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LIAHONA STEUN BIJ VERKONDIGING VAN

HET EVANGELIE

Op 25 januari 2000 is mijn moeder

overleden. Zij was geen lid van de kerk,

maar ze heeft goed geleefd. Veel vrienden

en familieleden waren ontroostbaar en

begrepen niet dat de dood deel uitmaakt

van het leven. Mijn zus en ik zijn lid van de

kerk en konden hun zo vertellen over het

evangelie en het heilsplan. Zij toonden veel

belangstelling en wilden meer weten over

onze godsdienst. Ik had niet de tijd om het

allemaal uit te leggen, maar ik heb ze wel

een exemplaar van de Liahona gegeven.

De zendelingen geven nu les aan mijn

andere zusters en hun man en kinderen. Ik

vond het fijn om het over het evangelie te

kunnen hebben en daarbij ook nog een

tijdschrift te hebben met artikelen die

troost schenken in moeilijke tijden.

Margarita de Oliva

gemeente Virreyes

ring Buenos Aires-Litoral (Argentinië)

GESCHENKABONNEMENT OP DE LIAHONA

Ik ben ontzettend dankbaar voor de

Liahona. Ik tref er interessante en fascine-

rende verhalen in aan die mij diep raken.

Als ik me verdrietig voel, put ik inspiratie

uit het lezen van de Liahona. Soms moet ik

huilen, soms lachen en soms voel ik me heel

vredig als ik het tijdschrift lees. Ik wilde

anderen laten delen in dat overstelpende

gevoel van vrede, dus heb ik mijn vrienden

een abonnement op de Liahona cadeau

gedaan. Ik wil dat anderen dezelfde zege-

ningen hebben die mij ten deel vallen als ik

het blad opensla.

Arjuna Razonable

wijk Sampaguita

ring Novaliches (Filipijnen)

Paroles du prophete actuet

Si

DANKBAAR VOOR HET ZENDINGSWERK

EN DE PROFEET

Sinds mijn doop ben ik betrokken

geweest bij het zendingswerk. Ik vervul

nu een voltijdzending in het zendingsge-

bied Kinshasa (Democratische Republiek

Kongo). Ik ben dankbaar dat ik de kans

heb om het evangelie aan veel mensen te

vertellen. De raad van de geïnspireerde

dienstknechten van de Heer heeft mij en

mijn collega's bij dit werk geholpen.

Ik ben dankbaar voor alles wat we bij

monde van de profeet, president Gordon

B. Hinckiey, van de Heer ontvangen. Zijn

woorden over de essentie van zendings-

werk in LEtoile van april 1999, hebben mij

diep geraakt (zie 'De profeet aan het

woord', De Ster, april 1999, blz. 19). Ik ben

dankbaar voor die inspirerende woorden,

want ik heb er een dieper inzicht in het

werk door gekregen.

Ouderling Timothèe Buanga

Zendingsgebied Kinshasa (Democratische

Republiek Kongo)
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BOODSCHAP VAN HET EERSTE PRESIDIUM

Het wonderlijke en ware
verhaal van Kerstmis

We zouden geen

Kerstmis hebben als er

geen Pasen was geweest.

Het kindje Jezus van

Betlehem zou slechts een

baby zijn geweest zonder

de verlossende Christus

van Getsemane en Golgota,

en het triomfa Ie feit van

de opstanding.

President Gordon B. Hinckley

Wat is de kersttijd toch een heerlijke tijd. Harten verzachten

zich. Stemmen verheffen zich in verering. We geven vrien-

delijkheid en barmhartigheid weer een plaats in ons leven.

Men bekommert zich meer om mensen in nood. Er heerst een vredige sfeer bij

ons thuis. De liefde waart in ruimere mate rond dan in enig andere tijd van

het jaar.

Evenals u heb ik, zoals anderen in de drie eeuwen die achter ons liggen,

de woorden van Isaac Watts gezongen, op de muziek van Georg Friedrich

Handel:

Juich, wereld, juich, de Heer 's nabij,

en aard', uw Vorst ontvang'.

Dat ieder hart ontvank'lijk zij-

O, juich met d'eng'lenzang (...)

Juich, heil'gen, juich tot God omhoog,

nu Isr'els volk vermeert

als sterren aan de hemelhoog

en God voortdurend eert.

(Lofzang 138.)
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Ik voel mij nederig als ik denk aan de grote liefde van

mijn hemelse Vader. Te weten dat God van ons houdt,

vervult mij met dankbaarheid. De onbegrijpelijke diepte

van die liefde is tot uiting gekomen in de gave van zijn

eniggeboren Zoon, die op de wereld is gekomen om ons

hart met hoop te vervullen, om onze relaties te verdiepen

met vriendelijkheid en hoffelijk-

heid, en bovenal om ons van

onze zonden te redden en ons

over het pad te loodsen dat naar

het eeuwige leven leidt.

Die kroniek die aanving met

het gezang van de engelen bij

Betlehem en eindigde met het

wrede kruis op Golgota, is

wonderbaarlijk. Er is niemand

die zo geleefd heeft als Hij. Hij is de

enige volmaakte mens die ooit

geleefd heeft, het toonbeeld van

uitmuntendheid, een uitzonderlijk

voorbeeld van volmaaktheid.

Ik doorgrond in zekere mate de

betekenis van de verzoening. Ik

begrijp die niet helemaal. Zij is zo

onmetelijk qua reikwijdte en toch zo

grondig qua uitwerking dat het ons begrip te boven gaat.

'O dood, overtuigend, groot en machtig!' zo sprak Sir

Waker Raleigh vlak voor zijn dood in de Tower te

Londen.

Ik heb eens gesproken op de begrafenis van een goed

mens, een vriend, wiens goedheid aanleiding voor mij

was om nog iets meer mijn best te doen. Door de jaren

heen was ik vertrouwd geraakt met zijn glimlach, zijn

vriendelijke woorden, zijn soepele denkvermogen en het

vele dienstbetoon dat hij verrichtte. Maar toen sloeg het

noodlot toe, hij stierf onverwachts. Ik zag zijn levenloze

lichaam. Er was geen beweging, geen woord, geen

herkenning, niets van dat alles. De man met de zeis had

hem zo snel en beslist geveld, dat hij er anders door was

gaan uitzien.

Ik keek naar zijn huilende weduwe en kinderen. Zij

wisten evenals ik dat ze in dit leven nooit meer zijn stem

Die kroniek

die aanving

met het

gezang van

de engelen

bij Betlehem en eindigde

met het wrede kruis op

Golgota, is wonderbaarlijk.

Er is niemand die zo geleefd

heeft als Hij.

zouden horen. Maar er daalde een gracieuze tederheid

neer, onbeschrijflijk van aard, die gemoedsrust en gerust-

stelling bracht. Zij leek te zeggen: 'Laat af en weet, dat Ik

God ben' (Psalmen 46: 11).

Ook leek zij te zeggen: 'Maak u geen zorgen. Dit alles

valt onder mijn plan. Niemand kan ontkomen aan de

dood. Zelfs mijn geliefde Zoon is aan het kruis gestorven.

Maar daardoor is Hij wel de eersteling van de opstanding

geworden. Hij heeft de prikkel uit de dood genomen en

van het graf de overwinning.'

In gedachte hoorde ik de Heer

tegen de rouwende Marta zeggen: 'Ik

ben de opstanding en het leven; wie

in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij

gestorven, en een ieder, die leeft en

in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet

sterven' (Johannes 11:25-26).

Als alles is gezegd en alles is

gedaan, als er onderzoek naar de

wereldgeschiedenis is verricht en de

diepste diepten van de menselijke

geest zijn verkend, dan is nog niets zo

magnifiek, zo majestueus, zo magi-

straal als deze genadedaad van de

Zoon van de Almachtige, de Prins in

zijn Vaders koninklijke hofhouding, die de Jehova van

het Oude Testament was voordat Hij zich verwaardigde

om naar de aarde te komen en in Betlehem te worden

geboren, en die een smadelijke en pijnlijke dood is

gestorven om alle zoons en dochters van God door alle

geslachten des tijds heen, allen kinderen des doods, de

kans op eeuwig leven te bieden. Hij heeft voor ons

gedaan wat wij niet voor onszelf konden doen.

Ik wil u een eenvoudig verhaal vertellen. Het heeft

iets weg van een gelijkenis. Ik weet niet wie het

geschreven heeft. Misschien vinden uw kinderen het wel

leuk om te horen. Ik hoop dat het ons allemaal iets zal

leren.

'Jaren geleden was er een schooltje in de bergen van

Virginia waar de jongens zo baldadig waren dat geen

leraar ze in het gareel kreeg.

'Er solliciteerde een jonge, onervaren leraar. De oude
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directeur nam hem op en vroeg: "Jongeman, weet je wel

dat je een vreselijk pak rammel zult krijgen? Al jarenlang

heeft iedere leraar voor je er een gekregen."

'"Dat risico moet ik dan maar nemen", antwoordde

hij.

'De eerste schooldag brak aan. De leraar verscheen

voor de klas. Een grote knaap die Tom heette, fluisterde:

'Bij hem heb ik geen hulp nodig. Die kan ik wel alleen

aan.'

'De leraar zei: "Goedemorgen jongens, welkom op

school." Ze schreeuwden en lachten om het hardst.

"Luister, ik wil een goede school, maar ik geef toe dat ik

niet weet hoe. Waarom helpen jullie me niet. Ik denk dat

een paar regels geen kwaad kunnen. Zeggen jullie het

maar en ik schrijf ze wel op het bord."

'Iemand riep: "Niet stelen!" Een ander riep: "Op tijd

zijn." Na verloop van tijd stonden er tien regels op het

bord.

"Tja," zei de leraar, "je hebt niets aan regels als er

geen straf aan wordt verbonden. Wat doen we met

iemand die de regels overtreedt?"

"Tien stokslagen op de rug, maar wel zonder jas aan",

kwam de reactie uit de klas.

' "Dat is een zware straf, jongens. Weten jullie zeker

dat jullie dat aan kunnen?" Iemand riep: "Ik ga ermee

akkoord!" Waarop de leraar zei: "Goed dan, dan houden

we ons eraan! Orde in de klas!"

'Na een paar dagen kwam "Bolle Tom" erachter dat

zijn boterhammen gestolen waren. De dief werd opge-

spoord — een klein hongerig joch van een jaar of tien.

"We hebben de dief gevonden en hij moet volgens de

regels worden gestraft — tien stokslagen, jim, hier

komen!" zei de leraar,

'Het ventje kwam bevend van schrik langzaam naar

voren, zijn jas hoog dichtgeknoopt en smekend:

"Meester, u mag me zo hard slaan als u wilt, maar mag ik

mijn jas aanhouden!"

"Uit die jas", zei de leraar. "Je was erbij toen de regels

werden opgesteld!"

'"O Meester, hoeft het niet!" Hij begon zijn jas los te

knopen, en wat zag de leraar? De jongen had geen over-

hemd aan. De leraar zag een knokig, verzwakt lijfje.

'Hoe kan ik dit kind ooit slaan? dacht hij. Maar ik

moet wel als ik niet wil afgaan op deze school. Iedereen

was muisstil.

' "Waarom draag je geen overhemd, Jim?"

'Hij antwoordde: "Mijn vader leeft niet meer en mijn

moeder heeft geen geld. Ik heb maar één overhemd en

dat wordt vandaag gewassen. Ik mocht de jas van mijn

grote broer aan om me warm te houden."

'De leraar, met de stok in de hand, twijfelde. Op dat

moment sprong "Bolle Tom" op en zei: "Meester, als u

geen bezwaar heeft, wil ik Jims straf wel ondergaan."

'"Goed dan, er is een wet die toestaat dat iemand de

plaats van een ander inneemt. Zijn jullie het er mee eens?"

'Tom deed zijn jas uit. Na vijf slagen brak de stok! De

D E C E M B E
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leraar verborg zijn gezicht in zijn handen en dacht: een

goeie vent die dit afmaakt. Toen hoorde hij de klas

snikken. En wat zag hij toen hij opkeek? Kleine Jim had

zich uitgestrekt en had beide armen om de nek van Tom

heengeslagen. "Tom, het spijt me dat ik je boterhammen

heb gestolen, maar ik had zo'n honger. Tom, ik zal tot aan

mijn dood van je blijven houden

omdat je de klappen voor mij

hebt opgevangen! Ja, Ik zal altijd

van je houden!"'

Ik wil een zinsnede uit dit

eenvoudige verhaal lichten.

Jezus, mijn Verlosser, heeft 'de

klappen voor mij opgevangen' en

die voor u ook.

De profeet Jesaja heeft

verklaard:

'Nochtans, onze ziekten heeft hij

op zich genomen, en onze smarten

gedragen (...).

'(...) om onze overtredingen

werd hij doorboord, om onze onge-

rechtigheden verbrijzeld; de straf die

ons de vrede aanbrengt, was op hem,

en door zijn striemen is ons genezing

geworden' (Jesaja 53:4-5).

Dit is het wonderlijke en ware verhaal van Kerstmis.

De geboorte van Jezus in Betlehem in Judea is het voor-

woord. De driejarige bediening van de Meester is de

voorrede. De schitterende kern van het verhaal is zijn

offer, die volkomen onbaatzuchtige daad, de pijnlijke

kruisdood op Golgota, om de zonden van ieder van ons

te verzoenen.

Het nawoord is het wonder van de opstanding, die de

verzekering schenkt dat 'evenals in Adam allen sterven,

zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden'

(1 Korintiërs 15:22).

We zouden geen Kerstmis hebben als er geen Pasen

was geweest. Het kindje Jezus van Betlehem zou slechts

een baby zijn geweest zonder de verlossende Christus van

Getsemane en Golgota, en het triomfale feit van de

opstanding.

Wij hebben

vreugde in

deze tijd

van het jaar,

omdat Hij in

de wereld is gekomen. De

innerlijke vrede die van Hem
uitgaat, zijn oneindige liefde,

en een diepe, doorvoelde

dankbaarheid — die maken

in essentie de ware kerst.

Ik geloof in de Heer Jezus Christus, de Zoon van de

eeuwige, levende God. Niemand groter heeft ooit

geleefd. Niemand heeft ooit een vergelijkbaar offer

gebracht of een vergelijkbare zegen geschonken. Hij is de

Heiland en de Verlosser van de wereld. Ik geloof in Hem.

Ik verkondig zonder enige reserve of scepsis zijn godde-

lijke natuur. Ik houd van Hem. Ik spreek zijn naam met

eerbied en verwondering uit. Ik aanbid Hem zoals ik zijn

Vader aanbid, in geest en in waarheid. Ik dank Hem en

kniel voor zijn geliefde Zoon, die zo

lang geleden zijn hand naar ons uit-

strekte en zei: 'Komt tot Mij, allen,

die vermoeid en belast zijt, en Ik zal

u rust geven' (Matteüs 11:28).

Moge deze kerst voor u allen

vrolijk zijn. Maar wat belangrijker is,

ik wens u allen een tijd toe, al is het

maar een uur, die u in alle rust zult

doorbrengen in meditatie en overwe-

ging van het wonder en de majesteit

van hem, de Zoon van God. Wij

hebben vreugde in deze tijd van het

jaar, omdat Hij in de wereld is

gekomen. De innerlijke vrede die

van Hem uitgaat, zijn oneindige

liefde die we allemaal kunnen

voelen, en een diepe, doorvoelde dankbaarheid voor wat

Hij ons om niet heeft geschonken hoewel het Hem
zoveel heeft gekost — die maken in essentie de ware

kerst. D

VOOR DE HUISONDERWIJZERS

1. De onbegrijpelijke diepte van die liefde is tot uiting

gekomen in de gave van zijn eniggeboren Zoon, die op de

wereld is gekomen om ons hart met hoop te vervullen.

2. Niets is zo fantastisch, zo majestueus, zo formidabel

als de verzoening van de Heer, waarvoor Hij intens heeft

geleden, opdat wij uit de dood kunnen herrijzen en

eeuwig leven.

3. Wij hebben vreugde in deze tijd van het jaar, omdat

Hij in de wereld is gekomen en ons innerlijke vrede en

oneindige liefde aanbiedt.
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Meer dan

ichtjes errheldere kleuren

Patricia Ch. Merlos

z
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In
de maanden die vooraf gingen aan de kerst van

1998, wilden mijn man en ik eens wat totaal anders

doen met de Kerstmis. In de voorgaande jaren

hadden we de kerst bij familie en vrienden doorgebracht,

van een goede maaltijd genoten en op kerstavond onze

cadeautjes geopend, wat het gebruik is in ons land, El

Salvador.

Maar dit jaar voelden we het diepe verlangen om onze

twee kleine kinderen de ware betekenis van Kerstmis bij

te brengen. We wilden dat onze kinderen begrepen dat

de kerst meer inhoudt dan lichtjes en heldere kleuren,

meer dan feestjes en vieringen, meer dan inpakpapier en

lint, meer dan het versieren van een boom, meer dan een

omhelzing en de beste wensen.

Toen de kerstavond naderbij kwam, wisten we nog

niet goed wat we die avond zouden doen, maar de zware

druk die me elke kerst overviel, was er dit keer niet. We
wisten wel dat we de avond niet met vrienden zouden

doorbrengen of waar dan ook buitenshuis. In plaats

daarvan wilden we het in de huiselijke kring doen. Onze

gedachten zouden bij de Heiland zijn.

Op kerstavond bereidde ik een lekkere maaltijd. Toen

we aan tafel gingen, zei ons dochtertje Ileana, zeer

opmerkzaam: 'Het lijkt erop dat er vanavond nog iemand

komt.' Ik kon mijn tranen maar moeilijk bedwingen. Ik

hoopte dat Jezus Christus onze bescheiden uitnodiging

wilde accepteren.

Na de maaltijd vertelde mijn man het verhaal van de

geboorte van Jezus Christus zoals dat in Lucas 2 staat.

Toen hij de verzen 13-14 voorlas— 'En plotseling was er

bij de engel een grote hemelse legermacht, die God

loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op

aarde bij mensen des welbehagens'—- voegden we ons in

stilte bij de hemelse heerscharen om onze hemelse Vader

te danken dat Hij zijn Zoon gezonden had om onze

zonden te verzoenen. Daarna las Ileana de betekenis van

de kerstsymbolen voor. We maakten een paar cadeautjes

open en namen foto's.

Onze avond samen was vervuld van eerbied, liefde en

dankbaarheid voor Jezus Christus. We ervoeren een

zoete vreugde die we nog nooit eerder op kerstavond

hadden gevoeld.

Op kerstmorgen besloten we onze kerstviering voort

te zetten zoals we die de avond tevoren waren begonnen.

We pakten wat etenswaren in en gingen rond elf uur naar

het huis van Opal. Opal is tachtig en geen lid van de

kerk. Ze bezit innerlijke schoonheid, mensen willen graag

bij haar zijn. Hoewel Opal onze taal niet spreekt en geen

Spaanse achtergrond heeft, hebben onze kinderen haar

als hun oma geadopteerd. Ileana spreekt urenlang met

Opal. En ondanks zijn verlegenheid, twijfelt onze zoon,

Kevin, geen moment om haar een knuffel te geven. Ik

ben dankbaar voor de liefde van Opal, vooral omdat de

grootouders van onze kinderen ver weg van ons in Texas

wonen.

We wilden onze kerst doorbrengen met deze lieve

weduwe die alleen woont en geen kinderen heeft. Haar

ogen straalden toen we binnenkwamen. Ze was ontroerd
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toen we ons eten op tafel zetten — het was waarschijn-

lijk de eerste Kerstmis in vele jaren die ze met iemand

anders had doorgebracht.

Na de maaltijd opende Opal een paar cadeautjes die

we voor haar hadden meegenomen. Maar ons bezoek was

meer een geschenk voor ons dan voor Opal. Haar blijd-

schap verwarmde ons hart.

Vervolgens gingen we naar het ziekenhuis om zuster

Schroeder, een zuster in onze wijk, op te zoeken. Vanaf

de tijd dat onze kinderen nog heel jong waren, had zuster

Schroeder aandacht aan hen besteed en ze het gevoel

gegeven dat ze erbij hoorden en geliefd waren. Elke keer

als ze ons begroette, had ze altijd een vriendelijk woord

voor de kinderen. Nu lag ze op intensive care en zou niet

lang meer leven. Ik dacht dat de kinderen haar kamer

niet in mochten. Maar de zuster liet zich vermurwen

door hun gesoebat, waarop ze naar binnen mochten.

Daar zuster Schroeder niet bij bewustzijn was, wist ik

niet of ze kon horen wat wij zeiden. We wilden haar laten

weten dat we van haar hielden. Met alle tederheid die ik

voor haar voelde, streelde ik zuster Schroeders arm en

zond een gebed voor haar op naar onze hemelse Vader.

Nog nooit had ik zoveel voelbare liefde in een kerstge-

schenk gelegd; het was verpakt in mededogen en opge-

sierd met een lint van tranen.

Toen ging Ileana naar haar bed en zei met haar liefste

stemmetje: 'Zuster Schroeder, dit is Ileana. Ik ben hier

om u een vrolijk kerstfeest te wensen.' Dat was alles wat

ze zei, terwijl ze haar tranen wegslikte. Kort maar uit het

hart. Ik ben er zeker van dat zuster Schroeder die herin-

nering met zich zal meenemen naar haar nieuwe leven.

Ik heb veel geleerd van deze ongeplande Kerstmis.

Het werd mij duidelijk dat een kerstviering geen

wedstrijd in het schenken of krijgen van de duurste

cadeaus hoeft te zijn. Ons duurste geschenk is onze liefde

— liefde voor het Christuskind, dat bijna tweeduizend

jaar geleden werd geboren in een schamele stal, liefde

voor ons gezin en naasten, liefde voor de prachtige

wereld die onze hemelse Vader ons heeft gegeven. Nog

een duur geschenk is ons mededogen — het gevoel dat

•«

ons ertoe brengt 'met de treurenden te treuren' (Mosiah

18:9), de zwakken op te heffen, de eenzamen te

bezoeken, de tranen te drogen van wie verdrietig zijn.

Een ander geschenk is onze dankbaarheid — dankbaar-

heid voor onze Heiland, die ons heeft laten zien hoe we

moeten leven en die bereid was onze zonden, onze smart

en onze zwaktes te dragen, zoals zijn Vader het Hem had

opgedragen.

Wij vieren Kerstmis het beste als we de leringen van

de Heiland met ons leven verweven — niet alleen met

de kerst maar elke dag van het jaar.
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Een kerstviering hoeft geen

wedstrijd in het schenken of

krijgen van de duurste cadeaus

te zijn. Ons duurste geschenk is

onze liefde — liefde voor het

Christuskind, liefde voor ons gezin

en naasten, liefde voor de prach-

tige wereld die onze hemelse

Vader ons heeft gegeven.
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Mormon leren we dat

de Heer de verlossing

uit liefde voor ons tot

stand heeft gebracht

en uit begrip voor

wij zijn en waar

mee te maker



Richard D. Draper
HEINRICH HOFMANN, CHRISTUS IN GETSEMANE (DETAIL)

Jn
124 v.C. in Amerika, sprak koning Benjamin in een

redevoering tot zijn volk een profetie uit die

sommigen onder zijn gehoor zal hebben verrast. Hij

getuigde: '(...) de tijd komt en is niet veraf, dat de

Here, de Almachtige, die regeert, die was en is van alle

eeuwigheid tot alle eeuwigheid, met macht uit de hemel

zal nederkomen onder de mensenkinderen en in een

stoffelijk hulsel wonen' (Mosiah 3:5). Zelfs tegenwoordig

is het verbazingwekkend dat de grote God Jehova sterfe-

lijk is geworden, vooral als we beseffen dat Hij met zijn

komst op aarde zowel zijn eeuwige natuur als zijn godde-

lijke macht behield. Daarom was Hij anders dan enig

andere sterveling.

Koning Benjamin was niet de enige profeet uit het

Boek van Mormon die kennis had van de komst van de

Messias en zijn bediening. Maar toch heeft geen van die

profeten Hem in levenden lijve gezien. Dat was voorbe-

houden aan zijn volgelingen in Palestina. Alles wat de

mensen in het Boek van Mormon dus wisten over het

leven van Christus, hadden zij uit openbaring. Met

andere woorden, de Heiland bepaalde wat zij moesten

weten. Dan lijkt het erop dat wat Hij de mensen in het

Boek van Mormon aan informatie over zichzelf gaf, zich

concentreerde op wat Hij het belangrijkste achtte voor

hen en voor ons.

'DE EEUWIGE GOD, DIE ZICH AAN ALLE NATIËN

OPENBAART'

Het Boek van Mormon laat geen gras groeien over de

leer in Christus. Op het titelblad getuigt Moroni 'dat

Jezus de Christus is, de eeuwige God, die Zich aan alle

natiën openbaart'. Twee zaken vallen op aan deze verkla-

ring: de Heiland was en is 'de eeuwige God', en we leren

dat Hij Zich niet alleen aan de Joden en de Nephieten

heeft geopenbaard maar ook aan andere volken.

Koning Benjamin getuigde dat de eeuwige God in een

stoffelijk hulsel zou wonen. Toch is het belangrijk om op

te merken dat dat hulsel niet de overhand had op de

goddelijke natuur of de almacht van de Heer. Amulek
zag in dat Jezus, hoewel Hij mens zou worden, daarmee

;;zijn goddelijke vermogens niet kwijtraakte. Toen de

wetgeleerde Zeezrom hem vroeg: 'Wie is het, die zal

komen? Is het de Zoon Gods?' antwoordde Amulek met

Ijèn overtuigend ja. Toen Zeezrom verder vroeg: 'Is de

Zoon Gods de eeuwige Vader?' antwoordde Amulek: 'Ja,

Hij is de eeuwige Vader des hemels en der aarde, (...)

en Hij zal in de wereld komen om zijn volk te verlossen'

(Alma 11:32-33, 38-40). In zijn voorstedelijk leven was

Jezus Jehova, de Schepper. Maar toch verwaardigde Hij

Zich naar deze wereld te komen als de eniggeboren Zoon

van zijn Vader om iedereen te verlossen die zijn grote

gave wil aanvaarden.

Het eeuwige karakter van de Heer speelde een

cruciale rol in zijn werk van Verlosser. Maar het maakte

Hem ook uniek onder allen die uit een vrouw zijn

geboren. Amulek verbond deze beide denkbeelden toen

hij zijn volk vertelde over een groot en finaal offer dat op

zekere dag zou moeten worden gebracht. Hij legde uit dat

het geen mensenoffer zou zijn en 'evenmin een offer van

dieren van het veld of uit de lucht; want het zal geen

menselijke offerande zijn' (Alma 34:10).

Amuleks gedachtegang lijkt een beetje verrassend.

Hoe kon Jezus, geboren uit een sterfelijke vrouw zoals

ieder van ons, geen mens zijn? Het antwoord wordt

duidelijk als we inzien hoe Amulek de termen mens en

menselijk gebruikte.

Amulek gebruikte deze termen niet als exacte syno-

niemen van sterveling. Het is waar dat Jezus volledig

mens was, omdat Hij, zoals wij, een mens van vlees en

bloed was en daarom kon sterven. Amulek legde uit dat

het grote en laatste offer geen 'menselijke offerande [zou

zijn]; maar [ . . . ] een eindeloze en eeuwige offerande'

(Alma 34:10). Maar voor Amulek hadden de termen

mens en menselijk betrekking op alle mensen die zich de

attributen en vermogens van God nog niet eigen hebben

gemaakt; zij zijn niet oneindig en eeuwig. Daarom zou

een mensenoffer niet kunnen voldoen aan de vereisten

van dat grote en laatste offer.

Dat betekent geenszins dat Amulek mens of menselijk

minderwaardige termen vond. Koning David merkte

terecht op: 'Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en

het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij

hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid

en luister gekroond' (Psalmen 8:4-5). De mens is

bepaald geen tweedeklas burger van de kosmos, maar

nochtans geen God. De Heiland aan de andere kant,

hoewel omhuld met vlees en bloed gedurende zijn bedie-

ning op aarde, is een God.
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J\\. binadi verkondigde

'dat Christus de God, de

Vader aller dingen was'

en dat Hij 'de

gedaante van

een mens zou

aannemen/

K vfw^H

Amulek was niet de enige die getuigde dat de sterfe-

lijke Heer ongeëvenaard was in positie en waardigheid.

Abinadi getuigde tot koning Noach en zijn priesters dat

de Messias die zou komen, de God was die 'zijn volk zou

verlossen'. En Hij zou dat doen door 'zelf onder de

mensenkinderen [neder te komen] en de gedaante van

een mens [aan te nemen] en in grote kracht over de

aardbodem [uit te gaan]' (Mosiah 13:33-34). Merk op

dat Abinadi niet zei dat Hij mens zou zijn; hij zei dat Hij

de gedaante van een mens zou hebben. Koning Limhi

borduurde voort op deze nuancering toen hij uitlegde

'dat Christus de God, de Vader aller dingen was' en dat

Hij 'de gedaante van een mens zou aannemen' (Mosiah

7:27). Nogmaals, de Schriften maken duidelijk onder-

scheid tussen wat de Heiland was en wat wij zijn. Jezus

mag dan wel gedeeld hebben in onze gedaante, maar hij

was en bleef een God.

Doordat Hij God was en geen mens, kon Jezus zijn

bediening uitvoeren zoals Hij heeft gedaan. Koning

Benjamin kreeg van een engel te horen dat de Heiland

'verleidingen en lichaamspijn, honger, dorst en

vermoeidheid [zal] doorstaan; ja, meer dan de mens kan

verdragen, zonder te sterven' (Mosiah 3:7; cursivering

toegevoegd) . De reden dat wij de pijn, honger, dorst of

o
o
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vermoeidheid van de Heiland niet

zouden kunnen doorstaan, is dat

wij niet de goddelijke macht

hebben die Hij had.

DE WELWILLENDE

BARMHARTIGHEID VAN GOD
Het Boek van Mormon houdt

ons voortdurend het unieke

aspect van de Heiland voor. Het

getuigt dat Jezus, zelfs in de ster-

felijkheid, een God was. En

waarom was Hij een God? Omdat
Hij de letterlijke Zoon van Elohim

was.

Nephi kwam dat te weten in

een glorieus visioen. Een engel

vroeg hem of hij de welwillende

barmhartigheid van God begreep. De
term welwillende barmhartigheid zoals die

van toepassing is op Jezus Christus duidt op

zijn vrijwillige aanvaarding van gelijkwaardig-

heid met het mensdom zonder zijn God-zijn op

te geven. Nephi antwoordde dat hij wist 'dat [God]

zijn kinderen liefheeft; toch weet ik niet de betekenis

van alle dingen' (1 Nephi 11:17). De engel leerde Nephi

toen dat Jezus zijn barmhartigheid op twee manieren zou

uiten.

Eerst liet de engel Nephi een maagd zien 'een kind in

haar armen dragend. En de engel zeide tot [Nephi] : Zie

het Lam Gods, ja, de Zoon des eeuwigen Vaders!'

(1 Nephi 11:20-21). De engel had eerder aan Nephi

uitgelegd: '(...) de maagd, die gij aanschouwt, is naar

het vlees de moeder van Gods Zoon' (1 Nephi 11:18).

Jezus verwaardigde zich geboren te worden zoals elke

baby op aarde 'naar het vlees' geboren wordt.

In Nazaret ervoer Hij het leven als kind, toen als

jonge volwassene, Hij 'werd krachtig, en [Hij] werd

vervuld met wijsheid' (Lucas 2:40). Naarmate Hij van

genade tot genade ging en genade op genade verwierf,

ontving Hij 'een volheid van de heerlijkheid des Vaders

[...]; en Hij ontving alle macht, zowel in de hemel als

op de aarde, en de heerlijkheid des Vaders was met Hem,
want Hij woonde in Hem' (Leer en Verbonden

93:16-17). Hoewel de Heiland zich dus verwaardigde om
zijn goddelijk voorrecht op te geven en een van ons te

worden, gaf Hij niet zijn ambt of zijn goddelijke en

eeuwige karakter op. Hij werd met deze essentiële

vermogens geboren, omdat Hij letterlijk de Zoon van
God was.

Vervolgens liet de engel Nephi de profeet

zien 'die de weg voor Hem zou bereiden. En
het Lam Gods kwam en werd door hem
gedoopt' (1 Nephi 1 1:27). Men dient hierbij

j

te bedenken dat Jezus — een God— zich
j

hier verwaardigde om zich door een sterve-

ling te laten dopen. Hiermee wilde Hij I

twee dingen aangeven: Hij heeft de

poort geopenbaard waar door iedereen

moet gaan om de hemel te betreden,

en Hij onderwierp zich in zijn

sterfelijke staat aan de wil van

de Vader (2 Nephi 31:4-10).

DE LIEFDE VAN GOD
Het is vermeldenswaardig dat

Nephi na dit visioen antwoord

had op een vraag die hem voor-

dien niet helder voor de geest

stond, namelijk waar de boom in

zijn vaders droom voor stond.

Toen hij de maagd met haar

goddelijke zoon zag, vroeg de

engel hem: 'Kent gij de betekenis

van de boom, die uw vader zag?'

(1 Nephi 11:21.) Nephi kon nu

antwoorden: 'Voorzeker, het is de

liefde Gods, die zich in het hart
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at was het verband tussen het visioen

van de maagd, het visioen van de boom, en

de liefde van God? De Geest lijkt Nephi te

hebben ingefluisterd: 'Want alzo lief heeft

God de wereld gehad, dat Hij zijn enigge-

boren Zoon gegeven heeft/

der mensen uitstort; daarom is ze boven alles begeerlijk.'

(1 Nephi 1 1:22.) Wat was het verband tussen het visioen

van de maagd, het visioen van de boom, en de liefde van

God? De Geest lijkt Nephi de kern van de boodschap

van de apostel Johannes te hebben ingefluisterd, die de

Heiland had horen zeggen: 'Want alzo lief heeft God de

wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren

ga, maar eeuwig leven hebbe' üonannes 3:16). Een

aspect van de sterfelijke Messias dat we niet over het

hoofd moeten zien, is dat zijn hele leven een openbaring

is van de liefde van de Vader voor ieder van ons.

De Heiland spreidde diezelfde liefde ten toon gedu-

rende zijn bediening, en wel op drie manieren: ten eerste

liet Hij die uitkomen in zijn liefde voor anderen, want Hij

ging 'onder de mensen Irond] en [diende hen] met

L I A H O N A
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macht en grote heerlijkheid' (1 Nephi 11:28). Merk
op dat de Heiland zijn liefde tentoonspreidde door

middel van goddelijke macht. Nephi deelde mee: 'Ik

keek en zag het Lam Gods rondgaan onder de mensen-

kinderen. En ik zag menigten mensen, die ziek waren,

en gekweld werden door allerlei kwalen, en door

duivelen en onreine geesten (...). En zij werden

genezen door de macht van het Lam Gods' (1 Nephi

11:31). Ook Alma heeft getuigd dat 'de Zoon Gods in

zijn heerlijkheid komen. [zal]' en dat Hij 'haastig [is] om
naar de kreten van zijn volk te luisteren en hun gebeden

te verhoren (Alma 9:26). De vele wonderen van de Heer

bevestigen dat Hij in de macht en heerlijkheid van God
gekomen is om zijn Vaders kinderen tot zegen te zijn.

De tweede manier waarop de Heer zijn liefde toonde

was door zijn goddelijke vermogens in te dammen, zodat

Hij het sterfelijke leven ten volle zou kunnen ervaren.

Alma heeft opgemerkt dat de Heer pijn, smart en verzoe-

king zou doorstaan 'opdat het woord moge worden

vervuld, dat zegt: Hij zal de pijnen en krankheden van

zijn volk op Zich nemen' (Alma 7:11). Daarom kon Hij

'volgens het aardse lichaam [ . . . ] weten, hoe zijn volk

hulp te verlenen (Alma 7:12).

Ten slotte liet De Heer zijn liefde blijken door

zich over te geven in de handen

van boze mensen. Nephi zag

dat menigten zich ontdeden van

de Verlosser en Hem naar de maat-

staven van de wereld veroordeelden. ,

Bovendien begreep Nephi dat de

Heiland zou worden bespot, vernederd,"

gegeseld en ten slotte gekruisigd (zie

1 Nephi 32-33). Het smetteloze Lam zou

lijden vanwege de zonden van zijn bela-

gers en zich geven

als offer voor alle

zonden, uit liefde

voor God en zijn

kinderen.

DE VERLOSSER

Een van de grootste zegeningen die is voortgevloeid

uit de dood van de Heer Jezus Christus is zijn gave van

de verlossing. Alma heeft getuigd dat 'Hij komt om hen
te verlossen, die tot bekering willen worden gedoopt,

door geloof in zijn naam' (Alma 9:27). Lehi bevestigde

dat de Messias de 'Verlosser der wereld' zou zijn. 'En dat

het ganse mensdom in een verloren en gevallen staat

was, en het in die staat zou verblijven, indien het niet op

deze Verlosser vertrouwde' (1 Nephi 10:5-6). De titel die

Lehi gebruikt voor de Heiland is belangrijk. Te verlossen

is iemand bevrijden uit gevangenschap en lijden. In gods-

dienstige zin betekent het iemand te bevrijden van de

eeuwige gevolgen van zonde, wat de tweede dood

genoemd wordt.

De Joodse leiders verwierpen de Heer grotendeels,

omdat Hij getuigde dat Hij de Verlosser was. In het Boek

van Mormon wordt duidelijk dat in weerwil van de

goddelijke daden die de Heiland verrichtte, de Joden

Hem nochtans voor een mens hielden en

zeiden dat Hij een duivel had; en Hem
geselden en kruisigden (zie Mosiah 3:9).

yLehi begreep waarom zij zo reageerden.

Als onderdeel van zijn roeping tot de

bediening zag Lehi 'er één neder-

dalen uit het midden des

E.en engel liet Nephi een

maagd zien 'een kind in

haar armen dragend. En

de engel zeide tot [Nephi]:

Zie het Lam Gods, ja, de

Zoon des eeuwigen

Vaders!'



zLio zal Hij worden

geleid, gekruisigd

en gedood, zodat het

vlees zelfs [aan de

dood] wordt onder-

worpen, en de wil

des Zoons geheel in

de wil des vaders

opgaat/
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hemels, en hij bemerkte, dat zijn luister die van de

middagzon overtrof' (1 Nephi 1:9). Toen Lehi getuigde

dat alles wat hij had gelezen 'duidelijk op de komst van

een Messias wezen, en tevens op de verlossing der

wereld' (1 Nephi 1:19), raakten de Joodse leiders van die

tijd buiten zinnen van woede en walging. Zij wilden het

denkbeeld dat de Messias als een Verlosser zou komen,

niet accepteren. Zij wilden een bevrijder. Hun Messias

zou hen, zo hoopten zij vurig, bevrijden van politieke

onderdrukking en van hen de heersers der aarde maken.

Zij hadden niets op met een ander type Messias. Daarom

weigerden zij naar het getuigenis van Lehi te luisteren.

Zijn woorden sneden hun door de ziel, want ze impli-

ceerden dat zij in een zondige staat leefden, waarvan zij

zich dienden te bekeren. In plaats van hun zonden toe te

geven en hun houding, denkbeelden en leefwijze te

veranderen, wilden zij Lehi van het leven beroven.

Toch zou die wens van de Joodse leiders niet in vervul-

ling gaan. Het werk dat God zijn Zoon bij zijn eerste

komst toewees, was niet — dat wordt duidelijk uit het

Boek van Mormon— zijn volk te bevrijden van politieke

onderdrukking, maar het verlossing van zonde aan te

bieden. De Heiland is toen niet gekomen om zijn volk te

redden van politieke tirannie noch om hen in hun

zonden te redden. Hij heeft getuigd: 'Ik ben tot de wereld

gekomen, om verlossing aan de wereld te brengen, om

de wereld van zonde te redden' (3 Nephi 9:21).

Amulek heeft het waarom uitgelegd: de Heiland

'kan [hen niet] redden in hun zonden, want ik kan

zijn woord niet verloochenen; Hij heeft gezegd, dat

niets onreins het koninkrijk der hemelen kan

beërven; en hoe kunt gij zalig worden, tenzij gij het

koninkrijk der hemelen beërft? Daarom kunt gij in uw

zonden niet zalig worden' (Alma 11:37).

De Heer kon verlossing brengen aan het mensdom

doordat Hij zowel onsterfelijk als sterfelijk was. Abinadi

Hij de sterfelijke staat had aangenomen, de Zoon van

God zou worden genoemd; maar omdat Elohim godde-

lijke macht aan Hem had vermaakt, zou Jezus ook de

Vader van ons eeuwig leven zijn. Aldus kon Abinadi

verklaren datjezus 'de Vader en de Zoon' (Mosiah 15:3)

is geworden. Hij legde er de nadruk op dat Jezus, hoewel

Hij de Zoon van God was wegens het vlees, Hij ook 'de

eeuwige Vader van hemel en aarde' was (Mosiah 15:4).

Abinadi zei dat Jezus, hoewel Hij de Vader en de Zoon

was, Zich niet zou onttrekken aan verleiding of de boze

plannen van de mensen. Nee, 'zo zal Hij worden geleid,

gekruisigd en gedood, zodat het vlees zelfs [aan de dood]

wordt onderworpen, en de wil des Zoons geheel in de wil

des vaders opgaat' (Mosiah 15:7).

Het was wegens het vlees — dat wil zeggen, zijn

Zoonschap — dat Jezus de frustraties verleidingen en

pijnen van de sterfelijkheid kon voelen. Aldus was zijn

Zoonschap van essentieel belang voor zijn bediening,

want daardoor voelde Hij wat wij voelen, begreep Hij

wat wij begrijpen en wist Hij wat wij weten. Hoewel Hij

goddelijk was, ervoer hij het leven als sterveling

volledig, zowel de plezierige als de onplezierige kant. Op
die manier kreeg Hij een volkomen inlevingsvermogen,

en hoewel Hij niet in dezelfde zin als wij mens was,

'[was] zijn hart van barmhartigheid (...) vervuld' zoals

Alma getuigde, zodat Hij 'zijn volk hulp [kon] verlenen

volgens hun krankheden' (Alma 7:12).

De profetische boodschap van het Boek van

Mormon over de sterfelijke Heer concentreert zich op

zijn rol van Verlosser. Zijn verlossing is tot stand

gekomen uit liefde voor ons en in grote mate uit

begrip voor wie wij zijn en waar we mee te maken

hebben. Hoewel Hij altijd God was geweest, heeft zijn

leven op aarde Hem beïnvloed. Daardoor begreep

Hij onze inspanningen en mislukkingen; Hij kende

ons, omdat Hij één van ons is geworden. Maar door

heeft tegen de mensen in zijn tijd gezegd dat 'God zelf Zich te verwaardigen ons gelijk te worden, kan Hij

onder de mensenkinderen zal nederdalen en zijn volk ons nu verheffen om Hem gelijk te worden (zie

verlossen' (Mosiah 15:1). Hij legde uit dat Jezus, omdat 3 Nephi 27:14-22). O
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U KUNT IETS GOEDS TOT STAND BRENGEN

'Eén van deze mijn min
Roger Terry fotograaf: de auteur, behalve waar anders aangegeven.

Geen pluche fauteuils. Geen schitterend decor.

Geen gedimd licht. Geen moderne geluidsin-

stallatie. Geen ouvreuses. Natuurlijk niet. Het is

tenslotte geen concertzaal: het is het drukste metrostation

in Montréal. En toch fungeert het als concertzaal — thuis-

haven van La Chorale de l'Accueil Bonneau. In het felle

fluorescerende licht van dit lawaaierige, grotachtige

station staan achttien mannen in zwarte broek, wit over-

hemd en een bonte verzameling petten, baretten,

sjaals en halsdoeken. De zangers variëren in leef

tijd van 22 tot en met 69 jaar. Hun verweerde

gezicht glimt van vreugde, wat bijna de nog

zichtbare bewijzen van pech en verwerping maskeert. 'Oh

happy day!' zingen ze, en je moet ze wel geloven.

Er komt een metro met veel gerammel tot stilstand. Er

komen vermoeide studenten uit en veel mensen die op

weg zijn naar hun zaterdagboodschappen of hun week-

endwerk. Velen blijven even staan om te luisteren.

Enkelen lopen naar voren en gooien munten in een hoed

die op de grond ligt waar je normaal gesproken de diri-

gent zou verwachten.

De uitvoerenden zien er eigenlijk niet uit ais

een koor. Ze zien er eigenlijk uit alsof

iemand ze gewoon van de straat gehaald



ste broeders'

heeft. Ze gedragen zich ook niet als een koor. Ze staan

niet rechtop en ze staan ook niet stil. Een van de

oudere zangers — met een lange, ruige baard — loopt

tussen de luisteraars door en biedt vrouwen een roos

aan. Tijdens een van de levendiger nummers zoeken

twee zangers een partner uit het publiek en beginnen ie

dansen.

Het repertoire van het koor is gevarieerd: van 'Nader,

mijn God, tot U', rechtstreeks uit het zangboek van de

kerk, tot de popsong 'California Dreamin'.' Een van de

solozangers zingt zelfs een beetje vals. Maar hun energie

maakt enig gebrek aan training of aanleg meer dan
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goed. Ze zingen met hun hele hart en het is duidelijk dat

ze er plezier in hebben. Dat geldt ook voor het publiek,

dat met het komen en gaan van de metro's ongeveer elke

drie minuten wisselt.

Na twee uur is de hoed bijna vol en is het concert

voorbij. Dan pas blijkt dat het koor een leider heeft. Als

het publiek zich na het laatste lied verspreidt, stapt er een

slanke man met donker haar, een bril en een stralende

glimlach naar voren. Zijn naam is Pierre Anthian. Het

koor, vertelt hij, is slechts een uitvloeisel van zijn gods-

dienstige overtuiging.

Pierre Anthian, zoon van een officier in het Franse

leger, is in Algerije geboren tijdens de onafhankelijks-

oorlog. Toen hij vier was, verhuisde zijn ouderlijk gezin

terug naar Pau, een stad in het zuidwesten van Frankrijk.

Kort daarna scheidden zijn ouders, waardoor zijn moeder,

Michka, achterbleef met vier kinderen. Toen Pierre

negen was, maakten ze kennis met de zendelingen. De

kinderen lieten zich het eerste dopen, gevolgd door hun

moeder.

Zuster Anthian gaf evangelielessen, waaronder die

van naastenliefde en christelijk dienstbetoon, op de best

mogelijke manier: door ze zelf in praktijk te brengen.

Haar kinderen en zij zetten zich zowel in de kerk als in de

gemeenschap in. Soms nodigde het gezin daklozen uit om
bij hen te komen eten. Pierre deed vrijwilligerswerk in

ziekenhuizen, rusthuizen, tehuizen voor daklozen en

jeugdherbergen.

Toen hij zijn studie tandheelkunde had afgerond, ging

Pierre op voltijdzending in Zwitserland. Na zijn terugkeer

vestigde hij zich als tandtechnicus, aanvankelijk aan de

Franse Rivièra en later in Parijs. Tegen die tijd was het

helpen van anderen een manier van leven voor hem

geworden, en hij gaf zich bij het grootste Parijse tehuis

voor daklozen op als vrijwilliger voor het serveren van

maaltijden. Daar begon hij zich druk te maken over het

feit dat er alleen maar iets werd weggegeven. 'Het is goed

om voedsel te verstrekken,' zegt hij, 'maar wat leren we

in de kerk? We leren de mensen om zelfredzaam te zijn.

Daarom ging ik op zoek naar een idee, een manier om die

mensen waardigheid en onafhankelijkheid te geven.'

Uiteindelijk bedacht hij dat muziek misschien wel

precies de manier was die hij zocht. Muziek maakte niet

alleen deel uit van Pierre's godsdienstige cultuur, maar

het was bovendien zijn grote liefhebberij. Hij had muziek

gestudeerd, met name koormuziek, aan de conservatoria

van Pau, Cannes en Parijs, en hij had ooit een kerkkoor

gedirigeerd. Hij besloot een koor op te richten, bestaande

uit mensen die de samenleving verstoten had.

Het koor gaat met de trap de straat op. Ze worden zo

dadelijk opgehaald door een gele schoolbus die ze naar

een katholieke kerk aan de rand van Montréal brengt,

waar ze later die avond zullen optreden. Het middagzon-

netje is aangenaam en de herfstbladeren, die hun beste

tijd gehad hebben, tooien de stad nog met vlekken

verbleekt geel en roestrood. Wachtend op de bus, vertelt

koorlid Jean-Louis dat het koor hem van schadelijke

verslavingen gered heeft. 'Nu word ik high van de

muziek', schept hij op. Anderen hebben soortgelijke

verhalen.

Het koor heeft ze iets gegeven dat ze van liefdadigheid

nooit hadden kunnen krijgen: waardigheid. Ze beschouwen

zichzelf als beroepsmusici. Ze geven nu iets terug aan de

samenleving en worden beloond voor hun werk.

De zangers stralen als ze het over Pierre hebben. Ze

weten waar ze zouden zijn zonder hem, maar hun vriend-

schap gaat verder dan dankbaarheid. Ze plagen hem

voortdurend, en hij moedigt het geplaag aan en plaagt

terug. Het is geen somber groepje. Hun gezichten

vertonen de littekens van alcohol, drugs, geweld, gevan-

genschap en honger. Maar over dat verdriet heen, dat

nog te zien is op elk verweerde en mishandelde mense-

lijke doek, is hoop, vreugde en humor heen geschilderd.

De bus komt eindelijk en onderweg vertelt Pierre hoe

La Chorale de l'Accueil Bonneau tot stand is gekomen.

Pierre's idee om een koor van daklozen op te

richten, kwam in Parijs niet van de grond omdat hij

daar niet bleef. Zijn oudere broer en zuster waren naar

Montréal verhuisd, en hij bezocht ze regelmatig. In

april 1995 verhuisde hij naar Québec in verband met

zijn aanstaande huwelijk daar. Maar hoewel de verlo-

ving geen stand hield, werd Pierre verliefd op Canada

en besloot hij te blijven. Hij vestigde zich met succes

als tandtechnicus en begon uiteraard ook weer met

vrijwilligerswerk.
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Hij vertelt: 'Op mijn tweede dag hier informeerde ik

bij de VVV waar ik vrijwilligerswerk kon doen.' Toevallig

was de VVV-medewerker die hij sprak zelf vrijwilliger bij

1'Accueil Bonneau, een tehuis voor daklozen, en hij

vertelde Pierre waar hij het tehuis kon vinden. 'Ik kwam
op tijd voor de lunch, en ze gaven me een schort', herin-

nert hij zich. 'Ik begon de lunch voor de daklozen te

serveren. Dat deed ik ruim een jaar.'

Maar dezelfde frustraties die hij in Parijs had gehad,

staken weer de kop op. En zijn idee ook. Hij typte een

strooibiljet en deelde zeshonderd exemplaren uit aan de

mannen die in het tehuis kwamen eten. Hij bood

'zangers, zelfs beginners, parttime werk. Alleen mannen.

Van elke leeftijd. Van elke nationaliteit. Ze moeten

houden van zingen. Kennis van muziek niet nodig.'

Dertig mannen toonden interesse, maar slechts drie

kwamen naar de eerste repetitie. De volgende dag

kwamen er echter al zeven. De dag daarna kwamen er

twaalf. Pierre leerde ze vier kerstliederen uit het zang-

boek van de kerk.

De metro was een geïnspireerde, logische keus als

locatie voor hun optredens. 'Als de berg niet naar jou

komt, moet jij naar de berg', zegt Pierre. 'Er gaan

duizenden en duizenden mensen met de metro.'

De inwoners van Montréal zijn wel gewend om
daklozen op straat te zien, maar ze waren niet

voorbereid op wat ze op 17 december 1996 om
half acht 's morgens in het metrostation zagen.

Het was een onvergetelijke ervaring voor zowel

de uitvoerenden als de forenzen. 'Ik kon de

gezichten van het publiek niet zien,' legt Pierre

uit, 'want ik dirigeerde, maar ik kon het gezicht

zien van mijn vrienden in het koor.' Hun
gezicht veranderde. De mensen dromden om
ons heen. Sommigen lieten hun metro lopen

om langer te luisteren. Een vrouw begon te

huilen, en haar gesnik gaf de onwaarschijn-

lijke gebeurtenis een ongelooflijke emotionele

Het koor heeft vijf cd's opgenomen

en heeft meer dan zevenhonderd

concerten gegeven, maar Pierre

beschouwt dat niet als de grootste

prestaties.

lading. Het leek wel een vloedgolf. Er begonnen mensen te

huilen, met ons mee te zingen, geld in de hoed te doen op

de maat van de muziek: klink, klonk. Ze gingen in de rij

staan om geld in de hoed te doen. Het was een fantasti-

sche ervaring.'

Dat eerste concert leverde meer geld op dan ze

verwacht hadden. De volgende ochtend verdiende het

koor nog meer. 'Maar de grootste beloning die de

mannen kregen,' zegt Pierre, 'was toen de mensen naar

henzelf toegingen, met hen spraken en hen de hand

schudden.' Dat betekende heel veel voor mannen die

hun dagen hadden doorgebracht met het doorzoeken

van vuilnisbakken, bedelen of zelfs stelen om te kunnen

overleven.'

Het koor zong die kersttijd elke dag, behalve op zondag.

Door het geld dat ze verdienden, konden ze allemaal de

feestdagen in comfortabeler omstandigheden door-

brengen. Enkelen waren in staat om familie te bezoeken.

Sommigen hadden hun familie in jaren niet gezien.

'Na de laatste uitvoering,' herinnert Pierre zich, 'vroeg

ik mijn vrienden: "Willen jullie doorgaan met dit koor, of

zullen we nu stoppen en volgend jaar Kerstmis weer

doorgaan?" "Doorgaan", drongen ze aan.'



Het is zaterdagavond laat. Het is een lange dag

geweest voor het koor, maar je kunt alleen merken dat ze

moe zijn omdat hun stemmen niet zo mooi harmoniëren

als eerder in het programma, en ze zingen zelfs een paar

pijnlijk valse noten. Maar de meer dan tweehonderd luis-

teraars in de kerk lijken dat niet erg te vinden. De zangers

vertonen nog hetzelfde energieniveau als die middag in

het metrostation, en enkelen van hen lopen tussen de

rijen kerkbanken door en trekken willekeurig mensen mee

om op het podium mee te doen.

De luisteraars zijn vergast op lofzangen en populaire

liederen, maar nu komt het deel van het concert dat favo-

riet is bij het publiek. De melodie en de tekst zijn een

bezoeker van buiten Québec misschien onbekend, maar

het is duidelijk dat dit lied een bijzondere betekenis heeft

voor de plaatselijke inwoners. Iedereen staat nu, houdt

eikaars hand vast, beweegt op de maat van de muziek

van voor naar achter, en zingt met heel zijn ziel. De

tranen vloeien rijkelijk. Het lied is ten einde, en een

magisch moment lang is er alleen maar stilte. Het publiek

voelt aan dat dit het laatste nummer was, maar wil nog

niet dat de betovering verbroken wordt, en laat een wild

applaus horen en roept 'bis!'. Het koor voldoet aan het

verzoek — niet één, maar twee keer— en uiteindelijk laat

het publiek ze gaan.

Na het eerste concert dat het koor in het metrostation

had gegeven, hoorden de media al snel van hen. Twee

dagen later werden ze uitgenodigd om de weersvoorspel-

ling van een groot tv- station in te leiden, en de volgende

ochtend verscheen er in de meeste Québecse kranten

een artikel over het koor. Door die onverwachte gratis

publiciteit kreeg het koor contracten aangeboden om te

zingen bij concerten, festivals, op scholen, in kerken, bij

banken en voor andere tv- stations.

Pierre zegt daarover: 'De media hebben ons geholpen

bij het verkondigen van onze boodschap dat het leven

mooi is, dat het de moeite waard is om geleefd te worden,

en dat we het nooit op moeten geven. Iedereen verdient

een tweede kans, en niemand mag uitgestoten worden,

zelfs al is hij of zij anders.'

Die overtuiging motiveerde Pierre al in het begin om

twee koorleden aan te houden die vals zingen. 'Kunnen

zingen is geen vereiste voor het lidmaatschap in dit koor',

legt hij uit. 'Ze zijn al te vaak verworpen.'

Broeder Anthian heeft verschillende doelen voor het

koor. Het ene is om de mannen die in het verleden

geprobeerd hebben hun verdriet te verlichten met drugs,

alcohol en andere schadelijke middelen, vreugde, liefde

en hoop te geven. Het bereiken van dat doel is te illus-

treren met het leven van Nicolas 'Colas' Allaire, die

rozen uitdeelt bij metroconcerten. Colas, die 65 is,

groeide tot zijn zeventiende op in een weeshuis in

Montréal. Zonder een formele opleiding, en zonder

familie, vrienden of geld, is het hem nooit gelukt om

werk te vinden. In de winter maakte hij sneeuwholen om
te voorkomen dat hij dood zou

vriezen. Soms beging hij misdaden

speciaal om in de gevangenis te

komen, zodat hij ten minste elke dag

iets te eten kreeg. Dit is zijn eerste

vaste baan. Volgens hem is het leven

sinds zijn toetreding tot het koor 'als

Het koor repeteert in een kamer

op de tweede verdieping van het

Bonneau-tehuis aan de oever van

de rivier in Montréal. Concerten

droegen ertoe bij dat er een nieuw

gebouw betaald kon worden toen

het oude gebouw bij een gasont-

ploffing vernietigd was.
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in het paradijs. Ik heb vrienden gekregen en ik ben

mezelf gaan onderhouden. Ik heb nu een flatje en ben

gelukkig.'

Een ander doel van broeder Anthian is om anderen te

laten delen in die vreugde, liefde en hoop. 'Bijvoorbeeld,

bij een concert in het metrostation', zegt hij, 'nam een

mevrouw mij bij de hand en zei dat ze net had gehoord

dat ze kanker had. Ze wilde het al opgeven. Maar toen ze

naar deze mannen had geluisterd, die al zoveel hadden

meegemaakt, gaf dat haar weer moed.'

Een groot deel van de waardigheid die deze mannen

nu hebben, komt door de wetenschap dat ze iets terug-

geven aan de samenleving. Ze brengen iets goeds teweeg

— vooral op scholen. Kinderen zijn soms opstandig, en

dan willen ze niet luisteren naar hun ouders en leer-

krachten. Maar ze luisteren als de koorleden zeggen: 'Ik

wilde niet meer naar school en wilde niet meer naar mijn

ouders luisteren. Ik was mijn leiders ongehoorzaam. Ik

was mijn leerkrachten ongehoorzaam. Ik nam drugs en

alcohol, en nu ben ik dakloos. Dus doe alsjeblieft je best

op school, respecteer je ouders en je leerkrachten, en

neem geen drugs.

Het is een vaste gewoonte van het koor om anderen

te laten delen in het geluk dat ze gevonden hebben. Deze

mannen hebben snel mededogen met anderen. Ze

verdelen onderling het geld dat ze verdienen met zingen

in het metrostation, maar het geld dat ze verdienen met

hun andere concerten, gaat rechtstreeks naar het tehuis

voor daklozen, 1'Accueil Bonneau.

Waarschijnlijk een van de zinvolste kansen die het

koor kreeg om hulp te bieden, vond plaats na een ramp.

In juni 1998 was er een gasexplosie die het tehuis voor

daklozen in puin legde. Door de ontploffing vonden drie

mensen de dood en raakten er drie en dertig gewond. De

samenleving had echter binnen enkele maanden een

grote som geld ingezameld. Het koor leverde een grote

bijdrage aan de inzameling door meer dan een dozijn

concerten te geven om geld bijeen te brengen voor het

nieuwe gebouw. Op de plek van het oude, vervallen

gebouw werd een bescheiden nieuw tehuis gebouwd.

Op verzoek van een tv- station uit Québec en een

vooraanstaande krant uit Montréal hield het koor in

december 1999 een tournee door de provincie Québec,

waarbij het in twintig dagen 64 concerten hield. Die

tournee was een aanbod dat ze gewoon niet konden

weigeren: de mensen die de concerten bijwoonden,

namen voedsel mee voor de daklozen en armen. Het was

nog een kans voor het koor om 'iets terug te doen'.

Op de vraag wat de grootste prestaties van het koor

zijn, antwoordt Pierre dat het vooral het feit is dat het

koor überhaupt bestaat, 'dat het bestaat uit mannen met

een geruïneerd, eenzaam leven'. En de tweede is dat ze bij

elkaar gebleven zijn. Alleen mensen die de koorleden

beter kennen, begrijpen hoe moeilijk dit project was.

Veel van die mannen hebben al zoveel verwerping,

eenzaamheid en wanhoop doorgemaakt, dat hun leven

nog een erg wankele basis heeft. Het is niet makkelijk om
een diepgeworteld levenspatroon op te geven, en

sommige mannen zijn weer de straat opgegaan omdat ze

zich niet aan Pierre's regels konden houden of omdat ze

het drukke schema van het koor niet aan konden.

De regels zijn eenvoudig, maar vereisen voor de

meesten een drastische verandering van hun leerwijze.

Geen geweld. Geen drugs of alcohol tijdens repetities of

uitvoeringen. En ze moeten op tijd zijn. 'Het koor is net

een school', legt Pierre uit. Als we naar school blijven

gaan, kunnen we leren. Veel daklozen drinken veel en

slapen overdag, 's Nachts hebben ze vaak geen slaap-

plaats, dus lopen ze 's nachts rond. 's Morgens vinden ze

een slaapplaats, en daarna hebben ze niets te doen, dus

drinken ze. Het is mijn taak om ze een schema te geven.

Ik laat ze 's morgens om zeven uur beginnen, wat betekent

dat ze vroeg moeten opstaan, en vroeg naar bed moeten

gaan.' Door dat schema hebben veel van de mannen, van

wie er sommigen aan de drank waren, de alcohol volledig

opgegeven. Muziek heeft de plek van de drank inge-

nomen, en— zoals Pierre zegt: 'Muziek is therapie.'

'Het is een bijzonder positief gevoel, een natuurlijke

manier om high te worden', zegt Roby, voormalig

bijstandstrekker. 'Sinds ik bij het koor ben gegaan,

gebruik ik geen drugs meer. Ik ben nu zo druk dat ik

helder moet zijn, anders haal ik het eind van de dag niet.'

Sommige koorleden zijn gewezen misdadigers. 'Laten

we gewoon zeggen dat diefstal en poging tot moord niet

de ernstigste misdaden op de lijst zijn', zei Pierre eens

tegen een verslaggever. 'En het zijn mijn vrienden.'

Sommige mensen die op straat wonen, legt hij meteen

uit, hebben problemen met drugs of alcohol. Sommige
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houden zich niet aan de wet. Maar vaak zijn die moei-

lijkheden het gevolg, en niet de oorzaak, van hun droe-

vige situatie. In veel gevallen hadden die mensen

'gewoon meer pech dan u en ik'.

Door het idee van Pierre hebben de zeventien

mannen echter weer geluk. Op twee na hebben ze nu

een flatje of een kamer om te slapen. De andere twee

hebben dat nog niet, omdat ze tot nu toe besluiten hun

deel van het geld aan andere zaken uit te geven. 'Ik

veroordeel ze niet', zegt Pierre. 'Het is hun beslissing.

Misschien veranderen ze nog weleens van gedachten.

Maar als ze zich aan de regels houden, hard werken,

vriendelijk zijn, en op tijd zijn, vind ik het prima.'

Zondagochtend. Broeder Anthian geeft les in het

jeugdwerk van de wijk Montréal-Hochelaga. Vijf van zijn

acht klasleden — hij geeft de jongens in de leeftijd van

acht tot en met elf les — zijn er, en ze leren de tien

geboden. Pierre gebruikt zijn vingers als ezelsbruggetjes

waarmee de jongens de wetten van de Heer kunnen

onthouden. Eén vinger herinnert hen eraan dat God op

de eerste plaats in hun leven moet staan. Zeven vingers

betekent dat een man zeven dagen per week bij zijn

vrouw moet zijn. Pierre houdt zijn handen naar voren,

met de handpalmen naar beneden, en verbergt zijn

duimen. Acht vingers betekent dat je niet mag stelen —
omdat het erg moeilijk is om te stelen zonder duimen. De

jongens vinden elk gebod in hun handen. Broeder

Anthian stelt ze vragen en vijf handen wapperen enthou-

siast in de lucht. Ze weten alle antwoorden.

Broeder Anthian met zijn jeugd-

werkklas. Vfnr: Armand Umuhoza,

Kevin Charles, Maxime Vallée-

Carrier, Jonathan Denis en Frantz

Jean-Baptiste.

de ringzending. Hij verbergt zijn

godsdienst niet, maar dringt hem

ook niemand op. Hij leeft er gewoon

naar. 'Ik praat niet alleen over de

kerk met de koorleden,' zegt hij,

'maar ze hebben ook allemaal meegedaan bij het zingen

in avondmaalsdiensten, en hebben gratis concerten

gegeven in het ringcentrum.'

De kerk heeft aardig wat aandacht gekregen door

Pierre's activiteiten. In 1997 riep de Canadese volksver-

tegenwoordiging hem uit tot vrijwilliger van het jaar. Hij

vertelt: 'In een tv-programma werd ik geïntroduceerd als

de mormoonse priester die de daklozen uit de hel trekt.'

Het is makkelijk voor me om het gesprek op het evan-

gelie te brengen als ik een interview geef, want het is

duidelijk dat ik dit idee nooit had gekregen als ik niet zo

was opgevoed en dit godsdienstonderwijs niet had

gekregen. En zonder de dagelijkse hulp van de Heer had

ik nooit de kracht gehad om door te gaan.'

Waarom koos Pierre de daklozen uit voor zijn vrijwil-

ligerswerk, en niet een ander goed doel? Het antwoord

is eenvoudig en oprecht. De Heiland is zijn voorbeeld,

zegt hij. Jezus Christus roept allen, maar Hij diende vaak

de armen, de daklozen, de moedelozen, de uitgesto-

tenen. 'De boodschap is eenvoudig', zegt Pierre. 'Als wij

in zijn voetspoor volgen, maken we onszelf gelukkig,

maar ook de mensen die wij dienen. Wij zijn de handen

van de Heer, zijn werktuigen.'

Tot besluit zegt Pierre dat zijn ervaringen met zijn

werk onder de daklozen hem dichter tot de Heiland en

degenen die hij dient gebracht hebben. 'De Schriften

zijn voor mij meer tot leven gekomen, vooral Matteüs

25 en Mosiah 4:14-30. Dagelijks bevestigt een fijn

gevoel van gemoedsrust dat mijn plaats aan hun zijde

is.'n

Pierre is ook werkzaam geweest als lid van de hoge

raad van de ring Montréal (Québec) en als president van

Een deel van de informatie in dit artikel is ontleend aan een interview

dat Sylvie Patea-Tramel Pierre Anthian heeft afgenomen.
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VRAAG EN ANTWOORD

Hoe kan ik een goed

voorbeeld zijn terwijl

ik zo onvolmaakt ben?

Ik heb een vriend die in de kerk geïnteresseerd lijkt. Hij let

goed op me om te zien wat heiligen der laatste dagen voor

mensen zijn. Maar ik bega nogal wat vergissingen. Hoe kan

ik een goed voorbeeld zijn terwijl ik zo onvolmaakt ben?

De antwoorden gelden als leidraad en niet als officiële

uitspraak aangaande de leerstellingen van de kerk.

FOTO-ILLUSTRATOR: WELDEN ANDERSEN

LIAHONA'S ANTWOORD
Het kan een intimiderende

uitwerking hebben om te ontdekken

dat iemand de kerk van de Heer

beoordeelt naar jouw gedrag. Je voelt

een grote verantwoordelijkheid op je

schouders rusten. Maar in plaats van

in paniek te raken, kun je beter

proberen je te concentreren op het

goede dat uit deze situatie voort kan

komen.

Als je vriend echt geïnteresseerd is

in de kerk, en als hij inderdaad let op

alles wat je doet, beschouw dat dan als

een compliment. Blijkbaar beschouwt

je vriend jou als een 'voorbeeld [van]

de gelovigen'. Die zinsnede komt uit

de eerste brief van Paulus aan

Timoteüs, en de raad van Paulus kan

je tot leiding zijn in je pogingen om
een goed voorbeeld te zijn voor je

vriend. 'Wees een voorbeeld [van] de

gelovigen', schrijft Paulus, 'in woord,

in wandel, in liefde, in geloof en in

reinheid' (1 Timoteüs 4:12).

Paulus noemt verschillende ma-

nieren waarop wij een voorbeeld

kunnen zijn. Onze woorden kunnen

bijvoorbeeld geloof in andere men-

sen bevorderen of vernietigen. Als

wij godslasterlijke taal gebruiken,

roddelen, of ons voortdurend kritisch

uitlaten, spreken we niet zoals de

Heiland dat zou doen. We zouden

moeten proberen fatsoenlijke taal te

gebruiken, ons positief over anderen

uit te laten, en complimenten uit te

delen.

De term wandel die Paulus

gebruikte, houdt gedrag of daden in.

Als ons gedrag niet in harmonie is

met de evangeliebeginselen, kunnen

we mensen afstoten van de kerk van

de Heer. We kunnen een goed voor-

beeld zijn door ons fatsoenlijk te

kleden, tiende te betalen, het woord

van wijsheid te onderhouden, eerlijk

te zijn, en onzelfzuchtig dienstbe-

toon te verrichten.

Liefde, zegt Petrus ons, 'bedekt tal
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van zonden' (1 Petrus 4:8). Als je

vriend ervan overtuigd is dat je om
hem geeft, dan zal hij meer geneigd

zijn om je eventuele fouten door de

vingers te zien. Joseph Smith heeft

dit vers in zijn vertaling van de Bijbel

iets aangepast en geschreven dat

naastenliefde tal van zonden voor-

komt. Voel je de reine liefde van

Christus en ontvang je vergeving

van je zonden, dan kun je een soort-

gelijke ervaring krijgen als zij die

leefden naar de woorden van koning

Benjamin. Zij hadden 'geen lust meer

[ . . . ] om het kwade te doen, maar

wel om voortdurend het goede te

doen' (Mosiah 5:2).

Een voorbeeld zijn in geloof heeft

te maken met onze instelling. Een

voorbeeld. President Gordon B.

Hinckley wordt in geloof door de

Geest geleid en heeft daardoor een

positieve instelling. Die instelling

maakt ongetwijfeld deel uit van de

reden waarom hij zoveel presteert.



Jaqueline

Soares Santos

Muhongo-

Kabwabwa Tarin

Carlton Julius D.

Escandor

Ouderling Nathan

Uoyd Jones

m
Ouderling Charles Anthony Silberie

Iheanacho Ekwonye

Tahia Mou-Fa Norma

Ramirez Nor/ego

Victor Antonio

Canales Villa

Alejandra Carolina

Gonzd/ez

Hij kijkt voortdurend vooruit en zet

zich met geloof, energie en doelge-

richtheid in. Aan de andere kant is

het bijzonder moeilijk voor iemand

die er niet naar streeft om leiding

van de Geest te ontvangen, geloof te

oefenen of veel te presteren in het

leven.

Vertrouwen we op de Heer?

Hebben we vertrouwen in Hem, in

zijn dienstknechten en in zijn plan?

Hoe geven we blijk van dat

vertrouwen? Tonen we ons geloof

zoals Nephi, of klagen we hoe moei-

lijk het leven is en bekritiseren we

onze ouders en leiders, zoals Laman

en Lemuël?

Ten slotte zegt Paulus Timoteüs

ook dat hij een voorbeeld moet zijn

in reinheid. Niets keert je vriend

sneller van de kerk af dan als hij je

schuine moppen hoort vertellen, ziet

dat je naar ongepaste films kijkt, of

ontdekt dat je de wet van kuisheid

overtreedt. Aan de andere kant

overtuigt niets je vriend er sterker

van dat de kerk een positieve

invloed op je heeft dan als hij ziet dat

je de onreine invloeden van de

wereld vermijdt.

Beschouw het als een zegening

dat je vriend je zo nauwlettend in de

gaten houdt. Daardoor wordt je

extra gemotiveerd om het goede te

kiezen. Vanzelfsprekend is niemand

volmaakt. Maar zelfs dat feit kan je

vriend laten zien hoe belangrijk de

kerk is voor jou. Als je iemand

kwetst, maak het dan goed in plaats

van een smoesje te bedenken. Als je

een vergissing begaat, leer er dan van

en probeer het de volgende keer

beter te doen. Als je zondigt, bekeer

je dan meteen en volledig. Als je

vriend je goed in de gaten houdt, zal

hij dat beslist opmerken en zal hij

beseffen dat de kerk echt 'slechte

mensen goed' maakt en 'goede

mensen beter'. (Zie 'De profeet aan

het woord', De Ster, december 1996,

blz. 8.)

ANTWOORDEN VAN LEZERS

Wij zijn allemaal onvolmaakt, en

ook al zijn we lid van de kerk, we

maken toch fouten. Maar we

kunnen onze vrienden die geen lid

zijn laten inzien dat we, al zijn we

onvolmaakt, dagelijks proberen naar

volmaaktheid toe te groeien. We
moeten ons bevrijden van slechte

gewoonten en onze vrienden tonen

dat we, al slagen we er niet volledig

in om Christus te volgen, we in elk

geval proberen Hem te volgen.

Jaqueline Soares Santos

Gemeente Jardim-lbê

Ring Sao José dos Pinhais (Brazilië)

Bekering is een proces en het

kost tijd en moeite om te leren van

onze vergissingen en ze niet meer te

herhalen. Leven wij het evangelie

in geloof en gehoorzaamheid na,

dan zal de Heer ons helpen zodat

we een goed voorbeeld kunnen

zijn, zelfs al zijn we nog aan het

proberen om onze onvolmaakt-

heden te overwinnen.

Carlton Julius D. Escandor

Gemeente Sorsogon l

District Sorsogon (Filipijnen)

Veel mensen hebben niet veel tijd

om lectuur van de kerk te lezen of

zich in de kerk te verdiepen. Wat ze
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veel makkelijker te lezen vinden, zijn

onze instelling en ons gedrag als lid

van de kerk. Als we ernaar streven

om altijd en onder alle omstandig-

heden een licht te zijn voor alle

mensen, en als we niet toestaan dat

we ons overweldigd gaan voelen

door onze onvolmaaktheden, dan

weten onze vrienden dat wij ware

discipelen van onze Heer Jezus

Christus zijn.

Ouderling Charles Iheanacho Ekwonye

Zendingsgebied Accra (Ghana)

Onze patriarchale zegen kan ons

het verlangen geven om te veran-

deren, om alles te doen wat we

kunnen ter voorbereiding op de

wederkomst van Christus. We
moeten de Heer bidden en Hem om
hulp vragen, want zoals we lezen in

Genesis 18:14: 'Zou voor de Here

iets te wonderlijk zijn?'

Tahia Mou-Fa

Wijk Uturoa

Ring Raromatai (Tahiti)

Wij moeten een voorbeeld zijn

van bekering zodat anderen weten

dat we beseffen dat we een vergissing

begaan hebben en dat we die willen

rechtzetten. We kunnen onze

vrienden laten zien dat wij weten

hoe wij ons tot onze hemelse Vader

moeten wenden en de leiding van de

Heilige Geest ontvangen.

Victor Antonio Canales Villa

Wijk Industrial

Ring Querétaro (Mexico)

De leer van de kerk is volmaakt,

maar wij zijn het niet. We kunnen

het beste anderen laten zien dat we

ondanks onze onvolmaaktheden

toch proberen het voorbeeld van de

Heiland te volgen. Wij weten dat we

in dit leven geen volmaking zullen

bereiken, maar onze Vader in de

hemel heeft ons beloofd dat Hij ons

de overwinning zal gunnen als we

maar volharden.

Alejandra Carolina Gonzdlez

Wijk Jardin

Ring Posadas (Argentinië)

Onze vrienden die geen lid zijn

van de kerk onthouden beter wat we

doen dan wat we zeggen. We moeten

ons gedrag steeds beter in de hand

krijgen. Ook al zijn we onvolmaakt,

we moeten er altijd naar streven

'navolgers Gods' te zijn (Efeziërs 5:1).

Muhongo-Kabwabwa Tarin

Gemeente hikasi

Zendingsgebied Kinshasa (Democratische

Republiek Kongo)

Wij zijn net als een kaars die een

donkere kamer verlicht, maar we

moeten bedenken dat een vlam flik-

kert, soms feller en soms minder fel

wordt. We moeten ons licht laten

schijnen, ook al flikkert het door

onze onvolmaaktheid. Zolang we

proberen onszelf te verbeteren,

zullen wij er door ons voorbeeld toe

bijdragen dat anderen 'tot Christus'

komen en 'in Hem vervolmaakt'

worden (Moroni 10:32).

Ouderling Nathan Lhyd Jones

Zendingsgebied Mexico-Stad-Oost (Mexico)

Mijn collega's op werk merken

alles wat ik doe, en zij zeggen dat dat

niet allemaal zo christelijk is. Het

beste dat ik kan doen, is hen lief te

hebben en hen te vertellen wat ik

van het evangelie heb geleerd. Wij

moeten altijd bedenken dat God aan

onze zijde staat en dat Hij leeft. Wees

geduldig, tolerant en eerlijk.

Anthony Sïlberie

Wijk Rotterdam 2

Ring Rotterdam

Als we onze zwakheden objectief

evalueren en er vervolgens elke dag

naar streven om ons op die terreinen

te verbeteren, dan zullen we erin

slagen ons licht feller te laten

schijnen als we daarin volharden.

Norma Ramirez Noriega

Wijk Pedro Beltrdn

Ring Ventaniïla (Peru)

Ook jij kunt van de vraag- en

antwoordrubriek een succes maken door

onderstaande vraag te beantwoorden.

Stuur je antwoord vóór 1 februari

2001 naar VRAAG EN ANT-
WOORD 02/01, Liahona, Floor

24, 50 East North Temple Street,

Salt Lake City, UT 84150-3223,

VS; of stuur een e-mail naar

CUR-Liahona-IMag@ldschurch.org.

Je kunt in je eigen taal schrijven (of

typen) . Vermeld je naam, adres, leeftijd,

woonplaats, wijk of gemeente en ring of

district. Stuur zo mogelijk ook een foto

van jezelf; die wordt echter niet terugge-

stuurd. We zullen een representatieve

selectie van de ingestuurde antwoorden

publiceren.

VRAAG: Hoe kan ik mijn gedachten

tijdens mijn dagelijkse bezigheden op

Christus gericht houden?
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Kerstmis

in het Ertsgebergte
Herta Klimmer

ILLUSTRATOR: GREGG THORKELSON

December is een van de mooiste

maanden in het Ertsgebergte,

een bergketen in Duitsland. Meestal

liggen de bossen, velden en dorpen

dan vredig onder een dikke laag

sneeuw. Het landschap lijkt verpakt

in eerbied.

Rond de eerste zondag in

december zijn alle huizen versierd,

en zijn ze klaar voor de kerst. Die

maand wordt elke zondag een kaars

aangestoken. En tegen de tijd dat de

vierde kaars brandt, op de laatste

zondag voor Kerstmis, is elk huis

gevuld met een nieuw licht. Men
geeft cadeaus aan vrienden: een

bezoekje aan een zieke, een avond

knutselen met de kinderen, een

helpende hand voor iemand in nood.

Tradities spelen een belangrijke

rol in onze kerstviering. Voor onze

voorouders die in de mijnen van het

Ertsgebergte werkten was licht —
vooral in de donkere tijd van het jaar

— een symbool van geloof, warmte

en veiligheid. De mensen gingen met

hun dierbaren de Heer aanbidden in

kerkdiensten. Hardwerkende, gelo-

vige mensen knielden dan neer in

gebed. Klokken luidden om Kerstmis

te vieren.

Als de eerste klokken luidden,

zaten wij thuis aan een feestelijk

gedekte tafel en luisterden naar

vader, die het verhaal van de

geboorte van onze Heiland voorlas.

Daarna legden wij, de drie kinderen,

onze zelfgemaakte cadeautjes onder

de kerstboom, zoals moeder ons

geleerd had. Er werd aan iedereen

gedacht — grootouders, ooms en

tantes. Zelfs de vogels kregen beter

voedsel, en de hond kreeg worst.

Terwijl de klokken luidden op de

avond voor kerst, maakten we een

wandeling. De sneeuw glinsterde

door de kerstlichtjes; het leek wel of

we in een zee van sterren liepen. De

dennenbomen voor de huizen waren

bedekt met kaarsen. Vanachter de

ramen keken mijnwerkers en engel-

tjes van houtsnijwerk ons aan, elk

met een kaars erin. Kersttaferelen

beeldden de gebeurtenissen rond de

geboorte van het Kerstkind uit:

herders in het veld, wijzen die Hem
komen aanbidden, Jezus in de

kribbe, Maria die zich over Hem
buigt, Jozef die het gezinnetje

beschermt, ezels, schapen en knie-

lende herders.

Na onze wandeling gingen we

naar huis met ogen die glinsterden

door de winternacht. Binnen werden

we verwelkomd door de geur van

dennentakken. En er lagen koekjes

die moeder had gebakken op ons te

wachten.

Er is weinig veranderd sinds mijn

jeugd. De meeste oude tradities zijn

er nog — met enkele aanvullingen.

De leden van de kerk van de Heer

houden opgewekt een gemeente-

feest. Zendelingen en leden hebben

gevoelens van veiligheid en vreugde

tijdens de viering vol muziek en

aanbidding. De Vader en zijn geliefde

Zoon, Jezus Christus, zijn ons tot

zegen. Intense vrede vervult ons

hart. Een vrede die de wereld zo hard

nodig heeft.

Zoals de sneeuw zachtjes het

Ertsgebergte bedekt, kan de vrede

van Kerstmis altijd in ons hart zijn.

Als we dat toelaten, zal het licht van

een ster die eens zijn geboorte

aankondigde onze dagen verlichten

en van elke nacht een heilige nacht

maken. Wij bidden om zo'n wonder,

wetend dat onze Vader en zijn Zoon

leven — en omdat Zij leven, omdat

Zij ons liefhebben, zal de vrede van

Kerstmis een vermoeide wereld altijd

hoop bieden. D
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ERIKA ZAG MET NIEUWE OGEN — IETS WAT WIJ ALLEMAAL BEHOREN TE DOEN.

Ouderling Carlos H. Amado
van de Zeventig

FOTO-ILLUSTRATOR: CRAIG DIMOND; DIGITALE SAMENSTELLING: PATRIC GERBER

Maria Coj was al zeventien jaar lid van de kerk

in Guatemala. Ze was de oudste van acht

kinderen. Ze leed aan cysticercose, een parasi-

taire infectie ten gevolge van het eten van besmet

voedsel. Mettertijd breidde de infectie zich uit naar haar

hersens, waardoor ze vreselijke hoofdpijn kreeg en

uiteindelijk blind werd. Om de pijn te verlichten moest

zij van haar huis in Solola naar Guatemala-Stad worden

gebracht. Wegens stuipen, die door haar voortschrij-

dende ziekte werden veroorzaakt, verslechterde haar

toestand zozeer dat ze alleen met een apparaat in leven

gehouden kon worden. Het was duidelijk dat ze onder

die omstandigheden niet lang te leven had.

Rond die tijd reisde Erika Alonzo (12), een gedeelte-

lijk blind lid van de kerk, 22 uur met de bus van

Honduras naar Guatemala-Stad om aan haar ogen

geopereerd te worden. Twee weken wachtte ze op een

hoornvlies uit de Verenigde Staten dat in haar oog

getransplanteerd zou worden, maar er was er geen

beschikbaar.

Ondertussen was Maria overleden. Omdat haar

blindheid veroorzaakt was door druk op de hersens,

waren haar hoornvliezen nog goed. Maria's vader en

moeder gaven toestemming voor de transplantatie.

De operatie lukte.

Op 12 juli 1993 reisde Erika naar Solola om de

familie Coj te ontmoeten. Een verrast gezin vroeg haar:

'Kun je zien?' Ze antwoordde: 'Ik kan alles prima zien.'

Het was een geestelijke ontmoeting. Zuster Coj, die het

Spaans niet zo goed verstond omdat haar eigen taal

Cakchiquel is, voelde de liefde en de geest van het

gesprek. Dankzij Maria's hoornvlies kan Erika nu zien en

van alles om haar heen genieten. De dood van één mens

en de liefde van haar ouders waren een ander tot zegen.

En het medische wonder van een mens die door de ogen

van een ander kan kijken, is daarbij ook een verbazende

werkelijkheid.

In geestelijke zin is het zo dat als jullie, jonge mensen,

kijken naar de zegeningen van dit leven en van de

eeuwigheid door de ogen van getrouwe ouders, leer-

krachten, bisschoppen, apostelen en profeten, je tot de

ontdekking zult komen dat je, door dagelijks korte tijd te

geven aan meditatie, gebed en schriftstudie, meer te

weten zult komen over het goddelijke in je.

Verruim je blik en besef dat je een band met God hebt;

stel je doelen hoger en leid een goed leven. Leer in je

jeugd om je hartstochten, verlangens en begeerten te

beheersen. Bereid je serieus voor op je heerlijke taak om
de waarheden van de herstelling te prediken, namelijk

dat Jezus de Christus is en dat het heil alleen door Hem
komt, dat Joseph Smith een profeet was die door hemelse

boodschappers geïnstrueerd werd om met macht en

gezag alle verbonden en verordeningen te herstellen die

in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der

Laatste Dagen aanwezig zijn.

Door het zoenoffer van de Zoon van God kan de hele
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mensheid in de tegenwoordigheid

van de Vader terugkeren. Nu leert de

Heiland ons: 'Volgt Mij daarom, en doet

de dingen, die gij Mij hebt zien doen' (2 Nephi 31:12).

Sommigen van jullie zullen het voorrecht hebben om
zendingswerk te verrichten met je oog alleen gericht op

de eer van God en de opbouw van zijn koninkrijk (zie

Leer en Verbonden 4:5). In die tijd zal Christus je geest

verfijnen; Hij zal je karakter vormen en in je hart de

beginselen planten waardoor je in dit leven en in de

eeuwigheid in rechtschapenheid en vreugde kunt leven.

Ik wil jullie graag nog een verhaal vertellen over

geloof. Ouderling Hermelindo Coy, die enig kind was,

nam afscheid van zijn moeder en verliet voor het eerst

van zijn leven zijn kleine dorpje in de bergen van Senahü

(Guatemala). Op 14 maart 1991 meldde hij zich bij het

opleidingsinstituut voor zendelingen. Hoewel hij nog

maar twee jaar lid van de kerk was en ook niet gemakke-

lijk met mensen praatte, had hij een groot verlangen om
te dienen. Zijn schoolopleiding was beperkt gebleven tot

vijf jaar basisschool in zijn moedertaal, Kekchi. Spaans,

de voertaal in Guatemala, was hem vreemd.

Tijdens zijn zending leerde hij leven met pijn in zijn

been. Hij klaagde zelden. In augustus 1992 merkte hij dat

er, naast de toenemende pijn, nog iets abnormaal was aan

zijn knie. De diagnose: botkanker. Na gerichter onder-

zoek bleek dat hij kanker had in zijn lever, longen en

lymfestelsel; met andere woorden: hij zou aan de ziekte

overlijden. Hij begreep niet wat er precies met hem aan

de hand was en ook niet hoe ernstig het was. Met de hulp

van een tolk en aan de hand van voorbeelden van het

platteland waar hij zich iets bij voor kon stellen, ging hij

inzien dat hij nog maar kort te leven had.

Hij vroeg nooit: Waarom overkomt mij dit? Hij klaagde

niet en zei niets negatiefs. Hij deed alles wat van hem

verwacht werd. Hij mocht zelfs naar huis, maar hij wilde

daarentegen zo lang mogelijk op zending blijven,

misschien zelfs tot zijn dood.

In oktober van datzelfde

jaar liep hij al moeilijk en

had hij een wandelstok nodig.

Hij kon maar een paar uur per dag werken. In december

kon hij niet meer lopen. Voor het eerst raakte hij

ontmoedigd omdat hij geen zendingswerk meer kon

doen. Zijn grootste zorg was altijd wie er na zijn dood

voor zijn moeder zou zorgen.

Bij een van zijn bezoeken vroeg de zendingspresident

hem om zijn moeder meer in de fundamentele leerstel-

lingen te onderwijzen. Samen met verpleegsters uit het

zendingsgebied zorgde zij 24 uur per dag voor hem. Toen

hij zijn moeder in zijn eigen taal in het heilsplan onder-

wees, straalde zijn gezicht zekerheid en licht uit.

Ouderling Coy begreep met macht en overtuiging dat

waarin hij onderwees.

Toen zijn kracht verder afnam, stelde hij zijn volledige

vertrouwen in de Heer. Toen de pijn een keer erg hevig

was, zei hij in gebed: 'Hemelse Vader, ik weet niet op

welke dag of tijd ik zal sterven, maar ik wil snel van U
mijn nieuwe opdracht horen.' Hij overleed in februari

1993. Zijn dood was alle zendelingen, leiders, leden en

zelfs niet-leden tot zegen die hadden gehoord met

hoeveel moed hij door was gegaan en had volhard tot het

einde. Zijn geloof was zo eenvoudig dat het aanstekelijk

was. Hij was nooit bang voor de dood. Hij sterkte allen

die hem kenden.

Ik beloof jullie dat, als je met geloof dient, net als

ouderling Coy, en als je kijkt door de ogen van je ouders

en leiders, die ook van je houden, je getuigenis gesterkt

zal worden, je blik zich zal verruimen, en je een licht zult

zijn voor geestelijk verblinden en hen kunt helpen om tot

Christus terug te keren. Sta op en laat je licht schijnen;

wees als de voltijdzendelingen die nu licht, hoop en

kennis brengen aan hen die dat nodig hebben.

Aangepast overgenomen uit een toespraak, gehouden tijdens de alge-

mene oktoberconferentie van 1993.
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Vier tempels ingewijd in Mexico
en de Verenigde Staten

Onlangs zijn er weer vier tempels ingewijd in Noord-

Amerika. Twee hiervan staan in Mexico, de andere

twee in de Verenigde Staten. Vlak voordat de laatste van

de vier werd ingewijd, werd er een historische bekendma-

king gedaan: op 1 oktober zou de honderdste tempel van

de kerk in gebruik genomen worden, en wel de tempel in

Boston (Massachusetts).

Mérida-tempel (Mexico)

Op 8 juli zijn er vier inwijdingsdiensten van de Mérida

Yucatan-tempel geweest. President Thomas S. Monson,

eerste raadgever in het Eerste Presidium, presideerde de

inwijding en sprak het inwijdingsgebed uit.

'Wij wijden iedere kamer en ieder onderdeel van dit

heilige huis van u in, geliefde Vader', zei hij. 'Wij bidden

dat wij altijd een diep gevoel van dankbaarheid in ons

hart mogen hebben voor de aanwezigheid van uw huis in

ons land en in onze stad. Dat wij onszelf mogen reinigen

zodat wij naar uw huis kunnen gaan om deel te nemen

aan de heilige verordeningen die hier plaatsvinden. Dat

wij onvermoeibaar ons best mogen doen om te zorgen dat

wijzelf en onze gezinsleden die zegeningen ontvangen, en

dan verder mogen gaan met het werk voor hen die al zijn

heengegaan, zodat zij de heilige verordeningen van uw-

goddelijke evangelie ontvangen.'

Behalve president Monson woonden ook ouderling L.

Tom Perry van het Quorum der Twaalf Apostelen en

ouderling Carl B. Pratt van de Zeventig, president van de

ring Mérida Itzimna, de inwijding van de Mérida Yu-

De Mérida-tempel is de eerste tempel op het schiereiland Yucatdn

(Mexico). De plaatselijke leden hebhen hier lang naar uitgezien.

Zo'n 5500 van hen woonden de inwijding bij.

De Veracruz-tempel zal ten dienste staan aan de leden van negen

ringen, twee districten en twee gemeenten aan de Golf van Mexico.

catan- en de Veracruz-tempel bij. Op 24 en 26 juni kwa-

men er bijna 15 duizend mensen naar de open dagen van

de Mérida-tempel en op 1 juli woonden ongeveer 5500 le-

den de inwijdingsdiensten bij. De leden van negen ringen

en twee districten zullen van die tempel gebruikmaken.

De Mérida-tempel is de eerste tempel op het schier-

eiland Yucatan. De plaatselijke leden hebben lang naar de

bouw ervan uitgezien. Domingo Renan Pérez Maldona-

do, president van de ring Mérida Itzimna, zei dat hij sinds

1979 naar deze dag had uitgezien. Hij was toen tolk voor

ouderling David B. Haight die het schiereiland Yucatan

bezocht. 'Die apostel zei tegen ons dat hier eens een tem-

pel gebouwd zou worden', zei hij. 'Deze tempel wordt een

plaats van geestelijk licht voor iedereen.'

Veracruz-tempel (Mexico)

De Veracruz-tempel werd op 9 juli in vier diensten

ingewijd. President Thomas S. Monson presideerde de

bijeenkomsten.

'Zegen dit geweldige volk van Mexico. Zegen de rege-

ringsambtenaren, dat zij uw volk goedgunstig mogen zijn.

Wij bidden dat uw heiligen voorspoedig zullen zijn in dit

goede land; dat zij van de ketenen van armoede bevrijd

mogen worden, dat zij in geloof voorwaarts mogen gaan,

met een kroon van rechtschapenheid op hun hoofd, om
uw wil te doen en uw koninkrijk op te bouwen', zei presi-

dent Monson in zijn inwijdingsgebed.

Voor Walter Butler, die hiervoor uit Arizona was over-

gekomen, was de inwijding een ontroerende gebeurtenis.
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Broeder Butler opende in 1955 met

zijn zendingscollega, wijlen Rex E.

Lee, die president van de BYU is ge-

weest, het zendingswerk in Veracruz.

'Ik herinner me dat het werk in Vera-

cruz heel gemakkelijk was', zegt

broeder Butler. 'Het was een prachti-

ge omgeving en de inwoners hadden

een goed hart.'

Ongeveer tienduizend gasten be-

zochten de open dagen van 26 juni tot

en met 1 juli. Voor Melitón Lagunes,

de kersverse president van de Vera-

cruz-tempel, was het begeleiden van

jonge mensen door dat heilige ge-

bouw het hoogtepunt van de open

dagen. 'Veel jongelui hebben de ce-

lestiale kamer betreden en gezegd:

"Hier ga ik trouwen." Dat is fantas-

tisch', zegt hij. Meer dan vijfduizend

leden woonden de inwijding van de

tempel bij.

De Veracruz-tempel zal negen rin-

gen en twee districten ten dienste

staan.

Baton Rouge-tempel (Louisiana)

De Baton Rouge-tempel is op 16 juli

in vier diensten door president Gor-

don B. Hinckley ingewijd. 'Moge

deze tempel een schuilplaats van vre-

de tegen het lawaai en misbaar van de

wereld vormen, een toevluchtsoord

in tijden van nood, een heiligdom

waar uw zoons en dochters mogen

komen om in heilig en plechtig gebed

met u te communiceren', zei presi-

dent Hinckley in zijn inwijdingsge-

bed. Ouderling Neal A. Maxwell van

het Quorum der Twaalf Apostelen en

ouderling Monte J. Brough van de

Zeventig, momenteel president van

het gebied Noord-Amerika-Zuidoost,

waren eveneens bij de inwijding

aanwezig.

De nieuwe tempel, de eerste in

Louisiana, staat op de oever van de

Mississippi, een schilderachtig stuk

grond tussen het ringgebouw van de

ring Baton Rouge en een natuurreser-

vaat. Er kwamen meer dan 18 500 be-

zoekers naar de open dagen. Daaron-

der bevonden zich regerings-, maat-

schappelijke en godsdienstige leiders,

talloze vertegenwoordigers van de

media, buren en mensen die de plaat-

selijke centra voor familiehistorisch

onderzoek van de kerk af en toe be-

zoeken. Zo'n 4600 leden woonden de

inwijding bij.

De Baton Rouge-tempel zal ten

dienste staan aan ongeveer 25 dui-

zend leden in negen ringen in Loui-

siana en Mississippi.

Oklahoma-tempel (Oklahoma)

President James E. Faust, tweede

raadgever in het Eerste Presidium,

heeft op 30 juli de vijfennegentigste

tempel van de kerk die nu in bedrijf

is, de Oklahoma-tempel, in vier dien-

sten ingewijd.

In het inwijdingsgebed zei hij: 'Wij

bidden voor uw grote werk en uw

Ruim 40 duizend mensen bezochten de open dagen van de Oklahoma-tempel en bijna

negenduizend leden woonden de inwijdingsdiensten bij.

President Hinckley voegt samen met een jong

lid de hoeksteen van de Baton Rouge-tempel.

koninkrijk, dat het sterk mag worden

in deze gemeenschap. Mogen allen

die uw werk ter wille zijn geweest

daarvoor gezegend worden. Mogen

velen blijven zoeken naar kennis van

uw werk totdat zij het herstelde evan-

gelie hebben omarmd.'

President Faust werd vergezeld

door ouderling Joseph B. Wirthlin

van het Quorum der Twaalf Aposte-

len en ouderling Rex D. Pinegar van

de Zeventig, momenteel president

van het gebied Noord-Amerika-

Zuidwest.

Er kwamen ruim 40 duizend be-

zoekers naar de open dagen van de

tempel. 'Onze gasten vonden het erg

fijn om te zien wat een tempel nu ei-

genlijk is', zegt gids Mary Newman,

lid van de wijk Cedar Valley, ring

Oklahoma. 'Er was veel positief com-

mentaar en sommige mensen kwa-

men zelfs twee keer kijken.'

Vele leden van de negenduizend

die de inwijding bijwoonden, vergo-

ten tranen van dankbaarheid tijdens

die ceremonie. 'Het is heerlijk dat we
nu regelmatig naar de tempel kunnen

gaan', zegt zuster Newman, die nu

tempelwerkster in de Oklahoma-tem-

pel is. Het nieuwe tempeldistrict om-

vat Oklahoma en delen van Texas,

Kansas, Missouri en Arkansas.
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Gehoor geven aan de influisteringen

van waarheid

'Er zijn weinig vragen zo belangrijk als deze: 'Hoe fundeert iemand

zijn leven op de waarheid?', zo sprak ouderling Eyring op 15 augustus.

'Het zal u niet verbazen dat het antwoord zo eenvoudig is dat zelfs

een kind het snapt, maar alleen iemand die het hart van een kind heeft,

kan het moeiteloos toepassen.

Ouderling Eyring van het Quorum
der Twaalf Apostelen, commissaris

van het kerkelijk onderwijs, sprak tij-

dens de jaarlijkse onderwijsweek aan

de BYU tot meer dan 13 duizend le-

den van de kerk in het Marriott Cen-

ter van de Brigham Young University.

Hij legde uit dat gehoorzaamheid aan

de geboden de enige manier is om een

fundament van waarheid te bouwen.

'Dat is de manier die werkt, in woor-

den zo eenvoudig dat een kind ze be-

grijpt. De waarheid met de meeste

waarde is God, onze hemelse Vader,

zijn Zoon Jezus Christus te kennen,

en hun plan voor ons, waardoor wij

eeuwig bij Hen in gezinsverband

kunnen leven.'

In zijn toespraak zei ouderling Ey-

ring dat God de waarheid regel voor

regel bekendmaakt, 'zoals de regels

op de bladzijde van een boek. Elke

keer dat er een regel waarheid tot ons

komt, kunnen we kiezen wat we zul-

len doen met het licht en de waarheid

die God ons gegeven heeft. Als we
heel hard proberen te doen wat die

waarheid van ons verlangt, zal God
ons meer licht en meer waarheid stu-

ren. En dat zal zo doorgaan, regel op

regel, zolang we ervoor kiezen de

waarheid te gehoorzamen. Daarom

zei de Heiland dat iemand die zijn

geboden bewaart op een rots bouwt,

zo stevig dat geen storm of overstro-

ming zijn huis kan verwoesten.'

Ouderling Henry B. Eyring spreekt de

leden op een bijeenkomst tijdens de jaarlijkse

onderwijsweek aan de BYU toe.

Broeder Eyring legde uit dat een

stevig fundament bouwen hard wer-

ken vereist. 'U zult zien,' zei hij, 'dat

het werk niets anders is dan eenvou-

dige gehoorzaamheid. Het gaat niet

om ingewikkelde zaken, geen buiten-

sporige zaken of grote geestelijke ma-

nifestaties. Dit werk ligt binnen het

bereik van de nederige en onge-

schoolde.'

Je moet nederig zijn om een funda-

ment van waarheid te kunnen bou-

wen, zei hij. 'Het valt niet mee om je

te bekeren, met niets anders dan je

geloof om toe te geven dat je fout zat,

voordat het bewijs van een gevoel

van vergiffenis en licht zijn intrede

doet.'

En hij voegde nog een reden toe

waarom het moeilijk is voor trotse

mensen om een fundament van waar-

heid te bouwen. 'Omdat ook de vij-

and van rechtschapenheid met stap-

jes tegelijk werkt, zo klein dat ze

moeilijk te onderkennen zijn als je al-

leen aan jezelf denkt en jezelf gewel-

dig vindt. Evenals waarheid ons regel

op regel wordt gegeven en het licht

langzaam feller wordt naar gelang

wij gehoorzamen, zal ons getuigenis

van de waarheid bij ongehoorzaam-

heid bijna onmerkbaar, stukje bij beet-

je, verminderen, en de duisternis zal

zo langzaam neerdalen dat de hoog-

moedigen zonder moeite kunnen

ontkennen dat er iets verandert.'

Hij besloot zijn woorden met een

belofte: 'U kunt datgene toetsen waar-

over we vandaag hebben gesproken.

(...) Probeer deze twee dingen eens:

let op de influisteringen van de Geest

en neem u voor daaraan gehoorzaam

te zijn. (...) God zal daar profijt uit-

trekken als u Hem toestaat.'

Naar een artikel uit Church News,

19 augustus 2000

Bescherming tegen negatieve invloeden

/A Is jonge mensen zich op Jezus tegen de negatieve invloeden van de Hij sprak op 10 augustus tijdens de

xi Christus richten, een aantal wereld beschermd worden', zo sprak openingsbijeenkomst van het zomer-

leidende beginselen voor zichzelf ouderling Richard D. Scott van het semester van de BYU en vatte zijn le-

bepalen en anderen dienen, zullen ze Quorum der Twaalf Apostelen. venservaringen in enkele eenvoudige
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beginselen of normen samen. 'Om
daaraan te voldoen, moet je de lerin-

gen van de Heer je leven lang blij-

ven gehoorzamen', zei hij. '(...) Je

moet voortdurend bidden en de

moed opbrengen om de ingevingen

op te volgen. Het gevolg zal zijn dat

de Heer je leidt en dat je dingen

bereikt die je niet voor mogelijk had

gehouden.'

Ouderling Scott presideerde en

leidde de diploma-uitreiking, waarbij

2682 studenten een graad haalden -

het was de grootste groep in de ge-

schiedenis van de BYU die 's zomers

afstudeerde. Eveneens aanwezig wa-

ren ouderling Henry B. Eyring van

het Quorum der Twaalf Apostelen,

commissaris van onderwijs, en presi-

dent Merrill J. Bateman van de Ze-

ventig, president van de BYU.

In zijn toespraak vertelde ouder-

ling Scott de studenten dat hij zelf zijn

leven lang vier beginselen en normen

aan de toets heeft onderworpen en

dat die hun, indien begrepen en op-

gevolgd, geluk en succes zullen ople-

veren:

1. Stel je hemelse Vader, zijn ge-

liefde Zoon, Jezus Christus, en hun

heilsplan in het middelpunt van je

leven.

2. Neem voor jezelf een aantal lei-

dende beginselen tot leidraad voor de

rest van je leven en wijk daar nooit

vanaf. Maak geen uitzonderingen.

3. Zoek binnen je perspectief van

het evangelie uit wat de sleutels tot

echt succes zijn en gebruik ze conse-

quent. Echt succes heeft niets met

rijkdom of positie te maken.

4. Dien anderen. Zorg dat je altijd

een taak in de kerk hebt. Altijd. D
Naar een artikel in Church News,

19 augustus 2000

Leden van de kerk herdenken
het erfgoed van de pioniers

Salt Lake City

In de maand juli hebben leden over

de hele wereld het erfgoed van de

pioniers herdacht.

In Salt Lake City vertegenwoordig-

de president Thomas S. Monson, eer-

ste raadgever in het Eerste Presidium,

de kerk tijdens de jaarlijkse 'Days of

'47'-parade ter ere van de pioniers die

op 24 juli 1847 in de Salt Lake Valley

aankwamen.

'Vandaag is de dag waarop wij alle

pioniers eren vanwege hun moed en

offers - zowel degenen die in deze

vallei aankwamen als allen die voor

het einde van de reis omkwamen', zei

president Monson tijdens een lunch

na afloop van de parade. 'Wij moeten

hierbij stilstaan en ons afvragen: zou-

den wij het gehaald hebben? Hadden

wij de tocht kunnen maken en de be-

proevingen en offers kunnen door-

staan? Ik denk het wel. Al die plekken

langs het pad naar het westen waar

tranen gevloeid hebben, bestaan niet

voor niets als wij hun voorbeeld vol-

gen en zelf pioniers worden.'

In een ander deel van Salt Lake

City, in het This is the Place Heritage Memorial Grove in ter herinnering aan

Park, bij de ingang van Emigration Joseph F. Smith.

Canyon, wijdde ouderling M. Russell Ouderling Ballard is een nakome-

Ballard van het Quorum der Twaalf ling van Joseph F. Smith. Hij zei dat

Apostelen het nieuwe Joseph F. Smith dit perceel bos is aangelegd ter her-

President Thomas S. Monson en zijn vrouw, Trances, wuiven naar de duizenden die ter ere

van de 'Days of
'47'-parade langs de straten van Salt Lake City staan. Door de hele wereld

werden erfeesten gehouden in het kader van de herdenking van de aankomst van de pioniers.
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President James E. Faust heeft in Snowflake (Arizona) een nieuw monument ingewijd ter

nagedachtenis aan de eerste pioniers.

denking aan de pioniersjongen Jo-

seph F. Smith, die uiteindelijk de zes-

de president van de kerk werd, en

zijn kloekmoedige moeder, Mary
Fielding Smith. In dit perceel bos

staan seringenstruiken die afstam-

men van een struik die in hun tuin in

Kirtland (Ohio) stond en aan Hyrum
Smith (de vader van Joseph F. Smith)

toebehoorde. Ook staan er eiken die

gegroeid zijn uit eikels die 150 jaar ge-

leden van de eikenbomen in Nauvoo
gekomen zijn. En het huisje van Mary
Fielding Smith is er nagebouwd.

In het inwijdingsgebed vroeg

ouderling Ballard of het stuk bos 'een

plaats van vrede en troost [mag zijn],

waar mensen van alle geloofsrichtin-

gen graag zullen komen om samen

onder de bomen te praten over eeu-

wige, waardevolle en belangrijke za-

ken betreffende dit leven en het leven

hierna.'

Snowflake (Arizona)

In Snowflake heeft president James

E. Faust tijdens de pioniersherden-

king op 21 juli een monument inge-

wijd ter ere van de pioniers van dat

dorp. Het stadje, dat ongeveer 4500

inwoners heeft, kreeg voor deze ge-

beurtenis maar liefst 20 duizend be-

zoekers te verwerken.

Als onderdelen van het monument,

gebeeldhouwd door Justin Fairbanks,

zien we ouderling Erastus Snow van

het Quorum der Twaalf Apostelen

met zijn collega Ira Hinckley (de

grootvader van president Hinckley),

Jesse N. Smith (de eerste ringpresi-

dent in het noordoosten van Arizona)

en William Jordan Flake met zijn ge-

zin. Het plaatsje werd Snow-Flake ge-

noemd naar de twee mannen uitge-

beeld in het monument die het dorp

hebben gesticht.

Bij de inwijding van het monument
sprak president Faust zijn dank uit

voor de vele fijne mannen en vrou-

wen die boerderijen in de woestenij

waren begonnen. Vervolgens zei hij:

'Waar we van afstammen is minder

belangrijk dan wat we nu zijn, maar

wat we zijn weerspiegelt vaak waar

we van afstammen.

'Als ik in uw gezicht kijk en in

dat van de kinderen en jonge men-

sen, zie ik mensen met gelovig bloed.

De boodschap van toewijding en of-

fers is vandaag nog van evenveel

waarde als toen Snowflake werd ge-

vestigd.'

President Faust bezocht ook de

plek waar de Snowflake-tempel ge-

bouwd zal worden, zoals onlangs is

aangekondigd.

IJsland

In IJsland zijn op 2 juli leden van de

kerk en Lutheranen samen gekomen

om de bekering van hun land tot het

christendom, nu duizend jaar gele-

den, te herdenken. Op 3 juli opende

de president van IJsland, Ólatur Rag-

nar Grïmsson, een permanente ten-

toonstelling in het IJslandse emigra-

tiecentrum. De tentoonstelling betreft

de 410 IJslandse bekeerlingen tot de

kerk die in de periode tussen 1850 en

1860 naar Utah emigreerden. Op 4 juli

werd het eerste kerkgebouw van de

kerk in Reykjavik door ouderling W.

Rolfe Kerr van de Zeventig, president

van het gebied Europa-Noord, inge-

wijd.

Daarnaast zijn IJslandse leden van

de kerk vanuit de Verenigde Staten

naar IJsland gereisd om met de leden

aldaar de onthulling van een stand-

beeld bij te wonen bij de 'Mormonen-

vijver', waar in 1951 de eerste IJsland-

se bekeerlingen zijn gedoopt. Het

standbeeld genaamd 'Boodschapper' is

door Gary Price gemaakt. D

In Ifc . i heeft ouderling W. Rolfe Kerr,

president van het gebied Europa-Noord, een

monument ingewijd ter nagedachtenis van de

410 IJslandse bekeerlingen die naar Utah zijn

geëmigreerd.
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Historische Roemeense jeugdconferentie

versterkt getuigenissen en vriendschapsbanden

Per trein en bus kwamen ze vanuit de verste hoeken van de Republiek Mol- houwen en schilderen meegedaan.

davië en de kleinste gemeenten van Roemenië naar een ongerepte bergtop Vasile maakte kennis met de kerk

in Transsylvanië. Zeventig jongeren uit zeventien gemeenten kwamen daar door zendelingen die bij hem op

van 13-15 juli bijeen voor de eerste jeugdconferentie sinds het zendingsge- school in Cluj Engelse les gaven. Toen

bied Boekarest was georganiseerd. hij lid van de kerk werd, zaten zijn

huisgenoten hem meer dan een jaar

/T k voelde me tijdens de conferen- gelui de Schriften konden overden- vreselijk dwars. Maar toen ze ontdek-

JL tie vredig en gelukkig', zegt de ken en van de stilte van de bergen ge- ten hoe hij veranderde, kregen zijn

15-jarige Adrain Cristea uit Boeka- nieten om zo hun getuigenis te ver- ouders belangstelling voor het evan-

rest. 'Het was de mooiste belevenis sterken. Iedere deelnemer maakte een gelie en werden lid van de kerk. Zijn

van mijn hele leven. Ik heb veel vrien- speciaal uitgezette nachtelijke tocht vader is nu raadgever in het gemeen-

den gekregen.' door het bos, die 'het pad van geloof' tepresidium.

De jeugd kwam bijeen aan de voet heette. Onderweg kwamen ze langs Amalia Epure, een 14-jarige onder-

van de Cristianul Mare, de berg in met kaarsen verlichte posten waar zoekster uit de gemeente Arad zei dat

zuidoost Transsylvanië die bekend- gesprekjes over evangeliebeginselen haar getuigenis was versterkt toen ze

staat als 'de grote christen'. Tot slot werden gehouden. Aan het eind van met haar jongevrouwengroepje de

van de tocht legden ze het laatste stuk de tocht was er een kampvuur en 'banier der vrijheid' had gemaakt die

naar de berghut af met een kabelbaan, daar begonnen ze spontaan Roe- gedurende de conferentie aan de

want de berghut stond bovenop een meense volksliedjes te zingen. muur hing. Ze hadden de banier in de

bergtop met uitzicht op het groene Twee vrienden, Mihai Lepure en kleuren van hun land gemaakt -

platteland beneden. Vasile Moldovan, allebei uit de ge- blauw, geel en rood. Ze blijft het evan-

Op de eerste dag werd de berg door meente Cluj, maakten tijdens de ta- gelie getrouw naleven en wacht ge-

regenwolken omgeven. Het uitzicht lentenavond een standbeeld van de duldig op toestemming van haar

was slechts vijftien meter en er vielen engel Moroni van anderhalve meter ouders om zich te laten dopen,

lang verwachte buien. Maar op de hoog. Mihai is priester. Hij heeft aan George Fatu (24) woonde de confe-

tweede dag hield het op met regenen vele nationale wedstrijden in beeld- rentie als begeleider bij. Op een dag

zodat de jongelui verder konden gaan

met al hun plannen voor buiten zoals

sport, toespraken, gezelligheidsacti-

viteiten en een getuigenisbijeen-

komst.

'Ziua ce vine - Depinde de mine' (De

komende dag hangt van mij af) was

het thema van de conferentie. Er wer-

den kralen uitgewisseld om vriend-

schappen te ontwikkelen en de jonge

leden beter in de groep te kunnen op-

nemen. De toespraken gingen over de

thema's in de brochure Voor de kracht

van de jeugd. Sport en spel was gericht

op het ontwikkelen van leiderschap,

op eenheid en op het Boek van

Mormon. De eerste avond was een

talentenavond en op de tweede

avond leerde iedereen reidansen.

Er was ook vrije tijd waarin de jon-

President George K. Jarvis van het zendingsgebied Boekarest poseert met een groep jonge

conferentiedeelnemers

.
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zat hij in zijn vrije tijd op een bergtop

het Boek van Mormon te lezen. Er

kwam een man naar hem toe die

vroeg wat hij daar las. Toen hij hoor-

de dat dat het Boek vanMormon was,

zei hij dat hij wist dat het boek in de

Verenigde Staten verkrijgbaar was,

maar dat hij geen idee had dat het ook

in Roemenië was. Vervolgens vroeg

hij hoe hij aan een exemplaar kon

komen.

George rende anderhalve kilometer

naar beneden in de hoop dat iemand

in de groep daar een nieuw exem-

plaar zou hebben. Na veel zoeken

vond hij een 14-jarige onderzoekster

die haar boek wel af wilde staan zo-

dat iemand anders het evangelie kon

leren kennen. Dus rende George de

berg weer op om het boek te geven.

'De conferentie was een daverend

succes', zegt George Jarvis, president

van het zendingsgebied Boekarest.

'We zijn vreselijk blij.'

Met dank aan Church News,

12 augustus 2000

Extra ideeën voor de participatieperiode

De volgende ideeën voor de participa-

tieperiode zijn een aanvulling op

de participatieperiode in de Liahona van

december 2000. Voor de les, de instructies

en de activiteit die overeenkomen met

deze ideeën, raadpleegt u 'Het hele jaar

Kerstmis' op bladzijde 4-5 van De Kin-

dervriend in deze uitgave.

1. Druk de hieronder genoemde ge-

boden ieder op een aparte strook pa-

pier. Knip de woorden van elkaar los

en doe de woorden van elke strook

samen in een aparte envelop. Verdeel

de kinderen in groepjes en geef ieder

groepje een envelop en een groot vel

papier. Herinner de kinderen eraan

dat onze hemelse Vader ons heeft be-

loofd dat we voor eeuwig bij Hem
mogen wonen als we onze beloften

aan Hem nakomen. Als we ons laten

dopen, beloven we dat we zijn gebo-

den zullen onderhouden. Leg uit dat

iedere envelop de woorden van een

gebod van de Heer bevat. Nodig de

kinderen uit om de woorden uit hun

envelop in de juiste volgorde te leg-

gen en ze dan bovenaan het vel pa-

pier met plakband of plaksel vast te

plakken. Laat de kinderen daarna een

tekening maken die dat gebod illu-

streert en een jeugdwerkliedje beden-

ken dat ons aan dat gebod doet den-

ken. Laat de groepen hun geboden en

tekeningen aan elkaar tonen en de

liedjes samen zingen. Gebruik onder-

staande geboden of kies andere naar

gelang de behoeften van uw jeugd-

werkkinderen:

• Laat je dopen en bevestigen als lid

van De Kerk van Jezus Christus

van de Heiligen der Laatste Dagen.

• Ontvang de Heilige Geest en ge-

hoorzaam zijn ingevingen.

• Ontvang tempelverordeningen.

• Houd van onze Vader in de hemel

en aanbid Hem.
• Houd net zoveel van je naasten als

van jezelf.

• Bekeer je als je iets fout gedaan

hebt.

• Betaal tiende en gaven.

• Wees eerlijk tegenover anderen en

de Heer.

• Spreek altijd de waarheid.

• Leef het woord van wijsheid na.

• Heilig de sabbatdag.

• Hernieuw je doopverbond door

aan het avondmaal deel te nemen.

• Werk aan je familiegeschiedenis en

doe tempelverordeningen voor je

voorouders.

• Bid elke dag alleen en met je huis-

genoten.

• Houd van je ouders en eer hen.

• Verkondig anderen het evangelie

door je woorden en je voorbeeld.

• Bestudeer de Schriften elke dag.

• Luister naar de geïnspireerde

woorden van de profeten en ge-

hoorzaam ze.

De posters die de kinderen maken,

kunnen misschien voor de rest van de

maand in het jeugdwerklokaal han-

gen. Moedig de kinderen aan om
deze activiteit ook met hun huisgeno-

ten te doen.

2. Lees het verslag van de geboorte

van de Heiland uit Lucas 2:1-20 en

Matteüs 2:1-2, 8-11 met de kinderen.

Laat de kinderen sleutelwoorden uit

die verzen kiezen (zoals Nazaret, Bet-

lehem, Maria, eerstgeboren Zoon, doeken,

kribbe, herders, engel, blijde boodschap,

Heiland, menigte) en schrijf ze op het

bord of op een vel papier. Zing met

het kiezen van ieder sleutelwoord een

liedje dat daarbij past.

DECEMBER 2000
7



Meer verwijzingen voor de zendelingen na
televisieprogramma's van de kerk in Italië

Giuseppe Pasta, landelijk bestuurder public relations in Italië zegt dat de

twee uitzendingen over de kerk op de Italiaanse televisie tot behoorlijk wat

verwijzingen voor de zendelingen hebben geleid.

/"yijdens de eerste uitzending pen was, kreeg ik gedurende de rest

JL stond mijn telefoonnummer van de dag telefoontjes uit heel Italië,

onderaan het scherm', zegt broeder Ik denk dat ongeveer een miljoen kij-

Pasta. Toen het programma afgelo- kers het programma hebben gezien.'

Programma's die met regelmaat op de Italiaanse televisie zijn verschenen, hebben interesse

in de kerk gewekt. Leopoldo Larcher (links), Emma Cannata, Carlo Fontana (regisseur van het

programma van de RAI) en Giuseppe Pasta stellen de programma's samen.

Iedere ochtend zendt de RAI, de

Italiaanse nationale omroep, een

algemeen programma uit dat Dieci

minuti di ... (Tien minuten ...) heet.

Daarin komen allerlei genootschap-

pen, godsdiensten en culturen aan het

woord. Ouderling Raimondo Castel-

lani, een van de gebiedszeventigen,

werd samen met broeder Pasta en Ni-

coletta Pagnani, ZHV-presidente van

een wijk in Rome, door de regisseur

van het programma, Carlo Fontana,

geïnterviewd. Er werden fundamen-

tele leerstellingen, zendingswerk, het

Boek van Mormon en de kerk bespro-

ken.

'Vervolgens maakten we een twee-

de programma dat in juni werd uitge-

zonden', zegt broeder Pasta. 'Leopol-

do Larcher, adviseur familiegeschie-

denis voor Italië, Emma Cannata, me-

diadeskundige, en ik presenteerden

de FamilySearch™-website en gaven

meer informatie over de kerk.

'Net als met het eerste programma

was de kijkdichtheid heel hoog', ver-

volgt broeder Pasta. 'Die program-

ma's worden ook per satelliet over

heel Europa uitgezonden. De regis-

seur van de RAI heeft toegezegd dat

hun deur voor ons open blijft staan.

Vanwege de goede contacten gaanwe
nu voortaan iedere drie a vier maan-

den zo'n programma uitzenden. Het

volgende zal over de kerkelijke

onderwijsinstellingen gaan.

'Ik zie de hand van God in dit

werk', besluit broeder Pasta en hij legt

uit hoe al hun pogingen om op de te-

levisie te komen voorheen mislukten,

totdat onlangs door toedoen van een

nieuw lid die een zakelijke relatie

van de RAI in Rome was, de deur

geopend kon worden.

Met dank aan Church News,

29 juli 2000
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Eerste spade gestoken voor Den Haag-tempel
Sprekers geven uiting aan dankbaarheid

Op een van de zonnigste dagen van het jaar 2000, zaterdag 26 augustus, is

de eerste spade gestoken voor de Den Haag-tempel. Ongeveer 250 genodig-

den waren naar het bouwterrein in Zoetermeer gekomen om getuige te zijn

van deze mijlpaal in de geschiedenis van de kerk in Nederland en België.

De plechtigheid stond onder

leiding van ouderling John K.

Carmack, president van het gebied

Europa-Midden. Als speciale gast was

bisschop H. David Burton, presideren-

de bisschop van de kerk, aanwezig.

Ook de heer Van Eerden, de architect

van de tempel, behoorde tot de geno-

digden. Verder waren er leden uit alle

delen van Nederland en België.

Nadat ouderling Carmack de aan-

wezigen had verwelkomd, werd de

dienst geopend met de lofzang

'Komt, heil'gen, komt'. President Jo

Buysse van de ring Antwerpen sprak

het gebed uit. De eerste toespraak

werd gehouden door president Jo-

hannes M. Jansen van de ring Den
Haag, die als vice-voorzitter van het

tempelcomité zeer nauw betrokken

is bij alles wat met de bouw van de

tempel te maken heeft.

'Het is de tweede keer dat ik me erg

verwonder', zei president Jansen. 'De

eerste keer was vijfenhalf jaar gele-

den, toen we huisvesting zochten

voor de gemeente Zoetermeer. Ik reed

hier langs zonder door te hebben dat

het grote gebouw dat hier stond,

het onderkomen van de gemeente

Zoetermeer zou worden. Nu is dat

gebouw weg en komt er op deze

plaats een tempel.

'Toen ik het evangelie onderzocht

en de lessen van de zendelingen volg-

de, vroeg ik hun: "Als je gedoopt

moet zijn om bij onze hemelse Vader

terug te komen, hoe moet het dan met

al die mensen die zijn overleden zon-

der daarvan te weten?" Ze legden mij

uit dat het werk voor al die mensen

plaatsvervangend in de tempels

wordt gedaan.

'Nu er steeds meer tempels worden

gebouwd, realiseer ik me dat het tijd-

schema van onze hemelse Vader voor

het werk voor de overledenen sterk

versneld is', zei president Jansen.

Na hem sprak zuster Gwendoline

Jongkees, weduwe van Johan Paul

President Johannes M. Jansen van de ring Den Haag aan het woord. Bisschop Burton spreekt.
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Een koor zingt 'Hoe prachtig zijn uw tempels, Heer

Jongkees, die in 1961 werd geroepen

als eerste president van de ring Den

Haag, de eerste ring op het vasteland

van Europa. Later werden broeder en

zuster Jongkees geroepen voor een

zending in de Londen-tempel, waar

broeder Jongkees van 1978 tot 1982

tempelpresident was.

'Veel leden uit deze landen hebben

jarenlang offers gebracht voor het

tempelwerk, door naar Zwitserland,

Londen of Frankfurt te gaan', zei zus-

ter Jongkees. Wanneer de nieuwe

tempel klaar is, wordt er wat anders

van ons gevraagd. 'De muren van het

oude kerkgebouw zijn afgebroken; er

is ook geen dak meer. Het zal nog wel

even duren tot er een dak zit op de

nieuwe tempel. Het zou mooi zijn als

we intussen aan onszelf bouwden;

laten we nieuwe steunmuren opbou-

wen van gehoorzaamheid en ge-

trouwheid.'

Zuster Jongkees sprak ook over

haar ervaringen met het tempelwerk.

'Tijdens mijn zending heb ik begre-

pen dat een tempel niet kan functio-

neren zonder de zusters. We hoeven

zeker niet jaloers te zijn op de broe-

ders die het priesterschap dragen.'

Terugkijkend zei ze: 'Talloze tem-

pelwerkers en andere tempelgan-

gers hebben het fundament gelegd

voor wat hier nu gebeurt. We zul-

len een nieuw stuk geschiedenis

kunnen schrijven, over de tempel in

Nederland. Mogen wij het vertrou-

wen dat de Heer in ons stelt, waardig

zijn.'

Ook president Johannus D. T Noot

van de ring Rotterdam gaf in zijn toe-

spraak aan dat er sprake was van een

historische dag. 'Dit is het moment

waarop wij, als leden van de kerk van

Jezus Christus, jaren hebben ge-

wacht.' Hij wees er ook op, hoe oud

de tempelverbonden al zijn. 'Adam

heeft reeds verbonden met de Heer

gesloten. Sommigen van zijn nako-

melingen hebben die verbonden

doorgegeven aan hun nageslacht, an-

deren hebben dat niet gedaan. De ver-

bonden die in de tijd vanAbraham en

van Mozes bekend waren, zijn bij de

herstelling van de kerk opnieuw geo-

penbaard. Voor het sluiten van die

verbonden worden er tempels ge-

bouwd.'

Onder leiding van zuster Rita Sluij-

ter en begeleid door broeder Jan J.

Dekker zong een koor het lied 'Hoe

prachtig zijn uw tempels, Heer' (lof-

zang 186). Een woord van dank ging

naar broeder en zuster Van Gend, die

zo veel hebben gedaan om de bouw
van de tempel voor te bereiden. Hun
plaats is intussen ingenomen door

broeder en zuster Springer, die in

Zoetermeer zullen blijven tot de

bouw van de tempel voltooid is. Dat

zal waarschijnlijk iets meer dan een

jaar duren. Voordat president Burton

het woord nam, memoreerde presi-

dent Carmack dat twee voormalige

zendingspresidenten in Nederland

naderhand later presiderende bis-

schop zijn geworden: LeGrand Ri-

chards en Sylvester Cannon.

Bisschop H. David Burton vertelde

dat hij de dag tevoren, zoals gewoon-

lijk op vrijdag, president Hinckley

had gesproken. Toen president Hin-

ckley hoorde dat broeder Burton naar

Nederland ging, zei hij: 'Wilt u tegen

de leden daar zeggen dat ik er graag

bij had willen zijn?' President Hinck-

ley ging die dag echter naar Houston
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om de nieuwe tempel aldaar in te wij-

den - één van de ongeveer dertig

tempels die dit jaar zijn ingewijd.

Bisschop Burton sprak over de gro-

te offers die de leden van de kerk in

het verleden hadden gebracht voor

de bouw van de eerste tempels. De

pioniers verkochten hun kostbaarhe-

den om materialen voor de tempel-

bouw te kunnen kopen, en ze staken

veel tijd en inspanning in de bouw-

werkzaamheden. 'Van ons worden

niet dezelfde offers gevraagd', zei bis-

schop Burton. 'Ons wordt gevraagd

het werk te doen waarvoor de tem-

pels zijn gebouwd. Laten de leden in

dit gebied zorgen dat ze waardig zijn

om naar de tempel te gaan en daar

verbonden te sluiten. Moge de Heer

ons zegenen, vanaf het moment dat

de eerste spade in de grond wordt ge-

stoken tot het moment dat het stralen-

de beeld van de engel Moroni boven

op de tempel is geplaatst.'

Ouderling Carmack, die ook voor-

zitter van het tempelcomité is, was de

laatste spreker. 'Wij zijn dankbaar

voor deze historische dag', zei hij. 'We

hebben ons nauwelijks voor kunnen

stellen dat deze dag zou komen, maar

nu is het zo ver.' Vervolgens citeerde

hij het laatste vers van het boek Psal-

men: 'Alles wat adem heeft, love de

Here.' (Psalmen 150:6.)

'De Heiland citeerde dikwijls uit de

Psalmen', zei president Carmack; 'Hij

was het die ze inspireerde.' En hij las

nog een groot aantal verzen uit de

Psalmen, waaronder de volgende:

'Wie zal klimmen op de berg des

Heren, en wie zal staan in de plaats

Zijner heiligheid? Die rein van

handen, en zuiver van hart is, die

zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en

die niet bedrieglijk zweert.' (SV,

Psalmen 24:3, 4).

'Was mij geheel van ongerechtig-

heid, reinig mij van zonde. Want ik

ken mijn overtredingen, mijn zonde

staat bestendig vóór mij. ( ... ) De

offeranden Gods zijn een gebroken

geest; een gebroken en verslagen hart

zult Gij, o God, niet verachten.' (Zie

Psalmen 51:4-5, 19.)

'Wij beraadslaagden in zoetigheid,

en wandelden in gezelschap naar

Gods huis.' (Psalmen 55:14 naar KJV.)

'Hoe liefelijk zijn uw woningen, o

Here der heerscharen! Mijn ziel ver-

langt, ja smacht naar de voorhoven

des Heren; mijn hart en mijn vlees ju-

belen tot de levende God. (...) Want

één dag in uw voorhoven is beter dan

duizend elders; ik wil liever staan aan

de drempel van het huis mijns Gods

dan verblijven in de tenten der god-

deloosheid.' (Psalmen 84:1-2, 11.)

'Ik was verheugd, toen men zeide:

Laten wij naar het huis des Heren

gaan.' (Psalmen 122:1.)

'Als de Here het huis niet bouwt,

tevergeefs zwoegen de bouwlieden

daaraan.' (Psalmen 127:1.)

Hierna sprak ouderling Carmack

een gebed uit om het bouwterrein toe

te wijden. In dat gebed gaf hij uiting

aan 'dankbaarheid (...) dat de ver-

bonden van het priesterschap nog

sneller beschikbaar zullen komen

voor hen die het evangelie aanvaar-

den.' Tevens vroeg hij een zegen voor

president Anderson [van het zen-

dingsgebied Amsterdam], president

Harrison [van het zendingsgebied

Brussel] en alle zendelingen, voor alle

ringpresidenten en voor allen die ver-

der bij het werk betrokken zijn. 'Ze-

gen ook alle broeders en zusters die

hier zullen werken voor de levenden

en de overledenen', bad hij. Tenslotte

wijdde hij 'deze plaats en deze grond'

toe voor de tempel.

De dienst werd besloten met het

lied 'O volheid van zegen' (lofzang 3),

gezongen door het koor en alle aan-

wezigen, en een gebed dat werd uit-

gesproken door president Leonardus

M. Westra van de ring Apeldoorn.

De eerste spade werd in de grond

gestoken door president Van Hulst

van de ring Brussel, onmiddellijk ge-

volgd door de andere ringpresiden-

ten, de aanwezige algemene autori-

President Van Hulst van de ring Brussel steekt als eerste zijn spade in de grond.

Anderen staan klaar om zijn voorbeeld te volgen.
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Ongeveer 250 leden waren aanwezig bij het steken van de eerste spade voor de Den Haag-tempel.

teiten en andere genodigden. Vervol- den handen verrichtten zo het eerste Recenter nieuws over de voortgang

gens nodigde ouderling Carmack de graafwerk ten behoeve van de tempel van de tempelbouw is te vinden op
overige aanwezigen uit om een spade die in Zoetermeer wordt gebouwd. D de website van de redactie van 'Kerk-

in de grond te steken. Velen gaven nieuws': www.liahona.nl - ook voor

gehoor aan die uitnodiging. Honder- Frans Heijdemann kleurenfoto's kunt u daar terecht.

Actie voor leden op de Filipijnen

Leden in de wijk Breda zijn een actie begonnen om gebruikte elektrische

naaimachines en computers naar de Filipijnen te sturen. Het begon uitein-

delijk allemaal door een ontmoeting van zuster Esther Hendriks, die van

de Filipijnen afkomstig is en dat land nog regelmatig bezoekt, met een

onbekende. Hieronder vertelt ze over haar ervaringen.

T
r ijdens een busreis in 1997 kwam
ik in contact met een mooie jonge

vrouw, die in het bezit was van de

Liahona en inderdaad lid van de kerk

bleek te zijn. We hebben elkaar regel-

matig geschreven. Die jonge vrouw,

Edna Parola (toen 22 jaar), vertelde in

haar brieven dat zij, samen met drie

broers en twee zusters en haar moe-

der, Christina, lid is van de kerk.

Maar haar vader heeft in 1979 haar

moeder met alle zorg en verantwoor-

delijkheid voor haar zes kinderen

achtergelaten en is sindsdien niet

meer teruggekeerd. Zij zag hoe hard

haar moeder werkte om haar zes kin-

deren groot te brengen. Ze schreef

hoe moeilijk het is als er geen vader

aanwezig is, en hoe ze de liefde en de

zorg welke een vader voor zijn kinde-

ren heeft werkelijk mist. 'Maar ik ben

zo dankbaar voor de kerk, want ik

weet dat er Iemand van mij houdt en

mij meer leiding geeft, en dat is onze
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hemelse Vader.' Ze bidt altijd dat de

Heer haar een trouwe echtgenoot zal

geven, want ze wil niet dat haar kin-

deren een vader zullen missen. Ze

heeft medelijden met haar moeder en

wenst dat ook zij gelukkig is. Ze

werkt daarom altijd zo hard mogelijk,

opdat zij de meeste tijd geen hulp van

haar moeder hoeft te vragen. Ze heeft

inmiddels een opleiding voor vroed-

vrouw en lerares afgemaakt en is

werkzaam in haar favoriete beroep,

als lerares.

Eind 1998 was ik in verband met

het overlijden van mijn grootmoeder

weer in de Filipijnen. Na een tyfoon

bezocht ik de familie Parola. Hun
huis was ook getroffen, en het dak net



provisorisch gerepareerd, maar het

welkom was allerhartelijkst. Het ge-

zin heeft zich al die jaren in leven

kunnen houden door vooral naai-

werk te verrichten - in de huiskamer,

met een paar oude trapnaaimachines.

Als er gegeten moest worden kon er

niet gewerkt worden, en andersom.

Zuster Christina Parola vertelde:

'Ik heb twee borstamputaties en een

operatie aan mijn linkerbeen onder-

gaan, maar ik heb het nooit opgege-

ven, omdat ik weet dat de kerk waar

is. Ik ben zo gelukkig dat ik andere

mensen over het evangelie kan vertel-

len en de zendelingen kan helpen

mensen te vinden om te onderwijzen,

opdat zij, net als ik in mijn eenvoudi-

ge wijze van leven, vrede kunnen vin-

den, vol van dankbaarheid voor de

vele zegeningen van de Heer. In 1984

ontving ik de Magkasama (dat bete-

kent 'samen') van de districtspresi-

dent, en in 1985 opnieuw, toen van de

president van het zendingsgebied

Manilla. Dat was een erkenning voor

de doop van meer dan 150 leden in

twee jaar tijds, door mijn verwijzin-

gen aan de zendelingen.'

Tempeljurken

Vorig jaar, in mei 1999, kreeg ik tij-

dens een tempelweek, in de kamer

van de tempelwerksters in de Frank-

furt-tempel, een influistering dat ik

tempeljurken moest ontwerpen en ze

door moeder Cristina Parola moest

laten maken. Ik wist niet wat ik daar-

mee aan moest, maar in november

van hetzelfde jaar kreeg ik op dezelf-

de plaats weer dezelfde influistering,

In mijn jeugdjaren had ik kleding ont-

worpen die door mijn moeder ge-

maakt was; ik ging aan de slag en

maakte diverse schetsontwerpen.

In de maanden februari en maart

van dit jaar was ik weer gedurende

bijna zes weken op een gesponsorde

reis op verschillende plaatsen in de

Filipijnen. Een van de eerste dingen

die ik deed was bij zuster Christina

Van links naar rechts :Rosie, de oudste

dochter, met haar jongste zoon; moeder

Christina Parola; zuster Hendriks en Edna
Parola.

Parola langs te gaan met mijn 18 ont-

werpen, en haar te vragen die voor

mij te maken. Het was voor haar een

geschenk uit de hemel en antwoord

op haar gebeden, want ze had een

grote tegenslag gehad. Ouders van

een school hadden via een onderwij-

zer bij haar schooluniformen laten

maken, maar de onderwijzer had het

hem toevertrouwde geld voor zich

zelf gehouden. Zuster Parola had niet

alleen geen inkomen, maar moest ook

de stoffenwinkel nog betalen! Samen

hebben we de stoffen voor de jurken

uitgezocht en aangeschaft, en zuster

Parola kon aan de slag.

Aan het eind van mijn reis heb ik

haar weer bezocht en de tempeljur-

ken mee naar Nederland genomen.

Ontwerpen en foto's heb ik bij haar

achtergelaten, opdat zij ook voor an-

dere zusters zou kunnen werken.

In de dagen dat we daar samen be-

zig zijn geweest, heb ik Christina Pa-

rola leren kennen als een bewonde-

renswaardige, bijzondere vrouw. Je

realiseert je dan ook weer hoe goed

wij het in Nederland hebben.

In de Filipijnen bestaat er geen bij-

standsuitkering, geen uitkering bij

werkloosheid, geen alimentatie, en

heeft men geen geld voor een dok-

ters-, tandarts-, medicijnen-, specia-

listen- en ziekenhuisverzekering. Het

leven van zuster Parola getuigt van

groot geloof.

Tijdens de tempelweek van de rin-

gen Apeldoorn en Antwerpen heb ik

enkele door zuster Parola gemaakte

tempeljurken gedragen. Andere zus-

ters waren er vol lof over. Ik hoop dat

zuster Parola nog voor veel zusters

tempeljurken kan maken.

Ik heb, toen ik in de Filipijnen was,

kennisgemaakt met broeder Edgar

Pia Pesimo, die intussen president

van de nieuw gevormde ring Goa is

geworden. President Pesimo vertelde

dat de Parola's getalenteerde leden

zijn; moeder en kinderen zijn ver-

maarde kleermakers/sters. Hij had

plannen om opdrachten voor hen te

krijgen, hen te helpen zich te laten re-

gistreren bij het departement voor

handel en industrie en kleding voor

export te laten maken. Maar daarvoor

zouden betere, elektrische naaimachi-

nes nodig zijn. Zelfs tweedehands

naaimachines zijn daar erg duur.

Broeder Pesimo heeft plannen ge-

maakt om de werkgelegenheid voor

vooral de vele arme, werkloze leden

te bevorderen. Naaiateliers zouden

een mogelijkheid zijn. Hij zou ook

oude computers en printers willen

hebben voor hun opleidingscentra

om leden hierin te bekwamen. Ze

hebben momenteel honderd leerlin-

gen en nog honderden op de wacht-

lijst, maar slechts vijf oude computers

en één printer. Met steun van de le-

den in Nederland en België hopen wij

hen te kunnen helpen.

Esther Hendriks

Naast elektrische naaimachines, com-

puters (minimaal 80386-processor en

4 MB intern geheugen) en printers is

er geld nodig om de apparaten naar

de Filipijnen te sturen. Wie goede

ideeën heeft, gelieve contact op te ne-

men met broeder en zuster Hendriks

(telefoon/fax: 01 65 - 54 15 95, e-mail:

hanester@hetnet.nl) .
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KORT NIEUWS
Echtparen op vrijwilliger-zending

geroepen

Twee echtparen uit de ring Antwer-

pen zijn dit jaar geroepen als vrijwilli-

ger-zendeling voor een periode van

18 maanden. Broeder en zuster Bae-

tens uit Sint-Niklaas werden geroe-

pen voor een zending in Aalst, waar

broeder Baetens nu gemeentepresi-

dent is. Broeder en zuster Van der

Molen uit Heerlen zijn tewerkgesteld

in het Rijksarchief te Maastricht, ten

behoeve van de afdeling familiege-

schiedenis van de kerk.

Herindeling kerk in Europa

De gebieden in Europa (met

Noord-Afrika) zijn in september op-

nieuw ingedeeld. De scheidingen tus-

sen de gebieden lopen nu ongeveer

van noord naar zuid. Het gebied Eu-

ropa-West gaat van Groenland tot

Marokko en omvat onder meer

Groot-Brittannië, (Franstalig) België,

Frankrijk, Spanje en Italië. In totaal

200 duizend leden in 66 ringen en 53

districten. Het gebied Europa-Mid-

den loopt van IJsland en Finland tot

Egypte, en omvat onder meer Scan-

dinavië, Nederland, Duitsland, Zwit-

serland en enkele Arabische landen.

Bij elkaar 80 duizend leden in 34 rin-

gen en 20 districten. Onder het gebied

Europa-Oost vallen onder andere Po-

len, Rusland, Oekraïne, Turkije en

Perzië.

Kerstconcerten koor Moroni

Het Concertkoor Moroni geeft deze

maand kerstconcerten in Breda en

Groningen. Het concert in Breda is

op zaterdag 9 december om 19.00 uur

in het kerkgebouw aan de Mgr. De

Vetstraat 112. Het kerstconcert in Gro-

ningen is op zaterdag 16 december

om 19.00 uur in het kerkgebouw aan

de Paterswoldseweg 531. Op beide

avonden zullen solisten, het gemeng-

Het kinderkoor van het Concertkoor Moroni zal te horen zijn tijdens de kerstconcerten in

Breda en Groningen.

de koor en het kinderkoor zingen.

Nadere informatie over de con-

certen van het Concertkoor Moro-

ni is te vinden op de websites

www.koormoroni.homepage.com en

www.moroni.vinden.nl.

Nieuwjaarsconcert Apeldoorn

op 13 januari

Het nieuwjaarsconcert van de ring

Apeldoorn in het jaar 2001 is op zater-

dag 13 januari om 19.30 uur in het

kerkgebouw aan de Boerhaavestraat

te Apeldoorn. Zoals gewoonlijk, zul-

len er solisten op verschillende in-

strumenten te horen zijn. Bovendien

werkt het Concertkoor Moroni deze

keer weer mee aan het nieuwjaars-

concert. De tweede helft van het pro-

gramma zal grotendeels in het teken

staan van operette en musical.

Nieuw adres voor e-mail

Wie berichten voor 'Kerknieuws'

heeft, kan die op verschillende ma-

nieren sturen. Een artikel op papier

én op diskette is erg handig voor de

redacteur, maar een van beide kan

ook. Verder kunnen berichten per e-

mail worden verstuurd of eventueel

telefonisch doorgegeven. Voor e-mail

is sinds enige tijd een nieuw adres in

gebruik: kerknieuws@hetnet.nl

Ruim twaalf miljoen

familiehistorische gegevens uit

West-Europa op cd-rom

De afdeling familiegeschiedenis

van de kerk heeft in september een

nieuwe serie cd-roms uitgegeven. Ze

bevatten meer dan 12 miljoen gege-

vens uit geboorte-, doop- en huwe-

lijksregisters in België, Nederland,

Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk,

Zwitserland, Italië en Spanje, uit de

periode 1600-1900. De cd's zijn als set

verkrijgbaar bij de distributiecentra

van de kerk. D
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Training van lichaam en geest

op jongemannenkamp

Het jongemannenkamp van de

ring Apeldoorn werd dit jaar

van 24 tot 29 juli in Dronten (Flevo-

land) gehouden. Voor het eerst in ja-

ren niet in tenten maar in een 'luxe'

onderkomen, het scoutinghuis Trap-

pershonk. Alle 33 deelnemers hadden

een fiets meegebracht, en die hadden

ze ook voor veel activiteiten nodig.

Zo'n 15 broeders en zusters waren

er voor leiding en verzorging. Zo

werden de maaltijden uitstekend

verzorgd door broeder en zuster

Steinvoorte, behalve dan die keer

toen de jongens zelf hun potje moes-

ten koken.

Het thema van het kamp was He-

laman-helden in het jaar 2000: nu en in

de toekomst moeten we helden zijn.

Dagelijks werden grote voorbeelden Jongemannenkamp: houthakken onder deskundig toezicht van broeder Reimer.

Hier wordt de acht meter hoge, steile wand beklommen die de broeders Wijsbeek bij het kamp
hebben geplaatst.

behandeld, helden uit de wereld-

geschiedenis en de kerkgeschiedenis.

President en zuster Westra waren de

sprekers op een haardvuuravond

over hoe we helden kunnen worden.

Alle jongemannen kregen van de

ringpresident een medaille met het

jaartal 2000 erop.

Naast deze geestelijke zaken wa-

ren er volop inspannende activitei-

ten, zoals een hike te fiets en een fiets-

tocht naar Kampen, die werd gevolgd

door het op zelfgemaakte vlotten

oversteken van een meer - een moei-

lijke onderneming die ze met succes

volbrachten.

Op vrijdag kwamen de jonge-

vrouwen op bezoek, die dit jaar hun

kamp in Zwartsluis (Overijssel) had-

den. Samen genoten ze van een

barbecue. Al met al was het een fijne

week. D

Met dank aan Gerrit Gerrits

en Vera Veenstra

DECEMBER 2000
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In het zendingsveld

BELGIË

Bubi en Ans Oppermann

Mission beige de Bruxelles

87, Blvd. Brand Whitiock

B-1 200 Brussel

DUITSLAND

Roger Bangerter

Deutschland-Mission

Düsseldorf

Mörsenbroicher Weg 184a

D-40470 Düsseldorf

Jeannette Kleijweg /

Asbj0rn van der Vlis

Deutschland-Mission

München

Lommelstrasse 7

D-81479 München

ENGELAND

Bethuël van Diermen

EnglandLondon

South Mission

482-484 London Road

Mitcham, Surrey

CR4 4ED, Engeland

Justin Bijkerk

England Leeds Mission

Lister House, ListerHill

Horsforth, Leeds, Yorkshire

LS18 5AZ, Engeland

Jared van Hensen

van Uningen

England Manchester

Mission

Trafalgar House

110 Manchester Road

Altrincham, Cheshire

WA141NU, Engeland

Hellen van Oudheusden

England Bristol Mission

Southfield House

2 Southfield Road

Westbury-on-Trym, Bristol

BS9 3BH, Engeland

FRANKRIJK

Mirjam Bos

Mission frangaise de Paris

23, rue du Onze Novembre

F-78110 Le Vesinet

Joeyvan Boekei

Mission frangaise de Bordeaux

67, rue Furtado

F-33800 Bordeaux

GRIEKENLAND

Michael Stekkinger

Zendingsgebied Athene

Eleftherotrias 9

Kif issia 14563

Athene, Griekenland

SCHOTLAND

Robert Panhuyzen /

Alexander Noot

Scotland Edinburgh Mission

51 Spylaw Road

Edinburgh EH 10 5BP,

Schotland

VERENIGDE STATEN

Ruben van Impelen

Utah SaltLake City Mission

2102 South 1300 East

Suite 102, SaltLake City

Utah 84106, USA

WEST-INDIË

Azad Nazir

West-Indische zending

Koosstraat 6

Paramaribo

Suriname

ZWITSERLAND/

FRANKRIJK

Harmjan de Jonge

Mission suisse de Genève

8 Chemin William Barbey

CH-1292Chambésy(GE)

Ga je op zending?

Stuur ons dan je naam, zendingsgebied, uit welke

wijk of gemeente je komt, wanneer je zending

begint, naar welk opleidingsinstituut je gaat - en

vooral: een goede pasfoto! Stuur die gegevens

naar:

Nieuwsredactie Liahona, Grovestins 64,

7608 HN Aimelo, Nederland

Foto's niet met nietjes of paperclips vastmaken!

Als je naar een zendingsgebied gaat dat nog niet

op deze pagina voorkomt, stuur dan a.u.b. ook het

adres van het zendingskantoor.

Nieuwe zendeling

Naam:

Hellen van Oudheusden

Unit:

Den Haag-Rijswijk

Aanvang zending:

24 juni 2000

Opleidingsinstituut:

Preston (Engeland)

Zendingsgebied:

Bristol (Engeland)

Naam:

Bethuël van Diermen

Unit:

Alkmaar

Aanvang zending:

September 2000

Opleidingsinstituut:

Preston (Engeland)

Zendingsgebied:

Londen-Zuid (Engeland)
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HUISBEZOEKBOODSCHAP

KINDEREN — EEN GAVE VAN GOD

e

I

In
de proclamatie over het gezin

staat dat 'het gezin centraal staat

in het plan van de Schepper voor

de eeuwige bestemming van zijn

kinderen.' (De Ster, oktober 1998,

blz. 24.) Onze Vader in de hemel

assisteren bij het naar de aarde

brengen van zijn geestkinderen en

hen leren 'oprecht voor de Here te

wandelen' (Leer en Verbonden

68:28) is een van de grote voor-

rechten die Hij ons geeft.

Omdat Satan inziet welke goede

invloed het gezin heeft, valt hij

het onvermoeibaar aan. President

Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

'Het gezin wordt aangevallen. Er

gaan zoveel gezinnen ten onder.

(...) Als er iemand is die de

sombere situatie waarin we verzeild

raken, kan veranderen, bent u dat

wel. Sta op, o vrouwen van Zion,

[neem] de grote uitdaging [aan

waarmee u geconfronteerd wordt].

('Wandelen in het licht van de Heer',

De Ster, januari 1999, blz. 117.)

EEN HEILIGE BEZIGHEID

Heiligen der laatste dagen hoeven

zich niet te laten beïnvloeden door

stemmen die in de wereld opgaan die

de door God bepaalde rol van de

vrouw omlaag halen. Virginia U.

Jensen, eerste raadgeefster in het

algemeen ZHV-presidium, heeft

gezegd: 'Veel mensen plaatsen tegen-

woordig [ . . , ] vraagtekens bij het

belang van het traditionele gezin.

Sommigen zijn van mening dat de

vrouw haar tijd en talenten voor wel

wat beters kan gebruiken dan het

gezin. Maar de profeten hebben

onverdroten verklaard dat de verzor-

ging van het gezin een van de

heiligste en zinvolste bezigheden is

voor [de] vrouw.' ('Verrijking van

het persoonlijk en huiselijk leven',

Liahona, januari 2000, blz. 116.)

Een zuster die kritiek kreeg omdat

ze veel kinderen had en een carrière

buitenshuis opgaf, schreef: 'Ik wiegde

mijn pasgeboren baby tot diep in de

nacht, overstelpt door dankbaar-

heid. Hoe had ik de vreugde

gevonden die ik door dit kind kreeg

als profeten van God mijn pad niet

verlicht hadden en mij hadden

getoond dat het vrouwzijn, moeder-

zijn en echtgenote -zijn prachtige

manieren waren om in dienst van

een ander te staan, manieren waar-

door mijn ziel verwarmd is, ik dichter

tot mijn Vader gekomen ben, en ik

vreugde heb ontvangen die mij hele-

maal in beslag lijkt te nemen?'

DECEMBER 2000
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SAMEN ONZE LASTEN DRAGEN

Die vreugde is er ook voor

vrouwen die nooit kinderen hebben

gebaard, maar hun moederschap

uiten door voor de kinderen van

anderen te zorgen. Een vrouw gaf

een alleenstaande zuster dit eerbe-

toon: 'Hoewel ik heel veel van mijn

drie kleine kinderen hield, en wist

dat ik belangrijk werk deed, was ik

vaak helemaal uitgeput en aan huis

gebonden. Mijn man had twee

baantjes, maar er leek nooit genoeg

geld te zijn voor een babysit en een

avondje uit. En toen kwam lieve

Monica in mijn leven. Ze belde

geregeld om te zeggen dat ze op een

bepaalde avond langskwam om op

mijn kinderen te passen. Tot

vreugde van mijn kleintjes, kwam

ze altijd met spelletjes en lekkers.

Mijn man en ik konden dan naar

een tempeldienst gaan of uit eten

gaan in de wetenschap dat alles

thuis in orde was als we weer terug-

kwamen. Monica weigerde conse-

quent om enige betaling aan te

nemen voor haar moeite. Die

fijne vrouw zorgt nu voor mijn

kleindochter.'

Mary Ellen Smoot, algemeen

ZHV-presidente, heeft gezegd:

'Kinderen worden ons gegeven als

gave van God. (...) Allen onder

ons die Gods kinderen liefhebben

en leiden, weten wat een enorme

verantwoording en betekenis die

gave inhoudt.' ('The Possible

Dream' [toespraak uit het verslag

van de BYU Vrouwenconferentie

van 1998], blz. 11.)



Het gezamenlijke geloof van heiligen der laatste dagen over de hele wereld uit zich

in kunst over onderwerpen uit het Boek van iSAormon, ingezonden voor de vijfde

internationale kunstwedstrijd van de kerk*

wmm m
OP HET BOEK VAN/MORMON

vp m

r"

- êJk

•>'"'.ij

-'

~L*' 'i

,M

M

;
"u..,:

:

..>'.

f

;



Derck Hegsted, wijk Vermont 1

(ring Orem-Oost, Utah), Hel gebed

van Christus (olieverfschilderij op

paneel). Toen Hij hun zieken had

genezen, had de herrezen Christus

met de Nephieten, die getuigden:
. 'iiJXi. — ~ -

'(...) geen tong kan uiten (...)

noch kan het hart der mensen zulke grote en wonderbare dingen hegrijpen, als wij

Jezus zowel zagen als hoorden spreken' (3 Nephi 17:17).

Een quilt uit Mexico, een houtsnede uit Nigeria, een olieverf-

schilderij uit Nieuw-Zeeland, een decoratieve vaas uit Japan—
deze kunstwerken zijn representatief voor inzendingen in het

kader van de vijfde internationale kunstwedstrijd. Voor deze wedstrijd,

uitgeschreven door het museum voor kerkgeschiedenis en kunst in Salt

Lake City, werden uit de hele wereld kunstwerken ingezonden die blijk

gaven van de talenten van kunstenaars uit de Verenigde Staten, Canada,

Groot-Brittannië, Europa, Rusland, het Midden-Oosten, India, Latijns-

Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië, de Filipijnen, Japan, China en

Taiwan. Meer dan vierhonderd kunstenaars, in leeftijd variërend van 15

tot en met 98, uit 38 landen stuurden hun werk in.

De thema's van de kunstwerken zijn ontleend aan de geschiedenis en

boodschappen van het Boek van Mormon. De juryleden selecteerden

135 kunstwerken voor een tentoonstelling in het museum van 24 maart

tot en met 4 september jongstleden. Op de volgende bladzijden zijn

enkele werken te zien die voor de wedstrijd zijn ingestuurd en zijn

tentoongesteld in het museum.

Clark Kelley Price, wijk Thayne 2, ring

Thayne (Wyoming), Echt waar, allen

aanwezig (olieverfschilderij). 'Door de

goedheid Gods [was er] niet één hunner

omgekomen (Alma 57:25). Helamans

jeugdige krijgers, vermoeid en gewond,

blijven getrouw in de gelederen.



Links: Taiichi Aoba, gemeente Niihama, district Matsuyama (Japan), Zendelingen

gaan uit in de hele wereld (keramiek). Onder de afbeeldingen op deze decoratieve

Japanse vaas bevinden zich voorstellingen van Lehi's gezin dat Jeruzalem

ontvlucht, Abinadi die voor koning Noach getuigenis aflegt, en een engel die aan

Alma verschijnt.

Rechts: Sylvia Huege de Serville, wijk Takapuna, ring Auckland-Haven (Nieuw-

Zeeland), Het hout van Jozef aan de kinderen van Hagoth brengen (schilderij,

collage van gemengde media). Polynesische nazaten van volken uit het Boek van

Igbinigie Alfred Enoma, wijk Ogida,

ring Benin-Stad-Oost (Nigeria), De

herstelling van het Boek van Mormon

(houtsnede). Scènes uit de

herstelling van het evangelie: onder

meer het eerste visioen van Joseph

Smith; de engel Moroni bezoekt

Joseph; Joseph ontvangt de platen;

de acht getuigen bekijken de platen;

Joseph Smith ontvangt het priester-

schap; en een Nigeriaans gezin

betreedt een tempel.

Keith Bond, wijk San Antonio 9,

ring San Antonio-West (Texas),

Waar ik henen ga (olieverfschilderij).

Nadat hij de vernietiging van zijn

volk had aanschouwd, schreef

Moroni, de zoon van Mormon: 'En

ik, Moroni, wil de Christus niet

verloochenen; daarom zwerf ik,

waarheen ik kan, voor de veiligheid

van mijn eigen leven' (Moroni 1:3).
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Mormon ontvangen en accepteren het Boek van Mormon — het hout van Jozef

(zie Alma 63:5-8; 'Conference in Samoa', Ensign, april 1976, blz. 74).

Onder: K. Sean Sullivan, wijk St. Cloud, ring Orlando-Zuid (Florida), Een hulp

(olieverfschilderij). De vrouw van Nephi was een moedige, mededogende vrouw.

Hier troost zij Nephi, die in het schip door zijn opstandige broers was vastge-

bonden (zie 1 Nephi 18:11, 19-20).
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Rechts: Enrique Manuel Garcïa, wijk Burzaco, ring Buenos Aires -

Adrogué (Argentinië), Ik zal het verbond gedenken (olieverf op

paneel). De Heer heeft gezegd: 'En gij moet in de macht van mijn

Geest uitgaan om in mijn naam twee aan twee mijn evangelie te

verkondigen' (Leer en Verbonden 42:6). Onder: Miguel Angel

Gonzalez Romero, wijk Bonilla, ring Antofagasta-La Portada

(Chili), Zoeter dan zoet (gedreven koperen plaat). Lehi heeft over

zijn visioen gezegd: 'En ik zag een boom, waarvan de vrucht

begeerlijk was om iemand gelukkig te maken. (...) daarom

kwam het verlangen in mij op, dat mijn gezin er ook van zou

nemen' (1 Nephi 8:10, 12).



Sheri Lynn Boyer Doty, wijk Holladay 26, ring Salt Lake-

Holladay, Wegens uw buitengewoon groot geloof (kleurpot-

lood op papier). De vrouw van koning Lamoni, en Abish, jss*

een dienstmaagd van de koningin, worden in het Boek van g|£L£

Mormon beschi ;n groot geloof.

Hier moedigt Ammon hen aan om te volharden in

onwankelbaar geloof terwijl zij wachten tot koning Lamoni

ontwaakt (zie Alma 1 9)

.

M

Philip M. Leaning, wijk Auckland 3, ring Auckland-Mt. Roskill (Nieuw-Zeeland) , Lehi spoort zijn nageslacht tot rechtschapenheid aan.

'Doch ziet, mijn zonen en dochteren,' zei Lehi, 'ik kan van dit leven niet scheiden zonder u een zegen na te laten, want ziet, ik weet, dat

indien gij wordt opgeleid voor de weg, die gij dient te gaan, gij er niet van zult afwijken' (2 Nephi 4:5).

ü ^
f. I^H^nsHHnn^^BHBWtSHSW

"nomci fYuctifero es José..."

Isa Tania Dominguez Herrada, wijk XochimÜco, ring Mexico-Stad-Tlalpan (Mexico), Een zegen voor de volken (quilt, detail).

'Een jonge vruchtboom is Jozef, een jonge vruchtboom aan een bron; zijn takken stijgen boven de muur uit. (...)

De zegeningen van uw vader (...) zullen komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorene onder

zijn broeders' (Genesis 49:22, 26). De Nephieten en de Lamanieten, nazaten van Jozef, zijn de ontvangers van de

zegeningen die verzegeld zijn op het hoofd van Jozef. D
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Het belang van de
tiendevereffening
Kenneth L. DuVall
FOTO-ILLUSTRATOR: MATTHEW REIER

Tiende is een belangrijke test

van onze rechtschapenheid.

President Joseph F. Smith

(1838-1918) heeft gezegd: 'Door dit

beginsel wordt duidelijk wie voor

Gods koninkrijk is en wie er tegen

is ( . . . ) hierdoor wordt bekend wie

er trouw of ontrouw is.' (Leringen van

kerkpresidenten: Joseph E Smith [1999],

blz. 276).

De vraag is: bij wie moet onze

trouw bekend zijn? Ten eerste

moeten we voor onszelf zeker weten

dat we een eerlijke tiende betaald

hebben. Het is belangrijk dat we in

die aangelegenheid de bevestiging

van de Geest krijgen.

Het is ook belangrijk dat we tegen-

over onze bisschop of gemeentepresi-

dent een verklaring afleggen omtrent

onze getrouwheid in het betalen van

tiende. Er wordt ons gevraagd om dat

te doen tijdens de tiendevereffening

— een gesprek dat ieder jaarlijks indi-

vidueel of als gezin in december met

de bisschop of gemeentepresident

heeft. Daar zijn verschillende belang-

rijke redenen voor.

Verklaring van de tiendestatus. Het is

een eeuwig beginsel dat we reken-

schap moeten afleggen van wat we

doen met wat God ons gegeven heeft:

onze tijd, talenten en middelen. Wij

weten dat we worden 'geoordeeld op

grond van hetgeen in de boeken

geschreven stond, naar hun werken'

(Openbaring 20:12; zie ook 3 Nephi

27:26). Aan het eind van het jaar

wordt bovendien aan de bisschop of

gemeentepresident gevraagd op de

rapporten van de kerk aan te geven

wat de tiendestatus van elk lid in zijn

unit is. Het is ons voorrecht om
rekenschap af te leggen door tegen-

over hem een verklaring af te leggen

van onze tiendestatus.

Een tijd om onze gehoorzaamheid te

tonen. De tiendevereffening geeft ons

de kans om onze gehoorzaamheid

aan de Heer te tonen. Daarnaast

kunnen ouders de tiendevereffening

gebruiken als leermethode. Een

gezinsavond is een goede gelegen-

heid om te bespreken hoe de kerk de

tiende gebruikt, en om kinderen te

helpen bij het klaarleggen van hun

eigen tiendekwitanties voor dit

gesprek met de bisschop. Kinderen

die hun ouders horen verklaren dat

zij een volledige tiende betalen,

komen erachter dat tiende betalen

belangrijk is voor hun ouders, en dat

het voor hen als kinderen ook

belangrijk zou moeten zijn.

Verificatie van onze eigen docu-

menten. Als we niet de tijd nemen

om de documenten van onze

bijdragen aan de kerk door te

nemen, hoe weten we dan dat ze

juist zijn? Enkele jaren geleden
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ontdekten mijn vrouw en ik aan het

eind van een jaar bij controle van

onze bijdragen dat een cheque die

wij in juli uitgeschreven dachten te

hebben voor tiende, nooit aan de

kerk gegeven was. Die vergissing

hebben we onmiddellijk rechtgezet.

Verificatie van de financiële admini-

stratie. Elk jaar staat tijdens de alge-

mene aprilconferentie de voorzitter

van het kerkelijk veriflcatiecomité op

en zegt dat de leden van dat comité

op grond van een evaluatie van de

kerkprocedures en verincatierappor-

ten 'van mening [zijn] dat de

inkomsten en uitgaven

van de kerk in het

[afgelopen]



jaar [ . . .
]
gecontroleerd en verant-

woord zijn in overeenstemming met

openbaring en volgens de door de

kerk vastgestelde richtlijnen en proce-

dures.' ('Verslag van het kerkelijk

verificatiecomité', Liahona, juli 2000,

blz. 26.) Een belangrijk onderdeel van

die verificatieprocedures is dat wij

controleren of onze eigen verslagen

overeenkomen met die van de kerk.

Wij kunnen controleren of onze

bijdragen goed verdeeld zijn over de

categorieën die wij hebben aange-

geven op onze specificatieblaadjes.

Sommigen hebben zich afge-

vraagd of het nodig is te wachten tot

de laatste dag van het jaar om te

controleren of alle inkomsten goed

zijn geregistreerd. Het antwoord is

nee. We houden ons net zo goed aan

de geest van de tiendevereffening als

we die op 1 december houden, als

wanneer we die op de 31 ste houden.

We kunnen ook na de tiendevereffe-

ning bijdragen blijven betalen, en de

wijkadministrateur stelt uiteindelijk

een overzicht op van onze bijdragen

tot en met 31 december. Dat over-

zicht kunnen we controleren en voor

onze boekhouding gebruiken.

Een tijd voor toezeggingen. En als

iemand geen volledige -tiendebetaler

is? Als iemand helemaal geen tiende

of andere bijdragen heeft betaald?

Dan kan het gesprek met de

bisschop of de gemeentepresident

het begin van bekering betekenen,

een tijd om toe te zeggen eraan te

beginnen of het beter te zullen doen.

ledereen die toezegt offeranden te

zullen geven zoals de Heer geboden

heeft, krijgt geestelijke kracht en

maakt persoonlijke groei door als hij

zich aan zijn besluit houdt.

Toen Hij zijn volk had geboden

tiende te betalen, beloofde de Heer

'de vensters van de hemel [open te

doen] en zegen in overvloed over u

uit [te] gieten' (Maleachi 3:10; zie

ook vers 8-12). Zij die deze belofte

in vervulling hebben zien gaan,

kunnen getuigen dat de zegeningen

vaak eerder geestelijk dan financieel

zijn. Doet de Heer de 'vensters van

de hemel' open, dan giet hij zege-

ningen uit die passen bij de indivi-

duele behoeften van zijn kinderen.

Ik heb als bisschop gezien hoe

overvloedig die zegeningen kunnen

zijn. Groot zijn de zegeningen die zij

krijgen die getrouw hun tiende

betalen en zij die getrouw de tiende-

vereffening bijwonen. D



ERVARINGEN VAN HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

Een tijd van viering

Kerstmis, herinnert president Gordon B.

Hinckley ons, 'is begonnen met het gezang

van engelen bij Betlehem'. Soms vergeten

we echter dat het leven dat wij met Kerstmis vieren

'eindigde aan het wrede kruis van Golgota'.

President Hinckley merkt op dat 'er geen

Kerstmis zou zijn, als er geen Pasen

was geweest. Het kindje Jezus van

Betlehem zou slechts een baby zijn

geweest zonder de verlossende

Christus van Getsemane en Gol-

gota, en het triomfale feit van de

opstanding.' ('Het wonderlijke en

ware verhaal van Kerstmis', JJahona,

december 2000, blz. 4, 6.) M In deze tijd van viering

worden wij eraan herinnerd dat liefde door de

Heiland uiteindelijk meer macht heeft dan haat, dat

de vreugde van het leven uitstijgt boven het verdriet

en de ellende ervan, en dat eenvoudige daden van

vriendelijkheid en mededogen een veran-

dering in het hart teweeg kan brengen.

Op de volgende bladzijden vangen we

een glimp op uit het leven van

heiligen der laatste dagen waaruit

blijkt wat een positieve kracht 'het

wonderlijke en ware verhaal van

Kerstmis' voor ieder van ons kan

hebben— als we dat maar toelaten.

Mijn laatste Kerstmis in

het zendingsveld
Julio Cesar Sonoda

Het was mijn laatste Kerstmis in

het zendingsgebied Rio de

Janeiro-Noord (Brazilië). Ik zou al

gauw terugkeren naar huis, elders in

Brazilië, en ik was blij omdat het

Kerstmis was. Mijn collega, ouder-

ling Barney, was een Amerikaan die

nog maar kort in Brazilië was. Hij

vocht tegen zijn heimwee.

We hadden hard gewerkt, maar

we wisten nog niet precies hoe we

Kerstmis moesten vieren. We
hoopten dat een gezin ons zou uitno-

digen om Kerstmis bij hen te vieren,

en uiteindelijk gebeurde dat ook. Ik

vroeg me echter af of andere zende-

lingen in onze omgeving ook wel

ergens uitgenodigd waren. De

volgende keer dat we naar Vitória

gingen, vernamen mijn collega en ik

dat de ouderlingen Jones en Junot

nog geen plannen hadden voor

Kerstmis. Ik dacht: Op zending zijn

die broeders mijn familie. We kunnen ze

niet alleen laten met Kerstmis. We
besloten met zijn vieren om samen in

Vitória Kerstmis door te brengen.

We maakten plannen voor een

bijzonder feestmaal op kerstavond.

Ook al hadden we geen geld, we

wisten dat de Heer ons zou zegenen.

Op kerstavond schreef ik daar-

over in mijn dagboek: 'Het is 24

december. Het heeft veel geregend,

en ik kan zien dat mijn collega nog

droeviger is. Hij zegt dat hij de
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symbolen van Kerstmis

mist waaraan hij in

zijn eigen land

gewend is: sneeuw,

muziek, bomen en

versieringen. Ik kan

me voorstellen hoe

moeilijk deze kerst

voor hem is, omdat hij

zover weg is van zijn

familie, zijn volk en zijn

tradities. Er blijven regen-

buien vallen, hoewel het nu

niet meer zo hard regent.'

Ik keek naar mijn collega erii

voelde zijn heimwee. Ik wilde

dat hij gelukkig was.

Tijdens de busreis naar

Vitória zagen we mensen m
alle haast nog kerstinkopen

doen. We kwamen langs een huis

:



We dekten de tafel met een wit tafelkleed

en gebruikten kerstkaarten als versiering,

maar zelfs dat leek ons niet op te beuren.



dat verlicht was met gekleurde

lampjes. Er speelden kinderen in de

tuin. Er kwamen tranen in mijn ogen

en ik kon niets tegen mijn collega

zeggen omdat ik wist dat ik dan zou

huilen. Hij leek in stilte te huilen.

Voor de ouderlingen Junot, Jones en

mijzelf was deze Kerstmis de laatste

van onze zending. Maar het was voor

ouderling Barney de eerste, en ik

wist niet hoe ik hem moest troosten.

Tijdens de reis huilde ik enkele

malen, maar dat verborg ik. En mijn

collega verborg zijn tranen voor mij.

We stapten uit en gingen naar het

onderkomen van de andere zende-

lingen. We legden ons geld bij elkaar

en de ouderlingen Junot en Jones

gingen boodschappen doen. Toen ze

terugkwamen met het eten, dekten

we de tafel met een wit tafelkleed en

witte servetten en legden er kerst-

kaarten op als versiering. Maar zelfs

dat leek ons niet op te beuren.

Toen hij dat merkte, stelde ouder-

ling Jones voor dat we onze zang-

boeken pakten en lofzangen zongen

voor de Heer. We zongen er een, en

nog een, en nog een. En we zongen

steeds harder. Ik wilde dat de omwo-

nenden ons gezang hoorden en

wisten dat we de Heer aanbaden. We
begonnen de Geest van de Heer te

voelen.

Na het zingen, las ouderling Jones

een tekst voor over de geboorte van

Christus. Vervolgens las iedereen iets

voor uit de Schriften. We gaven ons

getuigenis van onze Verlosser.

Toen ouderling Barney zijn getui-

genis gaf, legde hij uit: 'Ik miste de

dingen die mij zo bekend zijn — de

sneeuw, de kerstboom, de kalkoen,

de kerstmuziek van mijn land. Ik

vergat te denken aan de pasgeboren

Zoon van God die in een kribbe lag.'

We hadden tranen in onze ogen,

want de Geest getuigde in ons hart

dat we de Schepper hadden

aanbeden. We dankten de Heer voor

alles wat Hij ons had gegeven.

Het was mijn laatste Kerstmis in

het zendingsveld, maar het was de

eerste échte Kerstmis die ik ooit had

gehad.

'Voor uw welzijn'
Evelyn Cardinez,

verteld aan Aurelia S. Diezon

Ik
ben in de Filipijnen opgevoed

door strenge, maar liefhebbende

grootouders. De lievelingsuitspraak

van mijn grootvader was: 'Het is

voor je eigen bestwil.' Hij gebruikte

die uitspraak als ik koppig was of een

karweitje niet af had gemaakt. Hij zei

altijd dat wat hij van me vroeg

mij zou voorbereiden op de tijd dat

ik volwassen was. Hoewel ik die

woorden niet helemaal begreep,

gehoorzaamde ik hem, zo jong als ik

was, en deed dat alleen maar om
verdere preken te vermijden.

Mijn grootouders waren gods-

dienstig. Toen ik vijf was, wist ik dat

er een liefhebbende God was die ons

zegende als we zijn geboden gehoor-

zaamden. Ik moest op zondag mee

naar de kerk, en het zingen van

lofzangen, lezen van bijbelverhalen

en bidden waren dagelijkse routine.

Ik voelde me zowel materieel als

geestelijk gezegend. We waren

gelukkig en tevreden.

Maar toen deden er zich moeilijk-

heden voor die mijn gemoedsrust net

zo plotseling vernietigden als slecht

weer dat onverwachts komt opzet-

ten. In mijn tienerjaren overleden

mijn grootouders onverwachts met

Kerstmis. Het verdriet dat ik voelde,

leek voor altijd de vreugde en

verwachtingsvolle gevoelens van

Kerstmis te verstoren. Enkele maan-

den later brandde het huis van mijn

ouders af. En nog een jaar later

raakte mijn moeder betrokken bij

een auto-ongeluk waar ze invalide

door werd. Vervolgens raakte mijn

vader zijn baan kwijt.

De beproevingen raasden als een

storm over me heen. Omdat ik

weinig geld had, verloor ik alle hoop

op een universiteitsgraad. En de

eisen die het huishouden aan me
stelde, kostten me al mijn energie.

Nu ik zowel emotioneel als gees-

telijk in de war en aangeslagen was,

begon ik te twijfelen aan het bestaan

van God. Ik begon te vragen waarom

Hij had toegestaan dat ik zoveel

beproevingen kreeg, terwijl ik altijd

geprobeerd had om Hem te gehoor-

zamen. Het waarom bleef me dwars-

zitten, en daar ik er geen antwoord

op had, vervreemdde ik langzaam

van de kerk waartoe ik destijds

behoorde. Jarenlang onderzocht ik

andere godsdiensten op antwoorden

en verlichting, maar ik kon in geen

enkele bevrediging vinden.

Op een zonnige zomermiddag

nodigde een goede vriend me uit om
kennis te maken met de zendelingen.

Ze maakten een goede indruk op me
met hun beleefde groet en nette uiter-

lijk, en ik was nieuwsgierig naar hun

naamplaatjes, waar de naam Jezus

Christus op stond. Ergens diep van
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Ik was opgevoed door liefheb-

bende, godsdienstige grootou-

ders. Maar toen overleden zij

onverwacht en werd ik ook

met andere beproevingen

geconfronteerd, waardoor ik

begon te twijfelen aan het

bestaan van God.

binnen leek een zachte, maar duide-

lijke stem mij toe te fluisteren: Luister

naar hun boodschap — het is voor je

eigen bestwil. Die bekende uitspraak

bleef ik in gedachten horen.

Bij het volgen van de zendelin-

genlessen werd mijn geloof in het

bestaan van God geleidelijk hersteld,

en ik accepteerde het evangelie van

Jezus Christus. Na mijn doop kwam

ik erachter dat er antwoorden waren

op de vragen waar ik al mijn hele

leven mee zat. In Leer en Verbonden

122:5-7 las ik de woorden van de

Heer aan de profeet Joseph Smith:

'Indien gij geroepen zijt moeilijk-

heden te doorstaan (...) [zal] dit

alles u ondervinding (...) geven, en

voor uw welzijn (...) wezen.' Ik ben

gaan beseffen dat er echt grote zege-

ningen uit mijn beproevingen zijn

voortgekomen, want ze hebben mij

geleid naar de ware kudde van God.
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Als ik terugkijk op mijn ervaringen,

besef ik dat ze echt voor mijn bestwil

waren— net als grootvader zei.

Van eenzaam tot

vreugdevol
Vera Jean Paffe!

Op
een keer was ik bij het

naderen van Kerstmis fysiek en

mentaal uitgeput. Die zomer was

mijn huwelijk tot een eind gekomen,

en mijn drie kinderen en ik waren

onlangs verhuisd zodat ik dichterbij

school woonde, want ik studeerde

voor lerares. Ik had geen geld, en

mijn twee jongens (van zestien en

twaalf) en mijn dochtertje van kleu-

terleeftijd hadden warme kleding

nodig in verband met het koude

winterweer.

Terwijl ik blokte voor mijn eind-

examens, werd mijn concentratie

verstoord door gedachten over mijn

situatie. Mijn kasten waren leeg, ik

had erg weinig geld, en ik was het

beu om zowel vader als moeder te

zijn voor mijn kinderen. Ik had een

tempelhuwelijk gehad, was al mijn

hele leven actief in de kerk, en alles

wat ik ooit had gewild, was thuis

blijven en mijn kinderen opvoeden.

Het leven leek zo oneerlijk.

Om half acht 's morgens was mijn

eerste examen. Ik verliet de flat in de

hoop dat mijn zoons eraan zouden

denken om hun zusje op tijd naar

school te sturen. Het was koud en

donker buiten. Ik nam een kortere

weg over de begraafplaats. Het

voelde alsof ik op weg was naar een

mislukking. Ik had de halve nacht

doorgebracht met studeren en ik



probeerde me te herinneren wat ik

bestudeerd had. Ik voelde me te oud

om het op te nemen tegen het jonge

brein van de andere studenten.

Toen ik door de sneeuw ploegde,

dacht ik aan mijn ouders die ons

binnenkort zouden komen ophalen

om samen bij mijn zus thuis Kerstmis

te vieren. Daar stonden een grote

boom en een berg cadeaus klaar. En

ik was intussen niet eens in staat om
schoenen te kopen voor mijn eigen

kinderen. Mijn verbittering bleef

toenemen. Tegen de tijd dat ik het

gebouw had bereikt waar het eind-

examen gehouden werd, had ik een

vreselijk slechte bui. Ik probeerde

me te concentreren, maar ik had het

idee dat ik mijn examens niet goed

maakte. Ik wilde alleen maar naar

huis, naar bed — en er twee weken

in blijven!

Ik ging weer door de sneeuw naar

huis. Ik wilde mijn dochter van

school halen, maar haar lerares zei

dat ze al naar huis was. Dat deed de

deur dicht! Ik had haar gevraagd om
op me te wachten, en nu was ik boos

op haar omdat ze dat niet had

gedaan. Toen ik de begraafplaats op

liep, zag ik haar felblauwe parka

achter een grafsteen. Ze verstopte

zich voor me tot ik passeerde en

sprong toen naar voren om me aan

het schrikken te maken, maar ik was

niet in de stemming voor spelletjes.

Ik liep door en deed net of ik haar

niet zag. Toen hoorde ik haar

roepen: 'Mama, mama, wacht op

mij!'

Ik draaide me om en keek haar

aan, klaar om haar te vermanen

omdat ze niet gewacht had. Maar

voor ik iets kon zeggen, duwde ze me

een envelop in handen. 'Mama,' zei

ze, 'kijk eens wat ik vandaag voor je

gemaakt heb. Maak het maar open.

Het is voor Kerstmis. Ik heb het

speciaal voor jou gemaakt!'

Ik deed de envelop open, en zag

een zelfgemaakte kerstkaart met

'Vrolijk kerstfeest' in kinderblok-

schrift erop. Ze had de kerstman

getekend die door de lucht vloog,

met kleine huisjes onder hem. En in

een hoekje van de kaart had ze een

ander tafereeltje getekend — een

baby. Maar het was geen gewone

baby. Met geel krijt had ze om Hem
heen strepen getekend die licht-

stralen moesten voorstellen die uit

de hemel schenen. Hij had een stra-

lenkrans om zijn hoofd, en met het

felste rode krijtje dat ze vinden kon,

had ze een grote glimlach op zijn

gezicht getekend. Nee, dat was niet

zomaar een baby. Dat was het kindje

Jezus, het kindje dat later de Heiland

van de wereld zou worden.

Ik keek naar het kindje Jezus. Ik

was gedoopt in zijn naam, ik

behoorde tot zijn kerk die op aarde

hersteld was; in zijn naam had ik

gebeden om kracht en leiding. Hij

had altijd voor me klaar gestaan. Ik

houd van het kindje Jezus, zei ik in

gedachten.

Toen ik mijn liefde voor Hem
erkende, gebeurde er iets fijns met

me. Hoewel ik het aanvankelijk erg

koud had gehad, stroomde er nu een

groot gevoel van warmte door me

heen. Ik voelde me omringd door

zijn liefde. Hij had mij lief, echt waar.

Ik begon mijn zegeningen te

tellen, inclusief mijn kinderen. De

avond daarvoor had mijn zoon van

twaalf me een dollar gegeven die hij

met babysitten had verdiend zodat ik

daarmee brood en melk kon kopen.

En mijn dochtertje dat voor mij

stond — ik had zeven jaar op dit

kind gehoopt. Ze was zo'n grote

zegen voor me.

Nu keek ze naar me op, met

bruine ogen die glommen van de

opwinding over Kerstmis. Haar van

nature krullend haar stak onder de

muts van haar parka uit; haar neusje

was rood van de kou. 'Mama, vind je

mijn tekening niet mooi?' vroeg ze.

'O, ik vind je tekening geweldig',

zei ik tegen haar. 'Hij is prachtig!'

'Waarom huil je dan?' vroeg ze.

'Ik huil omdat ik zoveel van jou

en je broers hou. Ik ben blij dat we

een gezin zijn en dat we met

Kerstmis bij elkaar kunnen zijn. Dat

is nu het belangrijkste in de wereld.

En we krijgen een fantastische kerst.'

Ik hield het handje van mijn

dochter vast en we zongen kerst-

liedjes toen we over het besneeuwde

pad huppelden.

Er zijn sinds die bijzondere

Kerstmis al dertig jaar verstreken. Ik

heb mijn examen gehaald en ben

lerares geworden. Maar de les van

die Kerstmis heeft mij sindsdien vele

malen een warm gevoel gegeven

door de herinnering aan het

geschenk van liefde dat die dag in

mijn hart is neergedaald. D

Ik maakte de envelop open en

vond een zelfgemaakte kerstkaart.

Mijn dochter had in de hoek van

de kaart een baby getekend. Maar

het was geen gewone baby.
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Was ik maar
Je kunt niet het beste van jezelf maken als je iemand anders wilt zijn.

(Zie Exodus 20:17; 1 Timoteüs 4:14; Alma 29:3, 6.)



LIAHONA
Index 2000

Onderwerpen staan in hoofdletters

Titels zijn gecursiveerd

K-De Kindervriend

De Liahona wordt in 42 talen gepubliceerd door De Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. In 2000 is het

tijdschrift maandelijks verschenen in het Chinees, Deens, Duits,

Engels, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands,

Noors, Portugees, Samoaans, Spaans, Tongaans en Zweeds; zes

keer (jan, apr, jun, jul, okt en dec) in het Cebuano, Indonesisch,

Russisch, Tagalog, Thai en Oekraïens; driemaandelijks (jan, apr, jul

en okt) in het Bulgaars, Tsjechisch, Fijisch, Hongaars, llokano,

Kiribati, Tahitiaans en Vietnamees; drie keer (apr, jul en okt) in het

Pools en Roemeens; twee keer (apr en okt) in het Albaans,

Armeens, Haïtiaans, Hiligaynon en Malagasisch; één keer (apr) in

het Ests, IJslands, Lets, Litouws; en één keer (okt) in het Mongools.
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Aanpassing

Jennifer Parry, mrt, 8

AARONISCH PRIESTERSCHAP
In het priesterschap groeien, Joseph B.

Wirthlin, jan, 45

ABORTUS
Het gewichtigste van de wet, Dallin H.

Oaks, mrt, 14

Abrea, Angel

Uw eigen getuigenis, jul, 49

Achter de schermen

Peter B. Gardner, feb, 22

ACTIVITEITEN

Boek-van-Mormon-spel
, Lorna Reed en

H. J. Noel, feb, K8

De grabbelzak met verhalen uit het Boek

van Mormon, Corliss Clayton, o kt, K2

AFVAL
Van Zion naar de vernietiging: lessen uit

4 Nephi, Andrew C. Skinner, nov, 14

Albano, Anna
Een studieplan, mrt, 8

Alle profeten

Vivian Paulsen, mrt, KI 4

Als duiven aan ons venster

Jeffrey R. Holland, jul, 90

Als getuige staan

Margaret D. Nadauld, jul, 1 13

Als getuigenis in de hele wereld

Gordon B. Hinckley, jul, 4

Als jeugd van Zion in de laatste

dagen (lofzang)

Susan Evans McCloud, apr, 24

'Alsof gij aanwezig waart'

Byron R. Merrill, feb, 6

Altijd aan Jezus Christus denken
Ann Jamison, apr, KI 2

Alvarez, Julieta Arevyan de
Dankbaarheid op een regenachtige dag,

mei, 26

Amado, Carlos H.

Blik op de eeuwigheid, dec, 30

Amanda Pratt, KGW-spion
Lori Mortensen, aug, K6

Amorim, Athos M.

Gehoorzaamheid en dienstbetoon, nov, K5

Andersen, Neil L.

Profeten en geestelijke molsprinkhanen,

jan, 1 8

Angela's geloof

Lisa H. Fernelius, nov, K8

ANGST
Dankbaarheid op een regenachtige dag,

Julieta Arevyan de Alvarez, mei, 26

Een kaart vol herinneringen, Romy

Bazalar Cotera, mrt, Kó

'Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs',

Jeffrey R. Holland, jun, 34

'Vreest niet goed te doen', Gordon B.

Hinckley, feb, 2

Wees niet bevreesd, geloof alleen,

Gordon B. Hinckley, okt, 26

ANTHIAN, PIERRE (over)

'Eén van deze mijn minste broeders',

Roger Terry, dec, 1 8

APOSTELEN
De levende Christus: het getuigenis van

de apostelen, apr, 2

Arungwa, Peter

Vijf ronden, sep, 46

Ashton, Marvin J.

Leidraad voor de gezinsfinanciën, apr, 42

Aumua, Fraser

Zo vader, zo zoon, sep, 38

AVONDMAAL
Cor begrijpt het geheim, B. J. Whipple,

apr, K4

Het avondmaal (lied), Vanja Y. Watkins,

apr, KI 1

Aycock, Barbara

Mijn weg terug, mei, 46

B

Bailey, Tamara Leatham
Integriteit ontwikkelen, mrt, 24

Ons getuigenis opfrissen, mei, 24

Ballard, M. Russell

De leden zijn de sleutel, sep, 1 2

'Hoe staat het met ons', jul, 37

Pas op voor false profeten en leraren,

jan, 73

BALLARD, M. RUSSELL (over)

Ouderling M, Russell Ballard, okt, KI

BALYEJUSA, DAN (over)

Dan Balyejusa uit Entebbe (Uganda),

Meivin Leavitt, nov, K2

Banks, Ben B.

'Hoed mijn schapen', jan, 9

BARREDO, INGRID FABIOLA
MARTINEZ (over)

Ingrid Fabiola Martinez Barredo uit Tuxtla

Gutiérrez (Mexico), Marvin K.

Gardner, mrt, K2

'Bedankt dat jullie naar me hebben
omgekeken'
Ruth Latimer, sep, 22

BEGELEIDING (zie ook
VRIENDSCHAP, HERACTIVERING)
'Bedankt dat jullie naar me hebben

omgekeken', Ruth Latimer, sep, 22

'Niemand is een eiland', Richard H.

Winkel, jan, 98

'Vreest niet goed te doen', Gordon B.

Hinckley, feb, 2

BEGEREN
Was ik maar..., dec, 48

BEHOUD (zie ook BEGELEIDING)
De leden zijn de sleutel, M. Russell

Ballard, sep, 12
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De Liahona in elk gezin, Carlos R.

Martins, okt, 44

'Hoed mijn schapen', Ben B. Banks, jan, 9

BEKERING (zie ook GELOOF,
GETUIGENIS)

'Bid voor uw vijanden', Yessika Delfin

Salinas, sep, 8

Dankbaarheid op een regenachtige dag,

Julieta Arevyan de Alvarez, mei, 16

De bus was te laat, Thierry Damoiseau

en Paul Conners, mei, 26

Door slechts één persoon, George

Sobrecarey Liwagon, mei, 26

Een gemeenschappelijke band, Laury

Livsey, okt, 36

Geloof in God gaf mij kracht, Bryan Wu,

aug, 26

Het geloof van mijn vader, Ricardo Enohi

en Mark D. Christiansen, nov, 26

'Ik ben zo blij', R. Stanley Swain, feb, 1 7

'ik wil een eeuwig gezin', Alfonso Castro

Vazquez, aug, 26

'Laat me dat boek eens zien!', Coke

Newell, feb, 1 7

Nog één, Roger Terry, mrt, 46

Onze hemelse Vader heeft een bijzonder

plan, Yoshihiko Kikuchi, jul, 94

Roep die zendelingen, George Greco

Conté, okt, 30

Vleugels, Anne Yelvington Lynch, feb, 26

'Voor uw welzijn', Evelyn Cardinez en

Aurelia S. Diezon, dec, 42

Zo vader, zo zoon, Fraser Aumua en

Laury Livsey, sep, 38

BEKERING (zie ook VERZOENING,
VERGEVING, ZONDE)
Een jubeljaar, L. Tom Perry, jan, 91

Gemoedsrust vinden, jun, 32

Hij leeft, Richard G. Scott, jan, 1 05

Rechtschapenheid, William R. Bradford,

jan, 1 03

Reinheid, Jeffrey R. Holland, okt, 40

Stel niet uit, Henry B. Eyring, jan, 38

Uw eeuwige vaart, Thomas S. Monson,

jul, 56

'Zie de mens', Richard C. Edgley, jan, 49

Beloftes nakomen
Ann Jamison, mrt, K7

Bent u er nog steeds?

Gary J. Coleman, jul, 34

BEPERKINGEN
Etiketten, Thomas S. Monson, sep, 2

Innerlijke vrede, Garry R Fabros, mei, 26

Wie is de leerkracht?, Aiko Tokuzawa,

sep, 40

BEPROEVINGEN (zie TEGENSPOED)
Bisschop Keith B. McMullin

aug, K2

Black, Elise

Doopboek, feb, KI 3



Blik op de eeuwigheid

Carlos H. Amado, dec, 30

BOEK VAN MORMON
'Alsof gij aanwezig waart', Byron R.

Merrill, feb, 6

Boek-van-Mormon-spel, Lorna reed en

H. J. Noel, feb, K8

Christus' rol van Verlosser, Richard D.

Dra per, dec, 10

De getuigen van één kudde en één

herder, okt, 10

De grabbelzak met verhalen uit het Boek

van Mormon, Corliss Clayton, okt, K2

De natuurlijke mens afleggen, Robert L.

Millet, aug, 6

De profeet volgen: een visie uit het Boek

van Mormon, Clyde J. Williams, jun, 1 8

Doolhof van de boom des levens,

Robert J. Lystrup, mrt, K5

Een getuigenis van het Boek van

Mormon, Russell M. Nelson, jan, 82

Een gezin dat van Christus getuigt, Kent R

Jackson, mrt, 32

Een stem uit het stof, feb, 1 7

Een wereldwijde kijk op het Boek van

Mormon, dec, 34

'Gij kunt de waarheid weten', okt, 22

Het gaat niet allemaal goed, feb, 1

4

Lees het Boek van Mormon, mrt, KI 6

Leren van Laman en Lemuël, Neal A.

Maxwell, jan, 6

Nieuwe bewijzen staven het Boek van

Mormon, Daniel C. Peterson, sep, 28

Van Zion naar de vernietiging: lessen uit

4 Nephi, Andrew C. Skinner, nov, 14

Zien wat we bedoelen, Richard M.

Romney, jun, 46

Boek-van-mormon-spel

Lorna Reed en H.l Noel, feb, K8

Bolivia: een overvloed aan

zegeningen

Judy C. Olsen, aug, 34

BOLIVIA

8o/iv/a: Een overvloed aan zegeningen,

Judy C. Olsen, aug, 34

Richard en Maria Layme Huallpa uit Villa

Lipe (Bolivia), Corliss Clayton, jun, K2

BOODSCHAP VAN HET EERSTE

PRESIDIUM
De noodzaak van een evenwichtig leven,

James E. Faust, Mar, 2

Dierbare kinderen, een gave van God,

Thomas S. Monson, jun, 2

Een dankbare houding, Thomas S.

Monson, mei, 2

Etiketten, Thomas S. Monson, sep, 2

Het overvloedige leven vinden, James E.

Faust, nov, 2

Het wonderlijke en ware verhaal van

Kerstmis, Gordon B. Hinckley, dec, 2

Inspirerende gedachten, Gordon B.

Hinckley, aug, 2

Onze zoektocht naar geluk, James E.

Faust, okt, 2

'Vreest niet goed te doen', Gordon B.

Hinckley, feb, 2

Bradford, William R.

Rechtschapenheid, jan, 103

BRAZILIË

De Liahona in elk gezin, Carlos R.

Martins, okt, 44

Tieners in de steigers, Barbara Jean

Jones, nov, 8

Brief van het Eerste Presidium

jun, 1

Burceff, Igor

Vreugde vinden in het leven, jun, 26

Burton, H. David

Het priesterschap eren, jul, 46

Voor ons geloof opkomen, aug, K9

Cardinez, Evelyn

'Voor uw welzijn', dec, 42

Castor, Rachelle Pace

Oom Jacks belangrijkste hulpmiddel,

sep, Kó

Chapman, Denalee

De drie vragen, nov, 46

Christiansen, Mark D.

Het geloof van mijn vader, nov, 26

Christus' rol van Verlosser

Richard D. Draper, dec, 10

Church, Karen F.

Sahbatviering in het gezin, apr, 48

Cifuentes, Nancy R. Re de

Dienstbetoon 'in het klein', sep, 40

Clayton, Corliss

De grabbelzak met verhalen uit het Boek

van Mormon, okt, K2

Richard en Maria Layme Huallpa uit Villa

Lipe (Bolivia), jun, K2

Cockriel, Cynthia S.

De barmhartige Samaritaan, sep, K10

Coleman, Gary J.

Bent u er nog steeds?, jul, 34

CONFERENTIECENTRUM
A/s getuigenis in de hele wereld,

Gordon B. Hinckley, jul, 4

Vaarwel oude Tabernakel, Gordon B.

Hinckley, jan, 108

Conners, Paul

De bus was te laat, mei, 26

Conté, Ortensia Greco

Roep die zendelingen, okt, 30

COOK, QUENTIN L. (over)

Ouderling Quentin L. Cook, apr, K2

Cor begrijpt het geheim

B. J. Whipple, apr, K4

Cotera, Romy Bazalar

Een kaart vol herinneringen, mrt, K6

Damiani, Adhemar
De Heer dienen, jan, 32

Damoiseau, Thierry

De bus was te laat, mei, 26

Dan Balyejusa uit Entebbe (Uganda)

Meivin Leavitt, nov, K2

Dankbaarheid op een regenachtige

dag
Julieta Arevyan de Alvarez, mei, 26

DANKBAARHEID
De zegeningen van onze hemelse Vader,

Vivian Paulsen, feb, Kó

Een dankbare houding, Thomas S.

Monson, mei, 2

Geloof, toewijding en dankbaarheid,

David B. Haight, jul, 40

Met een dankbaar hart, mei, 26

Mijn getuigenis, Gordon B. Hinckley,

jul, 82

De barmhartige Samaritaan

Cynthia S. Cockriel, sep, K10

De belofte van Mark
Alma J. Yates, mrt, KI

De bruiloft in Kana

dec, Kó

De bus was te laat

Thierry Damoiseau en Paul Conners,

mei, 26

De drie vragen

Denalee Chapman, nov, 46

De echte toets

nov, 7

De geest van Elia

Marco Antonio Panés Spano, jun, 26

De geest van Kerstmis: Een

kerstboodschap van het Eerste

Presidium aan de kinderen in de

wereld

dec, K2

De geest van openbaring

Boyd K. Packer, jan, 26

De gelijkenis van de ketchup

Meghan Decker, feb, K10

De geschenken van Joseph

Joan Fox, dec, KI 6

De getuigen van één kudde en één

herder

okt, 1

De grabbelzak met verhalen uit het

Boek van Mormon
Corliss Clayton, okt, K2

De Heer dienen

Adhemar Damiani, jan, 32

De Heiland eren door ons aan onze

verbonden te houden

nov, 25

De heiligheid van het vrouwzijn

Richard G. Scott, jul, 43
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De kracht van zelfbeheersing

James E. Faust, jut, 52

De leden zijn de sleutel

M. Russell Ballard, sep, 12

De levende Christus — hef getuigenis

van de apostelen

apr, 2

De L i a hona in elk gezin

Carlos R. Martins, okt, 44

'De machf der goddelijkheid

openbaart zith'

okt, 25

De natuurlijke mens afleggen

Robert L. Millet, aug, 6

De noodzaak van een evenwichtig

leven

James E. Faust, mrt, 2

De profeet volgen: een visie uit het

Boek van Mormon
Clyde J. Williams, jun, 18

De ringpresident

Gordon B. Hinckley, ju), 59

De schaduw van de dood lag op
haar gezicht

Victoria Ekong, nov, 26

De schepping

Russell M. Nelson, jul, 102

De Schriften op onszelf toepassen

George A. Horton Jr., aug, 44

De slechte koning Herodes
sep, KI 4

'De taal der engelen'

Robert S. Wood, jan, 101

De weduwen van Zion

Earl C. Tingey, jul, 74

De wi'/ze mannen
sep, KI 4

De zeevogels van Kiribati

R. Val Johnson, apr, 30

De zegeningen van onze hemelse
Vader

Vivian Paulsen, feb, K6

DE LIAHONA GEBRUIKEN
sep, 48; okt, 48; nov, 48

DE PROFEET AAN HET WOORD
mrt, 30; jun, 1 6; nov, 32

Decker, Meghan
De gelijkenis van de ketchup, feb, KI

Denk aan hen

mei, 13

Derr, Jill Mulvay

Joseph F. Smiih: de Vredevorst volgen,

feb, 30

Dettingmeijer, Cornelia

Van jou niet verwacht, mei, K10

DEUGD (zie KUISHEID, REINHEID)
Dew, Sheri L.

Wij zijn godlievende vrouwen, jan, 1 1 7

Dickson, John B.

Een korte introductie tot de kerk, jul, 99

Dienstbetoon 'in het klein'

Nancy R. Re de Cifuentes, sep, 40

DIENSTBETOON
Achter de schermeni, Peter B. Gardner,

feb, 22

De barmhartige Samaritaan, Cynthia S.

Cockriel, sep, K10

De Heer dienen, Adhemar Damiani,

jan, 32

De Heiland eren door ons aan onze

verbonden te houden, nov, 25

De weduwen van Zion, Earl C. Tingey,

jul, 74

'Eén van deze mijn minste broeders',

Roger Terry, dec, 1 8

'En wij leefden gelukkig', okt, 30

Etiketten, Thomas S. Monson, sep, 2

Gehoorzaamheid en dienstbetoon, Athos

M. Amorim, nov, K5

Geschenken voor de armen, Shirley G.

Finlinson, dec, K10

'Hallo, José', Todd Dunn, feb, 43

'Heer, hier ben ik', sep, 40

Kan ik helpen? mei, 48

Kijk om je heen, Shane Wise en Christie

Giles, mrt, 8

Met 90 nog vooroplopen in hef werk,

jun, 1

Uw eeuwige vaart, Thomas S. Monson,

jul, 56

Volg Mij, sep, 11

Waken en sterken, Henry B. Eyring, jul, 79

Wij zijn scheppers, Mary Ellen Smoot,

jul, 77

Zien wat we bedoelen, Richard M.

Romney, jun, 46

Dierbare kinderen, een gave van God
Thomas S. Monson, jun, 2

Diezon, Aurelia S.

'Voor uw welzijn', dec, 42

DISCIPELSCHAP

'Heer, hier ben ik', sep, 40

Hiertoe ben Ik in de wereld gekomen',

Alexander B. Morrison, jan, 29

DOELEN
Vrouwzijn: de meest eervolle plaats,

James E. Faust, jul, 1 1 6

DOOD
Een eervolle ontheffing, Arnold Lemmon,

aug, 46

Kan ik helpen? mei, 48

Doolhof van de boom des levens

Robert J. Lystrup, mrt, K5

DOOP (zie ook VERBONDEN)
Doopboek, Elise Black, feb, KI 3

Een heilige belofte, Ann Jamison, mrt, K8

Een kaart vol herinneringen, Romy

Bazalar Cotera, mrt, K6

Jezus laat Zich dopen, nov, KI 2

Op het juiste pad, Ann Jamison, feb, K4
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Tongen als van vuur die zich verdeelden,

Boyd K. Packer, jul, 7

Doopboek
Elisa Black, feb, KI 3

Door slechts één persoon

George Sobrecarey Liwagon, mei, 26

Draper, Richard D.

Christus' rol van Verlosser, dec, 1

DUITSLAND
Een sterk fundament in Duitsland, Paul

VanDen Berg he, nov, 34

Dunn, Loren C.

Omdat mijn Vader Mij heeft gezonden,

jul, 97

Dunn, Todd

'Hallo, José', feb, 43

DuVall, Kenneth L.

Het belang van de tiendevereffening,

dec, 40

Edgley, Richard C.

'Zie de mens', jan, 49

Edwards, Lewis D.

'Ik weet dat mijn Verlosser leeft' (lofzang),

jun, 43

Een bestendige liefde voeden
mei, 25

Een dankbare houding

Thomas S. Monson, mei, 2

Een eervolle ontheffing

Arnold Lemmon, aug, 46

Een gemeenschappelijke band
Laury Livsey, okt, 36

Een gevaarlijke vraag
Brad Wilcox, mei, 32

Een gezin dat van Christus getuigt

Kent P Jackson, mrt, 32

Een heilige belofte

Ann Jamison, mrt, K8

Een jubeljaar

L. Tom Perry, jan, 91

Een kaart vol herinneringen

Romy Bazalar Cotera, mrt, Kó

Een getuigenis van het Boek van
Mormon
Russell M. Nelson, jan, 82

Een korte introductie tot de kerk
John B. Dickson, jul, 99

Een les met een ontbijtbordje

Ka ra Hunt, sep, 36

Een liefdeswerk

jun, 26

Een prachtig wandtapijt

Ann Jamison, aug, K4

Een stem uit het stof

feb, 1 7

Een sterk fundament in Duitsland

Paul VanDenBerghe, nov, 34

Een studieplan

Anna Albano, mrt, 8



Een tempel voor West-Afrika

Glenn L. Pace, jul, 30

Een tijd van viering

dec, 42

Een van de grootste gaven van God
Ann Jamison, jun, K6

Een visgerecht

Hildo Rosillo Flores, okt, 30

Een vredige haven

Barbara Jean Jones, aug, KI

Een wereldwijde kijk op het Boek

van Mormon
dec, 34

Eén schakel houdt stand

Vaughn J. Featherstone, jan, 15

Eén van deze mijn minste broeders'

Roger Terry, dec, 1 8

EENHEID
Het gewichtigste van de wet, Dallin H.

Oaks, mrt, 14

'Niemand is een eiland', Richard H.

Winkel, jan, 98

'Vreest niet goed te doen', Gordon B.

Hinckley, feb, 2

Eer zijn naam
apr, 29

EERBIED

Cor begrijpt het geheim, B. J. Whipple,

apr, K4

EERLIJKHEID [zie INTEGRITEIT)

EERSTE PRESIDIUM, HET

Brief van het Eerste Presidium, jun, 1

De geesf van Kerstmis: Een

kerstboodschap van het Eerste

Presidium aan de kinderen in de

wereld, dec, K2

EEUWIG PERSPECTIEF

Blik op de eeuwigheid, Carlos H.

Amado, dec, 30

Houd het eeuwig perspectief voor ogen,

Jay E. Jensen, jul, 32

Innerlijke vrede, Garry R Fabros, mei, 26

EEUWIG GEZIN (zie ook TEMPELS EN
TEMPELWERK)

Ekong, Victoria

De schaduw van de dood lag op haar

gezicht, nov, 26

Elisabet en Zacharias

mei, KI 2

En wat hebt u geleerd?'

Lael J. Woodbury, nov, 26

En wij leefden gelukkig'

okt, 30

ENGEL MORONI
'Ik zag een andere engel vliegen', J.

Michael Hunter, aug, 12.

Enohi, Ricardo

Het geloof van mijn vader, nov, 26

ERFGOED
Een jubeljaar, L. Tom Perry, jan, 91

Ons erfgoed, Stephen B. Oveson, jan, 34

ERVARINGEN VAN HEILIGEN DER
LAATSTE DAGEN
Een liefdeswerk, jun, 26

Een stem uit het stof, feb, 1 7

Een tijd van viering, dec, 42

'En wij leefden gelukkig', okt, 30

Geloof in de Heer Jezus Christus, aug, 26

'Heer, hier ben ik', sep, 40

Met een dankbaar hart, mei, 26

Uitmuntend leven, mrt, 8

'Wees niet ongelovig, maar gelovig',

nov, 26

Etiketten

Thomas S. Monson, sep, 2

EVANGELIE
Een korte introductie tot de kerk, John B.

Dickson, jul, 99

Een prachtig wandtapijt, Ann Jamison,

aug, K4

Evangelieonderwijs

Dallin H. Oaks, jan, 94

EVENWICHT
De noodzaak van een evenwichtig leven,

James E. Faust, Mar, 2

Een studieplan, Anna Albano, mrt, 8

Eyring, Henry B.

Stel niet uit, jan, 38

Waken en sterken, jul, 79

Fabros, Garry P.

Innerlijke vrede, mei, 26

FAMILIEGESCHIEDENIS (zie ook
TEMPELS EN TEMPELWERK)
Denk aan hen, mei, 1 3

Een liefdeswerk, jun, 26

We/kom op de conferentie, Gordon B.

Hinckley, jan, 4

FATSOEN (zie KUISHEID, REINHEID)

Faust, James E.

De kracht van zelfbeheersing, jul, 52

De noodzaak van een evenwichtig leven,

mrt, 2

Het overvloedige leven vinden, nov, 2

Het schild des geloofs, jul, 20

Hoop, een anker van de ziel, jan, 70

Onze zoektocht naar geluk, okt, 2

Over zaad en aarde, jan, 54

Vrouwzijn: de meest eervolle plaats,

jul, 116

Wat het inhoudt een dochter van God te

zijn, jan, 120

Featherstone, Vaughn J.

Eén schakel houdt stand, jan, 1

5

Fernelius, Lisa H.

Angela's geloof, nov, K8

FIJI

Een gemeenschappelijke band, Laury

Livsey, okt, 36

Michelle Mukund uit Lautoka ( Fiji),

Meivin Leavitt, apr, KI 4

FINANCIËN
Leidraad voor de gezinsfinanciën, Marvin

J. Ashton, apr, 42

FINANCIËN VAN DE KERK
Waarom we ons met bepaalde zaken

bezighouden, Gordon B. Hinckley,

jan, 62

Finlinson, Shirley G.

Geschenken voor de armen, dec, KI

Flores, Hildo Rosillo

Een visgerecht, okt, 30

Fox, Joan

De geschenken van Joseph, dec, KI 6

Gardner, Marvin K.

Ingrid Fabiola Martinez Barredo uit Tuxtla

Gutiérrez (Mexico), mrt, K2

Gardner, Peter B.

Achter de schermen, feb, 22

Garner, Kaye

'Mijn vrede geef Ik u', jun, K8

GEBED
Angela's geloof, Lisa H. Fernelius, nov, K8

'Bid voor uw vijanden', Yessika Delfin

Salinas, sep, 8

Eén schakel houdt stand, Vaughn J.

Featherstone, jan, 1 5

Oom Jacks belangrijkste hulpmiddel,

Rachelle Pace Castor, sep, Kó

Ouderling David E. Sorensen, feb, K2

Prec/es op tijd, Adalis Georgina Cipriani

Yauri, sep, KI 6

Vasten en bidden, Ann Jamison, sep, K2

Vasten voor Biily, Gloria Pope, feb, KI 4

'Voor ik mijn kamer had verlaten...',

sep, K8

Waken en sterken, Henry B. Eyring, jul, 79

GEBODEN (zie ook
GEHOORZAAMHEID)
Op het juiste pad, Ann Jamison, feb, K4

Toekomstige leiders, Harold G. Hillam,

jul, 11

Geeft dan uw vrijmoedigheid niet

prijs'

Jeffrey R. Holland, jun, 34

Geestelijke orkanen

David R. Stone, jan, 36

GEESTELIJKE GAVEN (zie ook
HEILIGE GEEST)

Keuzevrijheid: een zegen en een last,

Sharon G. Larsen, jan, 12

Gehoorzaamheid en dienstbetoon

Athos M. Amorfm, nov, K5

GEHOORZAAMHEID (zie ook
GEBODEN)
De drie vragen, Denalee Chapman,

nov, 46
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De Heer dienen, Adhemar Damiani,

jan, 32

De profeet volgen: een visie uit het Boek

van Mormon, Clyde J. Williams, jun, 1 8

Gehoorzaamheid en dienstbetoon, Athos

M. Amorim, nov, K5

Het belang van de tiendevereffening,

Kenneth L. DuVall, dec, 40

Long en gelukkig leven, Coleen K.

Menlove, ju!, 1 3

Onze zoektocht naar geluk, James E.

Faust, okt, 2

Ouderling Francisco J. Vinas, mei, K2

Profeten en geestelijke molsprinkhanen,

Neil L. Andersen, jan, 18

Rechtschapenheid, William R. Bradford,

jan, 103

Staan met God, Sharon G. Larsen,

juf, 108

Van jou niet verwacht, Cornelia

Dettingmeijer, mei, KI

Vrede, hoop en leiding, Patricia R

Pinegar, jan, 79

GELEGENHEID
Jouw toekomst, Lance B. Wickman,

nov, 22

Geloof in de Heer Jezus Christus

aug, K2

Geloof in God gaf mij kracht

Bryan Wu, aug, 26

Geloof^ toewijding en dankbaarheid
David B. Haight, jul, 40

GELOOF {zie ook BEKERING,
GETUIGENIS)

Angela's geloof, Lisa H. Femelius, nov, K8

Blik op de eeuwigheid, Ca Hos H.

Amado, dec, 30

De zeevogels van Kiribati, R. Val

Johnson, apr, 30

Een eervolle ontheffing, Arnold Lemmon,

aug, 46

Een sterk fundament in Duitsland, Paul

VanDenBerghe, nov, 34

Geloof in de Heer Jezus Christus, aug, 26

Geloof, toewijding en dankbaarheid,

David B. Haight, jul, 40

Het geloof van een mus: geloof en

vertrouwen in de Heer Jezus Christus,

H. Bruce Stucki, jan, 52

Het overvloedige leven vinden, James E.

Faust, nov, 2

Het schild des geloofs, James E. Faust,

jul, 20

Hoop, een anker van de ziel, James E.

Faust, jan, 70

Spanje: de einders van het geloof

verkennen, Don L. Searle, mei, 36

Wees niet bevreesd, geloof alleen,

Gordon B. Hinckley, okt, 26

'Wees niet ongelovig, maar gelovig',

nov, 26

GELOOFSARTIKELEN
'Vreest niet goed te doen', Gordon B.

Hinckley, feb, 2

GELUK
En wij leefden gelukkig', okt, 30

Hoe je gelukkig kunt worden, Marlin K.

Jensen, aug, 20

Lang en gelukkig leven, Coleen K.

Menlove, jul, 1 3

Onze zoektocht naar geluk, James E.

Faust, okt, 2

Tevreden zijn met wat ons is toebedeeld,

Neal A. Maxwell, jul, 86

Vreugde vinden in het leven, Igor Burceff,

jun, 26

Gemoedsrust vinden

jun, 32

GENEALOGIE (zie

FAMILIEGESCHIEDENIS)

GENEZING (zie GEESTELIJKE

GAVEN)
Gehring, Blaine K.

Had ik het verkeerd beoordeeld? okt, 30

Geschenken voor de armen
Shirley G. Finlinson, dec, KI

GETUIGE
Als getuige staan, Margaret D. Nadauld,

jul, 113

Integriteit, Carol B. Thomas, Jul, 1 1 1

Staan met God, Sharon G. Larsen,

jul, 108

Vrouwzijn: de meest eervolle plaats,

James E. Faust, jul, 1 16

GETUIGENIS (zie ook BEKERING,

GELOOF)
De levende Christus: het getuigenis van

de apostelen, apr, 2

Een gezin dat van Christus getuigt, Kent R

Jackson, mrt, 32

'Gij kunt de waarheid weten', okt, 22

Mijn eigen getuigenis van het Boek van

Mormon, Bethzaida Vélez Rivera,

feb, 1 7

Mijn getuigenis, Gordon B. Hinckley,

jul, 82

Ons getuigenis opfrissen, Tamara

Leatham Bailey, mei, 24

Over zaad en aarde, James E. Faust,

jan, 54

Tevreden zijn met wat ons is toebedeeld,

Neal A. Maxwell, jul, 86

Uw eigen getuigenis, Angel Abrea, jul, 49

Waar of niet waar, Justin Hakanson,

aug, 1 1

GEVOEL VAN EIGENWAARDE
Aanpassing, Jennifer Parry, mrt, 8

GEWOONTEN
Thuis de invloed van de media in de

hand houden, feb, 44

GEZINSAVOND
Brief van het Eerste Presidium, jun, 1
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De Liahona van november 2000

gebruiken, nov, 48

De Liahona van oktober 2000 gebruiken,

okt, 48

De Liahona van september 2000

gebruiken, sep, 48

Precies op tijd, Adalis Georgina Cipriani

Yauri, sep, KI 6

Tips voor de gezinsavond, mrt, 43

GEZINSBAND (zie ook HUWELIJK,
OUDERSCHAP)
Achter de schermen, Peter B. Gardner,

feb, 22

'Alsof gij aanwezig waart', Byron R.

Merrill, feb, 6

De drie vragen, Denalee Chapman,

nov, 46

De schepping, Russell M. Nelson, jul, 102

Denk aan hen, mei, 13

Een gemeenschappelijke band, Laury

Livsey, okt, 36

Een jubeljaar, L. Tom Perry, jan, 91

Eén schakel houdt stand, Vaughn J.

Featherstone, jan, 15

Geloof in God gaf mij kracht, Bryan Wu,

aug, 26

Het gaat niet allemaal goed, feb, 1 4

Hef gewichtigste van de wet, Dallin H.

Oaks, mrt, 14

Het priesterschap eren, H. David Burton,

jul, 46

Hoe kan ik mijn eigenzinnige vrienden

helpen en tegelijkertijd de raad van

mijn ouders opvolgen? mrt, 26

'Ik schaad er niemand mee', Colleen

Whitley, mrt, 40

Joseph F. Smith: de vredevorst volgen,

Jill Mulvay Derr en Heidi S. Swinton,

feb, 30

Leidraad voor de gezinsfinanciën, Marvin

J. Ashton, apr, 42

Ons erfgoed, Stephen B. Oveson, jan, 34

Onze bestemming, L. Aldin Porter, jan, 77

Precies op tijd, Adalis Georgina Cipriani

Yauri, sep, KI 6

Profeten en geestelijke molsprinkhanen,

Neil L. Andersen, jan, 18

Relaties zijn breekbaar, jun, 24

Sabbatviering in het gezin, Karen F.

Church, apr, 48

Tijd voor een nieuw begin, Gordon B.

Hinckley, jul, 106

Verheugt u, gij dochter van Sion, Mary

Ellen Smoot, jan, 1 1 1

Verrijking van het persoonlijk en huiselijk

leven, Virginia U. Jensen, jan, 1 14

Zo vader, zo zoon, Fraser Aumua en

Laury Livsey, sep, 38

''Gij kunt de waarheid weten'

okt, 22



Gij zult acht slaan op al mijn

woorden
L. Tom Perry, jul, 27

Giles, Christie

Kijk om je heen, mrt, 8

GODHEID
In het priesterschap groeien, Joseph B.

Wirthlin, jan, 45

GOEDE WERKEN (zie VOORBEELD,
DIENSTBETOON)

G raham. Pat Kelsey

Ik kan tekeningen van de pioniers maken,

jun, K5

GROEI VAN DE KERK
Welkom op de conferentie, Gordon B.

Hinckley, jan, 4,

H

Had ik het verkeerd beoordeeld?

Blaine K. Gehring, o kt, 30

Haight, David B.

Geloof, toewijding en dankbaarheid,

jul, 40

Hakanson, Justin

Waar of niet waar, aug, 1

1

Hall, Nadine A.

Iedereen behalve ik, mei, K4

'Ha//o, José'

Todd Dunn, feb, 43

Handkarpioniers

Susan Arrington Madsen, jun, KI 1

'Heer, hier ben ik'

sep, 40

HEILIGE GEEST (zie ook GODHEID,
OPENBARING, GEESTELIJKE

GAVEN)
Beloftes nakomen, Ann Jamison, mei, K7

De geest van Elia, Marco Antonio Panés

Spano, jun, 26

De noodzaak van een evenwichtig leven,

James E. Faust, Mar, 2

ten gevaarlijke vraag, Brad Wilcox,

mei, 32

Een van de grootste gaven van God,

Ann Jamison, Jun, Kó

Evangelieonderwijs, Dallin H. Oaks,

jan, 94

Wf 'eeft, Richard G. Scott, jan, 1 05

'Hoe staaf het met ons?', M. Russell

Ballard, jul, 37

Iedereen behalve ik, Nadine A. Hall,

mei, K4

Oom Jacks belangrijkste hulpmiddel,

Rachelle Pace Castor, sep, Kó

Reinheid in gedachte en daad, aug, 25

Tongen als van vuur die zich verdeelden,

Boyd K. Packer, jul, 7

Uw eigen getuigenis, Angel Abrea, jul, 49

Van jou niet verwacht, Comelia

Dettingmeijer, mei, K10

'Volg Mij', Thomas S. Monson, mei, KI 6

Wie heeft mijn hulp nodig?, Melanie

Price Wellman, sep, 40

HEILIGING

Om de wereld te overwinnen, sep, 26

HEILSPLAN

Bent u er nog steeds?, Gary J. Coleman,

jul, 34

De schepping, Russell M. Nelson, jul, 1 02

Houd het eeuwig perspectief voor ogen,

Jay E. Jensen, jul, 32

Pas op voor false profeten en leraren, M.

Russell Ballard, jan, 73

Vóór het Nieuwe Testament, apr, K6

HERACTIVERING {zie ook
BEGELEIDING)

De Liahona in elk gezin, Carlos R.

Martins, okt, 44

'Hoed mijn schapen', Ben B. Banks, jan, 9

Mijn weg terug, Barbara Aycock, mei, 46

Ouderling Peterson en Goliat, Lois B.

Housley, okt, K4

HERSTELLING
Bent u er nog steeds?, Gary J. Coleman,

jul, 34

Een korte introductie tot de kerk, John B.

Dickson, jul, 99

Geloof, toewijding en dankbaarheid,

David B. Haight, jul, 40

Op het hoogtepunt der eeuwen, Gordon

B. Hinckley, jan, 87

Tongen als van vuur die zich verdeelden,

Boyd K. Packer, jul, 7

Hef belang van de tiendevereffening

Kenneth L. DuVall, dec, 40

Hef geloof van een mus: geloof en

vertrouwen in de Heer Jezus

Christus

H. Bruce Stucki, jan, 52

Hef gewichtigste van de wet
Dallin H. Oaks, mrt, 14

Hef gaaf niet allemaal goed
feb, 14

Hef avondmaal (lied)

Vanja Y. Watkins, apr, KI 1

Hef al/ermoo/sfe boek

Nancy Marilijn Ruiter, feb, 1 7

Hef schild des geloofs

James E. Faust, jul, 20

Het geloof van mijn vader

Ricardo Enohi en Mark D. Christiansen,

nov, 26

Het overvloedige leven vinden

James E. Faust, nov, 2

Het priesterschap eren

H. David Burton, jul, 46

Hef is mijn zuster

Svetlana Nuzhdova, apr, 40

Hef voorstellen in de tempel

aug, KI 5

Hef wonderlijke en ware verhaal

van Kerstmis

Gordon B. Hinckley, dec, 2

Hef besfe van onszelf maken
Thomas S. Monson, jan, 21

Hef schild des geloofs

James E. Faust, jul, 20

Hef voorbeeld van de profeten

Ann Jamison, nov, K6, KI 6

Hef hele jaar Kerstmis

Ann Jamison, dec, K8

Hiertoe ben Ik in de wereld

gekomen
Alexander B. Morrison, jan, 29

Hij leeft

Richard G. Scott, jan, 105

Hillam, Harold G.

Toekomstige leiders, jul, 1 1

Hinckley, Gordon B.

De profeet aan het woord, mrt, 30; jun,

1 6; nov, 32

De ringpresident, jul, 59

Het wonderlijke en ware verhaal van

Kerstmis, dec, 2

Inspirerende gedachten, aug, 2

Mijn getuigenis, jul, 82

Op het hoogtepunt der eeuwen, jan, 87

Tijd voor een nieuw begin, jul, 1 06

Vaarwel oude Tabernakel, jan, 108

'Vreest niet goed te doen', feb, 2

Waarom we ons met bepaalde zaken

bezighouden, jan, 62

Wees niet bevreesd, geloof alleen,

okt, 26

Welkom op de conferentie, jan, 4

HINCKLEY, GORDON B. (over)

Met 90 nog vooroplopen in het werk,

jun, 10

Hoe kan ik er goede vrienden bij

krijgen?

aug, 31

Hoe kan ik mijn eigenzinnige

vrienden helpen en tegelijkertijd

de raad van mijn ouders

opvolgen?

mrt, 26

Hoe kan ik een goed voorbeeld zijn

terwijl ik zo onvolmaakt ben?

dec, 25

Hoe je gelukkig kunt worden

Marlin K. Jensen, aug, 20

Hoe sfaaf hef met ons?

M. Russell Ballard, jul, 37

'Hoed mijn schapen'

Ben B. Banks, jan, 9

Hogepriester van goede dingen die

zullen komen'

Jeffrey R. Holland, jan, 42

Holland, Jeffrey R.

Als duiven aan ons venster, jul, 90
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'Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs',

jun, 34

'Hogepriester van goede dingen die

zulten komen', jan, 42

Reinheid, okt, 40

Honger naar meer
LaChere Bodine Jones, feb, 1 7

Honório, Rodrigo Medeiros

'Ik geloof in de macht van het

priesterschap', aug, 26

HOOGMOED (zie NEDERIGHEID)
Hoop, een anker van de ziel

James E. Faust, jan, 70

HOOP
'Hogepriester van goede dingen die zullen

komen', Jeffrey R. Holland, jan, 42

Hoop, een anker van de ziel, James E.

Faust, jan, 70

Vrede, hoop en leiding, Patricia P.

Pinegar, jan, 79

Horton, George A., jr.

De Schriften op onszelf toepassen, aug, 44

Houd hef eeuwig perspectief voor
ogen

Jay E. Jensen, jul, 32

Housley, Lois B.

Ouderling Peterson en Goliat, okt, K4

HUISBEZOEKBOODSCHAP
De Heiland eren door ons aan onze

verbonden te houden, nov, 25

'De macht der goddelijkheid openbaart

zich', okt, 25

Een bestendige liefde voeden, mei, 25

Jongevrouwen liefdevol opnemen in de

ZHV, mrt, 25

Kinderen, een gave van God, dec, 33

Ons in Christus' woord verheugen, apr. 25

Persoonlijke openbaring ontvangen,

sep, 25

Reinheid in gedachte en daad, aug, 25

'Wandel daarom met Mij', feb, 25

'Wanneer gij zijf voorbereid', jun, 25

HUISONDERWIJS
Huisonderwijs tot het einde toe, Malcolm

W. Watson, sep, 40

HUMOR
De noodzaak van een evenwichtig leven,

James E. Faust, Mar, 2

Hunt, Kara

Een les met een ontbijtbordje, sep, 36

Hunter, J. Michael

'Ik zag een andere engel vliegen', aug, 12

HUWELIJK (zie ook VERBONDEN,
GEZINSBAND, TEMPELS EN
TEMPELWERK)
Een bestendige liefde voeden, mei, 25

Waarom we ons met bepaalde zaken

bezighouden, Gordon B. Hinckley,

jan, 62

I

iedereen behalve ik

Nadine A. Hall, mei, K4

Ik wil een eeuwig gezin'

Alfonso Castro Vazquez, aug, 26

Ik zag een andere engel vliegen'

J. Michael Hunter, aug, 12

Ik wil graag als Jezus worden'

okt, 30

'Ik geloof in de macht van het

priesterschap',

Rodrigo Medeiros Honório, aug, 26

Ik ben zo blij'

R. Stanley Swain, feb, 1 7

Ik weet dat mijn Verlosser leeft

(lofzang)

Samuel Medley, Lewis D. Edwards, en

Ralph B. Woodward, jun, 43

Ik kan tekeningen van de pioniers

maken
Pat Kelsey Graham, jun, K5

Ik schaad er niemand mee'
Colleen Whitley, mrt, 40

in het priesterschap groeien

Joseph B. Wirthlin, jan, 45

Ingrid Fabiola Martinez Barredo uit

Tuxtla Gutiérrez (Mexico)

Marvin K. Gardner, mrt, K2

Innerlijke vrede

Garry R Fabros, mei, 26

Inspirerende gedachten

Gordon B. Hinckley, aug, 2

Integriteit ontwikkelen

Tamara Leatham Bailey, mrt, 24

INTEGRITEIT

Integriteit ontwikkelen, Tamara Leatham

Bailey, mrt, 24

Integriteit, Carol B. Thomas, Jul, 1 1 1

De echte toets, nov, 7

Is het echt zo geweldig?

aug, 24

Jackson, Kent P.

Een gezin dat van Christus getuigt, mrt, 32

Jamison, Ann
Altijd aan Jezus Christus denken,

apr, KI 2

Beloftes nakomen, mei, K7

Een heilige belofte, mrt, K8

Een prachtig wandtapijt, aug, K4

Een van de grootste gaven van God,

jun, K6

Het hele jaar Kerstmis, dec, K8

Het voorbeeld van de profeten,

nov, Kó, KI ó

Laaf zo uw licht schijnen, okt, K8

Op hef juiste pad, feb, K4

Vasten en bidden, sep, K2

Je voorbereiden op de stormen van
het leven

Anja Muller, mrt, 8

Je eigen getuigenis

Ouderling Angel Abrea, jul, 49

Jensen, Marlin K.

Hoe je gelukkig kunt worden, aug, 20

Jensen, Virginia U.

Verrijking van het persoonlijk en huiselijk

leven, jan, 114

Jensen, Jay E.

Houd het eeuwig perspectief voor ogen,

jul, 32

JEUGDWERK
Ouderling Quentin L. Cook, apr, K2

Jezus als kind

okt, K10

Jezus de Christus: onze Meester, en
meer
Russell M. Nelson, apr, 4

Jezus Christus is geboren
aug, K2

Jezus wordt verleid

dec, K4

Jezus laat Zich dopen
nov, KI 2

JEZUS CHRISTUS (zie ook

VERZOENING, GODHEID,
OPENBARING)
Altijd aan Jezus Christus denken, Ann

Jamison, apr, KI 2

Christus' rol van Verlosser, Richard D.

Dra per, dec, 1

De geesf van Kerstmis: Een

kerstboodschap van het Eerste

Presidium aan de kinderen in de

wereld, dec, K2

De getuigen van één kudde en één

herder, okt, 1

De Heiland eren door ons aan onze

verbonden te houden, nov, 25

De levende Christus: het getuigenis van

de apostelen, apr, 2

Een getuigenis van het Boek van

Mormon, Russell M. Nelson, jan, 82

Een gezin dat van Christus getuigt, Kent R

Jackson, mrt, 32

Eer zijn naam, apr, 29

Het beste van onszelf maken, Thomas S.

Monson, jan, 21

Hij leeft, Richard G. Scott, jan, 105

'Hoe staat het met ons?', M. Russell

Ballard, jul, 37

'Hogepriester van goede dingen die zullen

komen', Jeffrey R. Holland, jan, 42

Hoop, een anker van de ziel, James E.

Faust, jan, 70

'Ik weet dat mijn Verlosser leeft' (lofzang),

Samuel Medley, Lewis D. Edwards, en

Ralph B. Woodward, jun, 43
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'Ik wil graag als Jezus worden ', okt, 30

Jezus de Christus: onze Meester, en

meer, Russell M. Nelson, apr, 4

Mijn getuigenis, Gordon B. Hinckley,

jul, 82

Om de wereld te overwinnen, sep, 26

Op het hoogtepunt der eeuwen, Gordon

B. Hinckley, jan, 87

Op zoek naar een veilige haven, Joseph

B. Wirthlin, jul, 71

Toekomstige leiders, Harold G. Hillam,

jul, 11

Van Zion naar de vernietiging: lessen uit

4 Nephi, Andrew C. Skinner, nov, 14

Volg Mij, sep, 1

1

'Wandel daarom met Mij', feb, 25

Wees niet bevreesd, geloof alleen,

Gordon B. Hinckley, okt, 26

Wij zijn godlievende vrouwen, Sheri L.

Dew, jan, 117

Johannes de Doper wordt geboren

jun, K14

Johnson, R. Val

De zeevogels van Kiribati, apr, 30

Jones, LaChere Bodine

Honger naar meer, feb, 1 7

Jones, Barbara Jean

Een vredige haven, aug, K10

Tieners in de steigers, nov, 8

JONGEREN
Als jeugd van Zion in de laatste dagen

(lofzang), Susan Evans McCloud, Apr,

24

JONGEVROUWEN
Jongevrouwen liefdevol opnemen in de

ZHV, mrt, 25

Joseph F. Smith: de Vredevorst

volgen

Jill Mulvay Derr en Heidi S. Swinton,

feb, 30

Jouw toekomst

Lance B. Wickman, nov, 22

Jozef en de engel

jun, KI 6

K

Kan ik helpen?

mei, 48

KARAKTER {zie INTEGRITEIT)

Kawai, Humberto Eiti

'Vertrouw op de Here met uw ganse

hart', aug, 26

KENNIS (zie OPLEIDING)

KERKGESCHIEDENIS (zie ook
PIONIERS)

Joseph F. Smith: de vredevorst volgen, Jill

Mulvay Derr en Heidi S. Swinton, feb,

30

KERKROEPINGEN
De ringpresident, Gordon B. Hinckley,

jul, 59

Macht in het priesterschap, Thomas S.

Monson, jan, 58

Uw eeuwige vaart, Thomas S. Monson,

jul, 56

Waken en sterken, Henry B. Eyring, jul, 79

Kerstboodschappen uit het hart

Vicki K. Wilkins, dec, KI 4

KERSTKNUTSELS
Kerstboodschappen uit het hart, Vicki K.

Wilkins, dec, KI 4

Kerstmis in het Ertsgebergte

Herta Klimmer, dec, 28

KERSTMIS

De geesf van Kerstmis: Een

kerstboodschap van het Eerste

Presidium aan de kinderen in de

wereld, dec, K2

Een tijd van viering, dec, 42

Geschenken voor de armen, Shirley G.

Finlinson, dec, KI

Het hele jaar Kerstmis, Ann Jamison,

dec, K8

Het wonderlijke en ware verhaal van

Kerstmis, Gordon B. Hinckley, dec, 2

Kerstmis in het Ertsgebergte, Herta

Klimmer, dec, 28

Meer dan lichtjes en heldere kleuren,

Patricia Ch. Merlos, dec, 7

KEUZE (zie KEUZEVRIJHEID)

KEUZEVRIJHEID

Amanda Pratt, KGW-spion, Lori

Mortensen, aug, K6

Bisschop Keith B. McMullin, aug, K2

Het gewichtigste van de wet, Da II in H.

Oaks, mrt, 14

Keuzevrijheid: een zegen en een last,

Sharon G. Larsen, jan, 12

Onze bestemming, L. Aldin Porter, jan, 77

Keuzevrijheid: een zegen en een last

Sharon G. Larsen, jan, 12

Kijk om je heen

Shane Wise en Christie Giles, mrt, 8

Kikuchi, Yoshihiko

Onze hemelse Vader heeft een bijzonder

plan, jul, 94

KINDEREN (zie ook GEZINSBAND)
Dierbare kinderen, een gave van God,

Thomas S. Monson, jun, 2

Kinderen — een gave van God, dec, 33

Leer de kinderen, Boyd K. Packer, mei, 1

4

Kinderen — een gave van God
dec, 33

KIRIBATI

De zeevogels van Kiribati, R. Val

Johnson, apr, 30

Klimmer, Herta

Kerstmis in het Ertsgebergte, dec, 28

KONINKRIJK VAN GOD (zie ZION)

KRITIEK

Niet doen!, mrt, 23
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KUISHEID (zie ook REINHEID)

De heiligheid van het vrouwzijn,

Richard G. Scott, jul, 43

KUNST
Een wereldwijde kijk op het Boek van

Morman, dec, 34

'Ik zag een andere engel vliegen', J.

Michael Hunter, aug, blz. 12.

Laaf me dat boek eens zien!'

Coke Newell, feb, 17

Laat zo uw licht schijnen

Ann Jamison, okt, K8

Lang en gelukkig leven

Coleen K. Menlove, jul, 13

Larsen, Sharon G.

Keuzevrijheid: een zegen en een last,

jan, 1 2

Staan met God, jul, 108

Larson, Molly Zimmerman
Ons hart op de Geest afstemmen, apr, 20

Latimer, Ruth

'Bedankt dat jullie naar me hebben

omgekeken', sep, 22

LAYME HUALLPA, RICHARD EN MARIA
(over)

Richard en Maria Layme Huallpa uit Villa

Upe (Bolivia), Corliss Clayton, jun, K2

Leavitt, Meivin

Dan Balyejusa uit Entebbe (Uganda), nov,

K2

Michelle Mukund uit Lautoka (Fiji), apr, KI 4

Leavitt, Marylou Cunningham
Wij horen een profetenstem (lofzang),

okt, K7

Leer de kinderen

Boyd K. Packer, mei, 14

LEER

Pas op voor false profeten en leraren,

M. Russell Ballard, jan, 73

Lees het Boek van Mormon
mrt, KI 6

LEIDERSCHAP

Bolivia: Een overvloed aan zegeningen,

Judy C. Olsen, aug, 34

De leden zijn de sleutel, M. Russell

Ballard, sep, 1 2

Leidraad voor de gezinsfinanciën

Marvin J. Ashton, apr, 42

Lemmon, Arnold

Een eervolle ontheffing, aug, 46

Leren van Laman en Lemuël

Neal A. Maxwell, jan, 6

Lewis, Paula J.

Vijf manieren om stress te verminderen,

sep, 24

LIAHONA (zie ook DE LIAHONA
GEBRUIKEN)
De Liahona in elk gezin, Carlos R.

Martins, okt, 44



LIED (zie ook LOFZANG)
Het avondmaal, Vanja Y. Watkins, apr, KI 1

LIEFDE

Een bestendige liefde voeden, mei, 25

Een les meteen ontbijtbordje, Kara Hunt,

sep, 36

Een visgerecht, Hildo Rosillo Flores,

okt, 30

Geschenken voor de armen, Shirley G.

Finlinson, dec, KI

'Hallo, José', Todd Dunn, feb, 43

Het hele jaar Kerstmis, Ann Jamison,

dec, K8

'Ik wil graag als Jezus worden', okt, 30

Meer dan lichtjes en heldere kleuren,

Patricia Ch. Merlos, dec, 7

Onze zoektocht naar geluk, James E.

Faust, okt, 2

Samen lezen met Ben, Tammy Munro,

mei, 1

Van eenzaam tof vreugdevol, Vera Jean

Raffel, dec, 42

LIJDEN (zie ook TEGENSPOED,
ZONDE)

Livsey, Laury

Een gemeenschappelijke band, okt, 36

Zo vader, zo zoon, sep, 38

Liwagon, George Sobrecarey

Door slechts één persoon, mei, 26

LOFZANG (zie ook LIED)

Als jeugd van Zion in de laatste dagen,

Susan Evans McGoud, apr, 24

'Ik weet dat mijn Verlosser leeft', Samuel

Medley, Lewis D. Edwards, en Ralph B.

Woodward, jun, 43

Wij horen een profetenstem, Marylou

Cunningham Leavitt en Darwin K.

Wolford, okt, K7

Lynch, Anne Yelvington

Vleugels, feb, 26

Lystrup, Robert J.

Doolhof van de boom des levens, mrt, K5

M
Macht in het priesterschap

Thomas S. Monson, jan, 58

Madsen, Susan Arrington

Handkarpioniers, jun, KI 1

MAN (zie ook PRIESTERSCHAP)

'Zie de mens', Richard C. Edgley, jan, 49

Maria en de engel

mei, KI 4

Martins, Carlos R.

De Liahona in elk gezin, okt, 44

Maxwell, Neal A.

Leren van Laman en Lemuël, jan, 6

Tevreden zijn met wat ons is toebedeeld,

jul, 86

McCloud, Susan Evans

Als jeugd van Zion in de laatste dagen

(lofzang), apr, 24

MCMULLIN, KEITH B. (over)

Bisschop Keith B. McMullin, aug, K2

MEDEDOGEN (zie LIEFDE)

MEDIA
Is het echt zo geweldig? aug, 24

Thuis de invloed van de media in de

hand houden, feb, 44

Medley, Samuel

'Ik weet dat mijn Verlosser leeft' (lofzang),

jun, 43

Meer dan lichtjes en heldere kleuren

Patricia Ch. Merlos, dec, 7

Menlove, Coleen K.

Lang en gelukkig leven, jul, 13

Merlos, Patricia Ch.

Meer dan lichtjes en heldere kleuren,

dec, 7

Merrill, Byron R.

'Alsof gij aanwezig waart', feb, 6

Mef een dankbaar hart

mei, 26

Mef 90 nog vooroplopen in het werk

jun, 1

MEXICO
Ingrid Fabiola Martïnez Barredo uit Tuxtla

Gutiérrez (Mexico), Marvin K.

Gardner, mrt, K2

Michelle Mukund uit Lautoka (Fiji)

Me/vin Leavitt, apr, KI 4

Mijn eigen getuigenis van het Boek

van Morrnon

Bethzaida Vélez Rivera, feb, 1 7

Mijn getuigenis

Gordon B. Hinckley, jul, 82

'Mijn vrede geef Ik u'

Kaye Garner, jun, K8

Mijn weg terug

Barbara Aycock, mei, 46

Mijn laatste Kerstmis in het

zendingsveld

Julio Cesar Sonoda, dec, 42

Millet, Robert L.

De natuurlijke mens afleggen, aug, 6

MISHANDELING
Dierbare kinderen, een gave van God,

Thomas S. Monson, jun, 2

MOED
Staan met God, Sharon G. Larsen,

jul, 108

MOEDERSCHAP (zie OUDERSCHAP)
Monson, Thomas S.

Dierbare kinderen, een gave van God,

jun, 2

Een dankbare houding, mei, 2

Etiketten, sep, 2

Het beste van onszelf maken, jan, 21

Macht in het priesterschap, jan, 58

Uw eeuwig thuis, jul, 67

Uw eeuwige vaart, jul, 56

'Volg Mij', mei, KI 6

LIAHONA
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MORREN (zie ook KRITIEK)

Leren van Laman en Lemuël, Neal A.

Maxwell, jan, 6

Morrison, Alexander B.

Hiertoe ben Ik in de wereld gekomen,

jan, 29

Mortensen, Lori

Amanda Pratt, KGW-spion, aug, K6

MUKUND, MICHELLE (over)

Michelle Mukund uit Lautoka ( Fiji),

Meivin Leavitt, apr, KI 4

Muller, Anja

Je voorbereiden op de stormen van het

leven, mrt, 8

Munro, Tammy
Samen lezen met Ben, mei, 1

MUZIEK (zie ook LOFZANG, MEDIA,

LIED, TALENTEN)

De geest van openbaring, Boyd K.

Packer, jan, 26

'Eén van deze mijn minste broeders',

Roger Terry, dec, 1 8

Houd het eeuwig perspectief voor ogen,

Jay E. Jensen, jul, 32

'Ik wil graag als Jezus worden', okt, 30

Ons hart op de Geest afstemmen, Molly

Zimmerman Larson, apr, 20

N
NAASTENLIEFDE (zie LIEFDE)

Nadauld, Margaret D.

Als getuige staan, jul, 1 1 3

NATUURLIJKE MENS
De natuurlijke mens afleggen, Robert L.

Millet, Aug, 6

NEDERIGHEID
'Alsof gij aanwezig waart', Byron R.

Merrill, feb, 6

'Zie de mens', Richard C Edgley, jan, 49

Nelson, Russell M.

De schepping, jul, 102

Een getuigenis van het Boek van

Mormon, jan, 82

Jezus de Christus: onze Meester, en

meer, apr, 4

Newell, Coke

'Laat me dat boek eens zien!', feb, 1 7

'Niemand is een eiland', Richard H.

Winkel, jan, 98

Niet doen!

mrt, 23

Nieuwe bewijzen staven het Boek
van Mormon
Daniel C Peterson, sep, 28

Noel, H. J.

Boek-van-Mormon-spe/, feb, K8

Nog één

Roger Terry, mrt, 46

NORMEN
Een prachtig wandtapijt, Ann Jamison,

aug, K4



Nuzhdova, Svetlana

Hef j's mijn zuster, apr, 40

Oaks, Dallin H.

Evangelieonderwijs, jan, 94

Het gewichtigste van de wet, mrt, 1

4

Opstanding, jul, 1

6

Olsen, Judy C.

Bolivia: een overvloed aan zegeningen,

aug, 34

Om de wereld te overwinnen

sep, 26

Omdat mijn Vader Mij heeft

gezonden

Loren C. Dunn, jul, 97

ONDERWIJS
Dierbare kinderen, een gave van God,

Thomas S. Monson, jun, 2

Evangelieonderwijs, Dallin H. Oaks,

jan, 94

Leer de kinderen, Boyd K. Packer, mei, 14

Ouderling David E. Sorensen, feb, K2

Vleugeis, Anne Yelvington Lynch, feb, 26

W/e /s de leerkracht?, Aiko Tokuzawa,

sep, 40

Ons in Christus' woord verheugen

apr, 25

Ons hart op de geest afstemmen

Molly Zimmerman Larson, apr, 20

Ons getuigenis opfrissen

Tamara Leatham Bailey, mrt, 24

Ons erfgoed

Stephen B. Oveson, jan, 34

Onze hemelse Vader heeft een

bijzonder plan

Yoshihiko Kikuchi, jul, 94

Onze bestemming

L. Aldin Porter, jan, 77

Onze zoektocht naar geluk

James E. Faust, okt, 2

Oom Jacks belangrijkste hulpmiddel

Rachel Ie Pace Castor, sep, Kó

OORDEEL
Als getuige staan, Margaret D. Nadauld,

jul, 113

OORDELEN (zie ook KRITIEK)

Etiketten, Thomas S. Monson, sep, 2

Had ik het verkeerd beoordeeld?, Blaine

K. Gehring, okt, 30

Op zoek naar een veilige haven

Joseph B. Wïrthlin, jul, 71

Op het juiste pad
Ann Jamison, feb, K4

Op het hoogtepunt der eeuwen

Gordon B. Hinckley, jan, 87

OP JEZUS GAAN LIJKEN

Een vredige haven, Barbara Jean Jones,

aug, K10

Precies op tijd, Adalis Georgina Cipriani

Yauri, sep, KI 6

OPENBARING (zie ook HEILIGE

GEEST, PROFETEN)

De geesf van openbaring, Boyd K.

Packer, jan, 26

'Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs',

Jeffrey R. Holland, jun, 34

Hef overvloedige leven vinden, James E.

Faust, nov, 2

Persoon/i/ke openbaring ontvangen,

sep, 25

OPLEIDING
Een studieplan, Anna Albano, mrt, 8

Het overvloedige leven vinden, James E.

Faust, nov, 2

Waarom we ons met bepaalde zaken

bezighouden, Gordon B. Hinckley,

jan, 62

OPOFFERING
Als duiven aan ons venster, Jeffrey R.

Holland, jul, 90

OPSTANDING (zie ook PASEN,

JEZUS CHRISTUS)

Opstanding, Dallin H. Oaks, jul, 16

Ouderling Francisco J. Vinas

mei, K2

Ouderling David E. Sorensen

feb, K2

Ouderling M, Russell Ballard

Okt, K10

Ouderling Peterson en Goliat

Lois B. Housley, okt, K4

Ouderling Quentin L. Cook

apr, K6

OUDERSCHAP (zie ook
GEZINSBAND)
Een les met een ontbijtbordje, Ka ra Hunt,

sep, 36

Hef besfe van onszelf maken, Thomas S.

Monson, jan, 21

Omdat mijn Vader Mij heeft gezonden,

Loren C. Dunn, jul, 97

Over zaad en aarde

James E. Faust, jan, 54

Oveson, Stephen B.

Ons erfgoed, jan, 34

Pace, Glenn L.

Een tempel voor West-Afrika, jul, 30

Packer, Boyd K.

De geesf van openbaring, jan, 26

Leer de kinderen, mei, 1 4

Tongen als van vuur die zich verdeelden,

jul, 7

Paffel, Vera Jean

Van eenzaam tot vreugdevol, dec, 42

Parry, Jennifer

Aanpassing, mrt, 8

PARTICIPATIEPERIODE

Altijd aan Jezus Christus denken, Ann

Jamison, apr, KI 2
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Beloftes nakomen, Ann Jamison, mei, K7

Een heilige belofte, Ann Jamison, mrt, K8

Een prachtig wandtapijt, Ann Jamison,

aug, K4

Een van de grootste gaven van God, Ann

Jamison, jun, K6

Het hele jaar Kerstmis, Ann Jamison,

dec, K8

Hef voorbeeld van de profeten, Ann

Jamison, nov, K6, KI 6

Laaf zo uw licht schijnen, Ann Jamison,

okt, K8

Op het juiste pad, Ann Jamison, feb, K4

Vasten en bidden, Ann Jamison, sep, K2

Pas op voor false profeten en

leraren

M. Russell Ballard, jan, 73

Paulsen, Vivian

Alle profeten, mrt, KI 4

De zegeningen van onze hemelse Vader,

feb, K6

Perry, L. Tom
Een jubeljaar, jan, 91

Gij zult acht slaan op ai mijn woorden,

jul, 27

Persoonlijke openbaring ontvangen

sep, 25

Persoonlijke reinheid

Jeffrey R. Holland, okt, 40

PERSOONLIJKE GROEI

Vijf manieren om stress te verminderen,

Paul J. Lewis, sep, 24

Vleugels, Anne Yelvington Lynch, feb, 26

Peterson, Daniel C.

Nieuwe bewijzen staven het Boek van

Mormon, sep, 28

Pinegar, Patricia P.

Vrede, hoop en leiding, jan, 79

PIONIERS (zie ook

KERKGESCHIEDENIS)

Als duiven aan ons venster, Jeffrey R.

Holland, jul, 90

Handkarpioniers, Susan Arrington

Madsen, jun, KI 1

Ik kan tekeningen van de pioniers maken,

Pat Kelsey Graham, jun, K5

PLICHT

Macht in het priesterschap, Thomas S.

Monson, jan, 58

Pope, Gloria

Vasfen voor Billy, feb, KI 4

PORNOGRAFIE (zie ook KUISHEID)

De heiligheid van het vrouwzijn, Richard

G. Scott, jul, 43

Het priesterschap eren, H. David Burton,

jul, 46

Porter, L. Aldin

Onze bestemming, jan, 77

POSITIEF ZELFBEELD (zie GEVOEL
VAN EIGENWAARDE)



POSTER
De echte toets, nov, 7

Denk aan hen, mei, 13

Eer zijn naam, apr, 29

Is het echt zo geweldig? aug, 24

N/'ef doen.' mrt, 23

Relaties zijn breekbaar, jun, 24

Vb/g M//', sep, 1

1

'Voor ik mijn kamer had verlaten..
.

',

sep, K8

Was ik maar..., dec, 48

W/e heeft zich dan van wie verwijderd?

feb, 24

Zie de sabbat a/s een lamp, okt, 9

Precies op fi/d

Adalis Georgina Cipriani Yauri, sep, KI 6

PRIESTERSCHAP (zie ook
AARONISCH PRIESTERSCHAP)

'De macht der goddelijkheid openbaart

zich', okt, 25

De ringpresident, Gordon B. Hinckley,

jul, 59

Het priesterschap eren, H. David Burton,

jul, 46

tk geloof in de macht van het

priesterschap, Rodrigo Medeiros

Honório, aug, 16

Macht in het priesterschap, Thomas S.

Monson, jan, 58

Profeten en geestelijke

molsprinkhanen

Neil L. Andersen, jan, 18

PROFETEN (zie ook PROFETIE,

OPENBARING)
Alle profeten, Vivian Paulsen, mrt, KI 4

'Alsof gij aanwezig waart', Byron R.

Merrill, feb, 6

De profeet volgen: een visie uit het Boek

van Mormon, Clyde J. Williams, jun, 1 8

Eén schakel houdt stand, Vaughn J.

Featherstone, jan, 15

Geestelijke orkanen, David R. Stone,

jan, 36

Gij zult acht slaan op al mijn woorden,

L. Tom Perry, jul, 27

Hef voorbeeld van de profeten, Ann

Jamison, nov, Kó, KI 6

In het priesterschap groeien, Joseph B.

Wirthlin, jan, 45

Lees het Boek van Mormon, mrt, KI 6

Met 90 nog vooroplopen in het werk,

jun, 1

Pas op voor false profeten en leraren,

M. Russell Ballard, jan, 73

Profeten en geestelijke molsprinkhanen,

Neil L. Andersen, jan, 18

Wij horen een profetenstem (lofzang),

Marylou Cunningham Leavitt en

Darwin K. Wolford, okt, K7

PROFETIE (zie ook GEESTELIJKE

GAVEN)
Als getuigenis in de hele wereld, Gordon

B. Hinckley, jul, 4

RECHTSCHAPENHEID (zie ook
GEHOORZAAMHEID)
Rechtschapenheid, William R. Bradford,

jan, 103

Reed, Lorna

Boe/c-van-Mormon-spe/, feb, K8

REGEL OP REGEL
Gemoedsrust vinden, jun, 32

Om de wereld te overwinnen, sep, 26

Reinheid in gedachte en daad
aug, 25

REINHEID (zie ook KUISHEID)

'De taal der engelen', Robert S. Wood,

jan, 101

/s het echt zo geweldig? aug, 24

Reinheid in gedachte en daad, aug, 25

Reinheid, Jeffrey R. Holland, okt, 40

Relaties zijn breekbaar

jun, 24

RESPECT

Toekomstige leiders, Harold G. Hillam,

jul, 11

Richard en Maria Layme Huallpa uit

Villa Lipe (Bolivia)

Corliss Clayton, jun, K2

RINGPRESIDENTEN
De ringpresident, Gordon B. Hinckley,

jul, 59

Rivera, Bethzaida Vélez

Mijn eigen getuigenis van het Boek van

Mormon, feb, 1 7

RODDEL (zie KRITIEK)

Roep d/e zendelingen

Ortensia Greco Conté, okt, 30

Romney, Richard M.

Zien wat we bedoelen, jun, 4ó

Ruiter, Nancy Marilijn

Het allermooiste boek, feb, 1 7

RUSLAND
Zien wat we bedoelen, Richard M.

Romney, jun, 46

SABBAT
De belofte van Mark, Alma J. Yates,

mrt, K10

Het beste van onszelf maken, Thomas S.

Monson, jan, 21

Sabbatviering in het gezin, Karen F.

Church, apr, 48

Voor ons geloof opkomen, H. David

Burton, aug, K9

Zie de sabbat als een lamp, okt, 9

Sabbatviering in het gezin

Karen F. Church, apr, 48

L I A H O N A
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Salinas, Yessika Delfin

'Bid voor uw vijanden', sep, 8

Samen lezen met Ben

Tammy Munro, mei, 10

SCHEPPING
De schepping, Russell M. Nelson, jul, 102

Wij zijn scheppers, Mary Ellen Smoot,

jul, 77

SCHOONHEID (zie KUNST)
SCHRIFTSTUDIE

Boelc-van-Mormon-spe/, Lorna Reed en

H. J. Noel, feb, K8

De barmhartige Samaritaan, Cynthia S.

Cockriel, sep, K10

De Schriften op onszelf toepassen,

George A. Horton jr, aug, 44

Een getuigenis van het Boek van

Mormon, Russell M. Nelson, jan, 82

Het allermooiste boek, Nancy Marilijn

Ruiter, feb, 17

Het gaat niet allemaal goed, feb, 1

4

Honger naar meer, LaChere Bodine

Jones, feb, 1 7

Lees het Boek van Mormon, mrt, KI 6

Mijn eigen getuigenis van het Boek van

Mormon, Bethzaida Vélez Rivera,

feb, 1 7

Nieuwe bewijzen staven het Boek van

Mormon, Daniel C. Peterson, sep, 28

Ons in Christus' woord verheugen,

apr. 25

Samen lezen met Ben, Tammy Munro,

mei, 1

Waar of niet waar, Justin Hakanson,

aug, 1

1

Scott, Richard G.

De heiligheid van het vrouwzijn, jul, 43

Hij leeft, jan, 105

Searle, Don L.

Span/e: de einders van het geloof

verkennen, mei, 36

Skinner, Andrew C.

Van Zion naar de vernietiging: lessen uit

4 Nephi, nov, 1 4

SMITH, JOSEPH (over)

De geschenken van Joseph, Joan Fox,

dec, Kló

Nieuwe bewijzen staven het Boek van

Mormon, Daniel C. Peterson, sep, 28

SMITH, JOSEPH F. (over)

Joseph F. Smith: de vredevorst volgen,

Jill Mulvay Derr en Heidi S. Swinton,

feb, 30

Smoot, Mary Ellen

Verheugt u, gij dochter van Zion, jan, 1 1 1

Wij zijn scheppers, jul, 77

Sonoda, Julio Cesar

Mijn laatste Kerstmis in het zendingsvetd,

dec, 42

SORENSEN, DAVID E. (over)

Ouderling David E. Sorensen, feb, K2



SPANJE
Spon/e: de einders van het geloof

verkennen, Don L. Searle, mei, 36

Spano, Marco Antonio Panés

De geestvan openbaring, jun, 26

Staan met God
Sharon G. Larsen, jul, 108

Stel niet uit

Henry B. Eyring, jan, 38

STEUNVERLENING AAN LEIDERS

Het overvloedige leven vinden, James E.

Faust, nov, 2

Stone, David R.

Geestelijke orkanen, jan, 36

Stucki, H. Bruce

Het geloof van een mus: geloof en

vertrouwen in de Heer Jezus Christus,

jan, 52

Swain, R. Stanley

'Ik ben zo blij', feb, 1 7

Swinton, Heidi S.

Joseph F. Smith: de Vredevorst volgen,

feb, 30

TAALGEBRUIK
'De taal der engelen', Robert S. Wood,

jan, 101

TABERNAKEL
Als getuigenis in de hele wereld, Gordon

B. Hinckley, jul, 4

Vaarwel oude Tabernakel, Gordon B.

Hinckley, jan, 108

TECHNOLOGIE
Gij zult acht slaan op al mijn woorden, L.

Tom Perry, jul, 27

Het schild des geloofs, James E. Faust,

jul, 20

TEGENSPOED (zie ook
VOLHARDING)
De Heer dienen, Adhemar Damiani,

jan, 32

Een eervolle ontheffing, Arnold Lemmon,

aug, 46

Een gemeenschappelijke band, Laury

Livsey, okt, 36

'Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs',

Jeffrey R. Holland, jun, 34

Hogepriester van goede dingen die

zullen komen', Jeffrey R. Holland,

jan, 42

Je voorbereiden op de stormen van het

leven, Anja Muller, mrt, 8

Kan ik helpen?, mei, 48

Leren van Laman en Lemuël, Neal A.

Maxwell, jan, 6

Op zoek naar een veilige haven, Joseph

B. Wirthlin, jul, 71

Tevreden zijn met wat ons is toebedeeld,

Neal A. Maxwell, jul, 86

Van eenzaam tot vreugdevol, Vera Jean

Paffel, dec, 42

'Vertrouw op de Here met uw ganse

hart', Humberto Eiti Kawai, aug, 26

Vijf manieren om stress te verminderen,

Paul J. Lewis, sep, 24

Vijf ronden, Peter Arunga, sep, 46

'Voor uw welzijn', Evelyn Cardinez en

Aurelia S. Diezon, dec, 42

TELEVISIE (zie MEDIA)

TEMPELS EN TEMPELWERK (zie ook
FAMILIEGESCHIEDENIS)

Bolivia: Een overvloed aan zegeningen,

Judy C. Olsen, aug, 34

De Heer dienen, Adhemar Damiani,

jan, 32

Een tempel voor West-Afrika, Glenn L.

Pace, jul, 30

'En wat hebt u geleerd?', Lael J.

Woodbury, nov, 26

'Ik wil een eeuwig gezin', Alfonso Castro

Vazquez, aug, 26

'Ik zag een andere engel vliegen', J.

Michael Hunter, aug, blz. 12.

Jouw toekomst, Lance B. Wickman,

nov, 22

Opstanding, Dallin H. Oaks, jul, 16

Tieners in de steigers, Barbara Jean

Jones, nov, 8

Tijd voor een nieuw begin, Gordon B.

Hinckley, jul, 106

Toen de Heer mijn ogen opendeed, Tayo

M. Tuason, Jun, 26

Waf het inhoudt een dochter van God te

zijn, James E. Faust, jan, 120

Terry, Roger

'Eén van deze mijn minste broeders',

dec, 18

Nog één, mrt, 46

Tevreden zijn met wat ons is

toebedeeld

Neal A. Maxwell, jul, 86

Thomas, Carol B.

Integriteit, jul, 111

Thuis de invloed van de media in de

hand houden
feb, 44

THUIS (zie ook GEZINSBAND)
Uw eeuwig thuis, Thomas S. Monson,

jul, 67

TIEN GEBODEN
De echte toets, nov, 7

Denk aan hen, mei, 13

Eer zijn naam, apr, 29

Is het echt zo geweldig?, aug, 24

Niet doen!, mrt, 23

Relaties zijn breekbaar, jun, 24

Volg Mij, sep, 1

1

Was ik maar..., dec, 48

W/e heeft zich dan van wie verwijderd?,

feb, 24
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Zie de sabbat als een lamp, okt, 9

TIENDE
Het belang van de tiendevereffening,

Kenneth L. DuVall, dec, 40

Tieners in de steigers

Barbara Jean Jones, nov, 8

Tijd voor een nieuw begin

Gordon B. Hinckley, jul, 106

Tingey, Earl C.

De weduwen van Zion, jul, 74

Tips voor de gezinsavond

mrt, 43

Toekomstige leiders

Harold G. Hillam, jul, 1 1

Toen de Heer mijn ogen opendeed
Tayo M. Tuason, jun, 26

Tokuzawa, Aiko

W/e fs de leerkracht?, sep, 40

Tongen als van vuur die zich

verdeelden

Boyd K. Packer, jul, 7

Tuason, Tayo M.

Toen de Heer mijn ogen opendeed, jun,

26

U KUNT IETS GOEDS TOT STAND
BRENGEN
'Eén van deze mijn minste broeders',

Roger Terry, dec, 1 8

u
UGANDA

Dan Balyejusa uit Entebbe (Uganda),

Meivin Leavitt, nov, K2

UITMUNTENDHEID
Uitmuntend leven, mrt, 8

UITSTELLEN

Stel niet uit, Henry B. Eyring, jan, 38

Uw eeuwige vaart

Thomas S. Monson, jul, 56

Uw eeuwig thuis

Thomas S. Monson, jul, 67

y
Vaarwel oude Tabernakel

Gordon B. Hinckley, jan, 108

VADERSCHAP (zie OUDERSCHAP)
VAL

De natuurlijke mens afleggen, Robert L.

Millet, aug, 6

Van jou niet verwacht

Comelia Dettingmeijer, mei, KI

Van eenzaam tot vreugdevol

Vera Jean Paffel, dec, 42

Van Zion naar de vernietiging:

lessen uit 4 Nephi

Andrew C, Skinner, nov, 1 4

VAN VRIEND TOT VRIEND
Bisschop Keith B. McMullin, aug, K2

Ouderling David E. Sorensen, feb, K2

Ouderling Francisco J. Vinas, mei, K2



Ouderling M. Russell Ballard, okt, KI

Ouderling Quentin L Cook, apr, K2

VanDenBerghe, Paul

Een sterk fundament in Duitsland, nov, 34

Vasten voor Billy

Gloria Pope, feb, KI 4

VASTEN
Vasten en bidden, Ann Jamison, sep, K2

Vasten voor Billy, Gloria Pope, feb, KI 4

Vasten en bidden

Ann Jamison, sep, K2

Vazquez, Alfonso Castro

'Ik wil een eeuwig gezin', aug, 26

VEEL PLEZIER!

De geschenken van Joseph, Joan Fox,

dec, KI 6

Doolhof van de hoorn des levens, Robert

J. Lystrup, mrt, K5

Ik kan tekeningen van de pioniers maken,

Pat Kelsey Graham, jun, K5

VERBONDEN (zie ook DOOP,
TEMPELS EN TEMPELWERK)
'Alsof gij aanwezig waart', Byron R.

Merrill, feb, 6

Beloftes nakomen, Ann Jamison, mei, K7

De belofte van Mark, Alma J. Yates,

mrt, K10

De Heiland eren door ons aan onze

verbonden te houden, nov, 25

Vreugde vinden in het leven, Igor Burceff,

jun, 26

VERGEVING (zie ook VERZOENING,
BEKERING)
'Bid voor uw vijanden', Yessika Delfin

Salinas, sep, 8

Het is mijn zuster, Svetlana Nuzhdova,

apr, 40

VERHAAL
Amanda Pratt, KGW-spion, Lori

Mortensen, aug, K6

Angela's geloof, Lisa H. Fernelius, nov, K8

Cor begrijpt het geheim, B. J. Whipple,

apr, K4

De barmhartige Samaritaan, Cynthia S.

Cockriel, sep, K10

De belofte van Mark, Alma J. Yates,

mrt, K10

De gelijkenis van de ketchup, Meghan

Decker, feb, KI

Geschen/cen voor de armen, Shirley G.

Finlinson, dec, K10

Iedereen behalve ik, Nadine A. Hall,

mei, K4

'Mijn vrede geef Ik u', Kaye Garner,

jun, K8

Ouderling Peterson en Goliat, Lois B.

Housley, okt, K4

VERHAAL UIT HET BOEK VAN
MORMON
Alle profeten, Vivian Paulsen, mrt, KI 4

De zegeningen van onze hemelse Vader,

Vivian Paulsen, feb, K6

VERHALEN UIT HET NIEUWE
TESTAMENT
De bruiloft in Kana, dec, K6

De slechte koning Herodes, sep, KI 4

De wijze mannen, sep, KI 3

Elisabet en Zacharias, mei, KI 2

Het voorstellen in de tempel, aug, KI 5

Jezus wordt verleid, dec, K4

Jezus als kind, okt, KI 2

Jezus Christus is geboren, aug, KI 2

Jezus laat Zich dopen, nov, KI 2

Johannes de Doper wordt geboren,

jun, KI 4

Jozef en de engel, jun, K] 6

Maria en de engel, mei, KI 4

Vóór het Nieuwe Testament, apr, Kó

Verheugt u, gij dochter van Zion

Mary Ellen Smoot, jan, 1 1 1

VERLEIDING
Jezus wordt verleid, dec, K4

Keuzevrijheid: een zegen en een last,

Sharon G. Larsen, jan, 12

VERLOSSING
Christus' rol van Verlosser, Richard D.

Draper, dec, 10

Verrijking van het persoonlijk en

huiselijk leven

Virginia U. Jensen, jan, 1 14

VERSCHEIDENHEID
Het gewichtigste van de wet, Dallin H.

Oaks, mrt, 14

Vertrouw op de Here met uw ganse
hart'

Humberto Eiti Kawai, Aug, 26

VERTROUWEN
Het geloof van een mus: geloof en

vertrouwen in de Heer Jezus Christus,

H. Bruce Stucki, jan, 52

'Vertrouw op de Here met uw ganse

hart', Humberto Eiti Kawai, aug, 26

VERZOENING (zie ook JEZUS
CHRISTUS, BEKERING)
'Alsof gij aanwezig waart', Byron R.

Merrill, feb, 6

De gelijkenis van de ketchup, Meghan

Decker, feb, KI

De natuurlijke mens afleggen, Robert L,

Millet, aug, 6

Het wonderlijke en ware verhaal van

Kerstmis, Gordon B. Hinckley, dec, 2

'Hiertoe ben Ik in de wereld gekomen',

Aiexander B. Morrison, jan, 29

Vijf manieren om stress te

verminderen

Paula J. Lewis, sep, 24

Vijf ronden

Peter Arunga, sep, 46

VINAS, FRANCISCO J. (over)

Ouderling Francisco J. Vinas, mei, K2

Vleugels

Anne Yelvington Lynch, feb, 26

VLOEKEN
Het priesterschap eren, H. David Burton,

jul, 46
JVolg Mij'

Thomas S. Monson, mei, KI 6

sep, 1 1

VOLHARDING (zie ook TEGENSPOED,
GEHOORZAAMHEID)
De kracht van zelfbeheersing, James E.

Faust, jul, 52

Huisonderwijs tot het einde toe, Malcolm

W. Watson, sep, 40

Nog één, Roger Terry, mrt, 46

Roep die zendelingen, George Greco

Conté, okt, 30

Voor ik mijn kamer had verlaten../

sep, K8

Voor ons geloof opkomen
H. David Burton, aug, K9

Voor onze vijanden bidden

Yessika Delfin Salinas, sep, 8

VOOR KLEINE VRIENDEN
Doopboek, Elise Black, feb, KI 3

Voor uw welzijn'

Evelyn Cardinez en Aurelia S. Diezon,

dec, 42

Vóór hef Nieuwe Testament

apr, Kó

VOORBEELD
Achter de schermeni, Peter B. Gardner,

feb, 22

Het voorbeeld van de profeten, Ann

Jamison, nov, Kó, KI 6

Hoe kan ik een goed voorbeeld zijn

terwijl ik zo onvolmaakt ben?, dec, 25

Laat zo uw licht schijnen, Ann Jamison,

okt, K8

Omdat mijn Vader Mij heeft gezonden,

Loren C. Dunn, jul, 97

Ons erfgoed, Stephen B. Oveson,

jan, 34

Uw eeuwig thuis, Thomas S. Monson,

jul, 67

Volg Mij, sep, 11

'Wandel daarom met Mij', feb, 25

Zo vader, zo zoon, Fraser Aumua en

Laury Livsey, sep, 38

VOORBEREIDING
Geestelijke orkanen, David R. Stone,

jan, 3ó

Je voorbere/den op de stormen van het

leven, Anja Muller, mrt, 8

Jouw toekomst, Lance B. Wickman,

nov, 22

'Wanneer gij zijt voorbereid', jun, 25
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VRAAG EN ANTWOORD
Hoe kan ik een goed voorbeeld zijn

terwijl ik zo onvolmaakt ben?, dec, 25

Hoe kan ik er goede vrienden bij

krijgen?, aug, 31

Hoe kan ik mijn eigenzinnige vrienden

helpen en tegelijkertijd de raad van

mijn ouders opvolgen?, mrt, 26

Wat kan ik doen om de zondagsschoolles

met meer interesse te volgen?, apr, 26

Vrede, hoop en leiding

Patricia R Pinegar, jan, 79

VREDE (zie ook HEILIGE GEEST)

Een vredige haven, Barbara Jean Jones,

aug, K10

Geestelijke orkanen, David R. Stone,

jan, 36

Gemoedsrust vinden, jun, 32

Hef wonderlijke en ware verhaal van

Kerstmis, Gordon B. Hinckley, dec, 2

Innerlijke vrede, Garry R Fabros, mei, 26

Joseph F. Smith: de vredevorst volgen,

Jill Mulvay Derr en Heidi S. Swinton,

feb, 30

'Mijn vrede geef Ik u', Kaye Garner,

jun, K8

Onze zoektocht naar geluk, James E.

Faust, okt, 2

Op zoek naar een veilige haven, Joseph

B. Wirthlin, jul, 71

Vrede, hoop en leiding, Patricia R

Pinegar, jan, 79

'Vreesf niet goed te doen'

Gordon B. Hinckley, feb, 2

Vreugde vinden in het leven

Igor Burceff, jun, 26

VREUGDE {zie GELUK)
VRIENDEN IN HET NIEUWS

sep, K4

VRIENDSCHAP {zie ook
BEGELEIDING)

Hoe kan ik er goede vrienden bij

krijgen?, aug, 31

Hoe kan ik mijn eigenzinnige vrienden

helpen en tegelijkertijd de raad van

mijn ouders opvolgen?, mrt, 26

VRIENDSCHAP SLUITEN

Dan Balyejusa uit Entebbe (Uganda),

Meivin Leavitt, nov, K2

Ingrid Fabiola Mariinez Barredo uit Tuxtla

Gutiérrez (Mexico), Marvin K.

Gardner, mrt, K2

Michelle Mukund uit Lautoka (Fiji), Meivin

Leavitt, apr, KI 4

Richard en Maria Layme Huallpa uit Villa

Lipe (Bolivia), Corliss Clayton, jun, K2

VRIJHEID (zie KEUZEVRIJHEID)

Vrouwzijn: de meest eervolle plaats

James E. Faust, jul, 1 16

VROUWZIJN
De heiligheid van het vrouwzijn, Richard

G. Scott, jul, 43

Verheugt u, gij dochter van Sion, Mary

Ellen Smoot, jan, 1 1

1

Vrouwzijn: de meest eervolle plaats,

James E. Faust, jul, 1 1 6

Wat het inhoudt een dochter van God te

zijn, James E. Faust, jan, 120

Wij zijn godlievende vrouwen, Sheri L.

Dew, jan, 1 1 7

w
Waar of niet waar

Justin Hakanson, aug, 1 1

Waarom we ons met bepaalde

zaken bezighouden

Gordon B. Hinckley, jan, 62

Waleen en sterken

Henry B. Eyring, jul, 79

Wandel daarom met Mij''

feb, 25
JWanneer gij zijt voorbereid'

jun, 25

Was ik maar...

dec, 48

Waf kan ik doen om de
zondagsschoolles met meer
interesse te volgen?

apr, 26

Wat het inhoudt een dochter van
God te zijn

James E. Faust, jan, 120

Watkins, Vanja Y.

Het avondmaal (lied), apr, KI 1

Watson, Malcolm W
Huisonderwijs tot het einde toe, sep, 40

WEDERGEBOREN (zie HEILIGING)

WEDUWEN
De weduwen van Zion, Earl C. Tingey,

jul, 74

'Wees niet ongelovig, maar gelovig'

nov, 26

Wees niet bevreesd, geloof alleen

Gordon B. Hinckley, okt, 26

We/kom op de conferentie

Gordon B. Hinckley, jan, 4

Wellman, Melanie Price

Wie heeft mijn hulp nodig?, sep, 40

WELZIJNSPROGRAMMA
Kan ik helpen?, mei, 48

WERELDSGEZINDHEID (zie ook
ZONDE)
Thuis de invloed van de media in de

hand houden, feb, 44

Wie heeft zich dan van wie verwijderd?,

feb, 24

Wij zijn godlievende vrouwen, Sheri L.

Dew, jan, 1 1 7

WERELDWIJDE KERK
Bolivia: Een overvloed aan zegeningen,

Judy C. Olsen, aug, 34

De zeevogels van Kiribati, R. Val

Johnson, apr, 30

Een sterk fundament in Duitsland, Paul

VanDenBerghe, nov, 34

Spanje: de einders van het geloof

verkennen, Don L. Searle, mei, 36

Vrienden in het nieuws, sep, K4

WERKEN
Dienstbetoon 'in het klein', Nancy R. Re

de Cifuentes, sep, 40

WEST-AFRIKA

Een tempel voor West-Afrika, Glenn L.

Pace, jul, 30

Whipple, B. J.

Cor begrijpt het geheim, apr, K4

Whitley, Colleen

'Ik schaad er niemand mee', mrt, 40

Wickman, Lance B.

Jouw toekomst, nov, 22

Wie heeft zich dan van wie

verwijderd?

feb, 24

Wie is de leerkracht?

Aiko Tokuzawa, sep, 40

Wie heeft mijn hulp nodig?

Melanie Price Wellman, sep, 40

Wij zijn godlievende vrouwen
Sheri L. Dew, jan, 1 1 7

Wij horen een profetenstem

(lofzang)

Marylou Cunningham Leavitt en Darwin

K. Wolford, okt, K7

Wij zijn scheppers

Mary Ellen Smoot, jul, 77

Wilcox, Brad

Een gevaarlijke vraag, mei, 32

Wilkins, Vicki K.

Kerstboodschappen uit het hart, dec, KI 4

Williams, Clyde J.

De profeet volgen: een visie uit het Boek

van Mormoni, jun, 1 8

Winkel, Richard H.

'Niemand is een eiland', jan, 98

Wirthlin, Joseph B.

Op zoek naar een veilige haven, jul, 71

In het priesterschap groeien, jan, 45

Wise, Shane
Kijk om je heen, mrt, 8

Wolford, Darwin K.

Wij horen een profetenstem (lofzang),

okt, K7

WONDEREN (zie ook GEESTELIJKE

GAVEN)
De bruiloft in Kana, dec, K6

Wood, Robert S.

'De taal der engelen', jan, 101
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Woodbury, Lael J.

'En wat hebt u geleerd?', nov, 26

Woodward, Ralph B.

'Ik weet dat mijn Verlosser leeft' (lofzang),

jun, 43

WOORD VAN WIJSHEID

Aanpassing, Jennifer Parry, mrt, 8

'Ik schaad er niemand mee', Colleen

Whitley, mrt, 40

Wu, Bryan

Geloof in God gaf mij kracht, aug, 26

Ycttes, Alma J.

De belofte van Mark, mrt, KI

Yauri, Adalis Georgina Cipriani

Precies op tijd, sep, KI 6

ZEDELIJKHEID (zie KUISHEID,

INTEGRITEIT, REINHEID)

ZEGENINGEN
De zegeningen van onze hemelse Vader,

Vivian Paulsen, feb, K6

'Ik geloof in de macht van het

priesterschap, Rodrigo Medeiros

Honório, aug, 26

'Volg Mij', Thomas S. Monson, mei, KI 6

ZELFBEHEERSING
De geest van openbaring, Boyd K.

Packer, jan, 26

De kracht van zelfbeheersing, James E.

Faust, jul, 52

'De taal der engelen', Robert S. Wood,

jan, 101

ZELFREDZAAMHEID
'Wanneer gij zijt voorbereid', jun, 25

ZELFVERBETERING (zie

PERSOONLIJKE GROEI)

ZENDINGSWERK
Benf u er nog steeds?, Gary J. Coleman,

jul, 34

Blik op de eeuwigheid, Carlos H.

Amado, dec, 30

De bus was te laat, Thierry Damoiseau

en Paul Conners, mei, 26

De leden zijn de sleutel, M. Russell

Ballard, sep, 1 2

Door slechts één persoon, George

Sobrecarey Liwagon, mei, 26

Eer zijn naam, apr, 29

'Hallo, José', Todd Dunn, feb, 43

Het allermooiste boek, Nancy Marilijn

Ruiter, feb, 17

Het geloof van een mus: geloof en

vertrouwen in de Heer Jezus Christus,

H. Bruce Stucki, jan, 52

Het is mijn zuster, Svetlana Nuzhdova,

apr, 40

Hoe kan ik mijn eigenzinnige vrienden

helpen en tegelijkertijd de raad van

mijn ouders opvolgen?, mrt, 26

'Hoe staat het met ons?', M. Russell

Ballard, jul, 37

'Ik ben zo blij', R. Stanley Swain, feb, 1 7

Kijk om je heen, Shane Wise en Christie

Giles, mrt, 8

'Laat me dat boek eens zienl', Coke

Newell, feb, 17

Laaf zo uw licht schijnen, Ann Jamison,

okt, K8

Mijn laatste Kerstmis in het zendingsveld,

Julio Cesar Sonoda, dec, 42

Nog één, Roger Terry, mrt, 46

Onze hemelse Vader heeft een bijzonder

plan, Yoshihiko Kikuchi, jul, 94

Ouderling M. Russell Ballard, okt, K10

Ouderling Peterson en Goliat, Lois B.

Housley, okt, K4

Over zaad en aarde, James E. Faust,

jan, 54

Tijd voor een nieuw begin, Gordon B.

Hinckley, jul, 106

Vi/f ronden, Peter Arunga, sep, 46

Zien wat we bedoelen, Richard M.

Romney, jun, 46

Zie de sabbat als een lamp
okt, 9

'Zie de mens'

Richard C. Edgley, jan, 49

Zien wat we bedoelen

Richard M. Romney, jun, 46

ZION
Van Zion naar de vernietiging: lessen uit 4

Nephi, Andrew C. Skinner, nov, 14

Zo vader, zo zoon

Fraser Aumua en Laury Livsey, sep, 38

ZONDAGSSCHOOL
Waf kan ik doen om de zondagsschoolles

met meer interesse te volgen?, apr, 26

ZONDE (zie ook BEKERING)

Een gevaarlijke vraag, Brad Wilcox, mei, 32

'Ik schaad er niemand mee', Colleen

Whitley, mrt, 40

ZUSTERSHULPVERENIGING
Jongevrouwen liefdevol opnemen in de

ZHV, mrt, 25

Verheugt u, gij dochter van Sion, Mary

Ellen Smoot, jan, 1 1 1

Verrijking van het persoonlijk en huiselijk

leven, Virginia U. Jensen, jan, 1 14

Wat het inhoudt een dochter van God te

zijn, James E. Faust, jan, 120

Wij zijn godlievende vrouwen, Sheri L.

Dew, jan, 1 1 7
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Walter Rane, Alma, sta op, vijfde internationale kunstwedstrijd,

met dank aan het Museum voor kerkgeschiedenis en kunst

'Toen zij rondgingen en tegen God rebelleerden, ziet, de engel des Heren verscheen aan hen; en hij

daalde als het ware neder in een wolk; en hij sprak als met de stem des donders, die de aarde, waarop
zij stonden, deed beven. En zo groot was hun verwondering, dat zij ter aarde vielen' (Mosiah 27:1 1-1 2).



Dit is het wonderlijke en ware verhaal van Kerstmis. De geboorte

van Jezus in Betlehem in Judea is het voorwoord. De driejarige

bediening van de Meester is de voorrede. De schitterende kern van

het verhaal is zijn offer, die volkomen onbaatzuchtige daad, de pijn-

lijke kruisdood op Golgota, om de zonden van ieder van ons te

verzoenen. Het nawoord is het wonder van de opstanding.' Zie

President Gordon B. Hinckley, 'Het wonderlijke en ware verhaal van

Kerstmis', blz. 2.
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