de longen van de

baby onderontwikkeld waren, had hij

volgens de artsen maar 50% kans om
te overleven.

Ouderling Christenson en een

van zijn huisonderwijzers gaven de

piepkleine baby, die in de couveuse

lag, omringd door slangetjes en
medische apparatuur, een zalving.

Daarna, zegt ouderling Christenson,

'zei ik mijn vrouw dat ze zich geen

zorgen moest maken, dat alles in

orde zou komen.' De volgende och-

tend vertoonde Stephen, geheel

volgens het gevoel dat ouderling

Christenson gekregen had, duide-

lijke tekens van verbetering. Nu is

Stephen de vader van drie jongens.

Ouderling Christenson komt uit

Idaho — hij werd op 11 augustus

1935 geboren in Firth, en groeide op

in Blackfoot. Op 19 januari 1962,

twee jaar na zijn terugkeer uit de

Braziliaanse Zending, trad hij in de

Idaho Falls-tempel in het huwelijk

met Sandra Joelene Lyon. Zij hebben
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vier kinderen, waarvan er drie nog

in leven zijn, en tien kleinkinderen.

Ouderling Christenson haalde

aan de Idaho State. University zijn

baccalaureaat in bedrijfsmanage-

ment. Vervolgens werkte hij voor de

belastingcommissie van de staat

Idaho en de onderafdeling belastin-

gen van de afdeling financiën van

de kerk. In 1981 keerde hij terug

naar Brazilië, dit keer als president

van het zendingsgebied Sao Paulo

(Brazilië-Noord) . 'We hadden daar

fantastische dingen meegemaakt',

herinnert hij zich. 'We waren vaak

getuige van de bescherming die de

Heer onze zendelingen gaf, en we
zagen velen van hen leren om sterk

op de Geest te .vertrouwen.'

Ouderling Christenson is ook werk-

zaam geweest als bisschop, hoge-

raadslid, raadgever in twee
ringpresidiums, en . tempelschrijver

in de Idaho Falls-tempel.

'De kerk is het middelpunt van

ons leven', zegt ouderling

Christenson. 'Wij hebben de Heer
lief, hebben het evangelie lief, en

hebben de leden van de kerk lief.

Het is een overweldigende zegen om
de leden te kunnen dienen en bij

hen te kunnen zijn in het kader van

deze roeping.' D

Ouderling Keith

Crockett
van de Zeventig

Ik
ben maar een boerenjongen die

is opgegroeid met koeien melken

en trekkers rijden', zegt ouderling

Crockett van zichzelf, maar zijn

levenslange evangelieonderwijs en

werkzaamheden in de priesterschap

onthullen dat deze man sterk toege-

wijd is aan Gods koninkrijk.

Ouderling Crockett werd op 15

januari 1934 geboren in Pima
(Arizona), een agrarische gemeen-

schap die gesticht was door HLD-
pioniers, en daar is hij ook
opgegroeid. Zijn ouders, Wilford W.

Crockett III en Jacy Boggs

Crockett, waren sterk in het evan-

gelie en leerden hem juiste beginse-

len. Toen hij op een keer naar een

dansavond wilde gaan in plaats van

een kerktaak te vervullen, zei zijn

vader: 'Een man op wie men niet

kan vertrouwen, is niets waar.' Van

toen af aan was ouderling Crockett

vastbesloten om alle taken uit te

voeren die hij in de kerk kreeg, of

dat nu een taak als jeugdwerkleer-

kracht, als ringpresident of als zen-

dingspresident was.

Na zijn zending in Uruguay en

het halen van een graad aan de

University of Arizona, werd hij

muziekleraar aan een school voor

voortgezet onderwijs. Toen hij zag

dat de footballcoach hulp nodig

had, bood hij aan om de spelers de

eerste beginselen van het football bij

te brengen als de coach alle jongens

naar het koor zou sturen. Die rege-

ling werkte, en zowel de football-

ploeg als het koor hadden veel

succes. 'Ik vond het heerlijk om met

die kinderen te werken', zegt ouder-

ling Crockett.

Na een 34-jarige carrière in

dienst van de kerkelijke onderwijs-

instellingen in Mesa, Tempe,
Flagstaff en Thatcher (Arizona), is

hij vier jaar geleden met pensioen

gegaan, en hij woont nu in Pima, op

minder dan een kilometer afstand

van zijn geboorteplek.

Ouderling Crockett trad op 5

september 1957 in de Arizona-tem-

pel in het huwelijk met Kathleen

McBride, dochter van Herald en

Fay Nelson McBride. Zij hebben zes

kinderen en 22 kleinkinderen.

'Ik heb altijd al een getuigenis

gehad van het evangelie van Jezus

Christus', zegt ouderling Crockett.

'Luisterde ik naar de algemene

autoriteiten, dan zei ik tegen

mezelf: "Ik weet dat dit waar is. Ik

wil het ook aan andere mensen
vertellen, zodat zij zich net zo kun-

nen voelen als ik."' Als nieuw lid

van het Tweede Quorum der

Zeventig kijkt hij uit naar de vele

kansen die hij zal krijgen om dat te

doen. D

( \
/

Ouderling H.

Aldridge Gillespie
van de Zeventig

Toen ouderling H. Aldridge

Gillespie in maart 1958 werk-

zaam was als een van de eerste zen-

delingen in de Spaanstalige

West-Amerikaanse Zending, maakte

hij iets mee dat een enorme uitwer-

king op zijn leven zou hebben.

Ouderling Spencer W. Kimball van

het Quorum der Twaalf Apostelen

(1895-1985) had de opdracht

gekregen om het zendingsgebied

officieel te organiseren, en de jonge

ouderling Gillespie, die pas was

geroepen als tweede raadgever in

het zendingspresidium, kreeg de

gelegenheid om ongeveer twee

weken lang zijn 'chauffeur, kamerge-

noot en metgezel' te zijn.

'Ouderling Kimball had bijzon-

dere geestelijke vermogens die mijn

hart raakten en grote invloed had-

den op mijn opinie hoe het leven

moest zijn en wat voor leven ik

moest leiden', herinnert ouderling

Gillespie zich. 'Mijn ideeën over

hoe een mens moet zijn, hoe een

gezin moet zijn, en hoe mensen
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zich behoren te gedragen, werden
enorm beïnvloed in die korte

periode.'

Hij werd op 22 mei 1935 gebo-

ren in Riverside (Californië) , maar
bracht zijn jeugd in Utah door. Zijn

vrouw, Virginia Ann Larsen, ont-

moette hij in Manti (Utah), en op

18 juli 1958 traden zij in de M anti-

tempel in het huwelijk.

De jaren na hun huwelijk waren

druk: broeder Gillespie vervolgde

zijn universitaire studie en behaalde

diverse graden, en was bovendien

werkzaam in diverse leiderschaps-

functies in de kerk, terwijl zuster

Gillespie thuisbleef met hun kleine

kinderen.

'We waren arm in die tijd, maar

onze hemelse Vader steunde ons',

zegt ouderling Gillespie. 'We had-

den geloof dat, als we maar gewoon
doorgingen en kinderen kregen, er

een manier voor ons zou worden
verschaft om te verkrijgen wat
we nodig hadden — en dat

gebeurde ook.'

Ouderling Gillespie haalde zijn

baccalaureaat en doctoraal in de

civiele techniek aan Utah State

University, en een doctorsgraad

aan de University of Arizona. Na
enkele jaren aan de University of

Oklahoma werkzaam te zijn

geweest als hoogleraar, was hij

zeventien jaar werkzaam als direc-

teur van het Transportation
Safety Institute van de

Department of Transportation van
de VS. in Oklahoma-Stad. Hij is

werkzaam geweest als ringpresi-

dent, regionaal vertegenwoordiger

en patriarch, en ten tijde van zijn

roeping als lid van het Tweede
Quorum der Zeventig was hij pre-

sident van het zendingsgebied
Tampico (Mexico). Ouderling
Gillespie en zijn vrouw hebben
vijf kinderen en veertien kleinkin-

deren.

'Al vanaf het begin van ons
huwelijk hebben we ons toegewijd

aan de dienst van de Heer', zegt

ouderling Gillespie. 'We hebben de

Heer allebei zeer lief, en vinden dat

we zeer bij Hem in de schuld staan

wegens de overvloedige zegeningen

die we hebben ontvangen.'

ÏÉÜH

Ouderling Donald L.

Hallstrom

van de Zeventig

Donald L. Hallstrom heeft in

Honolulu (Hawaii) gewoond
sinds hij daar op 27 juli 1949 gebo-

ren werd in het gezin van James E.

en Betty Jo Lambert Hallstrom. In

feite groeide hij op naast de

Tabernakel van de ring Honolulu,

waar hij later ringpresident werd.

'Mijn broer, zussen en ik groeiden

op een in een gezin waarvan de

ouders volledig toegewijd waren aan

het evangelie', zegt ouderling

Hallstrom. 'Wij werden aangemoe-

digd om succes te hebben in alle

aspecten van ons leven, maar alles

was ondergeschikt aan het evangelie.'

Van 1969 tot en met 1971 was
hij werkzaam in het zendingsgebied

Midden-Engeland. 'Mijn zending

heeft mij een patroon voor de rest

van mijn leven gegeven', zegt hij.

'Het was een tijd waarin alles wat ik

thuis en elders had geleerd als een

puzzel in elkaar paste, waarop ik het

naar buiten toe gebruikte in dienst-

betoon aan andere mensen. Het was

een blijde ervaring.'

Toen hij terugkeerde van zijn

zending, ging hij naar de Brigham

Young University, waar hij kenni-

smaakte met Diane Clifton, uit het

zuiden van Alberta (Canada). Op
22 juli 1972 traden zij in de Alberta-

tempel in het huwelijk. Ze hebben

vier kinderen.

In 1973 haalde ouderling

Hallstrom zijn baccalaureaat in de

economie, waarop hij terugkeerde

naar Hawaii. De afgelopen twintig

jaar is hij werkzaam geweest in het

onroerend goed, als president van zijn

eigen consultantenfirma, die taxaties

en marktonderzoeken verricht.

Over zijn gezin zegt hij: 'Wij heb-

ben het gezinsgebed, de gezinsavond

en gezamenlijke schriftstudie altijd

als heilig beschouwd. Wij zijn graag

bij elkaar. Elke zomer hebben we
grote zegeningen ondervonden door

tijdens vakanties plekken uit de

kerkgeschiedenis en andere plekken

in de Verenigde Staten te bezoeken.

Voorafgaand aan zijn roeping als

lid van het Eerste Quorum der

Zeventig was ouderling Hallstrom

sinds 1997 werkzaam als gebiedsze-

ventig. Daarvoor was hij al werkzaam
geweest als bisschop, ringpresident en

regionaal vertegenwoordiger.

'Mijn kansen om te dienstbaar te

zijn, hebben mij altijd veel vreugde

gegeven, dus ze zijn me nooit tot last

geweest', zegt hij. Mijn getuigenis

heeft mij al op erg jonge leeftijd

gesterkt, maar het gebruik van het

evangelie om mijn gezinsleden en
andere mensen te helpen, is wat mijn

getuigenis nog steeds laat groeien.' D

Ouderling

Robert C. Oaks
van de Zeventig

Na 35 jaar in dienst van de

krijgsmacht over de hele

wereld gereisd te hebben, heb ik grote

waardering voor de beloften die in

het Boek van Mormon gedaan wor-

den aangaande vrijheid', zegt ouder-
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ling Robert C. Oaks, die onlangs

geroepen is als lid van het Tweede
Quorum der Zeventig. Als gepensio-

neerd viersterrrengeneraal die van

1990 tot en met 1994 bevelhebber

was van de in Europa gestationeerde

luchtstrijdkrachten van de Verenigde

Staten, is de vrijheid van de mens
hem dierbaar geworden. 'Toen ik na

de val van de Berlijnse muur in Oost-

Europa was,' herinnert hij zich, Viel

mij op hoe essentieel vrijheid is, hoe

absoluut noodzakelijk het is dat men-

sen het evangelie van Jezus Christus

kunnen horen en aanvaarden.'

Robert werd geboren op 14 febru-

ari 1936 in Los Angeles (Californië)

geboren, in het gezin van Charles en

Ann Oaks, maar groeide op tot een

actief kerklid in Provo (Utah) . Hij

ging naar de U.S. Air Force Academy
in Colorado toen die net nieuw was,

en in 1959 maakte hij deel uit van de

eerste klas die aan die instelling

afstudeerde. Daarna kreeg hij nadere

militaire training en ervaring, en

haalde bovendien een graag in

bedrijfsmanagement aan de Ohio
State University.

Tijdens zijn jaren in de lucht-

macht, vloog broeder Oaks ook ver-

scheidene malen tijdens de oorlog in

Vietnam. Tijdens een van die vluch-

ten werd zijn vliegtuig neergescho-

ten, maar hij werd al gauw gered

door een helicopterpiloot van de

landmacht.

In 1994 trad hij in dienst van

U.S. Airways, waar hij uiteindelijk

senior-vicepresident van de exploi-

tatieafdeling werd. In 1998 ging hij

met pensioen.

Ouderling Oaks trad in juni 1959

in de Salt Lake -tempel in het huwe-

lijk met Gloria Mae Unger. Zij heb-

ben zes kinderen en dertien

kleinkinderen.

In de kerk is hij werkzaam
geweest als leerkracht evangelieleer,

jongemannenpresident, raadgever in

twee bisschappen, en raadgever in

een zendingspresidium. Ten tijde

van zijn roeping als algemeen auto-

riteit was hij werkzaam als president

van de ring Pittsburgh-Noord

(Pennsylvania)

.

De ervaringen van ouderling Oaks

hebben hem niet alleen voorbereid

op zijn huidige roeping, maar hebben

ook zijn getuigenis van de waakzame

zorg van onze hemelse Vader ver-

sterkt. 'Ik heb heel duidelijk de

beschermende hand van de Heer
gezien in mijn leven en dat van men-

sen om mij heen', herinnert hij zich. D

Ouderling Ronald A.

Rasband
van de Zeventig

'G;
ezm, kerk en carrière: die drie

rode draden zijn in mijn leven

altijd met elkaar verweven geweest',

zegt ouderling Ronald A. Rasband,

vader van vijf kinderen, onlangs

teruggekeerd zendingspresident, en

voormalig president en manager van

de Huntsman Chemical Corporation.

'Ik heb altijd voor alledrie mijn best

gedaan.'

Ouderling Rasband, die momen-
teel in Sandy (Utah) woont, werd

op 6 februari 1951 geboren in Salt

Lake City, in het gezin van Rulon en

Verda Rasband. Hij groeide op in

Cottonwood, een deel van Salt Lake

City. Van 1970 tot en met 1972 ver-

vulde hij een zending in het zen-

dingsgebied Oostelijke Staten van

de V.S., waarbij hij vooral lang in

New York gestationeerd was. Na zijn

zending ging hij naar de University

of Utah, waar hij kennismaakte met

Melanie Twitchell.

Zij traden op 4 september 1973

in de Salt Lake-tempel in het huwe-

lijk. Spoedig daarna volgde hij een

voltijdstudie aan de universiteit en

had hij tegelijkertijd en voltijdbaan,

terwijl zijn vrouw en hij hun kleine

kinderen opvoedden. Hij was
bovendien werkzaam als quorum-
president ouderlingen in een
gemeente van de ring Salt Lake
University 1, waar hij kennismaakte

met Jon Huntsman, die lid was van

de hoge raad. Het jaar daarop trad

broeder Rasband in dienst van het

bedrijf dat uiteindelijk de Huntsman
Chemical Corporation werd. In de

daaropvolgende twintig jaar had hij

de leiding over bedrijven over

de hele wereld, waaronder ook
Rusland, de Oekraïne en Armenië.

'De Heer heeft grote mannen op

mijn pad gebracht die een mentor

voor mij waren', zegt hij. 'Zij hebben

veel invloed op mij gehad.'

In 1996 keerde ouderling Rasband

terug naar New York, als president

van het zendingsgebied New York-

Noord (New York). 'In die jaren heb

ik de meeste groei als kerkleider door-

gemaakt', zegt hij. 'De Heer heeft mij

echt geschoold in de leer en in oot-

moed. Daar heb ik veel geleerd over

mensen van alle rassen culturen.'

Voordat hij geroepen werd als lid

van het Eerste Quorum der

Zeventig, was ouderling Rasband
werkzaam als bisschop en als lid van

het adviescomité leden-zendelingen

van de kerk.

'Ik heb mijn getuigenis gekregen

door bijzondere ervaringen die ik

gedurende mijn hele leven heb
gehad', zegt ouderling Rasband. 'Ik

zie ernaar uit om de Heer in welke

positie dan ook te dienen.' D
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Over de verschijning van God de Vader en zijn Zoon, Jezus

Christus, heeft de profeet Joseph Smith geschreven: '[Ik heb]

twee personen gezien, en Zij hebben waarlijk tot mij gesproken, en

al werd ik gehaat en vervolgd, omdat ik zei dat ik een visioen had

gezien, het was toch waar; (...) ik wist het, en ik wist dat God

het wist, en ik kon het niet ontkennen' (Geschiedenis van Joseph

Smith 1:25).
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