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NIET OPGEVEN, MAAR VOLHARDEN

De liahona van juni 2000 is nog steeds

een belangrijke uitgave voor mij, vooral het

artikel van ouderling Jeffrey R. Holland:

'"Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs"'.

Vooral als ik kracht of troost van het evan-

gelie nodig heb, bestudeer ik die uitgave.

Als ik over de boodschap van ouderling

Holland nadenk, besef ik dat we in moei-

lijke tijden kunnen volharden en dat we

niet de moed hoeven op te geven.

Ekpo Akiba

Gemeente Okokomaiko

Ring Lagos (Nigeria)

VOORBEREIDING OP DE TEMPELZEGENS

Ik woon in de Filippijnen, en de algemene

conferentie vindt altijd ver weg plaats. Maar

met de hulp van de Liahona kan ik alle bood-

schappen van onze algemene autoriteiten

lezen. Ik vind alle toespraken geweldig.

De toespraak van ouderling Russell M.

Nelson, 'Uw voorbereiding op de tempelze-

gens', in de uitgave van juli 2001, was

vooral nuttig voor mij. Ik ga graag naar de

Manila-tempel (Filippijnen), en ik bereid

mij voor om mijn begiftiging te ontvangen.

Ik weet dat wij, als we alle tempelverorde-

ningen ontvangen en onze verbonden

naleven, bij onze hemelse Vader en Jezus

Christus kunnen terugkeren.

]ohn Mark A. Cabrera

Gemeente Liozon

District Iba (Filippijnen)

VOORTDUREND NAAR HET GOEDE STREVEN

Ik ben oprecht dankbaar voor de

Liahona. Het is een bron van inspiratie en

kracht. Ik ben dankbaar voor al onze

leiders die het mogelijk maken om dit

kompas in onze eigen taal te lezen. Het

artikel 'De neiging om voortdurend het

goede te doen' van ouderling Spencer J.

Condie, in de uitgave van juni 2001, heeft

mij geïnspireerd om te volharden.

]osé Luis Gullo Prieto

Gemeente Upata

Ring Guayana (Venezuela)

DANKBAAR VOOR DE BOODSCHAPPEN VAN

PRESIDENT H1NCKLEY

Ik wil u graag bedanken voor de prach-

tige conferentietoespraken in de Liahona

van juli 2001. Ze zijn een hulpmiddel om de

Geest te voelen, en de Geest getuigt van de

waarheid van de kerk. Ik ben dankbaar voor

de boodschappen van President Gordon B.

Hinckley waarin hij ons aanmoedigt om

betere leden te worden.

Martin Valiente Nieves

Gemeente Talara

District Talara (Peru)
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BOODSCHAP VAN HET EERSTE PRESIDIUM

WAAR HET
UITEINDELIJKOM GAAT

President Gordon B. Hinckley

y
2

Ik wil graag passages aanhalen uit een

brief die ik een aantal jaren geleden heb

ontvangen. Ik heb de namen veranderd

om de anonimiteit te waarborgen, heb

de brief wat ingekort, en heb enkele

zinsneden opnieuw geformuleerd:

'Geachte president Hinckley,

'Toen ik u in de lift van het ziekenhuis tegenkwam,

kreeg ik het gevoel dat ik u een brief moest schrijven om
u te vertellen wat er met me gebeurd is.

'Toen ik zestien of zeventien jaar oud was, wilde ik

niets met de kerk te maken hebben. Maar een bisschop

die zich om mij bekommerde, vroeg me of ik met de bouw

van het decor voor een roadshow wilde helpen. Ik zei

uiteraard nee.

'Ongeveer tien dagen later vroeg de bisschop me weer

of ik het decor wilde bouwen. En ik zei weer nee. Maar

toen legde hij uit dat hij anderen had gevraagd en dat die

niet wisten wat ze moesten doen. Hij zei dat hij me echt

nodig had. Ik stemde uiteindelijk toe en begon aan het

decor.

'Toen ik klaar was, zei ik: "Hier is uw decor", en ik

dacht dat ik mijn deel gedaan had. Maar de bisschop zei

dat hij me op het toneel nodig had om het decor te

verplaatsen, om ervoor te zorgen dat het goed werd

opgezet en dat het voorzichtig van wijk naar wijk werd

verhuisd. En ik stemde uiteindelijk weer toe.

'Die bisschop hield me vrij lang bezig. Al snel was ik er

helemaal bij betrokken en begon ik er plezier in te

krijgen. Toen hij verhuisde, kregen we een nieuwe

bisschop, die mij ook op de huid bleef zitten.

'Bisschop Smith had me gevraagd om op zending te

gaan, maar ik had nog geen beslissing genomen. Maar

toen bisschop Sorensen me op zending riep, besloot ik te

gaan.

'De bisschop en ik hadden een gesprek met mijn

ouders over mijn beslissing. Zij zeiden dat ze geen geld

hadden. Mijn vader zei tegen de bisschop dat ik, als ik

echt wilde gaan, maar moest gaan werken en voor mijn

eigen zending sparen.

'Zoals u weet, was mijn gezichtsvermogen niet zo

goed, en als ik ergens heen wilde, moest ik gebracht

worden. Toen ik 16 was, wilde ik heel graag autorijden,

en ging ik met mijn vader naar verschillende oogartsen.

Maar het resultaat was altijd hetzelfde. Mijn rechteroog

was bijna helemaal blind en mijn linkeroog half.

Bovendien kon ik niet scherp zien. Het was dus niet

makkelijk om genoeg geld voor een zending te verdienen.

Ik werkte zes tot acht maanden in een warenhuis om geld

te sparen. De bisschop vond uiteindelijk dat het tijd was

om te gaan, en we gingen opnieuw met mijn ouders in

gesprek. Ik had duizend dollar gespaard en de bisschop

zei tegen mijn vader dat het ouderlingenquorum de rest

voor me zou betalen. Mijn vader was even helemaal stil

en zei toen dat hij zelf voor zijn zoon wilde betalen. Ik

vulde mijn papieren in en kreeg mijn zendingsoproep.

AUGUSTUS
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'Ik ging naar Japan. Ik had de bevolking lief en had

een geweldige zending. Mijn collega's en ik waren in

staat om verscheidene mensen te dopen. Toen ik weer

thuiskwam, ging ik weer in het warenhuis werken.

Tijdens mijn lunchpauze zag ik altijd een jongedame

lopen die waarschijnlijk ook in de buurt werkte. Ik wist

dat ik haar wel eens eerder had gezien, maar ik wist niet

meer waar.

'Na een tijdje kwam een van mijn zendingscollega's

thuis, en we gingen veel met elkaar om. Vanwege mijn

gezichtsvermogen reed hij natuurlijk altijd. Op een

avond belde hij op en vroeg of ik een afspraakje kon

regelen zodat we met z'n vieren uit konden gaan. We
gingen uit en u raadt nooit wie hij bij zich had.

Inderdaad, zuster Marilyn Jones, die ook in Japan op

zending was geweest en die ik daar inderdaad een keer

had ontmoet. Zij was de jongedame die ik al maanden-

lang op straat had zien lopen, maar niet had herkend.

'Kort daarna gingen we als gezin twee weken naar

Californië. Toen ik thuiskwam, hoorde ik dat mijn vriend

uit was geweest met het meisje dat ik die avond had

meegenomen. Ik dacht dat ik wel even wraak zou nemen

en vroeg of Marilyn met mij mee uit wilde. Dat is niet

eenvoudig als je niet kunt rijden. Mijn jongere zus reed,

en er waren nog acht andere jongelui die mee naar de

sportwedstrijd reden. Dat had een jongedame behoorlijk

kunnen afschrikken, maar ik probeerde het opnieuw

toen we als gezin kersen gingen plukken.

'Uiteindelijk gingen we een keer met z'n tweeën uit.

Met mijn vader haalde ik Marilyn op. We reden naar ons

huis om mijn vader af te zetten en gingen toen uit.

Daarna haalden we mijn vader weer op, en samen

brachten we haar weer naar huis. De volgende keer dat

we uitgingen, vroeg ik haar ten huwelijk. Ze zei nee. We
gingen nog een paar keer uit en ik vroeg haar nog een

aantal malen ten huwelijk. Uiteindelijk zei ze misschien.

Dat was een stap in de goede richting en ik bleef

volhouden. Zes maanden nadat we voor het eerst uit

waren geweest, zijn we in de Salt Lake -tempel getrouwd.

'President Hinckley, ik dacht toen dat ik van haar

hield, maar zeventien jaar later houd ik nog meer van

haar dan ik me ooit had kunnen voorstellen. We hebben

nu vijf prachtige kinderen.

'Ik heb veel verschillende taken in de kerk gehad:

dirigent, van alles in het ouderlingenquorum, assistent-

wijkadministrateur, zendingsleider en wijksecretaris. Nu
ben ik raadgever van de bisschop.

'Ik werk nog steeds in het warenhuis. Dertien jaar

geleden hebben we een huisje gekocht, en naarmate ons

gezin groter werd, werd ons huis steeds kleiner. Ik moest

iets doen, dus heb ik een stuk aan het huis gebouwd. Het

is nu twee keer zo groot. Ik ben daar drie jaar geleden aan

begonnen en ben er nog steeds mee bezig. Het schiet nu

lekker op.

'Maar nu het allerbeste nieuws. Twee jaar geleden in

juni ging ik naar een nieuwe oogarts. Hij onderzocht

mijn ogen en vroeg wat voor beperkingen ik op mijn

rijbewijs had. Ik zei dat ik helemaal geen rijbewijs had.

Hij zei dat mijn gezichtsvermogen waarschijnlijk wel

aanvaardbaar was.

'Dat was een grote schok. Mijn vrouw vroeg: "Denkt

u dat hij zijn rijbewijs kan halen?" "Waarom niet?" zei de

arts. De volgende dag begon ik met rijlessen. Toen ik

moest afrijden, controleerden ze mijn ogen. De arts had

me een brief meegegeven waarop stond wat mijn

problemen waren en dat ik misschien beter niet in het

donker kon rijden. De examinator liet me een nummer-

bord lezen en dat ging goed. Hij sprak met zijn chef en

kwam terug met de goedkeuring voor mijn rijbewijs. Er

was me maar een kleine beperking opgelegd.

'President Hinckley, de Heer heeft me bovenmate

gezegend. De mensen zeggen wat een geluk het is dat

mijn ogen zo vooruit zijn gegaan, maar ik weet dat de

Heer daarvoor heeft gezorgd. Ik heb het gevoel dat Hij

me heeft gezegend omdat ik mijn best heb gedaan om
Hem te dienen en zijn koninkrijk op aarde op te bouwen.

A H O N A
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Ik weet zeker dat hij ook wel eens teleurgesteld in me is,

en terecht. Maar ik blijf mijn best doen om mezelf en

mijn gezin tot zegen te zijn.'

Tot slot sprak hij zijn waardering uit en gaf hij zijn

getuigenis. Ik vind deze lange brief belangrijk omdat er zo

Het is onze taak om zelfredzaamheid te bevorderen,

om een gelukkig gezinsleven aan te moedigen en te

ontwikkelen, waar vader en moeder elkaar liefhebben

en respecteren, en waar de kinderen in een sfeer van

vrede, genegenheid en waardering opgroeien.

eenvoudig en duidelijk in naar voren komt waar het in

dit werk uiteindelijk om gaat.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

Als leden van de Kerk van Jezus Christus hebben we

de heilige taak om mensen die hulp nodig hebben te

verlossen, te verheffen en te redden. Het is onze taak om
meer te verwachten van onze mensen die niet beseffen

hoe groot hun potentieel is. Het is onze taak om zelfred-

zaamheid te bevorderen, om een gelukkig gezinsleven

aan te moedigen en te ontwikkelen — waar vader en

moeder elkaar liefhebben en respecteren, en waar de

kinderen in een sfeer van vrede, genegenheid en waarde-

ring opgroeien.

Als jongen van zestien of zeventien dwaalde deze man
doelloos en gevaarlijk af, zoals zoveel jongemannen op

die leeftijd. Hij liep op de brede weg die naar het verderf

leidt. Zijn bisschop, een gebedvol en toegewijd man,

herkende zijn creatieve talent en vond een manier om
hem aan te sporen zijn talent in dienst van de kerk te

gebruiken. De bisschop was verstandig genoeg om te

weten dat de meeste jongemannen aan een opdracht

gehoor geven als ze weten dat ze nodig zijn. Niemand

anders in de wijk was in staat om zo'n decor te bouwen.

Deze minderactieve jongen was daar wel toe in staat, en

de bisschop moedigde hem aan om zijn talent te

gebruiken.

Dit is een belangrijke sleutel om de vele mensen te

activeren die langs de kant van de weg zijn blijven

liggen. Zij hebben allemaal talenten die gebruikt

kunnen worden. Het is de taak van de leiders om die

talenten aan bepaalde behoeften te koppelen en dan

een opdracht te geven. De man die deze brief heeft

geschreven, ik zal hem Jack noemen, gaf gehoor aan

zo'n opdracht en begaf zich weer naar de kerk, in

plaats van in tegengestelde richting.

Toen werd hij geroepen om op zending te gaan. Jack,

die er nu aan gewend was om ja te zeggen, gaf gehoor aan

A U G U S T U
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die oproep. Zijn vader was nog niet volledig overtuigd en

vond dat zijn zoon zelf voor het geld moest zorgen. Dat

was op zich niet zo slecht. Er kwam iets goeds uit de

vereiste om zelfredzaamheid te ontwikkelen. Hij ging aan

het werk en spaarde zijn geld op. Toen hij duizend dollar

had, voelde de bisschop zich geïnspireerd dat de tijd was

aangebroken om op zending te gaan. De broeders van het

ouderlingenquorum waren bereid om te helpen, en dat is

goed. Maar de vader, die een gevoel van trots en verant-

woordelijkheid ten opzichte van zijn zoon voelde, zei dat

hij het zelf zou proberen. Dat doen mannen vaak als ze

op de juiste wijze benaderd worden.

DE ESSENTIE VAN HET EVANGELIE

Ik ontmoette Jack voor het eerst toen hij in Japan op

zending was. Ik heb toen twee of drie keer met hem

gesproken. Toen hadden we nog geen opleidingscentrum

voor zendelingen. Jonge mannen en jonge vrouwen

werden zonder enige opleiding het zendingsveld inge-

stuurd. Ik was verbaasd dat deze jongeman, met een

ernstige oogafwijking, in staat was om die moeilijke taal

te leren en er krachtig in te getuigen. Daar schuilde veel

inspanning en een sterke toewijding achter, maar ook

een bepaalde nederigheid en vertrouwen op de Heer,

door oprecht gebed.

Dat kan ik u vertellen omdat ik er getuige van ben

geweest. Het was in zijn geval een wonder, net als in veel

andere gevallen.

Met de jongedame, met wie hij later getrouwd is, had

ik ook in Japan een aantal malen gesproken. Ze had een

fijne geest, een groot geloof en een groot plichtsgevoel.

Zij hadden elkaar in het zendingsveld slechts eenmaal

gezien. Ze waren allebei in andere gebieden werkzaam

geweest. Maar door hun ervaringen hadden ze een geza-

menlijke toetssteen — een nieuwe taal waarin ze hun

getuigenis aan anderen hadden leren geven, terwijl ze

onzelfzuchtig voor de kinderen van onze Vader werk-

zaam waren geweest.

Zoals in zijn brief staat, was hun huwelijk voltrokken

in de Salt Lake -tempel. Ze wisten allebei dat ze alleen in

het huis des Heren door middel van het heilig priester-

schap voor tijd en alle eeuwigheid aan elkaar verzegeld

konden worden, met een verbond dat niet door de dood

verbroken of door de tijd verwoest kon worden. Ze

wilden het allerbeste; ze waren met niets anders

tevreden. En zij zijn allebei trouw gebleven aan de

heilige verbonden die ze in het huis des Heren hebben

gesloten.

Vijf prachtige kinderen zijn uit dat huwelijk voort-

gekomen. Ze zijn een gezin vol onderlinge liefde, waar-

dering en respect. Ze leven in een geest van

zelfredzaamheid. Een klein huis dat is uitgebouwd, is

een thuis waar vader, moeder en kinderen bij elkaar

komen en van elkaar leren. Het is een gezin waarin de

Schriften bestudeerd worden. Het is een gezin waarin

gebeden wordt: gezinsgebed en persoonlijk gebed. Het

is een gezin waarin dienstbaarheid wordt onderwezen

en verricht. Het is een eenvoudig huis; het is een rustig

gezin. Er is niet veel rijkdom, maar er is veel vrede,

goedheid en liefde. De kinderen die daar opgroeien,

groeien op 'in de tucht en in de terechtwijzing des

Heren' (Efeziërs 6:4). De vader is trouw in zijn taken in

de kerk. Jarenlang heeft hij gehoor gegeven aan alle

roepingen die hij ontving. De moeder ook. Ze zijn

goede burgers van hun gemeenschap en hun land. Ze

leven in vrede met hun naasten. Ze hebben de Heer

lief. Ze houden van het leven. En ze houden van elkaar.

Ze hebben een wonder zien gebeuren met zijn

gezichtsvermogen. En ze geven een liefhebbende, gena-

dige God de eer. Ook dat is essentieel in het evangelie—
de macht van genezing en herstel, gevolgd door erken-

ning en dankbaarheid.

WE MOETEN MEER AAN HET BEHOUD VAN LEDEN DOEN

Gaat het daar niet allemaal om in dit werk? De

Heiland heeft gezegd: 'Ik ben gekomen, opdat zij leven

L I A H O N A
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Ons werk is een groot werk van verlossing. We
moeten allemaal beter ons best doen omdat de

gevolgen zo opmerkelijk en eeuwig kunnen zijn.

hebben en overvloed' (Johannes 10:10). Zonder een

overvloed aan bezittingen leven deze vrienden van mij

overvloedig. Dergelijke mensen zijn de kracht van de

kerk. In hun hart hebben zij de stille, vaste overtuiging

dat God leeft en dat wij aan Hem verantwoording

moeten afleggen. Zij weten dat Jezus de Christus is, de

weg de waarheid en het leven. (Zie Johannes 14:6.) Ze

weten dat dit hun werk is, dat het waar is, en dat

vreugde, vrede en genezing het gevolg zijn van gehoor-

zaamheid aan Gods geboden (zie LV 89:18), zoals in de

leringen van de kerk staat.

Ik weet niet of de twee bisschoppen van Jack weten

wat er van hem terecht is gekomen. Als zij weten waar

hij is, dan moeten zij een tevreden gevoel hebben. Er zijn

duizenden bisschoppen zoals zij, die dag en nacht aan

deze grote heractivering bezig zijn. En er zijn tiendui-

zenden mensen in deze kerk die door een gevoel van

zorg, een uitdrukking van liefde of een roeping van

bisschoppen en anderen weer actief zijn geworden. Maar

er zijn nog veel meer mensen die dergelijke aandacht

nodig hebben.

Ons werk is een groot werk van verlossing. We moeten

allemaal beter ons best doen omdat de gevolgen zo opmer-

kelijk en eeuwig kunnen zijn. Dit is het werk van onze

Vader. Hij heeft ons de opdracht gegeven om de behoef-

tigen en zwakken op te zoeken en te versterken. Als we dat

doen, zullen de gezinnen met meer liefde vervuld worden.

Dan zal ons land, in welk land we ook wonen, door de

deugdzaamheid van dergelijke mensen versterkt worden.

Dan zullen de kerk en Gods koninkrijk grote vooruitgang

maken, en de door God opgedragen zending vervullen.

VOOR DE HUISONDERWIJZERS

1. Wij hebben de heilige taak om anderen te

verlossen, te verheffen en te redden. Het is onze taak om
meer te verwachten van de mensen die niet beseffen hoe

groot hun potentieel is.

2. Er zijn tienduizenden mensen in deze kerk die door

een uiting van bezorgdheid, een uiting van liefde of door

een roeping weer actief zijn geworden.

3. Wij moeten allemaal beter ons best doen om de

mensen te helpen die onze aandacht nodig hebben.

AUGUSTUS
7
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in Nieuw-Zeeland

Soms moeten we als

qoede vriend een qoede
zendeling zi|n.

Shanna Ghaznavi
FOTOGRAAF; DE AUTEUR

Jaslyn Simpson, die deel uit-

maakte van een bijenkorf-

meisjesklas met slechts twee

jongevrouwen, verrichtte een geloofs-

daad. In een les over zendingswerk

moedigde de klasadviseuse de bijen-

korfmeisjes in de wijk Crofton Downs,

in de ring Wellington (Nieuw-

Zeeland), aan om een vriendin mee

naar de kerk te nemen. En Jaslyn

besloot dat te doen.

'Ik wist dat er iets in het leven van

Amy ontbrak', zegt Jaslyn. 'Ik wist dat

ik met haar over het evangelie moest

praten.' De liefdevolle uitnodiging

van Jaslyn was het begin van een grote

verandering in het leven van haar

beste vriendin, Amy Valentine. Na de

eerste uitnodiging van Jaslyn kwam

Amy mee naar de kerk. Ze bleef twee

maanden lang iedere zondag naar

de kerk en de doordeweekse activitei-

tenavond gaan, totdat Jaslyn met

haar ouderlijk gezin naar Sydney

(Australië) verhuisde.

'Ik had geen christelijke achter-

grond. Ik wist niet hoe ik moest

bidden of zo', zegt Amy. 'Maar

voordat Jaslyn verhuisde, besloot ik

dat ik ook zonder haar naar de kerk

zou gaan. Ik had toen al wat andere

mensen in de kerk leren kennen.'

Een van die mensen was Michelle

Broczek, het andere bijenkorfmeisje

in de wijk Crofton Downs. Michelle

nodigde Amy uit om bij haar thuis de

zendelingenlessen te volgen. Na
toestemming van haar ouders liet

Amy zich op dertienjarige leeftijd

dopen. Dat was vijfjaar geleden.

Maar de overgang was niet

gemakkelijk voor Amy. 'Zelfs vlak

voor en na mijn doop vond ik het

moeilijk om me aan te passen', zegt

ze. Door de vriendschap en liefde

van Michelle bleef ze dicht bij het

evangelie, hoewel haar familie en

andere vriendinnen geen lid van

de kerk waren. 'Michelle is een

geweldig voorbeeld', legt Amy uit.

'Dat was een van de grootste hulp-

middelen voor mij.'

'Ik heb altijd zo geleefd', zegt

Michelle. 'Ik ben niet veranderd

omdat Amy lid van de kerk werd.'

Michelle weet dat het belangrijk

is om een voorbeeld te zijn, vooral

om onderzoekers en nieuwe leden

van de kerk te versterken. 'Blijf aan

je getuigenis en aan jezelf werken, en

let op de kleine dingen', zegt ze.

Amy en Michelle geven elkaar

veel kracht, en ze hebben allebei een

sterk individueel getuigenis. Ze

geven allebei geregeld een exemplaar

van het Boek van Mormon weg, met

hun getuigenis daarin geschreven.

LIEFDE THUIS

Zelfs met een sterk getuigenis van

het evangelie is het volgens Amy
niet makkelijk om thuis het enige lid

van de kerk te zijn. Hoewel ze met

andere vriendinnen op school over

het evangelie kan praten, is dat thuis

veel moeilijker. 'Mijn ouders zijn

mijn voorbeeld', zegt ze. 'Daarom is

het soms vreemd als ik hun over het

evangelie vertel.'

Omdat er geen andere leden van

de kerk in haar familie zijn, is het

tempelhuwelijk voor Amy heel

belangrijk. Zij wil zelf een gezin

stichten dat sterk in het evangelie

staat. En ze wil dan alles doen waar



Toen een vriendin Amy
Valentine (rechts) met het

evangelie in aanraking

had gebracht, heeft

Michelle Broczek (links)

haar gesteund en vriend-

schap met haar gesloten.



ze nu zelf niet toe in staat is, zoals

gezinsgebed en gezinsavond.

CHRISTELIJKE LIEFDE

Amy blijft thuis over het evan-

gelie praten, en ze hoopt dat haar

voorbeeld en activiteit in de kerk

een goede invloed zullen hebben. Ze

blijft actief door te bidden, en put

kracht uit het programma van de

jongevrouwen.

Amy is nu een lauwermeisje, en

ze heeft een project uitgekozen om
dichter bij Christus te komen. 'Dit

jaar wil ik Jezus Christus beter leren

kennen', zegt ze. Omdat Amy weet

dat ze op Hem moet gaan lijken om
Hem beter te leren kennen, heeft

ze met behulp van de Schriften

een lijst gemaakt met alle eigen-

schappen van Christus die ze kon

bedenken. Een aantal van die

eigenschappen zijn geloof, naasten-

liefde en edelmoedigheid. Ze pro-

beert die eigenschappen een voor

een te ontwikkelen.

Voor anderen in haar situatie

heeft Amy het volgende advies.

'Studeer heel hard', zegt ze. 'Krijg

zelfkennis en een getuigenis van het

evangelie. Reken niet op anderen,

want het is jouw verantwoorde-

lijkheid. Vertrouw altijd op onze
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hemelse Vader. Hij zal je de kennis

en de zegeningen geven die je nodig

hebt.'

DOOR LIEFDE GEÏNSPIREERD

De jongevrouwen in haar wijk zijn

het er allemaal over eens: Amy
verricht veel liefdewerk. 'Iedereen

zou een vriendin moeten hebben die

zo aan het evangelie is toegewijd als

'. Amy (tweede van links), Michelle

(in het midden) en de

andere jongevrouwen

in de ring praten met

anderen over het

evangelie en geven

hun getuigenis.

Amy. Ze heeft het evangelie lief',

zegt Kelly Butters, die net van de

jongevrouwen naar de zustershulp-

vereniging is overgegaan.

Vanaf het moment dat ze het

evangelie ontving, heeft Amy het

verlangen gehad om er met anderen

over te praten. Zij, Michelle en de

andere jongevrouwen in hun ring

hebben anderen begeleid, en ze

blijven over het evangelie praten en

hun getuigenis geven.

Omdat Jaslyn vijf jaar geleden

op haar geloof vertrouwde, is het

leven van Amy nu veranderd. En

vele anderen worden door het

voorbeeld en het getuigenis van

Amy gezegend. D

UITNODIGING
voor jou r

wil je andere jonge-

vrouwen helpen zodat

ze het komende jaar

weer actief worden in de kerk? Je

kent vast wel een meisje dat

minderactief, pas gedoopt of nog

geen lid is. Wij vragen je om
contact op te nemen met een

andere jongevrouw en haar over

het evangelie van Jezus Christus te

vertellen, zodat zij zich ook kan

verheugen in de heerlijke, hemelse

zegeningen. (...) Bedenk dat als

ieder van jullie op deze uitnodiging

ingaat en er maar één terugbrengt,

er volgend jaar tweemaal zoveel

actieve jongevrouwen zijn! Laat je

door de Heilige Geest leiden. Je

ouders en je leidsters zullen je ook

helpen, zodat je weet wat je moet

doen en hoe je het moet doen.'

(Zie Margaret D. Nadauld, alge-

meen JV-presidente, 'Een Trooster,

een Gids, een Getuige', Ltahona,

juli 2001, blz. 111.) D
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Wij kunnen essentiële dingen leren door wat
we horen en zien, en vooral door wat we
voelen, zoals ingefluisterd door de Geest.

Ouderling Richard G. Scott

van het Quorum der Twaalf Apostelen

Het is mijn bedoeling om je te helpen

bij het vinden van vreugde en geluk

terwijl je iets maakt van je leven. Als je

die vreugde al hebt, dan is mijn bood-

schap een bevestiging van wat je al

hebt geleerd en toegepast. Als je die

vreugde nog niet hebt, kun je die constante, eeuwige

vreugde alsnog krijgen als je je houdt aan een aantal

waarheden die ik noem.

Ten eerste zal ik een beginsel noemen dat ons, als we

het begrijpen en toepassen, veel zegeningen zal geven.

Het is eenvoudig uit te leggen en te begrijpen. Maar je

moet wel wat doen om er volledig van te profiteren. Je

kunt essentiële waarheden leren, waardoor je grote,

eeuwige vreugde kunt ontvangen en je leven produc-

tiever en zinvoller wordt:

Ik zal er voortdurend naar streven om te leren van wat ik

hoor, zie en voel.

Ik zal de belangrijke dingen die ik leer, opschrijven en doen.

Je kunt essentiële dingen leren door wat je hoort en

Ziet, en vooral door wat je voelt, zoals ingefluisterd door

de Geest. De meeste mensen beperken hun leermo-

menten voornamelijk tot wat ze horen of lezen. Wees

verstandig. Oefen je in leren aan de hand van wat je ziet

en vooral aan de hand van de gevoelens die de Heilige

Geest je ingeeft. Streef er oprecht naar om te leren aan

de hand van wat je ziet en voelt. Oefening baart kunst.

Vraag vol vertrouwen om hulp daarmee. Leefde gedrags-

normen na, zodat je die hulp ook verdient. Probeer de

influisteringen te herkennen. Noteer de belangrijke

dingen die je van de Geest leert op een veilige plek. Als

je bijzondere indrukken opschrijft, zul je merken dat je er

meer krijgt. De kennis die je vergaart, kun je de rest van

je leven gebruiken. Streef er altijd naar om de leiding van

de Geest te herkennen en er gehoor aan te geven— dag
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en nacht, waar je ook bent en wat je ook doet. Wees

dankbaar voor de ontvangen hulp en wees gehoorzaam.

Dan kun je steeds meer van de Geest leren. Dan kan de

Heer je leiden en kan Hij je helpen om andere talenten

te gebruiken die eerst verborgen waren.

Als ik de macht had om het belang van dit beginsel

duidelijk over te brengen, zou ik nu kunnen stoppen, en

zou je begrijpen hoe belangrijk mijn woorden waren. Er is

inspanning en oefening voor nodig om voortdurend te

leren van wat we zien en voelen. Ik wil je aanmoedigen

om dit beginsel nu te oefenen. Ais ik een aantal funda-

mentele vragen stel die alleen jij kunt beantwoorden, wil

je dan over je antwoorden nadenken? Misschien kun je

ze opschrijven. Vraag de Heer dan weloverwogen om
hulp, zodat je zijn leiding zult herkennen. Aangezien de

Heer je niet zal dwingen, moet je de Geest door je keuze-

vrijheid de kans geven om je wat te leren. Blijf naar zijn

Noteer de belangrijke dingen die ie van de Geest

leert op een veilige plek. Als je bijzondere indrukken

opschrijft, zul je merken dat je er meer krijgt.

leiding streven. Ik zal enkele manieren noem om je

verlangens te verwezenlijken. Ik zal ook zeggen wat je

kan motiveren om krachtige prestaties te leveren. Wat je

opschrijft over wat je voelt, is het nuttigste hulpmiddel

dat je kunt ontvangen.

Laten we beginnen. Hier zijn de vragen:

Wat zijn enkele fundamentele prioriteiten in je leven?

Wat voor moeilijkheden ondervind je bij je pogingen om je

dromen en verlangens te verwezenlijken?

Wat voor belemmeringen kom je tegen waardoor je voor-

uitgang gehinderd wordt?

Waardoor word je gemotiveerd om verleidingen te over-

winnen en rechtschapen te leven, zodat de Heer je kan leiden

en sterken?

Als je over de rest van mijn raad nadenkt, probeer dan

de influisteringen van de Geest te herkennen die een

persoonlijke boodschap van de Heer bevatten. Ik richt

me nu tot ieder van jullie alsof we een persoonlijk

gesprek hebben om elkaar over onze zuiverste gevoelens

te vertellen — zoals twee mensen kunnen doen als er

wederzijds vertrouwen en een gemeenschappelijke

geloofsovertuiging is.

De fundamentele motivatie voor sommige mensen is

populariteit door populair gedrag. Anderen, die verstan-

diger zijn, worden gemotiveerd door liefde voor de

Heiland en zijn waarheid. Zij zijn bereid om ondanks

verleidingen de juiste beginselen te hanteren. Ik zal de

gevolgen hiervan illustreren.

Onlangs maakte ik kennis met een intelligente

jongeman die uitstekende ouders had. Hij heeft uitzon-

derlijke hulpmiddelen en geestelijke bronnen tot zijn

beschikking. Hij weet niet of hij op zending moet

gaan. Hij gaat naar een school voor beroepsonder-

wijs omdat dat makkelijker is dan de universiteit.

In zijn vrije tijd doet hij alleen wat hij leuk vindt.

Hij werkt niet, omdat er geen noodzaak toe is,

en omdat hij anders minder tijd voor zijn

pleziertjes heeft. Hij heeft aan het seminarie

deelgenomen, maar zonder zich af te vragen hoe hij de

kennis kan toepassen. Uiteindelijk vroeg ik hem:



'Mag ik openhartig tegen je zijn? Ik wil je niet

kwetsen, maar ik wil je iets duidelijk proberen te maken.

Je neemt nu beslissingen die jou redelijk lijken. Je lijkt

precies te krijgen wat je wilt: een makkelijk leven met

veel plezier en weinig opoffering. Dat kun je een tijdje

doen, maar je beseft niet dat iedere beslissing je toekomst

beperkt. Je schuift veel mogelijkheden en opties terzijde.

De tijd zal komen, en is niet veraf, dat je de rest van je

leven dingen zult doen die je niet wilt, op plaatsen zult

zijn waar je niet wilt zijn, omdat je je niet goed hebt voor-

bereid. Je maakt geen gebruik van je mogelijkheden.'

Ik zei dat alles wat ik nu belangrijk vind, in het

zendingsveld vorm heeft gekregen. Zendingswerk is niet

iets wat we voor onszelf doen. We hebben onze

keuzevrijheid. We mogen zelf kiezen. Maar de

meeste groei en voorbereiding op de toekomst

vindt tijdens een zending plaats. Daar ligt de

nadruk op andere mensen, en niet op onszelf.

Daar komen we dichter tot de Heer en Ieren we

zijn leringen kennen. Daar zijn mensen die wel

interesse in de boodschap hebben, maar de waarde

ervan niet kunnen inschatten. Door gebed,

vasten en ons getuigenis proberen we

het leven van anderen te veranderen.

Dat is het resultaat als een zending

onzelfzuchtig wordt vervuld. En

daar kunnen velen van getuigen.

Ik kreeg de ingeving om deze

jongeman een zegen te geven. Toen

hij de kamer uitliep, bad ik vurig of

de Heer hem wilde zegenen, en dat

hij de juiste keuzes zou doen. Anders

zou zijn vooruitgang worden beperkt en

zijn geluk worden uitgeschakeld.

Denk ook eens na over een heel ander

voorbeeld van een andere jongeman.

Door de jaren heen heb ik gezien hoe

zijn ouders hem van jongs af aan hebben

geleerd de geboden van God standvastig

na te leven. Door hun voorbeeld en hun

onderricht hebben zij hem, en hun andere kinderen, in

de waarheid grootgebracht. Zij stimuleerden de ontwik-

keling van discipline en offerbereidheid om goede doelen

te bereiken. Deze jongeman ging zwemmen om die eigen-

schappen in zijn karakter te vormen. De training vroeg in

de ochtend vereiste discipline en opoffering. Na verloop

van tijd blonk hij uit in die sport.

Toen kwamen de obstakels— bijvoorbeeld kampioen-

schappen op zondag. Zou hij eraan meedoen? Zou hij

zwemmen op zondag rechtvaardigen, zodat zijn team het

kampioenschap kon halen? Nee, hij gaf niet toe, zelfs niet

toen hij door zijn vrienden onder druk werd gezet. Hij

werd bespot en zelfs lichamelijk mishandeld. Maar hij gaf

niet toe. De afwijzing van zijn vrienden, de eenzaam-

heid en de spanningen brachten verdriet en

tranen. Maar hij gaf niet toe. Hij leerde uit eigen

ervaring wat wij allemaal moeten leren — de

realiteit van de raad van Paulus aan Timoteüs

'Allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen

leven, zullen vervolgd worden' (2 Timoteüs

3:12). Ik heb in de loop der jaren

gezien hoe door deze rechtschapen

manier van leven een patroon is

ontstaan — voortgekomen uit

honderden juiste beslissingen,

sommige onder moeilijke

omstandigheden — dat heeft

bijgedragen tot een sterk en

hoogwaardig karakter. En nu,

als zendeling, wordt hij door zijn

collega's gerespecteerd vanwege

zijn werklust, zijn evangelie-

kennis, zijn vastberaden toewij-

ding en zijn vastbeslotenheid om

Hoe kun je meer inzicht krijgen en

meer hulp door de sluier

ontvangen om je verlangens te

verwezenlijken? Hier zijn acht van

de vele hulpmiddelen.



het evangelie te verkondigen. Een jongeman die

eerder door vrienden werd afgewezen, is nu een

leider onder vrienden.

Schuilt er in deze voorbeelden een bood-

schap voor jou? Hoe kun je meer inzicht

krijgen en meer hulp door de sluier

ontvangen om je verlangens te verwezen-

lijken? Ik wil je aan acht van de vele hulp-

middelen herinneren.

TEN EERSTE: GELOOF IN JEZUS CHRISTUS

Het blijft altijd nodig om de grens van onze kennis en

ons getuigenis te overschrijden en ons in de schemering

van het geloof te begeven. Er zal van je verwacht worden

dat je geloof oefent in waarheden die je nog niet door

eigen ervaring of door het getuigenis van de Heilige

Geest hebt kunnen bewijzen.

Oefen geloof in Jezus Christus en in zijn oneindige

vermogen om ons te zegenen. Geloof leidt tot werken,

tot het bereiken van doelen, ook als er weinig bewijzen

voor hoop of succes zijn. Geloof is standvastig

vertrouwen in de waarheid. Daarom is het een kracht-

bron waarmee eenvoudige, belangrijke waarheden

kunnen worden geleerd, die dankzij datzelfde geloof

kunnen worden nageleefd. Eeuwig geluk is geworteld in

de onveranderlijke waarheid die door middel van geloof

wordt nageleefd.

TEN TWEEDE: LEIDENDE BEGINSELEN

Je hebt waarschijnlijk een aantal leidende beginselen

vastgesteld voor je leven. Zo niet, begin daar dan nu mee.

Met dergelijke normen zul je niet door omstandigheden

of spanningen verkeerde beslissingen nemen. Door de

beginselen die je wilt naleven, zul je op het rechte pad

blijven. Baseer ze op de leringen van Jezus Christus. Als

je je leidende beginselen gebruikt, wees dan eerlijk tegen-

over jezelf. Verdriet, teleurstelling en gebrek aan presta-

ties zijn het gevolg als iemand oneerlijk tegenover

zichzelf of de Heer is.

Breng je beginselen nooit in gevaar. Kracht en veiligheid

Oefen geloof in Jezus Christus en in zijn oneindige

vermogen om ons te zegenen. Geloof leidt tot werken,

tot het bereiken van doelen, ook als er weinig

bewijzen voor hoop of succes zijn.

zijn het gevolg als we er geen uitzonderingen op maken.

Hoe gerechtvaardigd het ook lijkt om er door omstan-

digheden van af te wijken, doe dat niet. Door berede-

neren kan iemand een waar beginsel verdraaien om
er ongeldige uitzonderingen mee te rechtvaardigen.

Beredeneren is Satans manier om ons van de waarheid af
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te leiden. De moeilijkheden in het leven

beginnen als kleine afwijkingen van de

normen op basis van omstandigheden

gerechtvaardigd worden. Mensen die

zich alleen met het heden bezighouden,

nemen beslissingen die op omstandig-

heden of op verleidingen door anderen

gebaseerd zijn. Dergelijke mensen zullen

uiteindelijk de eeuwige wet overtreden

en de grote mogelijkheden in het leven

ondermijnen. Soms lijken ze voordeel te

behalen, maar dat is slechts tijdelijk. Zij

verliezen alles waardoor zij eeuwig geluk

kunnen verkrijgen. Als wij ons op de

waarheid concentreren, zullen we succes

hebben en gelukkig zijn.

TEN DERDE: HET GEBED

Je hebt gemerkt dat het gebed een bron van troost,

leiding en kracht kan zijn. In het dagelijks leven zijn we

soms geneigd om gehaaste, plichtmatige gebeden op te

zeggen die geen waarde hebben. Gebeden die troost,

leiding en innerlijke kracht tot gevolg hebben, zijn met

het gebed van Enos te vergelijken. Hij heeft gezegd dat

het belangrijk is om met 'geloof in Christus' te bidden en

ijverig 'in het onderhouden [van zijn] geboden te zijn

(Enos 1:8, 10). Uit de volgende woorden van Enos blijkt

hoe we om iets belangrijks kunnen bidden:

'Mijn geloof [werd] in de Heer onwankelbaar; en menig-

maal streed ik lang met Hem in het gebed. (. . .)

'En nadat ik had gebeden en mij met alle ijver ingespannen,

zeide de Heer tot mij: Wegens uw geloof zal Ik uw wensen

vervullen' (Enos 1:11-12; cursivering toegevoegd)

.

Als je de Heer op die manier iets vraagt, zul je vaak

veel meer begrip en hulp ontvangen dan je had

verwacht.

TEN VIERDE: DE SCHRIFTEN

De Schriften zijn een uitstekende bron van begrip en

kracht als wij ze met geloof in de Heiland overdenken. Ze

ondersteunen ons geloof in de waarheid.

Als de geopenbaarde waarheden ijverig

worden toegepast, worden ze een belang-

rijke bron van motivatie. Dan zullen we

meer moed hebben om het goede te

doen. Dan zullen we meer discipline

hebben om de belangrijkste prioriteiten

na te leven.

In de Schriften wordt duidelijk beves-

tigd dat we, als we de waarheid trouw

naleven, door inspiratie zullen weten wat

we moeten doen. En waar nodig zullen

we ook kracht van God ontvangen. Als

je erover nadenkt hoe de vaardigheden

van anderen door de Heer versterkt zijn,

zodat zij hun moeilijkheden, twijfels en

problemen konden overwinnen, zal de

Heilige Geest tot je getuigen dat dit echt gebeurd is. Dan

zul je weten dat jij ook dergelijke hulp kunt ontvangen.

TEN VIJFDE: TEMPELWERK

Tempelwerk is ook een belangrijke manier om de

eeuwige waarheden te begrijpen en na te leven. Alleen als

we de volledige tempelverordeningen ontvangen en de

verbonden naleven die we daar sluiten, kunnen we de

hoogste graad van heerlijkheid en de grootste mate van

eeuwig geluk ontvangen. Tempelbezoek heeft een rustge-

vende, kalmerende en vertroostende invloed die gemoeds-

rust en tevredenheid tot gevolg heeft. Dan zullen we

inspiratie en antwoord op onze gebeden ontvangen. De

bijbehorende familiehistorische werkzaamheden hebben

soortgelijke zegeningen tot gevolg.

TEN ZESDE: ZEDELIJKE REINHEID

Je doel om zedelijk rein te zijn, is van essentieel belang

voor je eeuwige geluk. Door je dagelijkse beslissingen

bepaal je of je dat doel zult bereiken. Put kracht uit de

wetenschap dat je alles kunt doen wat de Heer van je

verwacht. Als je om de nodige kracht vraagt, zal Hij je

helpen om dit gebod te onderhouden. Als je je uiterste best

AUGUSTUS
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Je hebt een vredige, stille plek nodig

waar je je zo nu en dan kunt terug-

trekken om diep na te denken en waar

de Heer richting aan je leven kan

geven, leder van ons behoort van tijd

tot tijd te controleren of hij nog op

koers ligt.

doet, zul je door je vertrouwen in Hem alle

hindernissen kunnen overwinnen.

TEN ZEVENDE: VOORTDUREND

HARD WERKEN

Hard werken is een beginsel van

geluk. We moeten de beginselen van de

waarheid gewillig naleven, en erop

vertrouwen dat de Heer ons zo nodig zal helpen. Wij

moeten allemaal leren dat belangrijke prestaties grote

inspanningen vereisen. Onze Vader zal de regels van zijn

eigen plan niet schenden. Hij zal geen eeuwige zege-

ningen verlenen aan mensen die de prijs daarvoor niet

willen betalen.

TEN ACHTSTE: GOEDE MUZIEK

Door goede muziek, vooral door geestelijke muziek,

kunnen we geestelijke zaken beter begrijpen. Goede

muziek is opbouwend en wakkert gewillige gehoorzaam-

heid aan. We worden erdoor in staat gesteld om de

influisteringen van de Heilige Geest te ontvangen.

Vermijd slechte muziek.

Ik ben bang dat het erop lijkt dat ik in ons persoonlijk

onderhoud een preek heb gehouden. Vergeef me alsje-

blieft. Dat was niet de bedoeling. Ik wil je alleen graag

vertellen waardoor ik zoveel geluk heb ontvangen en een

zinvol leven leid.

Ik wil tot slot nog één suggestie meegeven. Sommige

plekken zijn heilig. Daar is het gemakkelijker om de leiding

van de Heilige Geest te herkennen. De tempel is zo'n plek.

Door de manier waarop wij ons gedragen en respect tonen,

kunnen ook andere plekken heilig zijn. Je

hebt een vredige, stille plek nodig waar je

je zo nu en dan kunt terugtrekken om
diep na te denken en waar de Heer rich-

ting aan je leven kan geven. Het is

misschien moeilijk om in het drukke,

dagelijkse leven tijd voor meditatie te

vinden. Maar als we even nadenken,

zullen we begrijpen dat, hoe hard we ook

vooruitgaan, het niets zal uitmaken als we

ons op de verkeerde weg bevinden. Ieder

van ons behoort van tijd tot tijd te

controleren of hij nog op koers ligt. Doe je

voordeel met de volgende inventarisatie,

en wacht daar niet te lang mee:

Wat zijn mijn grootste prioriteiten?

Hoe gebruik ik de mij toegewezen tijd? Gebruik ik die tijd

om mijn hoogste prioriteiten na te streven?

Is er iets waarvan ïk weet dat ik het niet zou moeten doen?

Zo ja, dan zal ïk daar nu mee ophouden.

Ik dank je oprecht dat je deze boodschap hebt willen

overdenken en dat je je indrukken hebt willen

opschrijven. Door rechtschapen te leven, zul je anderen

tot zegen zijn. Ik heb het gevoel dat je de dingen die we

hebben besproken al doet of zult doen. Ik heb het aller-

belangrijkste tot het laatst bewaard.

Ik getuig plechtig dat God de Vader leeft, dat zijn plan

volmaakt is. Ik getuig dat als je in gebed gaat, je gebeden

beantwoord zullen worden. Ze worden het beste beant-

woord als wij een gebroken hart en een berouwvolle

geest hebben. Ik weet dat ik op een dag geoordeeld zal

worden naar de manier waarop ik van mijn kennis van

Jezus Christus getuig. Daarom getuig ik plechtig dat het

plan van geluk van onze hemelse Vader door zijn

verzoening zal slagen. Satans plan is tot falen gedoemd.

Ik weet dat Jezus Christus leeft. Ik getuig plechtig dat Hij

leeft en dat Hij jou liefheeft. Door je gehoorzaamheid zal

Hij je helpen met het vinden van geluk. D
Naar een toespraak, gehouden tijdens een devotional aan de

Brigham Young University op 23 januari 2001.
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UIT HET ARCHIEF

Ze zullen u liefhebben
Ouderling LeGrand Richards (1 886-1 983)

Voordat ik als jongeman tot diaken werd geor-

dend, hielden twee teruggekeerde zendelingen

eens in een avondmaalsdienst een toespraak

waarin ze verslag deden van hun zending in de

zuidelijke staten. Toen de dienst was afgelopen,

had ik het gevoel dat ik naar ieder

zendingsgebied in de wereld gestuurd

kon worden.

Toen ik thuiskwam, ging ik naar

mijn kamer, knielde neer en vroeg de

Heer om me te helpen, zodat ik op

zending zou kunnen gaan als ik oud

genoeg was. En toen de trein het

station van Salt Lake City verliet,

en ik op weg naar Nederland ging,

waren de laatste woorden die ik

tegen mijn dierbaren sprak: 'Dit is de

gelukkigste dag van mijn leven.'

maar het is veel moeilijker om u te zien vertrekken.' Toen

dacht ik dat ik begreep wat president Lund had bedoeld

toen hij zei: 'Ze zullen jullie liefhebben.'

Ik ging afscheid nemen van een man. Hij

stond kaarsrecht, gekleed in het uniform van zijn

land. Hij knielde neer en nam mijn

hand in de zijne. Hij kuste mijn hand

en die werd door tranen overspoeld.

En toen dacht ik dat ik begreep wat

president Lund had bedoeld.

LIEFDE VOOR DE ZENDELINGEN

Voordat ik vertrok sprak president

Anthon H. Lund (1844-1921), die

toen raadgever in het Eerste Presi-

dium was, tot de zendelingen die

vertrokken. Hij zei: 'De mensen

zullen jullie liefhebben. (...) De mensen zullen jullie lief-

hebben omdat je hun iets te bieden hebt.' Dat begreep ik

toen niet, maar voordat ik Nederland verliet, nam ik

afscheid van de heiligen en van de bekeerlingen die ik tot

de kerk had gebracht. Ik vergoot duizenden tranen —
veel meer dan de tranen die ik vergoot toen ik van mijn

dierbaren thuis afscheid nam.

In Amsterdam ging ik bijvoorbeeld naar een gezin

waar ik als eerste zendeling kwam. Toen de moeder mij

aankeek, rolden de tranen over haar wangen en zei ze:

'Broeder Richards, het was moeilijk om mijn dochter een

aantal maanden geleden naar Zion te zien vertrekken,

Ouderling LeGrand Richards

is als presiderende bisschop

en vervolgens als lid van

het Quorum der Twaalf

Apostelen werkzaam

geweest. De schrijver van

het boek Een wonderbaar

werk en een wonder stond

in de kerk bekend om
zijn liefde voor het

zendingswerk.

DE VREUGDE VAN ZENDINGSWERK

Ik heb veel met de zendelingen

samengewerkt. Ik ben vier keer

op zending geweest en heb twee

zendingsgebieden gepresideerd. En

ik heb veel zendingsgebieden be-

zocht. Ik luister graag naar het getui-

genis van die jonge zendelingen. Een

jongeman uit Oregon zei tijdens een

getuigenisdienst dat er geen bedrijf

in de wereld was dat hem genoeg zou

kunnen betalen om zijn zending af te

breken.

Ik heb een keer een brief van een

zendeling uit Idaho gekregen. Hij schreef:

'Er is geen fijner werk dan zendingswerk. (...) Mijn

leven is aan de Heer gewijd. Mijn hart stroomt over

en de tranen van vreugde stromen uit mijn ogen. Er is

niets zo prachtig als de vreugde en het succes van

zendingswerk.'

Na al mijn zendingswerk zou ik geen jongen willen

opvoeden die niet op zending zou gaan, voor zijn eigen

bestwil en omdat ik vind dat de wereld het recht heeft

om de waarheden van het evangelie te leren kennen. Q
Naar een toespraak, gehouden tijdens de algemene

oktoberconferentie van 1 978.
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V I VI Vi

Woo
I • • • • • • • ••••••••••••• ••••••

Hoc kan ik mijn vrienden duidelijk maken dat ik een christen ben?

Sommige vrienden zeggen dat ik niet in Jezus Christus geloof omdat ik lid

van de kerk ben. Wat ik ook zeg, het maakt niets uit. Wat kan ik doen?

De antwoorden gelden als leidraad en niet als officiële uitspraak over de leerstellingen van de kerk.

LIAHONA'5 ANTWOORD
Als je vrienden blijven volhouden

dat je niet in Jezus Christus gelooft

omdat je lid van de kerk bent, kan

het zijn dat ze slechts herhalen wat

ze van anderen hebben gehoord die

niet begrijpen wat wij geloven of die

bevooroordeeld zijn. Als leden van

de kerk krijgen we soms met onbe-

grip en vooroordelen te maken.

Als je ervan wordt ^.. -

beschuldigd dat je als

heilige der laatste

dagen geen christen

bent, kun je je geloof

in de Heiland uitleggen en je getui-

genis van Hem geven. Je vrienden

herkennen misschien de ware aard

van jouw toewijding.

Sommige mensen die dergelijke

beschuldigingen uiten zijn echter niet

alleen onwetend. Ze willen met ons in

discussie gaan. Als jouw vrienden in

die categorie vallen, kun je uitleg-

gen wat je gelooft en je getuigenis

geven, maar waarschijnlijk horen

ze niet eens wat je zegt. Als dat

het geval is, kun je door je

gedrag laten zien dat je

inderdaad een volgeling

van Jezus Christus

bent.

De Heiland heeft gezegd:

'Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij

mijn geboden bewaren' (Johannes

14: 15) ; 'Een nieuw gebod geef Ik u,

dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u

liefgehad heb, dat gij ook elkander

liefhebt. Hieraan zullen allen

weten, dat gij discipelen van Mij

zijt, indien gij liefde hebt onder

elkander' (Johannes 13:34-35);

'Gij zijt mijn vrienden, indien gij

doet, wat Ik u gebied' (Johannes

15:14). Het beste, en vaak enige,

getuigenis dat je kunt geven is de

manier waarop je leeft. Door

de goede levenswijze van de

leden valt de kerk tegen-

woordig in de wereld

meer welwillendheid

ten deel dan ooit

tevoren.

L I A H O N A
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ANTWOORDEN
VAN LEZERS

Daden zijn beter dan woorden.

De mensen zullen begrijpen dat onze

kerk de Kerk van Jezus Christus is als

wij trouw Jezus Christus volgen en

een oprecht hart en een nederige

houding hebben; als wij het evan-

gelie naleven en christelijk zijn; als

wij op Hem proberen te lijken en een

goed voorbeeld zijn.

Shu Yang Wen

|| Wijk Chia Yi 1

Ring Tainan (Taiwan)

f

Volg de raad in Leer en

Verbonden 11:21 op, en probeer het

woord van de Heer te verkrijgen. Als

je dat doet, zul je gezegend worden

met 'de macht Gods om mensen te

overtuigen'. En dan zul je zeker

troost en leiding ontvangen.

iiftitfiimr 1 Masaki Keikyu

Wijk Gokiso

Ring Nagoya (Japan)

Wat onze vrienden ook zeggen,

het is belangrijk dat wij standvastig

blijven in ons getuigenis dat we lid

van de ware kerk zijn en dat we de

ware en levende God en zijn Zoon,

Jezus Christus, dienen. Ik ben over-

tuigd van het volgende: 'Alles heeft

zijn uur en ieder ding onder de

hemel zijn tijd' (Prediker 3:1). Er zal

een tijd komen dat onze vrienden

meer over de kerk willen weten. Ons

voorbeeld, ons getuigenis en onze

standvastigheid zijn van groot

belang.

Jeoffrey N. Nool

Gemeente Paniqui 1

District Paniqui (FUipijnen)

Ik ben op zending en ik streef

ernaar om een levend getuigenis te

zijn dat Jezus de Christus is — dat

Hij daadwerkelijk leeft. Als we ons

getuigenis op die manier geven,

wordt ons beloofd dat 'de Heilige

Geest zal worden uitgestort om
getuigenis te geven van alles, wat gij

ook zult zeggen' (LV 100:8).

Zuster Loravella Abelo Ranque

Zendingsgebied Olongapo

(FUipijnen)

Als wij, net als de Heiland,

iedereen liefhebben, onze vijanden

tot zegen zijn en de behoeftigen

bezoeken, zullen we als ware volge-

lingen van Jezus Christus erkend

worden.

Kelepi To'a Fameitau

Wijk East Lakes

(Tongaanstalig)

Ring Sydney-Hyde Park

(Australië)

Om mijn vriendinnen ervan te

overtuigen dat ik een christen ben,

kan ik door mijn voorbeeld laten

zien dat ik God en Jezus Christus

liefheb. Ik kan in gebed gaan, en ik

kan mijn vriendinnen aanmoedigen

om de waarheid door middel van

Heiligen der
laatste dagen
zijn christenen

1^e grootste misvatting is datD wij geen volgelingen van

Jezus Christus zijn. Die

beschuldiging wordt voortdurend

tegen ons geuit. Er schuilt geen

enkele waarheid in. Als er ergens

op aarde mensen in Jezus

Christus geloven, dan zijn het wel

de leden van deze kerk. De kerk

draagt zijn naam. Hij is het

middelpunt van al onze aanbid-

ding. Het [idee dat we geen chris-

tenen zijn] is een wijdverbreide

misvatting die echter langzaam

maar zeker verdwijnt. Er vinden

veranderingen plaats; we worden

nu meer geaccepteerd dan ooit

tevoren. Ik ben van mening dat

dit het geweldige tijdperk van

welwillendheid ten opzichte van

de kerk is.' (President Gordon B.

Hinckley, 'Inspirerende raad',

De Ster, juni 1999, blz. 3-4.) D
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gebed te leren kennen. Ik weet dat ik

door mijn voorbeeld, geloof, liefde en

gehoorzaamheid kan laten zien dat

ik een christen ben.

Maja Saparbekovna Bisembina

Gemeente Nachodka

Zendingsgebied Wladiwostok

(Rusland)

Ons gedrag is belangrijker dan onze

woorden. Er waren veel mensen die

niet geloofden dat Jezus Christus de

Messias was, maar door zijn volmaakte

voorbeeld, liefde, dienstbetoon, vrien-

delijkheid, nederigheid en naasten-

liefde liet Hij duidelijk de waarheid

zien. Wij kunnen hetzelfde doen door

altijd en overal een licht voor anderen

te zijn. (Zie Mosiah 18:9.)

- Ouderling Meivin Dorian

Rodas López

Zendingsgebied San Pedro-Sula

(Honduras)

WIL

Het beste wat ik voor mijn vrien-

dinnen kan doen, is ze uitnodigen om
naar de kerk te komen. Ik kan ook

voor ze vasten en bidden en mijn

getuigenis geven. Ik weet dat God

mijn vriendinnen duidelijk zal maken

wat Jezus Christus voor ons betekent

en wat Hij met ons voor heeft.

1 Richelle M. Miguel

' Gemeente Echague l

District Alicia (Filipijnen)

Ik probeer mijn vriendinnen

duidelijk te maken dat als ik niet in

Jezus Christus geloofde, ik niet naar

de zendelingen had geluisterd toen

God ze naar mij toe stuurde om me

in het evangelie te onderwijzen. Dan

zou ik de Heilige Geest niet gevoeld

hebben en zou ik geen lid van de

kerk zijn geworden.

Marina Vladimirovna

Chlapova

Gemeente Nachodka

Zendingsgebied Wladiwostok

(Rusland)

Als mijn vriendinnen vraagtekens

bij mijn geloof in de Heiland zetten,

nodig ik ze uit voor een activiteit die

in het teken van Jezus Christus staat,

zoals een doopdienst. Ik leen dan

ook wat materiaal uit de mediatheek

wat ze kunnen lezen. Maar als eerste

zal ik bidden dat de Geest hun hart

zal raken.

fi
Esther N. Ninedeys

I Gemeente Calabar 1

I
District Calabar (Nigeria)

I

In zo'n situatie zou ik zeggen dat

het gebed de beste manier is om
erachter te komen of mijn geloofs-

overtuiging juist is. Dan zou ik voor-

stellen om samen te bidden en onze

hemelse Vader te vragen of mijn

geloofsovertuiging juist is. Door

middel van het gebed maakt Hij de

waarheid aan ons bekend.

Reyna Guadalupe

Orozco Portillo

Wijk Las Huertas

Ring Culiacdn-Tamazula

(Mexico)

f^ 5*1

)

Wij moeten ons uiterste best doen

om ervoor te zorgen dat ons getui-

genis anderen raakt. We moeten een

voorbeeld zijn in ons taalgebruik,

onze levenswijze, onze kleding en

ons uitgaansleven. Anderen geloven

ons misschien niet meteen, maar op

een dag zullen ze zich het erfgoed

van geloof herinneren dat we hun

door ons voorbeeld hebben gegeven.

Lucia Cecilia Pérez

Wijk Unión 2

Ring Trelew-Noord

(Argentinië)

VRAAG EN ANTWOORD is een

rubriek voor jongeren. Wij hopen altijd

een representatieve selectie uit ant-

woorden van jongeren uit veel verschil-

lende landen te kunnen publiceren.

Stuur je antwoord niet later dan

l september 2002 naar QUESTIONS
AND ANSWERS 09/02, Liahona,

Floor 24, 50 East North Temple

Street, Salt Lake City, UT 84150-

3223, USA; of e-mail het naar

cur-liahona-imag@ldschurch.org. Je

kunt je antwoord typen of duidelijk

schrijven in je eigen taal. Je antwoord

komt alleen voor publicatie in aanmer-

king als je je volledige naam, leeftijd,

adres en wijk/ring (of gemeente/

district) vermeldt. Stuur alsjeblieft een

foto van jezelf mee; die foto wordt niet

teruggestuurd.

VRAAG: Soms lijkt het zo moeilijk om te

bepalen wat goed en wat slecht is.

Waarom geeft de kerk ons niet een lijst

waarop precies staat wat ïk wel en niet

mag? D
LIAHONA
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KERKNIEUWS
DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN • AUGUSTUS 2002

Nieuwe grenzen en nieuwe presidenten

van zendingsgebieden

In juli hebben ruim 110 zendingspresidenten en hun dingsgebied Lissabon. Het overgebleven gedeelte van het

vrouw hun zendingsgebied vaarwel gezegd, waarna zij zendingsgebied Lissabon-Noord is bij het zendingsgebied

naar huis zijn gegaan. Hun plaats is ingenomen door Porto gevoegd.

nieuwe presidenten, die enthousiast aan hun taak zijn Volgens ouderling Charles Didier van het Presidium

begonnen. Er zijn verschillende nieuwe zendingsgebie- der Zeventig, algemeen bestuurder van de afdeling zen-

den gevormd, en andere zijn gecombineerd, om de zestig- dingswerk, kunnen door de veranderingen meer zende-

duizend zendelingen van de kerk te kunnen plaatsen lingen in gebieden werken waar ze het hardst nodig zijn.

waar ze het hardst nodig zijn. Het zendingsgebied Vilnius (Letland) wordt nu het

Op 1 juli zijn er in de Verenigde Staten en in het westen zendingsgebied Baltische landen genoemd. Dit zendings-

van Afrika zeven nieuwe zendingsgebieden gevormd, gebied omvat de landen Letland, Estland en Litouwen.

Vijf andere zendingsgebieden zijn met aangrenzende Het hoofdkantoor bevindt zich in Riga (Letland). D
zendingsgebieden samenge-

voegd, waardoor het totale aan-

tal zendingsgebieden nu 335 is.

De nieuwe zendingsgebieden

zijn: Mesa (Arizona), Colorado

Springs (Colorado), Lubbock

(Texas) en Kennewick (Was-

hington) in de Verenigde Staten;

en de zendingsgebieden Praia

(Kaapverdië), Ibadan (Nigeria)

en Uyo (Nigeria) in Afrika.

Het zendingsgebied Wenen is

samengevoegd met het zen-

dingsgebied München en is nu

het zendingsgebied München.

De zendingsgebieden Amster-

dam, Genève en Brussel zijn tot

twee zendingsgebieden samen-

gevoegd: het zendingsgebied

Brussel en het zendingsgebied

Genève. Het zendingsgebied

Bristol (Engeland) is opgegaan

in de zendingsgebieden Bir-

mingham, Londen en Londen-

Zuid. Het zendingsgebied Pa-

dova (Italië) is in de zendings-

gebieden Milaan en Rome op-

genomen. Een groot deel van

het zendingsgebied Lissabon-

Noord (Portugal) is samenge- Boven het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo (Utah), waar de nieuwe

, , ,. wa zendingspresidenten hun instructies hebben ontvangen, wapperen de vlaggen van verschillende
voega met net zenaingsgeDiea

landen. In juli hebben ruim 110 zendingspresidenten hun zending afgerond, de nieuwe presidenten

Lissabon-Zuid en is nu het zen- zijn inmiddels aan het werk gegaan.
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Nieuwe
zendingspresidenten
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Zendingsgebied - Nieuwe president

Anchorage (Alaska) - Kent Byron Petersen

Buenos Aires-Wesf (Argentinië) - ieny R. Villarreal

Cordoba (Argentinië) - Steven Dole Ogden**

Mendoza (Argentinë) - Mario Cecilio Romero

Neuquén (Argentinë) - George Owen Stewart

Resistencia (Argentinë) - Ruben Luis Spitale

Rosario (Argentinë) - Hyde M. Merrill

Salta (Argentinë) - Marvin Edgar Turley

Mesa (Arizona) - Nigel George Wappert*

Phoenix (Arizona) - Craig Lang Booth

Tucson (Arizona) - Nog niet bekene

Little Rock (Arkansas) - John Robert Bonnemort

Baltische landen - Peter Roland Barr

Cochabamba (Bolivia) - Terry Frank Caton

La Paz (Bolivia) - Terrance Stephon Drake

Brasilia (Brazilië) - David Fredrick Babbel

Florianópolis (Brazilië) - Guilherme T. Peixoto

Fortaleza (Brazilië) - Leonel Sa Maia

Maceió (Brazilië) - Nata Crudol Tobias

Manaus (Brazilië) - Adelson de Paula Parrella

Recife (Brazilië) - Saul Rodrigues Duarte

Ribeirao Preto (Brazilië) - Henrique Sergio Simplicio

Rio de Janeiro (Brazilië) - Reinaldo de Souza Barreto

Rio de Janeiro-Noord (Brazilië) - Sandro Quatel de Silva

Salvador (Brazilië) - Lowell Richard Williams

Sao Paulo Interlagos (Brazilië) - David Cannon Marriott

Sao Paulo-Noord (Brazilië) - Richard Sherman Bangerter

Sao Paulo-Zuid (Brazilië) - F. Lynn DeBry

Anaheim (Californië) - R. Gene Moffitt

Fresno (Californië) - H. Arthur Barney

Los Angeles (Californië) - Michael Jay Partridge

Riverside (Californië) - Neil H. Christensen

Roseville (Californië) - Danel Wayne Bachman

Sacramento (Californië) - R. Craig Hansen

San Diego (Californië) - Eldon Da Ie Olsen

San José (Californië) - E. Reed Heywood

Ventura (Californië) - David James Henderson

"'f-

Zendingsgebied Kennewick (Washington)

• Zendingsgebied Colorado Springs (Colorado)

Zendingsgebied Mesa

(Arizona) *\
Zendingsgebied Lubbock (Texas)

Zendingsgebied Praia (Kaapverdië)

wRfe

Montréal (Canada) - David Olson Ulrich

Toronto-Oost (Canada) - Glen Ward Taylor

Vancouver (Canada) - Steven Harold Stewart

Praia (Kaapverdië) - Daryl Kitt Hobson

Osorno (Chili) - David López

Santiago-Noord (Chili) - Lawrence E. Corbridge

Cali (Colombia ) - Jorge Eduardo H. Trujillo

Colorado Springs (Colorado ) - C. Eugene Hymas

Denver-Noord (Colorado) - Gary Edmund Mordock

Hartford (Connecticut) - Garth A. Hanson

Santo Domingo-Oost (Dominicaanse Republiek) - Kenneth E. Hudson

Santo Domingo-West (Dominicaanse Republiek) - C. Henry Platt

Guayaquil-Noord (Ecuador) - Roger Perry Smock

Quito (Ecuador) - Lynn Shurtleff

San Salvador-Oost (El Salvador) - Henry Aldous Nelson

San Salvador-West (El Salvador) - William James Young

Birmingham (Engeland) - Richard Grant Whitehead*

Manchester (Engeland) - David Murray Fewster

Suva (Fiji) - La Ron Woolley

Tegucigalpa (Honduras) - James Johnston Wilson

Catonia (Italië) - Sebastiano Caruso

Rome (Italië) - Danie! Otto Jensen*

Hiroshima (Japan) - Bradford Berry Banks

Sapporo (Japan) - Richard & Hansen

Sendai (Japan) - Aian Money Bird

Tokyo-Zuid (Japan) - Kart Hort Bullock

Louisville (Kentucky) - Bernard E. Packard

Pusan (Korea) - Nog niet bekene

Baton Rouge (touisiana) - Dale Thomas Borgquist

Guadolajara (Mexico) - Wilford W. Andersen

Mexico-Sfad-Noord (Mexico) - Eduardo H. Ferreyro

Oaxaca (Mexico) - Felix Alberto Martinez

Pueblo (Mexico) - Robert Thomos Seeley
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Zendingsgebied

Birmingham

(Engeland)

Zendings-

Zendingsgebied Londen (Engeland)

Londen-Zuid

(Engeland)

Zendings-

gebied Porto.

(Portugal) ||

Zendingsgebied Brussel (België; /Nederland

#— Zendingsgebied München iDuitslandj/Oostenrijk

— Zendingsgebied Genève (Zwitserland)

•— Zendingsgebied Milaan (Italië)

•—-- Zendingsgebied Rome (Italië)

T
Zendingsgebied Lissabon (Portugal)

/
Zendingsgebied Ibandon (Nigeria)

V Zendingsgebied Oyu (Nigeria)

Helsinki (Finland) - Preston Blair Hoyt

Fort Lauderdale (Florida) - Wynn H. Hemmert

Parijs (Frankrijk) - Lynn Jacobsen Bennion

Toulouse (Frankrijk) - Allan Thomas Praft

Macon (Georgia) - K. Eric Gardner

Frankfurt (Duitsland) - John Laurence Manwaring

München (Duitsland) - LeRoy Samuel Wiithlin

Accra (Ghana) - John Cottam Riding

Guatemala-Stad-Midden (Guatemala) - David R. Daines Jr.

Guatemala-Stad-Noord (Guatemala) - Randy Jay Harris

Guatemala-Stad-Zuid (Guatemala) - Harold Rand Tolboe

Quetzaltenango (Guatemala) - Stuart Thorpe Waldrip

Tijuana (Mexico) - José Luis Alonso

lorreón (Mexico) - Kuit M. Alexander

Tuxtla Gutiérrez (Mexico) - Sidney Dean Goodrich

Verocruz (Mexico) - Ivan Lee Thomas

Lansing (Michigan) - L Scott Gardner

Minneapolis (Minnesota) - Peter F. Evans

Ulaanbaatar (Mongolië) - Gary Gibbons

Las Vegas (Nevada) - Lorey Larson Draper

Morristown (New Jersey) - Merrill Rex Norman

New York-Noord (New York) - Scott Smith Parker

Auckland (Nieuw-Zeeland) - Dirk Smibert

Wellington (Nieuw-Zeeland) - David Emerson Staples

Enugu (Nigeria) - Jan Gysbert Hugo

Ibadan (Nigeria) - William Hubbell Sherwood

üyo (Nigeria) - Jonothon Atwood Dibble

Oslo (Noorwegen) - Steven W. Bergstedt

Columbus (Ohio) - Steven Lynn Driscoll

Eugene (Oregon) - John Riley Cushing

Portland (Oregon) - Ario Bryan Weston

Harrisburg (Pennsylvonia) - Neils Foster I

Chiclayo (Peru) - Boyd Tobler

Lima-Oost (Peru) - Glendon Lyons Castillo

Angeles (Filipijnen) - Grant R. Brimhall

Cebu (Filipijnen) - Brent M. Wadsworth

Dovao (Filipijnen) - Miguel R. Valdez

Manilla (Filipijnen) - D. Gary Beek

Olongapo (Filipijnen) - Keifh F. Kinghorn

San Pablo (Filipijnen) - Rulon Robert Osmond

Tocloban (Filipijnen) - Frank Woyne Elggren

Boekarest (Roemenië) - Cloyton Shirl Huber

Jekatrinenburg (Rusland) - Marfell Joseph Gee

Apia (Samoa) - Rendal V. Broomhead
t

Ljubljana (Slovenië) - Ralph Carlyl Aardema

Kaapstad (Zuid-Afrika) - David Daniel Marriott

Johannesburg (Zuid-Afrika) - James Warren Fitch

Columbia (South Carolina) - LeRoy Kimball Berrert

Stockholm (Zweden) - Gary Evan Baugh

Papeete (Tahiti) - William Joseph Welsh III

Knoxville (Tennessee) - Wayne Bower Hilbig

Nashville (Tennessee) - Kenneth Lee Sorber

Dallas (Texas) - Kimel Pierce Fisher

Houston (Texas) - Moynard Robert Olsen

Houston-Oost (Texas) - Steven Ross Sutherland

Lubbock (Texas) - James Grey Larkin

Donetsk (Oekraïne) - Kay H. Christensen

Kiev (Oekraïne) - William Gillman West

Caracas (Venezuela) - Ailan Jay Webb

Kennewick (Washington) - Keifh A. Anderson

Tacoma (Washington) - John William Allen

Charleston (West Virginia) - Ronald A. Millett

* Overgeplaatst

**
Op 4 februari 2002 begonnen
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Nadruk op zendingswerk
in wijk en gemeente

Teneinde het zendingswerk van leden en zendelingen en de begeleiding reiden om in het evangelie onderwe-

van nieuwe leden te verbeteren, heeft het Eerste Presidium de ringzendin- zen te worden, onderzoekers en nieu-

gen opgeheven en de bisschoppen en gemeentepresidenten verantwoor- we leden begeleiden, de lessen voor

delijk gesteld voor alle werkzaamheden in hun unit op het gebied van nieuwe leden geven en de leden aan-

zendingswerk en behoud van bekeerlingen. moedigen om zendingswerk te ver-

richten. Roepingen worden niet meer

/T T it ervaring blijkt echter dat zen- De roeping van zendingsleider en voor een bepaalde tijd gegeven, en

\—s dingswerk het meeste succes die van wijkzendeling zijn nu een wijkzendelingen dragen geen naam-

oplevert als de leden met de zende- wijkfunctie en vallen onder de ver- plaatje.

lingen samenwerken bij het zoeken antwoordelijkheid van de bisschop of President Hinckley heeft ge-

naar onderzoekers,' heeft het Eerste gemeentepresident. Zendingsleiders zegd: 'Het is (...) de taak van ieder

Presidium op 28 februari in een brief van wijk of gemeente brengen recht- (...) om erop toe te zien dat ieder

aan de priesterschapsleiders uitge- streeks verslag uit aan de bisschop of die zich laat dopen, steun krijgt

legd om de verandering te verduide- gemeentepresident en niet aan een en de wonderbaarlijke warmte van

lijken. 'Wij vertrouwen erop dat deze ring- of districtsleider. dit evangelie van onze Heer zal

wijziging de doelmatigheid van het Ze blijven het zendingswerk in de voelen.' ('Zoek de lammeren, hoed

bekeringswerk en het behoud van be- unit coördineren. Wijk- en gemeente- de schapen', Liahona, juli 1999,

keerlingen zal bevorderen.' zendelingen blijven mensen voorbe- blz. 124.) D

Eerste kerkgebouw
in drie verschillende landen

Tiffany E. Lezvis

De eerste kerkgebouwen in Sri op diezelfde dag gestoken. Er zijn Ook zijn er open dagen aan de in-

Lanka, Servië en India zijn on- twee gemeenten in Colombo. wijding voorafgegaan, waar meer in-

langs ingewijd - een zegen voor de 'Ik ben dankbaar voor dit ant- formatie over de kerk verkrijgbaar

getrouwe heiligen in die landen. woord op onze jarenlange gebeden', was.

zei Sunil Arsecularatne, president De zendelingen kwamen in de

Sri Lanka van het district. We kijken er naar uit jaren tachtig naar dit land, dat nu

Het eerste kerkgebouw in Sri Lan- om in de toekomst een ring te vor- Servië genoemd wordt. Doordat Ser-

ka werd door ouderling John B. men.' vië het toneel blij ft van vijandigheden

Dickson van de Zeventig, tweede zijn er maar weinig voltijdzendelin-

raadgever in het presidium van het Servië gen naartoe gestuurd. Maar de leden

gebied Azië, op 2 december 2001 in Het eerste kerkgebouw in Servië zijn de kerk in deze moeilijke tijden

Colombo ingewijd. Driehonderd werd op 19 januari 2002 in Belgrado trouw gebleven,

leden uit het district Colombo (Sri ingewijd. Ouderling Douglas L. Cal- 'Voor de heiligen in Servië was dit

Lanka) en uit naburige gemeenten lister van de Zeventig, president van een beloning voor alles wat zij de laat-

woonden de inwijding bij. het gebied Europa-Oost, sprak het ste tien jaar hebben doorstaan', zegt

De kerk is nu 24 jaar in Sri Lanka, inwijdingsgebed uit. Ongeveer 150 Sladjan Mihajlovic, president van de

Het district Colombo werd op 22 ok- leden, regeringsfunctionarissen en gemeente Belgrado, over het nieuwe

tober 2000 georganiseerd, en de eer- leden uit de gemeenschap hebben de gebouw,

ste spade voor het kerkgebouw werd dienst bijgewoond. Het nieuwe gebouw is een gereno-
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Het eerste kerkgebouw in Sri Lanka is het symbool van de jarenlange gebeden van de heiligen

in Colombo. Meer dan driehonderd mensen woonden de inwijdingsdienst bij.

veerd herenhuis dat in de jaren dertig

is gebouwd. Het ligt in het centrum

van de stad en is omgeven door ver-

schillende buitenlandse ambassades.

'Dit is de ambassade van de Heer',

zegt Dragomir Savic, president van

het district Belgrado.

India

Ouderling H. Bryan Richards van

de Zeventig, president van het gebied

Azië, heeft op 2 februari 2002 het eer-

ste kerkgebouw in India ingewijd.

Het nieuwe gebouw is bestemd voor

de gemeente Rajahmundry in het dis-

trict Hyderabad. Meer dan vierhon-

derd leden hebben de inwijding bijge-

woond. Sommige leden kwamen he-

lemaal uit Bangalore, een treinreis

van tien uur.

De plaatselijke bevolking is blij met

het nieuwe gebouw. De open dag die

aan de inwijding voorafging, is door

ruim 2300 belangstellenden bezocht.

Het kerkgebouw in Belgrado, dat in januari

werd ingewijd, is een gerenoveerd herenhuis

te midden van verschillende ambassades. 'Dit

is de ambassade van de Heer', zegt Dragomir

Savic, president van het district Belgrado.

Onder leiding van Karl E. Nelson,

president van het zendingsgebied

Bangalore, werden de bezoekers in

groepen van tien tot twintig door zen-

delingen en leden door het gebouw

rondgeleid. Aan het eind van de

rondleiding hadden de bezoekers de

eerste twee zendelingenlessen ge-

hoord, geleerd wat voor rol de hulp-

organisaties in de kerk spelen, en een

Na de inwijding in februari praten de leden met elkaar buiten het gebouw van de gemeente Rajahmundry. Het is het eerste gebouw van de kerk

in India. Ruim 2300 belangstellenden hebben de open dag die aan de inwijding voorafging, bezocht.

AUGUSTUS 2002



uitnodiging ontvangen om een exem- waren lid van de kerk. De meesten zegt Padmanandam Chalanti, presi-

plaar van het Boek van Mormon te kwamen uit de omgeving. Er waren dent van de gemeente Rajahmundry.

bestellen. ook verscheidene volwassen bezoe- De gemeente Rajahmundry werd

Op de eerste zondag na de open kers. bijna twintig jaar geleden met 38 le-

dag waren er vijftig kinderen in het 'De mensen waren verbaasd over den georganiseerd. De gemeente telt

jeugdwerk. Nog geen tien daarvan dit wonder van onze hemelse Vader', nu meer dan vierhonderd leden.

In het nieuws

De eerste spadesteek voor een tempel

in Nigeria

Op 23 februari 2002 werd de eerste

spade gestoken voor de Aba-tempel

(Nigeria). Ouderling H. Bruce Stucki

van de Zeventig, president van het

gebied Afrika-West, presideerde tij-

dens de ceremonie en sprak het gebed

uit. Leden van de kerk en plaatselijke

regeringsfunctionarissen kwamen uit

alle gebieden in het zuiden van Nige-

ria bijeen om de eerste spadesteek te

aanschouwen. Ongeveer tweedui-

zend leden, regeringsfunctionarissen

en stamhoofden woonden de ceremo-

nie bij.

BYU Jeruzalem blijft voor onbepaalde

tijd gesloten

Door het voortdurende geweld en

de politieke onrust in de regio heeft

de Brigham Young University voor

onbepaalde tijd alle lessen in Jeruza-

lem geannuleerd. Het vijftien jaar

oude centrum in Jeruzalem is al sinds

november 2000 gesloten, en functio-

narissen hebben laten weten dat het

centrum dit jaar niet meer zal herope-

nen. Hoewel er geen studenten op de

campus zijn, blijft het gebouw, een

uniek pand in Jeruzalem, open voor

rondleidingen, concerten en kerk-

diensten.

Centrum in Washington D.C. ingewijd

Op 13 april heeft de Brigham

Young University het Milton A. Bar-

low-gebouw, een onlangs gereno-

veerd multifunctioneel gebouw in

Washington D.C., ingewijd. Het

maakt deel uit van BYU's Washington

Seminar en biedt onderdak aan stu-

Leden van het presidium van het gebied Afrika-West en plaatselijke leiders bereiden zich voor

op de eerste spadesteek voor een tempel in Nigeria. Het zal de tweede tempel in Afrika zijn.

denten. Bovendien zijn er klaslokalen

waar gastdocenten lesgeven aan

studenten die aan het academische

programma deelnemen. In het ge-

bouw is ook de International and

Governmental Affairs Office van de

kerk in Washington D.C. gevestigd.

En het wordt gebruikt door de afde-

ling public relations, de kerkelijke

onderwijsinstellingen, en een alleen-

staandengemeente .

Afdeling familiegeschiedenis

onderscheiden

De afdeling kerk- en familiege-

schiedenis heeft onderscheidingen

gekregen voor de website Family-

Search™ en voor de Deense Gids, een

hulpmiddel bij het opzoeken van ge-

gevens uit Deense genealogische ver-

slagen. De website FamilySearch™,

een van de grootste familiehistorische

websites op internet, werd door het

Computerworld Honors Program on-

derscheiden. De Deense Gids werd

onderscheiden door de Intermoun-

tain Chapter van de Society for Tech-

nical Communications.

Vierhonderd mensen wonen

conferentie familiegeschiedenis bij

Meer dan vierhonderd Afro-Ame-

rikanen hebben in februari de Afro-

Amerikaanse conferentie familiege-

schiedenis in het ringgebouw van de

ring Huntington Park (Californië)

bijgewoond. Het evenement was ge-

sponsord door de California African

American Genealogical Society, de
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Het gebouw van Brigham Young University-Jeruzalem ligt op een heuvel,

met uitzicht over de stad. Het centrum zal dit jaar gesloten blijven.

Door een brand in Fallbrook (Californië) zijn er 43 huizen verwoest,

waaronder twee van leden.

African American Heritage Society,

en de kerk.

Ring propageert sterke gezinnen in

moeilijke tijden

Ongeveer 270 mensen hebben in fe-

bruari een expositie over zelfred-

zaamheid bijgewoond met de titel

'Sterke gezinnen in moeilijke tijden'.

Het evenement werd gesponsord

door de ring Morristown (New Jer-

sey). Ouderling Spencer J. Condie

van de Zeventig, eerste raadgever in

het gebied Noord-Amerika-Noord-

oost, hield de thematoespraak, geti-

teld 'Wanneer gij zijt voorbereid, zult

gij niet vrezen'. Er waren 28 work-

shops over onderwerpen als tuinie-

ren, opvoeding en de noodvoorraad.

Uit studie blijkt dat spiritualiteit het

leven verlengt

Tijdens een conferentie van de me-

dische faculteit van Harvard Univer-

sity, in maart in Salt Lake City, sprak

Harold Koenig van Duke University

over de resultaten van een onderzoek

waaruit blijkt dat mensen die gere-

geld naar de kerk gaan en bidden,

langer leven. Ze hebben een beter hu-

welijk, ze hebben minder last van de-

pressies, hun bloeddruk is lager en ze

gebruiken minder alcohol en drugs

dan mensen die minder godsdienstig

zijn. Patiënten die uit het ziekenhuis

komen en het gevoel hebben dat God

ze in de steek heeft gelaten of aan de

liefde van God twijfelen, leven niet zo

lang als anderen, ongeacht hun licha-

melijke of geestelijke gezondheid.

Overstroming treft leden in Bolivia

en Peru

Een kerkgebouw in La Paz (Boli-

via) is door de overstromingen in fe-

bruari ernstig beschadigd, en de da-

ken van andere kerkgebouwen heb-

ben ook schade opgelopen. De kerk

heeft aan de First Lady's Foundation

bijgedragen om hulpgoederen te ko-

pen voor bewoners die door de over-

stroming dakloos waren geworden.

In Lima (Peru) zijn er twee huizen

van leden vlakbij de stad door de

overstroming en de hevige regenval

verwoest. De kerk heeft door middel

van plaatselijke overheidsinstanties

hulpgoederen verspreid onder de

mensen die door de overstroming ge-

dupeerd zijn. Er zijn onder de leden

en de zendelingen geen gewonden

gevallen.

Orkaan treft eilandengroep Yap

In maart zijn de huizen van twee le-

den volledig verwoest en zijn de hui-

zen van twee andere leden zwaar be-

schadigd toen een orkaan de eilan-

dengroep Yap, 800 kilometer ten

zuidwesten van Guam, trof. Zende-

lingen in het gebied hebben geholpen

met de opruimwerkzaamheden.

Huizen van leden in Californië door

vuur verwoest

Drie gezinnen uit de wijk Fallbrook

1, in de ring Visto (Californië), zijn

door een vuurstorm dakloos gewor-

den. Deze rampspoed trof hen toen in

februari een vuurstorm 43 huizen en

38 voertuigen verwoestte. De zusters

van de zustershulpvereniging waren

vanaf de eerste dag paraat in de ge-

meenschap om hulp te verlenen door

mensen te helpen verhuizen, onder-

dak te verschaffen en te kleden. De

wijk organiseerde inzamelingsacties

voor voedsel en kleding. Gezinnen

die door de brand getroffen waren,

kregen maaltijden. D
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Extra ideeën voor de participatieperiode,

augustus 2002

ƒ'
eugdwerkleidsters kunnen de volgende ouders en anderen in de tempel kun- voor een gezin uit het Boek van Mor-

ideeën gebruiken als aanvulling op de nen laten dopen en bevestigen. Laat mon. Teken op het bord een stam-

participatieperiode in deze uitgave van de een plaat van een doopvont in een boom met zeven generaties, die de af-

Liahona. Voor de les, de instructies en de tempel zien. Laat de kinderen hun komst van de vaders weergeeft. Op
activiteit die overeenkomen met deze idee- papieren poppetjes bij deze plaat zet- de regel voor het kind zet u '4 Nephi

en, raadpleegt u 'Het hart der kinderen' ten. Laat een plaat van een tempel 1:21'. Op de regel van de vader zet u

op blz. 12-13 van De Kindervriend in zien. Leg uit dat mensen in de tempel '4 Nephi 1:19'. Op de regel van de

deze uitgave. hun begiftiging ontvangen. (Zie de grootvader zet u: '3 Nephi 1:2'. Op de

1. Om de kinderen duidelijk te ma- verklarende woordenlijst in het regels van de volgende generaties zet

ken welke rol zij spelen in het be- Kinderprogramma in de avondmaals- u: 'Helaman 3:20-21', 'Alma 63:11',

schikbaar stellen van de verordenin- dienst en overzicht participatieperiode 'Alma 31:1, 7', en 'Mosiah 27:8'. Bedek

gen in de tempel aan anderen, geeft u 2002). En ze kunnen zich ook aan hun de tekstverwijzingen met stukjes

ieder kind een blaadje en een papie- gezinsleden laten verzegelen. Zing papier. Zet op afzonderlijke stukjes

ren poppetje (dit papieren poppetje een liedje of een lofzang over de tem- papier: 'Amos', 'Amos', 'Nephi', 'He-

kan gewoon een uitgeknipt tekenin- pel. Laat de kinderen hun namen van laman', 'Helaman', 'Alma', en 'Alma',

getje van een poppetje zijn). Laat de de plaat met de doop verplaatsen Hang de namen in willekeurige volg-

kinderen hun naam op het blaadje naar de plaat met de tempel, als sym- orde op de muren van het lokaal,

zetten en op het poppetje een naam bool van hun toezegging om naar de Neem de bedekking van de regel van

van een voorouder die is overleden, tempel te gaan als ze oud genoeg zijn. het kind weg. Laat de kinderen de

(Als ze geen naam van een voorouder Zing 'De boodschap van Elia' (De Kin- tekst opzoeken en hun hand opsteken

weten, kunnen ze een voorouder aan- dervriend, oktober 2001, blz. 10-11). als ze weten wiens naam op die regel

duiden met 'grootmoeder' of 'de Laat de kinderen hun papieren pop- hoort. Laat een kind de tekst voorle-

grootmoeder van mijn grootmoe- petje van de plaat van de doopvont zen. Zoek dan een van de woordstro-

der'.) Laat ze het papieren poppetje naar de plaat van de tempel verplaat- ken met 'Amos' op en hang die op de

inkleuren. Hang een plaat op het bord sen. Leg uit dat de poppetjes de men- regel over de tekst heen. Onthul een

van een kind dat gedoopt wordt. Zing sen voorstellen die zijn overleden en voor een de teksten, laat ze voorlezen

een liedje of een lofzang over de niet zelf naar de tempel kunnen gaan. en zoek de juiste naam voor de stam-

doop. Laat iedereen die gedoopt is Zeg dat u dankbaar bent dat u tem- boom op. Zing tussendoor steeds een

zijn of haar naam bij de plaat zetten, pelwerk kunt verrichten voor uw ei- liedje of lofzang.

Laat dan iedereen die zich wil laten gen voorouders en anderen die zijn Voor jongere kinderen: Laat zeven

dopen, zijn of haar naam bij de plaat overleden. Vertel wat u vindt van de priesterschapsdragers zich eenvou-

zetten. Leg uit dat mensen die zijn zegen om als gezin voor eeuwig ver- dig verkleden en de zeven generaties

overleden zich niet kunnen laten do- zegeld te zijn. uitbeelden, te beginnen met Alma.

pen, daarom moeten de levenden 2. Zorg ervoor dat de kinderen in- Laat eenieder van hen een verhaal

zich voor hen in de tempel laten do- zien dat familieverslagen een hulp- vertellen over de man die hij voor-

pen. Zeg dat de kinderen zich, als ze middel zijn om anderen bij hun fami- stelt, als er een verhaal beschikbaar is.

twaalf jaar zijn, en een tempelaanbe- liehistorisch werk te helpen. Laat de (Zie de Schriften, Evangelieplaten en

veling hebben, voor overleden voor- kinderen een stamboomlij st invullen het lesboek Jeugdwerk 4.)

KERKNIEUWS
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KOMT, HOORT NAAR EENS PROFETEN STEM

De invloed

van de tempel
President Thomas S. Monson

Eerste raadgever in het Eerste Presidium

Toen ik voor het eerst naar Tsjecho-

Slowakije kwam, lang voordat het

land bevrijd was, werd ik opgehaald

fJÊÊ mk door Jifï Snederfler en zijn vrouw,

Olga. Ik ging met hen mee naar huis. Daar werden ook

de diensten van de gemeente Praag gehouden. De

muren hingen helemaal vol met platen van de tempel

in Sak Lake City. Ik zei tegen zuster Snederfler: 'Uw

.
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Broeder en zuster Snederfler (tweede echtpaar van

links) met een groep Tsjechische heiligen bij de

tempel te Freiberg (Duitsland).

man houdt zeker heel veel van de tempel.' Zij zei: 'Ik

ook; ik ook.'

Ze pakte een album met foto's van de zendelingen

die daar in 1950 hadden gewerkt, het jaar waarin de

regering de sluiting van de zending eiste. Ze liet de

foto's een voor een zien en zei dan iedere keer:

'Fantastische jongen, fantastische jongen!'

Broeder Snederfler was altijd bereid om voor het

evangelie op te komen. Toen de kerk de Tsjecho-

Slowaakse regering vroeg om haar weer officieel te

erkennen, zeiden de communistische leiders: 'Stuur

geen Amerikaan of een andere buitenlander. Stuur een

Tsjecho-Slowaaks staatsburger.' Dat was heel beangsti-

gend, want als je toegaf dat je de leider van de een of

andere kerk was, liep je gevaar.

Broeder Snederfler werd gevraagd om met de rege-

ring te gaan praten. Na afloop vertelde hij me dat hij de

leden van zijn gemeente had gevraagd voor hem te

bidden. Vervolgens ging hij naar Olga en zei: 'Ik houd

van je. Ik weet niet wanneer ik terugkom en of ik wel

terugkom, maar ik houd van het evangelie en moet

mijn Heiland volgen.' Met zulk geloof en zulke toewij-

ding ging hij naar de regeringsleiders en vertelde hun

dat hij daar de leider van de kerk was, en dat hij wilde

dat zij de kerk weer officieel erkenden.

Intussen had ouderling Russell M. Nelson van alles

gedaan om te zorgen dat die toestemming zou worden

verleend. Het antwoord kwam: 'Uw kerk wordt weer

erkend in Tsjecho-Slowakije.'

Broeder Snederfler vertelde Olga en de andere trouwe

leden daar enthousiast dat de zendelingen weer naar hun

land mochten komen en dat ze hun hemelse Vader weer

in vrijheid konden aanbidden. Dat was een blijde dag.

Jifi en Olga Snederfler zijn later werkzaam geweest

als president en mater van de tempel in Freiberg

(Duitsland) , die door de goede leden van de kerk in

Duitsland, de Tsjechische Republiek en andere nabijge-

legen landen wordt bezocht. Ze vonden het heerlijk om
dagelijks in het huis van de Heer te werken, waar ze zo

veel van hielden. D
Naar een toespraak gehouden tijdens de algemene

oktoberconferentie van 1991.



VERHALEN UIT HET NIEUWE TESTAMENT

• •

DE FARIZEEËR
EN DE
TOLLENAAR

Op zekere dag sprak Jezus met mensen die dachten dat

ze rechtschapener waren dan andere mensen. Jezus

wilde niet dat ze dat dachten en daarom vertelde Hij

hun een verhaaltje.

Lucas 18:9

Er gingen twee mannen naar de tempel om te bidden. De ene was een farizeeër (een godsdienstig leider) . De andere

was een tollenaar. De mensen moesten hun belasting aan de tollenaars geven, en soms lieten de tollenaars hen

teveel geld betalen. Mensen hadden dus een hekel aan hen.

Lucas 18:10

DE KINDERVRIEND
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De farizeeër stond ergens waar iedereen hem kon zien bidden. Hij dankte God dat hij beter was dan andere mensen

omdat hij twee keer per week vastte en meer tiende betaalde dan anderen. De tollenaar stond in een hoekje en boog

zijn hoofd in gebed. Hij had spijt van zijn zonden en vroeg God om vergeving.

Lucas 18:11-13

AUGUSTUS 2002



Jezus zei dat de farizeeër dacht dat hij beter was dan andere mensen, dat hij niet zondigde en ook geen hulp van

God nodig had. Hij zei dat de tollenaar wist dat hij gezondigd had, maar zich wilde bekeren. De tollenaar had God
gevraagd hem te vergeven en probeerde rechtschapener te leven.

Lucas 18:14

Vervolgens legde Jezus uit dat de tollenaar, en niet de farizeeër, vergeving zou ontvangen en dat we op de tollenaar

moeten lijken. We moeten niet denken dat we beter zijn dan andere mensen. We moeten ons van onze zonden

bekeren en God om vergeving vragen. We moeten proberen rechtschapener te leven.

Lucas 18:14

DE KINDERVRIEND



VERHALEN UIT HET NIEUWE TESTAMENT

JEZUS ZEGENT
DE KINDEREN

Eens toen de Heiland bij zijn discipelen was, waren er

mensen die wilden dat Hij hun kinderen zegende. De
discipelen zeiden tegen die mensen dat dat niet mocht.

Marcus 10:13

Maar Jezus houdt van kinderen en Hij gaf hun een standje omdat ze geprobeerd hadden de kinderen weg te sturen.

Hij zei tegen zijn discipelen dat ze de kinderen tot Hem moesten laten komen. En Hij zei ook tegen de discipelen

dat zij op kleine kinderen moesten lijken. Dan zouden ze weer bij God in de hemel kunnen wonen.

Marcus 10:14-15

AUGUSTUS 2002



J?

X / -

' \

. / s

VOOR KLEINE VRIENDEN

Miin
cDcNKdOeHBh BBB—i^ BBHBBB Wm V «1 Ham. HMHI^ ^QhP^ NhHhW

Lori Stevens

1. Tante Jennie gaf me voor mijn verjaardag een gedenkboek. De omslag is rood en er staat 'Mijn gedenkboek'

op. Het papier is stevig en grijs.

2. Ik besloot de spulletjes die ik

nodig heb als ik in mijn gedenk-

boek werk, samen in een doos te

bewaren. Ik deed er stiften, een

schaar, plaksel en

plakband in.

3. In mijn boek komen allerlei

dingen die met mij te maken

hebben. Mama helpt me van

alles vinden en bedenken.
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6. Vorige maand had ik

een kaart voor mijn vader gemaakt. Ik

had er rondom allemaal paarse bloemen

op getekend. Papa zei dat ik hem in mijn

boek mocht plakken.

7. Op een andere bladzijde heb ik

een tekening gemaakt van mijn

vader, moeder, broer, onze poes en

mezelf. Ik heb er een foto naast

geplakt en daar bij geschreven: 'Wij

zijn een gezin.'

9. Ik heb ook een tekening van ons huis

en van de boom waar ik graag in klim,

gemaakt. En ik heb mijn adres en tele-

foonnummer in mijn boek gezet.

8. Met mama's

hulp heb ik een foto

van de tempel

gevonden en die in

mijn boek geplakt. Ik

wil goed onthouden

dat we altijd bij elkaar

kunnen blijven.

10. Als je mijn

gedenkboek leest en

bekijkt, kom je van

alles over mij te

weten. Jij kunt ook

een boek over jezelf

maken. Als anderen

dat lezen, leren ze

jouw levensgeschie-

denis kennen! D
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VEEL PLEZIER

Decor van de Rode Zee
BODEM VAN DE RODE ZEE

Toen farao, de heerser over Egypte, goedvond dat

de kinderen van Israël uit Egypte vertrokken,

leidde Mozes het volk daar weg. Maar farao veran-

derde van gedachten. Hij ging Mozes en zijn volk

met zijn leger achterna tot aan de Rode Zee.

God scheidde het water zodat Mozes en zijn volk

naar de overkant konden gaan. Toen farao hen met

zijn leger volgde, sloot God het water weer toe. (Zie

Exodus 14.)

Maak het decor en de poppetjes en vertel je huis-

genoten het verhaal van Mozes en het scheiden van

de Rode Zee.

Instructies

1. Plak bladzijde 10 en 11 op dun karton.

2. Knip de vijf onderdelen uit: de bodem van de

Rode Zee, twee golfdelen, en twee stukken met

poppetjes. Knip de golfdelen alleen uit langs de

golven en de uiteinden, niet langs de lijnen die

tussen de stippellijnen liggen.

3. Vouw ieder golfdeel op de lijn tussen de stippel-

lijnen met het water aan de buitenkant. (Zie voor-

beeld 1.)

4- Plak de liggende golfkanten aan elkaar, waarbij

je ruimte openlaat om de lange kant van de bodem

van de Rode Zee er tussen te kunnen leggen. (Zie

voorbeeld 2.) Vouw de golven vervolgens naar elkaar

toe zodat ze de bodem van de zee bedekken.

5. Vouw de poppetjes langs de stippellijnen zodat

ze rechtop kunnen staan. Laat nu zien hoe Mozes en

zijn volk wegrennen voor farao. Open de Rode Zee

voor hen als ze daar aankomen.

6. Als farao en zijn leger midden in de Rode Zee

zijn, vouw je de golven over hen heen. D

VOORBEELD 1 VOORBEELD 2

DE KI NDERV
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PARTICIPATIEPERIODE

'Het hart der kinderen'
Vicki F. Matsumori

'Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de

kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen'

(Maleachi 4:6).

Heb je ooit gewenst dat je ouder was? Om je

in de tempel te laten dopen voor de doden

moet je twaalf jaar zijn. En om daar je eigen

begiftiging te ontvangen en te trouwen moet je

volwassen zijn. Misschien lijkt het of het erg lang duurt

voordat je oud genoeg bent om aan het werk in de

tempel deel te nemen.

Maar je kunt nu ook al het een en ander doen.

President Kimball (1895-1985) heeft gezegd: 'Ik

verzoek alle leden van deze kerk dringend om serieus

aandacht aan hun familiegeschiedenis te besteden. (...)

Ik verzoek iedereen dringend zijn kinderen aan een

persoonlijk verslagboek en een dagboek te laten

beginnen.' ('The True Way of Life and Salvation',

Ensign, mei 1978, blz. 4.)

Waarom is het belangrijk om een dagboek bij te

houden en aan je familiegeschiedenis te werken?

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: 'Al ons

werk op het gebied van familiegeschiedenis is gericht op

tempelwerk. Het heeft geen enkel ander doel. De

tempelverordeningen worden de ultieme zegens die de

kerk te bieden heeft.' ('New Temples to Provide

"Crowning Blessings" of the Gospel', Ensign, mei 1998,

blz. 88.)

Door dagboeken en familiegeschiedenis wordt 'het

hart der vaderen [teruggevoerd] (...) tot de kinderen

en het hart der kinderen tot hun vaderen' (Maleachi

4:6). Als je meer te weten komt van je voorouders, kijk

je in hun hart en ga je hen waarderen. Als je in je

dagboek schrijft, denk je aan de zegeningen van de

Heer en kunnen je toekomstige kinderen in jouw hart

kijken.

Ook kun je steeds het goede kiezen zodat je, als je

oud genoeg bent, naar de tempel kunt gaan. En je kunt

zorgen dat je waardig bent om dan weer naar de tempel

terug te keren voor je voorouders, zodat zij de 'ultieme

zegens die de kerk te bieden heeft' kunnen ontvangen.

Instructies

Plak bladzijde 13 op stevig papier en knip de drie

harten uit. Vouw de harten doormidden en plak iedere

helft tegen de helft van een ander hart. (Zie voorbeeld.)

Maak gaatjes op de aangegeven plaatsen. Knoop in ieder

gaatje een draadje vast en bind de draden aan elkaar.

Hang het hart ergens op waar je het kunt zien en er zo

aan herinnerd wordt dat je in je dagboek wilt schrijven.

Ideeën voor de participatieperiode

1 . Laat de kinderen het verhaal spelen van Nephi die

terugkeerde om de koperen platen te halen. (Zie 1 Nephi

3-4.) Gebruik naamkaartjes of eenvoudige kostuums om de

rolverdeling duidelijk te maken. Splits de kinderen dan op in

zeven groepjes. Geef iedere groep een van de volgende tekst-

verwijzingen: Jeremia 30:1-2; 1 Nephi 19:1; Jakob 4:1-4;

Enos 1:1-2, 13, 16; Alma 37:1-3; 3 Nephi 5:14-15, 20;

Abraham 1:31. Laat iedere groep zijn verzen lezen en

vertellen wie het verslag bijhield, wat erin stond en waarom

die persoon het geschreven had. Lees Omni 1:17 voor en leg

uit wat er gebeurt als er geen verslagen worden bijgehouden.

Leg uit dat in het Boek van Mormon een van de belangrijkste

redenen voor het bijhouden van verslagen was dat de mensen

van Jezus Christus wilden getuigen. (Zie 1 Nephi 13:40.)

2. Vraag leden van uw wijk of gemeente om een stukje uit

hun dagboek voor te komen lezen. Laat hen vertellen

waarom ze het zo waardevol voor zichzelf en voor hun nage-

slacht vinden om een dagboek bij te houden. Kies samen met

de muziekleidster liedjes waardoor de kinderen aan bepaalde

gebeurtenissen in hun leven zullen denken. Laat ze een tijd-

lijn tekenen en daarlangs kleine zinnetjes schrijven over wat

er op bepaalde momenten gebeurde. Begin met het liedje 'Ik

ben een kind van God' (Kinderliedjes, blz. 2) en laat ze de

datum van hun geboorte opschrijven. Zing liedjes die betrek-

king hebben op verschillende leeftijden en verschillende tijden

in het jaar, zoals een kerstliedje en een verjaardagsliedje. D
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Ruthanne G. Bridges

Een waar gebeurd verhaal
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Het was in de zomer van 1870 fijn om in de

vallei van het Grote Zoutmeer te wonen als

je zestien jaar was! De oorspronkelijke neder-

zetting van de pioniers was een bedrijvige stad

geworden, en er was werk voor iedereen die kon en

wilde werken.

En dat gold dus ook voor Robert Hemphill Gillespie.

Iedereen wist dat Bob goed met paarden en vee om kon

gaan, en hard werkte.

Bob had al een prachtig paard met de nodige uitrus-

ting— een enorme prestatie voor zo'n jonge man, in

het bijzonder omdat hij al sinds zijn negende jaar alleen

was, zonder thuis of ouders. Hij had bewezen dat hij

betrouwbaar was, en mensen mochten hem graag.

Op een mooie dag in juni nam Bob een baantje aan

waarvoor hij 160 kilometer door de woestijn bij het

Grote Zoutmeer af moest leggen. Tegenwoordig kun je

dat met een auto in nog geen twee uur doen. Maar in

die tijd, 130 jaar geleden, kostte het vele uren te paard.

Vrienden van Bob waarschuwden hem dat hij water

mee moest nemen; dus hij vulde een veldfles met water

en ging op weg.

Bob was nooit eerder door een woestijn getrokken en

besefte niet hoe riskant het was als je water nodig had

en het nergens kon krijgen. Voordat hij nog maar op de

helft was, had hij al zijn water al opgedronken. Toen het

echt moeilijk begon te worden voor hem en zijn paard,

meende hij dat hij nog een kleine 100 kilometer had af

te leggen.

Hij dacht: 'O, had ik maar wat water bewaard! Het

water was wel warm, maar het was tenminste nat! Als

ik de veldfles niet over mijn schouder had gehangen

zodat ik er gemakkelijk bij kon, had ik nu misschien nog

wat over!'

Hij dacht aan alle slokken water die hij had

genomen toen hij ze niet zo hard nodig had als nu. In

wanhoop hield hij de fles nog eens op de kop boven zijn

mond. Het water was echt op! Uit angst spoorde hij zijn

paard aan om nog harder te lopen— een poosje. Toen

merkte hij dat zijn paard erg zweette en liet hem lang-

zamer gaan.

Al gauw was Bobs tong zo dik dat hij zijn mond niet

meer dicht kon doen. Zijn paard leed ook erg. 'We

moeten water hebben!' zei Bob tegen zichzelf.

Op dat moment zag hij in de verte een eindje van

het pad af een hutje. Een hutje betekende dat er water
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was! Hij ging onmiddellijk die kant op- Toen hij bij het

hutje aankwam, merkte hij dat het verlaten was. In de

grond naast de hut was een heel diep gat, en hij kon

zien dat er onderin water was. Bob liet zich erin zakken.

Er was een beetje water! Maar er waren ook dode

vogels, een dood konijn en maden! Het water was

bedorven. Verdrietig klom Bob eruit, klom op zijn paard

en reed terug naar het pad.

Toen herinnerde hij zich hoe zijn moeder hem had

leren bidden toen hij nog klein was. Hij had al heel lang

niet meer gebeden, maar besloot het te proberen. Hij

keek eens rond en ging het pad weer af om een goed

plekje te vinden. Hij vond een grote, onopvallende

plek, steeg af, knielde neer en begon te bidden en om

water te smeken: 'Alstublieft, Heer, geef me wat te

drinken. Ja, en mijn paard ook. Mijn goede, lieve paard!

Alstublieft, Heer!'

Bob dacht aan regen. 'God, kunt U alstublieft regen

sturen?' bad hij. 'Vergeef me, alstublieft, Heer, maar ik

k
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heb drinken nodig. Laat het alstublieft regenen. Dank u

wel, Heer. Amen.'

Toen hij gebeden had, voelde Bob zich wat beter. Hij

klom weer op zijn paard en reed verder, nog in gedachten

over de hitte, zijn dorst en zijn dorstige paard.

Omdat hij om regen had gevraagd, begon Bob de

lucht af te turen om te zien of er wolken waren. Het

enige wat hij zag, was een klein wolkje, een heel eind

naar het zuidwesten. Hij hield dat wolkje in de gaten en

vroeg zich af wat er zou gaan gebeuren. Na een tijdje

merkte hij dat het zachtjes begon te waaien vanuit de

richting van het wolkje. Zou het zijn kant opkomen?

Het leek nu ook wat groter. 'Ja, Heer,' zei hij hardop, 'ik

heb om regen gebeden.'

Al gauw viel er een druppel op zijn hand. Nog een

op zijn zadel, nog een op zijn paard, en toen weer een

op zijn hand. Plotseling kwam er een stortbui uit dat

ene kleine wolkje! Binnen een paar minuten stroomde

er zoveel water over het pad en in een klein ravijn

naast het pad dat het paard bijna tot aan zijn knieën in

het water stond! Het paard boog zijn hoofd en dronk.

Bob steeg af, ging op zijn buik liggen en dronk dank-

baar zoveel modderig water als hij kon. Daarna vulde

hij zijn veldfles weer. Verfrist gingen hij en zijn paard

verder.

Toen hij nog maar een klein eindje verder gereden

had, merkte Bob dat het pad en de grond rondom hem

weer heet, droog en stoffig waren. Pas toen besefte Bob

ten volle wat er gebeurd was. Hij liet zijn paard stil-

houden, steeg af en knielde op het stoffige pad. Weer

bad hij met zijn hele hart: 'Dank u wel, Heer, dat U mij

van zo'n klein wolkje in de woestijn regen heeft

gegeven zodat mijn paard en ik konden drinken.'

Vanaf die dag totdat Bob op zesentachtigjarige leef-

tijd stierf, vertelde hij zijn ervaring vele keren aan zijn

kinderen en kleinkinderen. Zij werden nooit moe ernaar

te luisteren en hebben het verhaal doorverteld aan hun

kinderen en kleinkinderen.

Het mooiste deel van het verhaal was altijd als Bob

zijn getuigenis gaf en zei: 'Kinderen, laat niemand jullie

ooit wijsmaken dat de Heer je gebed niet kan beant-

woorden, Ik weet dat Hij het kan!'

E K I N D E R V
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Laat de man die de eerste Alma hem zijn naam op de regel van de de tweede Amos zijn getuigenis van

voorstelt het Boek van Mormon vast- stamvader zetten, en het Boek van het Boek van Mormon geven en ver-

houden als hij zijn verhaal vertelt. Als Mormon aan zijn zoon Alma over- tellen wat voor kennis van vader op

hij zijn verhaal verteld heeft, laat u handigen. Herhaal dit proces, en laat zoon is doorgegeven.

De samenleving versterken

Leden helpen bij de bouw van een

hindoetempel

Leden hebben tijd en geld geschon-

ken om bij te dragen aan debouw van

een hindoetempel in Spanish Fork

(Utah). De hindoegemeente had niet

voldoende middelen om de tempel te

bouwen.

Door de inspanningen van plaatse-

lijke heiligen heeft een met de kerk

geaffilieerd bedrijf een bijdrage aan

het bouwfonds geleverd. De leden

hebben drieduizend uur vrijwilli-

gerswerk gedoneerd om aan de bouw

bij te dragen.

Misverstanden en onwetendheid

verdwenen als sneeuw voor de zon

toen de groepen zij aan zij aan het

werk gingen.

Kerk verleent hulp in Letland

Er zijn negenduizend kilogram

hulpgoederen van de kerk in het stad-

je Daugavpils, op de zuidgrens van

Letland, aangekomen. De goederen

waren bestemd voor veel inwoners

van de stad, waarvan velen al sinds

het begin van de jaren negentig wer-

keloos zijn.

Maleisische zustershulpvereniging

doneert dekens

Leden van de zustershulpvereni-

ging van de gemeente Tawau in het

district Kota Kinabalu-Oost (Malei-

sië) hebben drie dekens voor gehan-

dicapte kinderen in het plaatselijke

ziekenhuis gemaakt en aan de kinde-

ren overhandigd.

Alleenstaandenweekend in Diessen

Niemand hoeft er alleen voor te staan

Ouderling Orson Pratt, een van de

eerste apostelen in deze bede-

ling heeft ooit gezegd: 'Een heilige in

daad en waarheid kijkt niet uit naar

een onstoffelijke hemel, maar hij ver-

wacht een hemel met landerijen, hui-

zen, steden, plantenleven, rivieren en

dieren; met tronen, tempels, paleizen,

koningen, vorsten, priesters en enge-

len, met voedsel, kleding, muziekin-

strumenten enzovoort.' (Journal of

Discourses, deel 14, blz. 40-41.) 'En de-

zelfde omgang die hier onder ons be-

staat, zal daar onder ons bestaan, al-

leen zal deze dan met eeuwige heer-

lijkheid gepaard gaan' (Leer en Ver-

bonden 130:1).

De 35 alleenstaanden uit de ring

Rotterdam die van 26 april tot en met

28 april in huize De Nieuwe Erf op de

Kom d'r in laan in Diessen (Noord-

Brabant) bijeen waren gekomen, heb-

ben die hemel enigszins gevoeld in

hun vriendschap voor elkaar. En dat

was dan ook het thema van het week-

end: op weg naar de hemel. We laten

ons er door niets of niemand vanaf

brengen. En die vriendschap en lief-

de, dat is iets om vast te houden en op

voort te borduren. Want als het zo is

in de hemel, dan willen we daar toch

allemaal naar toe, dan kijken we toch

uit naar de opstanding, wanneer er,

voorzeker, geen snurkers meer zullen

zijn. Enkele reacties van de deelne-

mers: 'Tof weekend, ik kijk er met ple-

zier op terug.' 'Geslaagd.' 'Enorm in-

spirerend.' 'Ongelooflijk goede, ont-

spannen sfeer.' Tk had het niet voor

mogelijk gehouden, maar er was een-

heid tussen jong en oud.' 'Leuke acti-

viteiten.' Tk ben dichter tot Christus

gekomen.'

Luisteren

Eén ding was zeker van toepassing

op deze groep alleenstaanden: men
was naar Diessen gekomen om er iets

moois van te maken. Het was dan ook

terecht dat de leerkracht op zondag

ouderling Dallin H. Oaks van het

Quorum der Twaalf Apostelen citeer-

de, die op de afgelopen aprilconferen-

tie had gezegd: 'Vanaf mijn vroegste

jeugd, in mijn opleiding, mijn huwe-

lijk, mijn middelbare jaren en nog

daarna heeft de kerk gezorgd dat ik

een band kreeg met de beste mensen

ter wereld. (...) Natuurlijk heeft onze

kerk niet het alleenrecht op goede
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mensen, maar we hebben er wel op-

merkelijk veel.' En in Diessen was een

groep heel goede mensen bijeengeko-

men. Er heerste saamhorigheid. Er

werd naar elkaar geluisterd. Er was

zorg voor elkaar.

Van bungeejumpen tot kaarsen maken

Ook viel het op dat de jongeren die

nog maar kort tot de alleenstaanden-

groep behoorden, volwassen met

hun nieuwe situatie omgingen en

dat de ouderen zo opmerkelijk jong

VAKANTiLBOERDE-Ry
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waren. Het evangelie van Jezus

Christus houdt ons blijkbaar jong van

geest.

Het wordt de gemiddelde bun-

geejumper natuurlijk niet koud om
het hart van een bezoek aan een

kaarsenmakerij, maar de heiligen

hebben uiteraard een hoger doel,

want zij weten dat 'welk grond-

beginsel van ontwikkeling wij in

dit leven ook zullen verwerven,

[dit] in de opstanding met ons [zal]

verrijzen' (LV 130:18), want nu

weten we tenminste hoe we kaar-

sen moeten maken, en de manier

waarop sommigen een artistieke

draai aan hun kaars gaven was

werkelijk onnavolgbaar. Dit week-

end was het bewijs dat niemand in

de kerk er alleen voor hoeft te

staan. D

Bert Niessink

Een fijne dag aan zee

T'
ijdens het paasverlof, op donder- reeds gemaakt door Natasja Claes- naar huis. Het was een zeer fijne dag

dag 4 april, hadden de jongeman- sens, onze jongevrouwenpresidente). geweest!

nen en jongevrouwen van de wijk Na een lekker maal gingen we weer Jürgen Lepinoy

Antwerpen 2 een gezamenlijke activi-

teit aan zee.

Rond 9 uur 's ochtends vertrokken

we van Berchem met de auto richting

kust. Aangekomen in Westende aten

we ons lunchpakje leeg en zijn dan

over het strand tot Middelkerke

gaan wandelen. Daar aangekomen

zijn we wat gaan drinken, om daar-

na onze tocht verder te zetten rich-

ting Westende, deze keer over de

dijk.

Terug bij de auto gekomen hebben

enkele dapperen de bal genomen

om op het strand te voetballen. Na
wandeling en spel hebben we ons

in de duinen neergezet om op

campingvuurrjes heerlijke pannen-

koeken te bakken (het beslag was Pannenkoeken bakken in de duinen.

KERKNIEUWS
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KORT NIEUWS

Een lange rij bezoekers voor de Nauvoo-

tempel.

Enorme belangstelling voor open

dagen Nauvoo-tempel

Op 6 mei is de herbouwde Nauvoo-

tempel voor een periode van zes we-

ken voor publiek opengesteld. Vanaf

de eerste dag was de belangstelling

overweldigend

.

Dagelijks bewonderden duizenden

bezoekers de tempel, waarvan de bui-

tenkant een nauwkeurige reconstruc-

tie is van het gebouw uit de tijd van

Joseph Smith en Brigham Young, dat

door natuurgeweld en brand werd

verwoest nadat de mormoonse pio-

niers uit Nauvoo waren verdreven.

Van binnen is de tempel weliswaar in

oude stijl ingericht, maar aangepast

voor praktisch gebruik, omdat de

tempel na de inwijding eind juni

dienst doet voor tempelverordenin-

gen.

'Hollands geluid' uit de toren van de

Nauvoo-tempel

De luidklok in de toren van de

nieuwe Nauvoo-tempel is van Neder-

landse herkomst. In de oorspronkelij-

ke toren hing een meer dan 700 kg

zware klok, die men dankzij giften

van Britse leden had kunnen laten

gieten.

Eind 1846 werd die klok op aan-

wijzing van Brigham Young naar

Winter Quarters overgebracht, waar

hij werd gebruikt om de leden voor

bijeenkomsten op te roepen. Tegen-

woordig hangt hij in een toren bij de

westelijke ingang van TempIe Square

(Salt Lake City) en staat bekend als

Nauvoo Bell. Voor de nieuwe tempel

is een klok vervaardigd door een we-

reldwijd bekende Nederlandse klok-

kengieterij.

en velen - zeker duizend - hebben

een folder meegenomen. Het was ver-

heugend om te zien hoeveel bezoe-

kers de stand enthousiast verlieten.

FamilySearch zal ongetwijfeld weer

vele malen meer worden geraad-

pleegd, en de centra voor familiege-

schiedenis zullen in de toekomst nog

meer worden bezocht.

Jannie Schuurman

v
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De klok in de toren van de Nauvoo-tempel is

in Nederland gegoten.

De kerk trekt aandacht op de

Huishoudbeurs

Op de Huishoudbeurs, het afgelo-

pen voorjaar in Amsterdam, was de

kerk aanwezig met een stand waar de

aandacht werd gevestigd op het ge-

zinsleven en familiegeschiedenis. Van

de broeders en zusters die nauw be-

trokken waren bij de voorbereidingen

van de beurs en het reilen en zeilen

tijdens de beursdagen, werd veel

creativiteit en doorzettingsvermogen

gevraagd, maar het heeft de moeite

geloond.

Ontelbare mensen hebben een kijk-

je genomen op de stand van de kerk,

Broeder en zuster Vernes.

Echtpaar Vernes op

leiderschapszending

Al een aantal maanden geleden zijn

broeder Wim Vernes en zuster Jannie

Vernes-Slingerland uit de gemeente

Dordrecht op leiderschapszending

geroepen. Zij dienen onze hemelse

Vader voor komende anderhalfjaar in

de gemeente Zeist.

Ouderling Vernes is aangesteld als

gemeentepresident en zijn vrouw als

ZHV-presidente. Het echtpaar werd

door de leden in Zeist warm ont-

haald. Voor de gemeente Zeist is

het een spannende tijd, omdat het

nog niet zeker is of zij als zelfstan-

dige gemeente zal kunnen blijven

bestaan. De leden in Zeist zien de

hulp van het echtpaar Vernes dan ook

als een zegen van onze hemelse Va-

der. D
Zuster G. Harskamp
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Steven Covey in de RAI

Bij elkaar waren het wel dertien-

honderd bezoekers. Veel leden,

maar ook veel niet-leden, waren op 17

april voor een lezing door broeder

Steven Covey naar Amsterdam ge-

reisd. Ze werden beloond met een

zeer leerzame avond.

Tijdens zijn lezing riep broeder

Covey alle aanwezigen op om als ge-

zin een verklaring op te stellen waar-

in we aangeven wat ons doel is, hoe

we met elkaar wensen om te gaan en

wat voor principes we willen toepas-

sen - bijvoorbeeld discipline, hard

werken en vergevingsgezindheid. Hij

raadde ons aan, alvorens een gezins-

verklaring op te stellen, eerst een per-

soonlijke verklaring op te stellen: ie-

der gezinslid zijn eigen verklaring.

Op die manier kan ieder lid van het

gezin voldoende tijd nemen om se-

rieus na te denken over wat hij of zij

graag wil bereiken, waarna het min-

der tijdrovend en frustrerend is om
gezamenlijk een verklaring op te stel-

len. Broeder Covey gaf aan dat we

daar wel wat geduld en gevoel voor

humor bij nodig konden hebben.

Tijdgebrek

Een veel voorkomend probleem is

tijdgebrek. Broeder Covey vroeg:

'Hoeveel procent van uw tijd besteedt

u aan zaken die urgent maar niet be-

langrijk zijn?' Hij adviseerde ons

goed te overwegen wat werkelijk van

belang is en daar voorrang aan te

geven in ons dagelijks leven. We moe-

ten ons gezin niet opofferen aan ons

werk. Op allerlei gebieden kunnen

we meer succes hebben, als we ons

gezin op de eerste plaats stellen.

Als gezin samen dingen doen ver-

sterkt de onderlinge band. Dat zult

hebben we nodig voor goede commu-

nicatie, voor onderling vertrouwen

en om controle te houden over ons

gezin. Soms betekent het dat we of-

fers moeten brengen op een ander,

minder belangrijk gebied. Het gezin

dient de hoogste prioriteit te hebben;

we moeten de discipline opbrengen

Zo'n 1300 bezoekers waren naar de RAI gekomen om de lezing van Steven Covey te horen.

Steven Covey spreekt over communicatie in

het gezin.

het altijd onze hoogste prioriteit te

laten zijn en ons daar niet van af te

laten leiden.

Geduld en een luisterend oor

Een goede communicatie is onmis-

baar; in het bedrijfsleven wordt dat

herhaaldelijk ervaren, maar ook in

onze gezinnen is dat het kwetsbaar-

ste deel van onze relatie. Voor het be-

drijfsleven geldt dat de medewerkers

van een bedrijf goed geïnformeerd

willen worden, ondersteuning nodig

hebben en graag complimenten krij-

gen. In het gezinsleven is het niet veel

anders. Onze kinderen willen worden

geïnformeerd, ze willen weten dat ze

belangrijk zijn en onmisbaar, ze wil-

len een uitdaging hebben en onder-

steund worden, ze willen dat je naar

ze luistert. Maar alleen een luisterend

oor is niet voldoende voor goede

communicatie. Lichaamstaal is ook

een belangrijk onderdeel van goede

communicatie. En wie goed wil luis-

teren heeft veel geduld nodig, moet

niet bang zijn zich kwetsbaar op te

stellen en kritiek te krijgen. 'U dient

de gewilligheid te tonen een ander

volledig uit te laten praten en de kans

KERKNIEUWS
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te geven alles wat hem dwars zit te

ventileren', zei broeder Covey. 'Daar-

na is het pas uw beurt, als u zich dan

nog geroepen voelt te reageren, maar

vaak blijkt het niet meer nodig. Dat

vereist heel veel geduld en liefde. Het

zal ook niet van de ene op de andere

dag vlekkeloos verlopen; train uzelf

hierin. Train uzelf in het begrijpen

van negatieve gevoelens. Als u het

probleem van de ander niet goed be-

grijpt, vraag dan het nog eens uit te

leggen. U hebt niets te verliezen,

maar de ander heeft veel te winnen.'

Winnen of verliezen

'Hiermee komen we op een vol-

gend opmerkelijk onderwerp', ver-

volgde broeder Covey, 'U hebt niets

te verliezen!' Veel discussies leiden

nergens toe, omdat één van beide par-

tijen met alle geweld gelijk wil heb-

ben, wil winnen. Na een goed ge-

sprek zijn beide partijen tevreden,

dan zijn er twee winnaars.

Wat we ook voor goede voorne-

mens hebben, we moeten beseffen dat

we ons gezin niet van de ene op de

andere dag totaal kunnen verande-

ren. We moeten onszelf én ons gezin

daarvoor de tijd gunnen, zei broeder

Covey.

Al met al was het een voor velen

vermoeiende avond, omdat de hele

lezing in het Engels werd gehouden,

maar die tegelijkertijd heel opbou-

wend en leerzaam was. Doordat we
voor aanvang een brochure met infor-

matie hadden gekregen, konden we
een en ander naderhand nog eens na-

lezen.

Hans Noot

Den Haag-tempel wordt
op 8 september ingewijd

Open dagen 17 t/m 31 augustus

Begin mei hebben de kerkelijke

leiders in de regio een brief van het

Eerste Presidium ontvangen waarin

de datums van de open dagen en de

inwijding van de Den Haag-tempel

werden bekendgemaakt. De tempel is

voor publiek geopend van zaterdag

17 augustus t/m zaterdag 31 augus-

tus, dagelijks behalve op de zonda-

gen.

Iedereen die dat wil, kan de tempel

in die periode van binnen gaan bekij-

ken. Voor velen die nog nooit een

tempel van dichtbij hebben gezien,

laat staan van binnen, een unieke ge-

legenheid die zich niet gauw weer zal

voordoen.

De inwijding van de Den Haag-

tempel vindt plaats op zondag 8 sep-

tember in vier inwijdingsdiensten.

Die zijn toegankelijk voor leden van 8

jaar en ouder die in het bezit zijn van

een aanbeveling voor de inwijding.

Aangezien het aantal beschikbare

plaatsen in de tempel beperkt is, zal

een deel van de leden die de inwij-

ding wil meemaken, dat via een vi-

De bijna voltooide tempel.

deoverbinding in een naburig kerk-

gebouw moeten doen. Vanaf 9 sep-

tember is de tempel verder uitslui-

tend toegankelijk voor leden die in

het bezit zijn van een geldige tempel-

aanbeveling, dat wil zeggen voor het

verrichten van verordeningen. 'Wij

kijken met u uit naar de inwijding van

dit nieuwe huis van de Heer en de

zegen die het de heiligen zal bren-

gen', schrijft het Eerste Presidium.

Het gebouw aan de Osylaan in

Zoetermeer is door de aannemer op

17 april opgeleverd. Het moest daar-

na nog worden behangen, gestoffeerd

en gemeubileerd.

Intussen is de tempel gereed voor

gebruik, maar zoals de gewoonte is

met nieuwe tempels, is er eerst een

kijkmogelijkheid voor belangstellen-

den en vindt daarna de inwijding

plaats. D
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Gemeente Den Bosch verhuisd

naar Eindhovenlaan

Op 2 april was het zover: de verhuizing van de gemeente Den Bosch.

Een vreemd gevoel - aankomen bij een gebouw waar je eigenlijk al afscheid

van hebt genomen, dozen staan al klaar, veel is nog niet ingepakt. De auto's

zijn geen grote verhuiswagens, maar de sfeer is goed, het is mooi weer, de

geest die we kennen van de zondagen is absoluut aanwezig en die zullen

we nodig hebben ook. Eén voor één halen we de kamers leeg. Soms klinkt

er een lied, geen enkele keer een ongepast woord. Ook de stad Den Bosch

werkt mee: de weg is maar aan één zijde opgebroken en er zijn weinig files.

'Engelen rechtsaf'

De eerste keer dat ik met mijn kin-

deren langs het nieuwe gebouw reed,

was de verbouwing van binnen al een

eind gevorderd, maar de buitenkant

konden we ons nog moeilijk als kerk

voorstellen. Zwaar teleurgesteld wa-

ren ze. Doorrijdend door de buurt

veranderde hun houding: er is een

'half-pipe' in de buurt, dan kan je in

ieder geval nog gaan skeeleren! In de

buurt wonen en spelen veel kleine

kinderen, dat was in het centrum an-

ders (daar zaten we immers naast een

café). De route naar het gebouw, aan-

komend over de snelweg A59, is voor

de jongens een feest: (afslag) Engelen

rechts, de heiligen linksaf.

Zangbundels

Inmiddels zijn alle spullen over.

Broeder Van Hensen van Uningen en

zijn kompanen hebben iets wonder-

baarlijks uitgehaald met het gebouw:

het heeft namelijk de uitstraling en de

sfeer die je in ieder kerkgebouw van

De Kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen kunt er-

varen, waar ook ter wereld. De sfeer

dat je welkom bent in de gemeen-

schap, je mag jezelf thuis voelen. Je

kunt direct zien wat waar gebeurt: dit

is de ZHV-kamer, hier is de kinderka-

mer en daar de ruimte voor het jeugd-

werk, dat zijn de lokalen voor de

jongemannen en jongevrouwen. In de

kapel komend vind ik ook de zang-

bundels waar ik ze verwacht.

Basketballende zendelingen

De inrichting van onze ruimtes is

een gezamenlijke activiteit geworden.

De kerk staat nu in een heel wat groenrijker omgeving.

Een prima verzorgde lunch en een

beloofde gezellige dag waren vol-

doende voor velen om hun bijdrage

te leveren. Onze kinderen hebben

direct een tuintje ingericht, eendjes

gevoerd, de zandhoop ontdekt, en

uiteindelijk de spontaan ingebrachte

gezamenlijke activiteit skeeleren op-

gepakt. Ook de zendelingen hebben

dapper meegeholpen. Zij zijn grotere

gebouwen en wijken gewend en heb-

ben, om zich wat meer thuis te voe-

len, een basketbalring georganiseerd

via de zendingsleider, broeder Faber.

Kelder

Overigens geen onvertogen woord

over ons gebouw in de kelder in het

centrum. Dat zal voor mij, en voor

velen met mij, de eerste ervaring zijn

geweest met De Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen. Voor sommigen misschien

lichtelijk teleurstellend, voor anderen

juist het gevoel gevend van een

plek waar het er niet om gaat hoe

mooi het er uitziet, waar we komen

om elkaar op te bouwen en te verster-

ken onder aanwezigheid van de

Geest. Dankzij de inzet en onderlinge

liefde van alle leden is het een fijne

plek geweest.

Zonlicht

Wat meteen al opvalt als je het nieu-

we gebouw binnenkomt, is de grote

hoeveelheid licht. In elke ruimte zijn

grote ramen, onze directe buren zijn

eendjes en bomen. Een verademing!

Ondertussen zijn de eerste diensten

gehouden, met de eerste keer een nog

grotere opkomst dan verwacht. We
kijken al uit naar het moment dat de

gemeentepresident zal zeggen: het

gebouw is te klein.

We zijn trots op en blij met ons

K E R KN I EUWS
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De kapel aan het begin van de zondagsschoolles.

nieuwe gebouw, we zijn verheugd

dat er nu zoveel zonlicht bij ons naar

binnen stroomt.

Voor de leden die uit verre, zono-

vergoten landen afkomstig zijn, lijkt

het een welgemeende uitnodiging

om zich hier in Nederland thuis te

voelen. We zijn dankbaar dat we
niet meer ondergronds hoeven te

kerken. In ons gebouw aan de Eind-

hovenlaan hopen we nog velen te

kunnen verwelkomen bij één van

onze activiteiten of bij een avond-

maalsdienst.

Hubert Gabel, eerste raadgever

gemeentepresidium Den Bosch

Zendingsgebieden gereorganiseerd:

zendelingen in Nederland en Vlaanderen

nu onder president zendingsgebied Brussel

Omdat er elders in de wereld,

onder meer in Oost-Europa en

Afrika, meer zendelingen nodig zijn,

is het aantal zendingsgebieden in

West-Europa onlangs verminderd.

De Benelux, Groot-Brittannië, Frank-

rijk en de Duitstalige landen hebben

nu elk één zendingsgebied minder.

Voor de zendelingen in Nederland

en Vlaanderen houdt dat in, dat

ze sinds 1 juli jl. werkzaam zijn in

het zendingsgebied Brussel. De presi-

dent van dat gebied is Ronald T. Har-

rison.

Ronald en Deborah Harrison

Ronald Taylor Harrison uit de wijk

Potomac-Zuid in de ring Washington

D.C. is in juli 2002 aangewezen als

president van het nieuwe zendings-

gebied Brussel. President Harrison is

al sinds juli 2000 werkzaam als presi-

dent van het oude zendingsgebied

President Ronald T. Harrison van het

zendingsgebied Brussel en zijn echtgenote,

zuster Deborah Marriott Harrison.

Brussel. Het zendingsgebied Brussel

en het zendingsgebied Amsterdam

zijn in juli samengevoegd.

President Harrison en zijn vrouw,

Deborah Marriott Harrison, komen

uit de plaats Potomac (Maryland). Ze

hebben vijf kinderen. Voor zijn aan-

treden als zendingspresident was

president Harrison vice-president

van Marriott International. Hij is ge-

boren in Palo Alto (Californië), heeft

zijn jeugd in Frankrijk doorgebracht,

heeft een voltijdzending vervuld in

Taiwan en heeft met zijn gezin in

Hongkong en Californië gewoond.

Zijn roepingen in de kerk zijn ge-

weest: bisschop, president van de

ringzending en adviseur van het

lerarenquorum. In een Chineestalige

gemeente in Washington D.C. is hij

ook leerkracht evangelieleer en secre-

taris geweest.

Voordat ze op zending ging, is

zuster Harrison lid geweest van het

adviescollege landelijke instituten

voor geestelijke gezondheid. In de

kerk zijn haar roepingen onder ande-

re geweest: ZHV-presidente, jonge-

vrouwenpresidente, koordirigente en

organiste.
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In het zendingsveld
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BELGIË

Mirjam Otto

Mission beige de Bruxelles

87, Blvd. Brand Whitiock

B-1 200 Brussel

CANADA

Vincent Noot

Canada Vancouver Mission

8440 Williams Rd,

Richmond, B.C.

V6Y 2X4, Canada

DUITSLAND

Jarl Rijken

Deutschland-Mission Hamburg

Rugenbarg 7a,

D-22549 Hamburg

Dikkie Kniest

Willy Muntinga-Decker

Frankfurt-tempel

Taistrasse 10

D-61381 Friedrichsdorf

Ceesenlna de Jonge

Family History Support Office

SteinmühlstraBe 8

D-61352 Bad Homburg v.d.H,

ENGELAND

Paul Gerrits

England Birmlngham Mission

187 Penns Lane

Sutton Coldfield, West Midlands

B76 UU, Engeland

Daniël Vels

Benjamin Kempenaers
England Manchester Mission

Trafalgar House

110 Manchester Road

Altrincham, Cheshire,

WA141 NU, Engeland

Bethuël van Diermen

England London South Mission

482-484 London Road

Mitcham, Surrey

CR4 4ED, Engeland

Daniël Hansens

Micha Vermeer
England Leeds Mission

Lister House, Lister Hill

Horsforth, Leeds, Yorkshire

LS18 5AZ, Engeland

FRANKRIJK

Alexander Neophytou

Mission frangaise de Marseille

48, avenue Robert Schumann

F-13090 Aix-en-Provence

GRIEKENLAND

Richard Sleegers

Jasper Roelofsen

Athens Greece Mission

Panayias Eleftherotrias 9

145 63 - Kifissia

Athene, Griekenland

SCHOTLAND

Frederik Elzinga

Scotland Edinburgh Mission

51 Spylaw Road

Edinburgh EH10 5BP,

Schotland

VENEZUELA

Daniël Westra

Venezuela Caracas Mission

50 East North Temple Street

Salt Lake City,

Utah 84150-001, USA

VERENIGDE STATEN

Vincent Feith

Utah Salt Lake City Mission

2102 South 1300 East

Suite 102, Salt Lake City,

Utah 84106, USA

Misha van Eeden

Historie Temple Square Mission

P.O. Box 112110,

Salt Lake City,

Utah 84106, USA

Lydia de Jong

Ezra Niessink

Utah Ogden Mission

2133 Washington Blvd

Ogden, Utah 84401, USA

Garrett Mackay

Spanish Speaking

Pocatello idaho Mission

1070 Hiline Road, Suite 320,

Pocatello, Idaho 83201, USA

WEST-INDIË

Anthony Post

Efrain Rosema
Bart van Wermeskerken
Zendingsgebied West-lndië

P.O. Box 2932

Paramaribo, Suriname

Robert Broekman
Ruben Jongejan

Thomas Vlainic

West Indies Mission

P.O. Bag 543, Valsayn,

Trinidad, West Indies

Nieuwe zendelingen

Naam: Thomas Vlainic

Unit: Leiden (ring Den Haag)

Zendingsgebied: West-lndië, Trinidad

Opleidingsinstituut: Provo (Utah)

Naam: Paul Gerrits

Unit: Zwolle {ring Apeldoorn)

Zendingsgebied: Birmingham (Engeland)

Aanvangsdatum: 5 juni 2002

Opleidingsinstituut: Preston (Engeland)

Naam: Jasper Roelofsen

Unit: Capelle (ring Rotterdam)

Zendingsgebied: Athene (Griekenland)

Opleidingsinstituut: Provo (Utah)

Naam: Anthony Post

Unit: Almere (ring Den Haag)

Zendingsgebied: West-lndië

Aanvangsdatum: 3 oktober 2001

Opleidingsinstituut: Provo (Utah)

Ga je op zending?
Stuur ons dan je naam, het zendingsgebied, uit welke wijk of

gemeente je komt, de plaats van het opleidingsinstituut,

wanneer je zending begint, het adres van het zendingskan-

toor en een goede pasfoto! Stuur die liefst zo snel mogelijk

na ontvangst van de zendingsoproep, want het duurt onge-

veer drie maanden (soms vier of langer) tot een naam op

deze pagina kan worden vermeld. Zend die gegevens aan:

Nieuwsredactie Liahona,

Grovestins 64, 7608 HN Almelo, Nederland

Foto's niet met nietjes of paperciips vastmaken!

Familieleden van zendelingen

Als het zendingskantoor van het zendingsgebied waar uw
familielid op zending is, verhuist, geef dan a.u.b. het nieuwe

adres door aan de nieuwsredactie. Anders blijft het oude

(en dus verkeerde) adres op deze bladzijde staan.
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HUISBEZOEKBOODSCHAP

PLEZIER HEBBEN IN DIENEN
EN GOEDE WERKEN

Lees het volgende samen met

de zusters die u bezoekt, en

bespreek de vragen, de teksten

en de leringen van onze kerkleiders.

Vertel eigen ervaringen en geef uvo

getuigenis, en nodig de zusters die u

bezoekt uit om dat ook te doen.

Mosiah 2:17: 'Wanneer gij in de

dienst van uw naasten zijt, [zijt] gij

louter in de dienst van uw God.'

Alma 37:34: 'Leer [de mensen]

nimmer moede te worden goede

werken te doen, maar zachtmoedig

en nederig van hart te zijn; want

dezulken zullen rust voor hun ziel

vinden.'

LV 58:27-28: 'Voorwaar zeg Ik:

De mensen dienden ijverig voor een

goede zaak werkzaam te zijn, en vele

dingen uit eigen vrije wil te doen, en

veel gerechtigheid tot stand te

brengen; want de macht is in hen,

waardoor zij naar eigen willen

kunnen handelen. En voor zoverre

de mensen goed doen, zullen zij

geenszins hun beloning verliezen.'

Ouderling Robert J. Whetten

van de Zeventig heeft gezegd: 'Jezus

'

(...) liefde voor ons zette Hem aan

tot zijn zoenoffer voor onze zonden.

Zonder zijn liefde zouden we niet

naar onze hemelse Vader terug

kunnen keren. We behoren zijn

wijze van leven na te volgen. Zijn

manier moet de onze zijn

"Welk soort mensen behoort

gij daarom te zijn? Voorwaar

zeg Ik u: Zoals Ik ben"

[3 Nephi 27:27]. Hij liet

ons zien dat we goed moeten doen, dat

het geestelijk en lichamelijk welzijn

van onze naasten net zo belangrijk is

als het onze, en dat we oprechte zorg

en meegevoel moeten tonen voor alle

kinderen van onze hemelse Vader.

Moroni omschrijft christelijke liefde

als naastenliefde. (...) Het is niet

genoeg om te zeggen dat we Hem
geloven en van Hem houden, op de

laatste dag moeten we in het bezit

bevonden worden van zijn tedere

liefde voor anderen. Wij hoeven niet,

net als Hij, ons leven voor anderen te

geven, maar net als onze Heiland

moeten we anderen tot zegen zijn door

te geven wat we hebben— onze tijd,

onze talenten, onze middelen en

onszelf.' ('Trouwe volgelingen', De

Ster, juli 1999, blz. 34.)

Ouderling Dallin H. Oaks van

het Quorum der Iwaalf Apostelen

heeft gezegd: 'We worden aangemoe-

digd om een bekeringsproces door te

maken waarna we het eeuwige leven

kunnen ontvangen. Dat wordt niet

bereikt door alleen het goede te doen,

maar door het goede om de juiste

reden te doen— voor de reine liefde

van Christus. De apostel Paulus heeft

dit toegelicht in zijn beroemde leer

over het belang van de "liefde"

(1 Korintiërs 13). De reden dat de

liefde nimmer vergaat en dat de liefde

groter is dan zelfs de belangrijkste

goede daden, ligt volgens hem in het

feit dat de liefde, "de reine liefde van

Christus" (Moroni 7:47), niet een

handeling is maar een gesteldheid of een

gemoedstoestand. Die liefde wordt

verkregen door een opeenvolging van

handelingen die tot bekering leiden.

De liefde is iets dat je wordt. Daarom

heeft Moroni verklaard dat "de men-

sen zonder reine liefde of naas-

tenliefde niet die plaats beërven, die

[. . .] in de woningen uws Vaders [zijn]

bereid'" (Ether 12:34). (Zie 'Opdracht

tot wording', Liahona, januari 2001,

blz. 42.)

President James E. Faust, tweede

raadgever in het Eerste Presidium,

heeft gezegd: 'God kent je, en weet

wat je kunt worden, omdat Hij je

vanaf het begin kent, vanaf de tijd

dat je zijn geestzoon of -dochter was.

Wat je wordt, hangt in grote mate af

van hoe je je aan rechtschapen begin-

selen houdt en goede werken doet.'

('Wie denk je dat je bent?', Liahona,

juni 2001, blz. 4.)

Wat is het verband tussen dienst-

verlening en de verzoening van Jezus

Christus?

Wat voor invloed heeft dienstverle-

ning op de ontvanger? En op de

gever?

Hoe kunnen we

meer vreugde in

dienstverlening

vinden? D



Mijn afgedwaa
Naam bekend bij de redactie

ILLUSTRATOR: KEITH LARSON; HEINRICH HOFMANN,
CHRISTUS EN DE RIJKE JONGELING (DETAIL)

Door de Geest van de Heer begreep ik

dat ik mijn dochter het beste kon helpen

door veranderingen in mijn eigen leven

aan te brengen.

Jaren geleden werd mijn hart als jonge moeder

gebroken toen mijn man de kerk verliet en mij

vervolgens in de steek liet. Ik ontfermde me over

mijn twee dochtertjes en we concentreerden ons op het

evangelie.

Ik bad dagelijks voor mijn kinderen en zorgde

ervoor dat zij aan goede activiteiten deelnamen.

Huisonderwijzers en bisschoppen verzekerden .

me dat deze kinderen voor eeuwig bij mij

zouden horen en mijn offers zouden waar

deren. Ik vond troost in het feit dat mijn

kinderen in het verbond geboren

waren, en dat ze erfgenamen van de

beloofde zegeningen zouden zijn.

Drie jaar na mijn echtscheiding

trouwde ik met een trouw lid van

de kerk. Ik wist zeker dat alles

goed zou komen.

Maar al snel kregen we ernstige

problemen met mijn jongste dochter.

Ze was als kind gelukkig en energiek

geweest, maar als tiener werd ze veelei

send, opstandig en agressief. Ze begon te

roken, te drinken, drugs te gebruiken en te :f

stelen. Ze gebruikte grove taal en werd seksueel

actief. Ze aanvaardde geen gezag en maakte haaf

middelbare school niet af.

WANHOPIGE TIJDEN

Dit was een bijzonder groot probleem voor mij.

Mijn man en ik wilden dat ze zich zou bekeren,

een getuigenis zou krijgen en gemoedsrust zou

vinden. Ik werd wanhopig en ontroostbaar — ik

L I A H O N A
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1de kind liefhebben

kon niet leven met de gedachte dat ik nog een dierbare

zou 'verliezen'.

We vastten en baden, en smeekten onze hemelse

Vader om ons kind te redden. Mijn man en ik overlegden

samen en vroegen advies aan onze bisschop. We legden

haar naam in de tempel. Hoewel mijn geduldige echtge-

noot een grote hulp was, kon hij weinig tot stand brengen

omdat mijn dochter hem niet als gezaghebber

aanvaardde.

In die tijd kreeg ik talrijke priesterschapszegens. Ik

probeerde urenlang met mijn dochter te praten. Ik las de

Schriften en boeken over omgang met moeilijke

kinderen. Ik vroeg om advies, overlegde met kennissen

en familieleden, en smeekte de jeugdleiders om hulp.

Ik vroeg me af: 'Waar is de vreugde in mijn gezins-

leven? Wanneer zullen die problemen worden opgelost?'

We waren bang voor bijna alle hedendaagse nachtmer-

ries: zwangerschap, seksueel overdraagbare aandoe-

ningen, drugsverslaving, dood ten gevolge van een

verkeersongeluk door dronkenschap. Omdat ik geen

oplossing voor het probleem kon bedenken, raakte ik al

mijn vertrouwen als ouder kwijt. Ik voelde me wanhopig,

verdrietig, boos en hulpeloos.

ZELF VERANDEREN

Na enkele jaren van frustratie, begon ik te beseffen

dat ik veranderingen in mijn eigen leven moest

aanbrengen. Ik begon in te zien dat ik in mijn pogingen

om mijn dochter te helpen door angst gedreven werd,

niet door geloof. De weg van de Heer bestaat niet uit

angstige wanhoop. Jezus Christus geeft ons hoop, geen

wanhoop. Satan is de oorzaak van ontmoediging en

ellende. Ik had naar de verkeerde stem geluisterd.

Ik besloot dat ik de fundamentele beginselen van het

evangelie moest toepassen en geestelijk sterker moest

worden. Ik vroeg me bijvoorbeeld af wanneer ik voor het

laatst een dankgebed had uitgesproken. Was ik al mijn

zegeningen vergeten? Had ik naar de goede eigenschappen

AUGUSTUS 2002
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van mijn dochter gekeken? Waardeerde ik de gehoorzame

gezinsleden? Had ik oog voor de vreugdevolle momenten?

Genoot ik van een prachtige zonsondergang of een

regenbui?

Ik schaamde me. Ik was zo negatief en ongelukkig

geworden dat mijn gedachten en daden geen weerspiege-

ling van mijn getuigenis van Jezus Christus waren. Aan

mij was niet te zien dat ik mijn Heiland liefhad en dat ik

op Hem vertrouwde.

Ik besloot te veranderen. Ik probeerde positieve

gedachten en gevoelens te ontwikkelen. Ik las opbou-

wende boeken en keek niet meer naar inhoudsloze tele-

visieprogramma's. Ik ging meer aan lichaamsbeweging

doen, waardoor de spanning werd verlicht en mijn geest

werd opgebouwd.

Maar het allerbelangrijkste was dat ik mijn dagelijkse

schriftstudie aanpaste. Ik ben een ochtendmens, dus

Toen ik meer dankbaarheid voor de

verzoening van Jezus Christus kon

opbrengen, kreeg ik meer geloof in zijn

vermogen om mijn dochter te zegenen.

bestudeerde ik 's morgens vroeg de Schriften.

Soms las ik een paar verzen, en soms een

aantal hoofdstukken. In de auto deed ik

de radio uit en dacht ik na over wat

ik gelezen had. De geestelijke erva-

ringen in mijn auto compenseerden

ruimschoots de nieuwsberichten en

verkeersinformatie die ik miste.

PERSOONLIJKE OPENBARING

Er gebeurden verbazingwekkende

dingen. Ik kreeg bepaalde gedachten.

Ik kreeg ideeën voor mijn dagelijkse

plichten en voor mijn taken in de kerk.

En ik kreeg inspiratie over de manier

waarop ik met mijn dierbare dochter

moest omgaan.

Op een dag vond ik dat het gesprek met

mijn dochter gericht moest worden op de dingen die

we gemeen hadden. Omdat we allebei interesse in

muziek, kunst en oude films hadden, was er altijd

voldoende stof om ongedwongen te praten. Deze veran-

dering was een nuttige stap om onze beschadigde relatie

te repareren.

Op een ochtend kreeg ik een gevoel dat me maan-

denlang bijbleef: dwang is niet de juiste manier. Ik vroeg

mijn hemelse Vader in tranen om vergeving, omdat ik

was vergeten dat keuzevrijheid een fundamenteel onder-

deel van zijn plan is. Ik besefte dat het niet goed was om
iemand ergens toe te dwingen, ook niet tot het goede.

Dat was Satans plan.

De veranderingen kwamen niet van de ene op de andere

dag. Het was moeilijk, en ik moest er hard aan werken. Er

waren tegenslagen, maar ik bleef mijn best doen. Als ouders

moesten we nog steeds de normen bepalen, maar onze

dochter begon wat positiever te reageren omdat ik nu meer

zelfvertrouwen had en minder emotioneel was.
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De voortdurende influisteringen van de Geest waren

een grote zegen. Regel op regel leerde de Geest ons wat

we moesten doen, en wanneer. Als wij gehoorzaam

waren, werden we gezegend. Als we moeite hadden,

kregen we een liefdevolle aanmoediging.

GELOOF IN JEZUS CHRISTUS

De Geest herinnerde me er een keer aan dat ware

bekering door middel van de Heer tot stand komt. Dus in

plaats van alleen te bidden dat mijn dochter gehoorzaam

zou zijn, vroeg ik of ze met een innerlijke verandering

gezegend mocht worden. En ik probeerde momenten te

scheppen om met haar over de Heiland te praten. Ze was

het bijvoorbeeld met me eens dat een gewelddadige

wereld meer christelijke invloeden nodig heeft.

En naarmate de Geest mij onderrichtte, begon ik de

grote genade van Christus in mijn eigen leven te

herkennen. Op een dag dacht ik: 'Misschien kan ik door

mijn ervaring met afgedwaalde familieleden beter

beseffen dat ik ook kan afdwalen als ik niet volledig op

Hem vertrouw. Misschien dat onze problemen met dit

verloren kind uiteindelijk een zegen zullen zijn.

Misschien moeten we ook iets doen aan onze eigen zwak-

heden, ook al zijn die misschien niet zo zichtbaar zijn als

de hare.'

Toen ik dergelijke gedachten kreeg, werd ik steeds

dankbaarder voor de verzoening van Christus. En toen ik

dankbaarder werd, kreeg ik meer geloof in zijn vermogen

om mijn dochter te zegenen. Ik raakte er steeds meer van

overtuigd dat Hij zal blijven proberen haar terug te

winnen, want Hij houdt nog meer van haar dan ik! Mijn

nieuwe taak is dicht bij haar te blijven en een goed voor-

beeld voor haar te zijn.

GOEDE HOOP VOOR DE TOEKOMST

Momenteel is deze dochter nog steeds niet actief in

de kerk, maar ze leidt een goed leven. Ze is onlangs met

een goede man getrouwd, en op haar werk is ze een

verantwoordelijk en vaardig werkneemster. Zij en ik

hebben een goede relatie, en ik heb goede hoop dat

ze op een dag de leringen uit haar kindertijd weer zal

omarmen.

Door deze moeilijke tijden heb ik geleerd dat we alle-

maal recht op inspiratie hebben. Ik ben ervan overtuigd

dat de Heilige Geest ons kan helpen als wij voor zijn

influisteringen openstaan en er gehoor aan geven.

Door mijn ervaringen met deze dochter heb ik een

betere band met mijn Heiland ontwikkeld. Ik heb

geleerd dat ik gewetensonderzoek bij mijzelf moet doen,

naar de leiding van de Heilige Geest moet streven, op de

verzoening moet vertrouwen, dankbaar moet zijn voor

wat ik heb en hoop op de toekomst moet hebben. D

'Trek hen naar u toe'

'Mijn hart gaat uit naar onze jongeren die in veel gevallen een heel eenzame weg

moeten gaan. Zij bevinden zich te midden van [het] kwaad. Ik hoop dat zij met u, hun

ouders, kunnen praten over wat hen bezwaart. Ik hoop dat u zult luisteren, dat u

geduldig en begripvol zult zijn, dat u hen naar zich toe zult trekken en hen zult troosten en steunen in hun

eenzaamheid. Bid om leiding. Bid om geduld. Bid om de kracht dat u genoeg lief kunt hebben, hoewel

het heel moeilijk kan zijn. Bid om begrip en vriendelijkheid, en vooral om wijsheid en inspiratie.' (President

Gordon B. Hinckley, 'Groot zal de vrede van uw kinderen zijn', L/ahona, januari 2001, blz. 67.) D
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Ouderling David E. Sorensen

van het Presidium der Zeventig

De leer van de

tempel
De tempel is een plek van openbaring/ inspiratie, meditatie en vrede — een plaats

waar wij kunnen herstellen, ons verstand kunnen verlichten, antwoord op onze

gebeden kunnen ontvangen en kunnen deelnemen aan de erediensten.

Toen ik als jongeman mijn dienstplicht had

vervuld, ging ik terug naar mijn ouderlijk huis in

Utah, ongeveer 65 kilometer buiten de gemeente

Manti. Er was onlangs besloten om de Manti-tempel iets

te vergroten. De leiders van de kerk hadden vrijwilligers

voor dat project nodig. Ik gaf op dat ik twee weken

beschikbaar was en al snel stond ik met een pikhouweel

te zwaaien, keien te verbrijzelen en stenen uit de grond

rond de tempel te verwijderen. De hete zomerzon

brandde de hele dag op ons. Het werk was lichamelijk

zwaar en geestelijk saai. Tijdens het verwijderen van de

stenen vroeg ik me een aantal malen af of ik niet een

beetje te snel had besloten om me als vrijwilliger op te

geven.

Na een aantal dagen had ik echter een opmerkelijke

geestelijke ervaring. Een aantal malen hoorde ik de stem

van de Heilige Geest die me influisterde dat ik in de

toekomst bij de bouw van meer tempels betrokken zou

zijn. Het was een rustig maar duidelijk gevoel. In die tijd

bereidde ik me voor om weer op een veefokkerij te gaan

werken, dus het was niet zo logisch dat ik bij de bouw van

tempels betrokken zou raken. Ik aanvaardde dat gevoel

echter als inspiratie. In de loop der jaren heb ik er af en

toe bij stilgestaan, onzeker hoe dat ooit verwezenlijkt zou

L I A

worden. Maar ik wist zeker dat die zachte stem tot mij

gesproken had.

De afgelopen jaren heb ik die belofte in vervulling zien

gaan op een manier die ik me nooit had kunnen voor-

stellen. Ik werk in deze opwindende tijd van groei voor

de afdeling tempelwerk. Ik heb persoonlijk de toewijding

van president Gordon B. Hinckley gezien om de tempels

naar de leden te brengen. Ik deel in zijn enthousiasme

h o N A

30



'-HËR'.JC&
«*• H >

FOTO'S VAN TEMPELS © INTELLECTUAL RESERVE, INC.; REPRODUCTIE
NIET TOEGESTAAN; RECHTS: FOTO-ILLUSTRATOR: STEVE BUNDERSON;
ACHTERGROND: WELDEN C. ANDERSEN, FOTO VAN DE CELESTIALE

ZAAL IN DE MOUNT T1MPANOGOS-TEMPEL (UTAH); WILLIAM

HOLDMAN, FOTO VAN APIA-TEMPEL (SAMOA); INZET: TAMRA H.

RATIETA, FOTO VAN DE DOOPVONT IN DE VERNAL-TEMPEL (UTAH)



voor de zegeningen die uit de tempelverordeningen voort

kunnen komen. President Hinckley heeft gezegd: 'Ik

moedig onze mensen overal aan, met al mijn overtui-

gingskracht, om zo te leven dat ze een tempelaanbeveling

waardig zijn, er één te verkrijgen en deze als een kostbaar

bezit te beschouwen, en zich er meer voor in te spannen

om naar het huis des Heren te gaan en deel te hebben

aan de geest die daar te voelen is en de zegeningen die

men op die plek kan ontvangen." En daarmee herhaalt

president Hinckley wat de profeten vóór

hem gezegd hebben. De profeet Joseph

Smith heeft ons bijvoorbeeld gewaar-

schuwd voor de gevolgen als wij de ons

beschikbare tempels niet gebruiken: 'De

heiligen die [het tempelwerk] voor hun

overleden voorouders veronachtzamen,

zetten hun eigen heil op het spel.'
2

De tempelverordeningen zijn van

eeuwige waarde, maar ze kunnen ook

vragen of obstakels opleveren. Ik wil

graag wat ideeën geven aan de hand

waarvan de leden van de kerk de aard

van de tempel beter kunnen begrijpen.

Ook wil ik wat advies geven over de

manier waarop we ons op het tempel-

werk kunnen voorbereiden.

I

HET 'WERK' IN 'TEMPELWERK'

Tempelwerk is dienstverlening. In de

tempel kunnen we iets voor anderen

betekenen. Tijdens de inwijding van

verschillende tempels heeft president

Hinckley onlangs gezegd dat we ons wat minder op de

persoonlijke zegeningen van het tempelbezoek moeten

concentreren, maar het tempelwerk als 'werk' moeten

beschouwen. Hoewel de persoonlijke zegeningen talrijk

zijn, mogen we niet vergeten dat het werk is waar we

toewijding en plichtsbesef voor nodig hebben.

Tempelwerk is te vergelijken met andere soorten

dienstverlening in de kerk, zoals zendingswerk, of huis-

onderwijzers en huisbezoeksters die anderen hulp

k moedig onze mensen

overal aan (...) om zo te

leven dat ze een tempel-

aanbeveling waardig zijn,

er één te verkrijgen en deze

als een kostbaar bezit te

beschouwen, en zich er

meer voor in te spannen

om naar het huis des

Heren te gaan.

'

— Fresident Gordon B.

Hinckley

verlenen. Dergelijke dienstverlening kost meestal iets en

vergt vaak bepaalde offers. Onze profeet moedigt ons

aan om diezelfde houding aan te nemen als we naar de

tempel gaan. Ons tempelbezoek moet op anderen

gericht zijn en niet op onze zelfzuchtige verlangens. De

Heiland heeft gezegd: 'Want ieder, die zijn leven zal

willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die

zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het

behouden.' 3

Als we alleen voor onszelf naar de

tempel gaan, kunnen we de toegang tot

de grootste geestelijke zegeningen

afsluiten. Denk eens na over wat we in

de tempel doen. Kunnen we dat als

'werk' omschrijven, of niet? Werk is vaak

moeilijk, uitdagend en soms eentonig.

Anders is het meer vrijetijdsbesteding.

Als we werken, moeten we bij het proces

betrokken zijn. En als we ons tempelbe-

zoek op dezelfde wijze passief ervaren,

halen we er niet al het mogelijke uit.

Een duidelijk voorbeeld is het

verschil tussen tempelwerk als tempel-

werker of als bezoeker. Een tempel-

werker ervaart zijn werk in de tempel

meestal als echt werk: van dingen uit het

hoofd leren tot bepaalde werkwijzen. Er

is veel te doen. Het gevolg is dat een

tempelwerker zich de verordeningen

goed eigen maakt en de kans krijgt om te

leren en te groeien. En tijdens mijn

lichamelijke arbeid aan de Manti-tempel

heb ik als jongeman ontdekt dat we door onze gewillig-

heid om te werken en te dienen ons hart op geestelijk

begrip kunnen voorbereiden.

Hoewel de tempel wel degelijk een toevluchtsoord is

waar we onszelf kunnen leren kennen en begrijpen,

kunnen we vaak meer zegeningen ontvangen als we naar

de tempel gaan om veeleisend, belangrijk en nauwgezet

werk te verrichten. Een van de voordelen van talrijke

tempels is niet alleen dat er meer leden naar de tempel
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et als de gelijkenissen van de Heiland hebben

de tempelverordeningen eenvoudige onderdelen,

maar mensen met een ontwikkeld geestelijk oog

zullen diepe inzichten ontvangen.
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kunnen gaan, maar ook dat meer leden als tempelwerker

werkzaam kunnen zijn.

Een dienstbare houding kan ook een hulpmiddel zijn

om oude dingen in een nieuw licht te zien. Overweeg de

overeenkomsten maar tussen de leerpatronen in de

tempel en de gelijkenissen in de Schriften. Allebei

hebben ze meerdere betekenissen. Veel gelijkenissen van

de Heiland waren voor de meeste luisteraars moeilijk te

begrijpen. Voor sommige mensen klonken ze misschien

eenvoudig en afgezaagd. De gelijkenissen van de tien

maagden, de talenten, het verloren schaap, de weduwe,

de onrechtvaardige rechter of de verloren zoon zijn

verhalen met een boodschap, die zelfs de eenvoudigste

toeschouwer kan begrijpen. Maar in diezelfde verhalen

zijn duidelijk bijzondere waarheden te vinden die een

aantal van de fundamentele beginselen van het konink-

rijk verduidelijken. Ook de tempelverordeningen hebben

eenvoudige onderdelen, maar de mensen met een

ontwikkeld geestelijk oog zullen diepe inzichten

ontvangen.

FUNDAMENTELE LEER VOOR DE DODEN

Onder de voornaamste werkzaamheden in de tempel

bevinden zich de verordeningen voor onze overleden

voorouders. Als we aan de tempelverordeningen denken

en aan de noodzaak om ze volmaakt uit te voeren,

denken we aan deze krachtige woorden:

'Gij moogt denken, dat deze orde van zaken zeer nauw-

gezet is, maar ik zeg u, dat het alleen is om aan de wil van

God te voldoen, en overeenkomstig de verordening en

voorbereiding, die de Here vóór de grondlegging der

wereld instelde en voorbereidde voor de zaligheid van

hen, die zonder een kennis van het evangelie zouden

sterven. (. . .)

'(...) Want hun zaligheid is nodig en onontbeerlijk

voor onze zaligheid, zoals Paulus aangaande de vaderen

zegt, dat zij zonder ons niet tot volmaking kunnen

komen. Evenmin kunnen wij zonder onze doden tot

volmaking komen.' 4

Denk eens na over het machtige en onthullende

visioen van president Joseph F. Smith (1838-1918):

'Zo werd het evangelie gepredikt aan hen die in over-

treding waren gestorven, zonder kennis van de waarheid,

of in hun zonden, omdat zij de profeten hadden

verworpen.

'Zij werden onderwezen in het geloof in God, de beke-

ring van zonde, de plaatsvervangende doop ter vergeving

der zonden, de gave des Heiligen Geestes door handop-

legging en in alle andere beginselen van het evangelie die

zij moesten kennen om zich daartoe te bekwamen, dat zij

wèl, naar de mens wat het vlees betreft, mochten geoor-

deeld worden, doch naar God, wat de geest betreft,

leven.'
5

FUNDAMENTELE LEER VOOR DE LEVENDEN

De tempel is een plek van openbaring, inspiratie,

meditatie en vrede — een plaats waar wij kunnen

herstellen, ons verstand kunnen verlichten, antwoord op

onze gebeden kunnen ontvangen en kunnen deelnemen

aan de erediensten.
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De Heer heeft door middel van de profeet Joseph

Smith het volgende geopenbaard: 'Alle verbonden, over-

eenkomsten, verbintenissen, verplichtingen, eden,

geloften, voltrekkingen, betrekkingen, verenigingen of

beloften, die niet door de Heilige Geest der belofte zowel

voor tijd als voor alle eeuwigheid door hem, die is gezalfd,

worden gesloten, aangegaan en verzegeld, (...) door

middel van mijn gezalfde, die Ik op aarde heb aangesteld

om deze macht te bezitten (...) zijn in en na de opstan-

ding der doden zonder uitwerking, deugdelijkheid of

kracht; want alle overeenkomsten, die niet met dit doel

zijn gesloten, eindigen wanneer de mensen dood zijn.'
6

Laten wij elkaar in onze toespraken, lessen en door

ons voorbeeld in de verheven waarde van het 'nieuw en

eeuwig verbond' 7 onderwijzen. Als een echtpaar door het

priesterschap in de tempel wordt verzegeld, wordt er een

nieuw gezin gesticht. We verheugen ons als er een

nieuwe gemeente, wijk of ring wordt georganiseerd.

Hoeveel meer kunnen we ons verheugen als we een

fundamentele unit van de kerk organiseren: een nieuw,

eeuwig gezin! Er is maar één manier om deze nieuwe unit

op de juiste wijze door het priesterschap te organiseren.

In de kerk worden we uiteindelijk allemaal van onze

roeping ontheven, maar we worden nooit ontheven van

onze eeuwige rol in het gezin.

In de Leer en Verbonden staat: 'Het moge enkelen een

zeer stoute leerstelling toeschijnen, waarvan wij spreken

— een macht, die op aarde optekent of bindt, en in de

hemel bindt. Niettemin is deze macht in alle eeuwen der

wereld altijd gegeven, wanneer ook de Here iemand, of

een groep mannen, door directe openbaring een bedeling

van het priesterschap heeft gegeven. Wat daarom die

mannen ook door hun gezag in de naam des Heren en in

waarheid en getrouwheid deden— indien zij er een juist

en getrouw verslag van bijhielden— werd op aarde en in

de hemel een wet, en kon overeenkomstig de besluiten

van de grote Jehova niet worden te niet gedaan.'
8

DE BEGIFTIGING

Wat is de betekenis en de aard van de begiftiging?

President Brigham Young (1801-1877) heeft het
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volgende gezegd: 'Uw begiftiging betekent dat u alle

verordeningen in het huis van de Heer ontvangt die u na

dit leven nodig hebt om in de tegenwoordigheid van de

Vader terug te kunnen keren, waarbij u de engelen

passeert die als wachter staan (...) en uw eeuwige verho-

ging ontvangt.'
9

Het woord begiftiging suggereert een gift, iets van

waarde voor onze eeuwige reis, zoals president Young

heeft beschreven. De Heer zegent ons met geestelijke

kracht en bescherming, zodat wij vollediger en overvloe-

diger van het leven mogen genieten.

De grootste zegeningen in het koninkrijk van God

ontvangen we door de genade van Jezus Christus en door

gehoorzaamheid aan zijn woord. In hedendaagse openba-

ring wordt verduidelijkt dat de volheid van de genade

van Christus verleend wordt aan mensen die de geboden

onderhouden en verbonden sluiten en naleven: 'Want

indien gij mijn geboden onderhoudt, zult gij van zijn

volheid ontvangen, en in Mij worden verheerlijkt, zoals

Ik in de Vader ben verheerlijkt; daarom zeg Ik u: Gij zult

genade op genade ontvangen." In de Leer en Verbonden

staat ook: 'Gezegend zijn zij, die het verbond hebben

bewaard en het gebod hebben onderhouden, want zij

zullen barmhartigheid ontvangen.'
11

Een van de redenen dat de verbonden zoveel macht

hebben, kan de invloed zijn die zij hebben op ons leven,

en vooral als het gaat om heilige verbonden. Want als we

een verbond met God sluiten, beloven we iets aan onze

hemelse Vader, die ons het beste kent, die precies weet

wat wij voelen en denken en die het voornemen van ons

hart kent. Dit is een unieke motivatie om onze beloften

na te komen. En heilige verbonden zijn krachtiger dan

gewone verbonden of beloften, want als we een verbond

sluiten dat door de Heilige Geest der belofte (de Heilige

Geest) is verzegeld, krijgen we toegang tot de genade van

God om ons te helpen bij het naleven van de gedane

beloften.

Het tempelwerk heeft tot doel om de verzoening van

Jezus Christus doeltreffender te maken. En omdat

verbonden zo'n doelmatig hulpmiddel kunnen zijn om

veranderingen aan te brengen, nemen ze in de tempel en
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tijdens de begiftiging zo'n belangrijke plaats in.

Overweeg hoe de verbonden van doop, avondmaal en

handoplegging gericht zijn op de Heiland en zijn zoen-

offer, en hoe zij tot verandering in ons leven kunnen

leiden. Op soortgelijke wijze kunnen de verbonden die

we tijdens de begiftiging sluiten ons tot grotere veran-

deringen en christelijker gedrag aanzetten. Met andere

woorden, we kunnen ons afvragen hoe we toegang

kunnen krijgen tot de volheid van de verzoening, dit

aanvullende middel tot genade. Het antwoord luidt:

alleen door verbonden, die we door middel van veror-

deningen sluiten, en die uitsluitend door middel van de

sleutels van het priesterschap verricht kunnen

worden. 12 De profeet Joseph Smith heeft gezegd: 'De

wedergeboorte vindt door middel van verordeningen

door de Geest van God plaats.'
13

Door deze waarheden kunnen we de geestelijke

kracht van het tempelwerk begrijpen en te weten

komen hoe iemand die kracht door middel van een

verbond kan ontvangen. En als we het verbond

naleven, ontvangen we in tijd en eeuwigheid de

beloofde zegen.

Laten we een aantal praktische zaken doornemen

om ons tempelbezoek te versterken.

NORMEN

Eerbied is een onmisbare sleutel tot openbaring. Om
persoonlijke openbaring te ontvangen, moeten we de

heilige sfeer in het huis des Heren in stand houden. De
tempel kan een belangrijk onderdeel van ons leven

worden als we ons eerbiedig voorbereiden en na ons

vertrek trouw blijven aan de schoonheid, waardigheid en

plechtigheid van de tempel. Als onderdeel van die

eerbied moeten we in ons hart veel respect voor de

Godheid hebben. Onze woorden en daden kunnen van

invloed zijn op onze eerbied en op de geestelijke mani-

festaties die we ervaren.

Wat heilige zaken betreft

is er 'een tijd om te

scheuren en een tijd om
dicht te naaien, een tijd

om te zwijgen en een tijd

om te spreken.'
14 We zijn

verantwoordelijk om de

heiligheid van de begiftiging

in stand te houden. We
mogen de woorden die in de

tempel gebruikt worden

niet buiten de tempel

o Een van de voornaamste werkzaamheden in de tempel zijn

de verordeningen voor onze overleden voorouders. 'Zij

kunnen zonder ons niet tot volmaking komen. Evenmin

kunnen wij zonder onze doden tot volmaking komen.'



Hiet tempelwerk heeft tot doel om de verzoening

van Jezus Christus doeltreffender Ie maken. De

verbonden die we tijdens de hegiftiging sluiten,

kunnen ons tot christelijker gedrag aanzetten.

gebruiken. We moeten altijd opletten dat we geen wereldse

taal in de tempel gebruiken. Vulgaire taal mag geen onder-

deel van ons dagelijks taalgebruik zijn, maar mag zeker niet

in de tempel gebruikt worden. Maar ook grapjes en gelach

kunnen afdoen aan het gevoel van eerbied en respect.

NALEVING VAN DE GEDRAGSNORMEN

Sommige leden die graag de zegeningen van de tempel

willen ontvangen, vragen een tempelaanbeveling aan als

ze nog niet volledig zijn voorbereid. Waardig zijn om de

tempel te betreden, houdt in feite in dat wij ons voorbe-

reiden om de geestelijke zaken van de tempel te

begrijpen.
15 Onze profeet heeft gezegd: 'Ik weet dat het

moeilijk is voor een bisschop om iemand die wat betreft

zijn gedrag op het randje staat, een aanbeveling te

weigeren. Zo'n weigering kan de aanvrager kwetsen.

Maar hij of zij moet beseffen dat tenzij hij of zij de aanbe-

veling in alle opzichten waardig is, er geen zegen

ontvangen zal worden, en dat hij of zij die het huis des

Heren binnengaat zonder dat waardig te zijn, veroor-

deeld zal worden.'
16

HET TEMPELONDERKLEED

De leden die hun begiftiging hebben ontvangen,

dragen op gepaste wijze het tempelonderkleed. Een van

de voorrechten van de tempel is het tempelonderkleed.

Het is gepast om te bedenken dat het tempelonderkleed

een onderdeel van de tempel is, een herinnering aan de

verbonden die we in het huis des Heren hebben gesloten.

Als we het tempelonderkleed op gepaste wijze dragen,

wordt de tempel een onderdeel van ons dagelijks leven.

We moeten gehoorzaam zijn aan de instructies van het

Eerste Presidium wat betreft het tempelonderkleed:

'Voor hen die de verbonden van de tempel op zich

hebben genomen, is het dragen van het tempelonder-

kleed een heilig voorrecht. Het kleed (...) zal, als het op

de juiste wijze wordt gedragen, bescherming bieden tegen

verleidingen [...] kwaad.

'Er wordt van de leden verwacht dat zij het kleed

zowel 's nachts als overdag dragen, overeenkomstig de

aanwijzingen die zij in de tempel hebben ontvangen. Het

is niet de bedoeling dat de leden het kleed aanpassen, of

anders dragen dan hun is geleerd, teneinde een bepaalde

mode te volgen, zelfs wanneer die mode alom in zwang is.

Men dient het tempelonderkleed niet uit te trekken voor

activiteiten waarvoor dat niet echt nodig is.

'Bij hun persoonlijke vragen over het dragen van het

tempelonderkleed dienen de leden zich door de Heilige

Geest te laten leiden. Dit heilige verbond is een zaak

tussen het lid en de Heer, en weerspiegelt hun innerlijke

voornemen om de Heiland, Jezus Christus, te volgen.'
17

GEPASTE KLEDING

Op gepaste wijze gekleed naar de tempel gaan, is een

hulpmiddel om onze wereldse zorgen achter te laten en

ons op de verordeningen in het huis des Heren voor te

bereiden. Overweeg de volgende raad van president

Boyd K. Packer, waarnemend president van het Quorum

der Twaalf Apostelen: 'Het is aangenaam in de ogen van

de Heer als we ons lichaam wassen en schone kleding
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aantrekken, hoe goedkoop die kleding ook mag zijn. We
behoren ons zo te kleden dat we een avondmaalsdienst of

een andere bijeenkomst van de kerk kunnen bijwonen.'
18

In de tempel trekken we allemaal witte kleding aan.

Mannen dragen een wit overhemd met lange mouwen en

een witte pantalon. Vrouwen dragen een witte jurk die

tot de grond reikt, met lange mouwen, of een witte

blouse en een lange witte rok. De witte kleding in de

tempel is een symbool van zuiverheid en reinheid van

onze zonden— zoals we ooit bij onze Vader in de hemel

willen terugkeren. De witte kleding is ook een herinne-

ring dat wij in de ogen van God allemaal gelijk zijn, dat

Hij naar ons hart en onze ziel kijkt, en niet naar onze

positie in deze wereld.

Bruiden moeten beseffen dat een trouwjurk net zo

eenvoudig als een gewone tempeljurk moet zijn. 'De jurk

die men in de tempel draagt, is wit met lange mouwen,

bescheiden van vormgeving en stof, en zonder al te veel

versieringen. Doorzichtig materiaal moet van een witte

voering zijn voorzien. Broekrokken zijn niet toegestaan

in de tempel. De jurk mag geen sleep hebben, tenzij die

afneembaar is, zodat de bruid er tijdens de tempelcere-

monie geen last van heeft.'
19

VERORDENINGEN TER VERZEGELING

Overweeg ten slotte opnieuw de macht van de

tempel, vooral met betrekking tot onze overleden fami-

lieleden. Wie van ons heeft 's nachts niet gehuild om een

broer of zus of een ander overleden familielid die het

evangelie in dit leven om de een of andere reden niet

aanvaard had? De verzegelingen in de tempel geven ons

veel hoop op een mogelijke hereniging met al onze dier-

bare familieleden. De verordening ter verzegeling is een

krachtige zegen voor de heiligen der laatste dagen die

trouw aan hun verbonden blijven. Ik heb altijd veel

kracht, bemoediging en troost geput uit de woorden van

president Lorenzo Snow (1814-1901) waarmee hij deze

diepzinnige belofte beschreef:

'God heeft zijn beloften aan ons vervuld, en onze voor-

uitzichten zijn groots en glorierijk. Ja, in het volgende

leven zullen we (...) onze zoons en dochters weer hebben.

Als we ze niet meteen helemaal krijgen, zullen we ze voor

een bepaalde tijd hebben. (...) U, die verdriet heeft over

het feit dat uw kinderen afdwalen, zult uw zoons en doch-

ters weer terugkrijgen. Als u deze beproevingen en

problemen overwint en herrijst, zult u, door de macht van

het priesterschap, net als de Zoon van God aan het werk

gaan, totdat al uw zoons en dochters het pad naar de

verhoging en de heerlijkheid zullen bewandelen. Dat is zo

zeker als dat de zon deze morgen boven de bergen

opkwam. Treur daarom niet als uw zoons en dochters het

door u aangewezen pad niet volgen, of uw raad niet

aanvaarden. Als wij de eeuwige heerlijkheid bereiken, en

in de ogen van God verlossers, koningen en priesters zijn,

zullen we onze nakomelingen verlossen.'
20

Er schuilt veel macht in de verzegelende banden van

het verbond. Ik getuig dat deze eeuwige waarheden

en verbonden al vóór de grondlegging van de wereld

gegeven zijn, en dat ze ons tot zegen zullen zijn als wij ons

hart en ons verstand daarop voorbereiden. D
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De keus die dit

sterfelijk leven

mogelijk maakte

De val was een glorierijke noodzaak om
de deur naar het eeuwige leven open te

doen.

Ouderling Jess L. Christensen

Een van de gebiedszeventigen

Ik sta versteld van de grote liefde erU

moed van mijn lieve vrouw tijdens de

geboorte van onze kinderen. Ik sta

versteld dat de pijn en de misselijkheid

tijdens de geboorte weer snel vergeten waren en

vervangen werden door vreugde en geluk omdat er een

baby was geboren. Ik heb me afgevraagd hoeveel Adam

en Eva van dergelijke zaken afwisten toen ze besloten om

van de verboden vrucht te eten, de keus die het tweede

bedrijf inluidde van het 'grote toneelstuk'
1 dat we het

grote plan van geluk noemen. God de Vader, Jehova,

Adam, Eva en Lucifer waren de spelers. De Hof van

Eden was de plek waar deze onderbreking tussen het

eerste bedrijf, het voorsterfelijk leven, en het tweede

bedrijf, het sterfelijk leven, plaatsvond.

DE WEG BEREIDEN

Het eerste bedrijf omvatte een raadsvergadering

waarin Lucifer het onmogelijke beloofde, namelijk 'het

ganse mensdom te verlossen', en de 'eer' van de Vader

opeiste. (Zie Mozes 4:1.) Jezus Christus was de 'geliefde

Zoon, die sedert den beginne de Geliefde en Uitverkorene

was', en die beloofde het plan van de Vader uit te voeren.

(Zie Mozes 4:2.) Wij gebruikten onze keuzevrijheid en

L I A

besloten de Heiland te volgen. Toen werd er 'oorlog in de

hemel' gevoerd (zie Openbaring 12:7-9), en Lucifer 'werd

met al zijn volgelingen uitgeworpen.'
2

God de Vader was het meesterbrein en de hoofdper-

soon in deze scène. Door middel van zijn Zoon schiep Hij

de aarde en de hof van Eden.

Adam was de eerste mens, de voorsterfelijke Michaël

(zie LV 27:11), 'die geassisteerd had bij de schepping van

de aarde — hij was een heerlijk, groots mens. Eva was

zijn gelijke — een volledige partner die krachtige

bijdragen leverde.'
3 Adam en Eva werden in een hof

geplaatst. Adam was 'uit het stof der aarde' gevormd en

Eva was uit een van zijn ribben geschapen. Ze werden

man en vrouw. (Zie Mozes 3:7, 21-24.)

H O N A

38



<

o

In opdracht van onze hemelse Vader vertelde Jezus

Christus Adam en Eva over het plan van God, gaf Hij

hun geboden, en maakte Hij 'rokken van vellen' voor

hen voordat Hij ze uit de hof verdreef.

De Vader zei dat ze zich moesten vermenigvuldigen en

de aarde vervullen. Ze mochten niet van de boom der

kennis van goed en kwaad eten. Maar Hij zei: 'Nochtans

moogt gij voor uzelf kiezen, want dit is u gegeven, maar

bedenk, dat Ik het verbied, want ten dage, dat gij

daarvan eet, zult gij voorzeker sterven' (Mozes 3:17).

Daarmee werd de weg bereid voor de keuzevrijheid en

het sterfelijk leven.

KEUZEN EN GEVOLGEN

Lucifer bestond ook sinds het begin. Hij wilde 'den

vrijen wil van den mens' vernietigen, (...) en als de

'Vader van alle leugen' (Mozes 4:3-4) ging hij naar de

hof om onze eerste ouders te misleiden. Hij sprak eerst

met Adam, maar die liet zich niet verleiden. Lucifer
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probeerde toen 'Eva te bedriegen' (Mozes 4:6). Hij vroeg

haar: 'Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult

niet eten van allen boom des hofs?' (Mozes 4:7.) Iemands

herinneringen op de proef stellen, kan vaak twijfel

veroorzaken. Maar Eva stond pal. Lucifers eerste list

mislukte.

'Gij zult geenszins sterven', protesteerde Lucifer, in

tegenspraak met de woorden van de Heer. (Zie Mozes

4:10; zie ook LV 29:41-42.) 'Maar God weet, dat ten

dage, dat gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend

worden, en gij zult als de goden wezen, kennende het

goed en het kwaad' (Mozes 4:11). Lucifer sprak een

halve waarheid, vermengd met onwaarheid. Als Eva van

de vrucht zou eten, zouden haar ogen inderdaad worden

geopend en zou ze het verschil tussen goed en kwaad

leren kennen; maar dat ze door het eten van de vrucht

onmiddellijk als de goden zou worden, was een slimme

misleiding. Het doel van het leven kan alleen bereikt

worden als we tijd hebben om ons voor te bereiden God

te ontmoeten en als we uit eigen ervaring het verschil

tussen goed en kwaad leren kennen. (Zie Alma
12:22-26; LV 29:39.)

Op aanwijzing van Lucifer begon Eva in te zien dat de

verboden vrucht lekker was en er goed uitzag. Lucifer

'weet goed hoe hij het verlangen van zijn klanten kan

opwekken.' 4 Eva besloot toen om van de verboden

vrucht te eten. En toen moedigde ze ook Adam aan om
ervan te eten. (Zie Mozes 4:12.) Adam besloot dat het

gebod van God om bij zijn vrouw te blijven (zie Mozes

4:18) belangrijker was dan zijn gebod om niet van de

vrucht te eten. En daarom staat er geschreven: 'Adam

viel, opdat de mensen mochten zijn' (2 Nephi 2:25).

Aan de keuzen van Adam en Eva waren gevolgen

verbonden, net als aan de onze. De macht van Lucifer om
'de verzenen' van Jezus Christus, het zaad van de vrouw,

te vermorzelen, was vergankelijk, want de Heiland kreeg

de macht om zijn 'kop te vermorzelen' (zie Mozes 4:21).
5

Net als licht de duisternis verdrijft, zal de Heiland Lucifer

overweldigen. En door zijn macht kunnen wij ook als

overwinnaar uit de strijd komen. Voor Eva zou de Heer

'haar smart en dracht zeer vermenigvuldigen. Met smart
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[ofwel pijn] zou zij kinderen baren.' (Zie Mozes

4:22.) In opdracht van God zou zij moeder

worden en haar taak was 'op de eerste plaats de

zorg voor de kinderen.'
6 Voor Adam zou de aarde

om zijn wil worden 'vervloekt'. Er zouden

'doornen en distelen zijn', en 'in het zweet [zijns]

aanschijns [zou hij] brood eten.' (Zie Mozes

4:23-25.) In opdracht van God heeft de vader

'tot taak te voorzien in de behoeften en de

bescherming van zijn gezin. (...) Vader en moeder

hebben de plicht om elkaar als gelijkwaardige

partners met deze heilige taken te helpen.'
7 Adam

en Eva werden toen uit de prachtige hof

verdreven. Bedrijf 2, het sterfelijk leven, begon.

Ze werden echter in het plan van God onder-

wezen en kregen geboden. Ze vertrokken niet

zonder bescherming en beloften, want God gaf ze

'rokken van vellen' (Mozes 4:27) om hun naakt-

heid te bedekken. Deze kleding vertegenwoor-

digde de bescherming — zowel geestelijk als

lichamelijk — die we kunnen ontvangen als we

de leringen van de Vader naleven.

Toen Adam en Eva uit de hof waren verdreven

en zich buiten de tegenwoordigheid van God

bevonden, wilden ze graag terugkeren. Ze

gebruikten hun keuzevrijheid om de naam van de

Heer aan te roepen, de Here, hun God, te

aanbidden door offers te brengen, en zijn naam te prijzen.

(Zie Mozes 5:4-5, 12.)

DE VAL EN DE VERZOENING

Drie van de belangrijkste gebeurtenissen in de

geschiedenis van de mens zijn de schepping, de val en de

verzoening. Ouderling Russell M. Nelson van het

Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: 'De macht-

gevende kern van het [heils]plan is de verzoening van

Jezus Christus (...) We behoren te proberen de betekenis

van de verzoening te begrijpen. Voordat we die echter

kunnen begrijpen, moeten we de val van Adam
begrijpen.'

8 Als heiligen der laatste dagen geloven we dat

de keus van Adam en Eva om van de verboden vrucht te

'We behoren te proberen de betekenis van de verzoe-

ning te begrijpen. Voordat we die echter kunnen

begrijpen, moeten we de val van Adam begrijpen/

eten, uiteindelijk een goede beslissing was— een belang-

rijke handeling voor onze groei.

President Joseph Fielding Smith (1876-1972) heeft

gezegd: 'Toen Adam en Eva in de hof van Eden werden

geplaatst, hoefden ze niet te sterven. Ze hadden er nog

steeds kunnen zijn. Ze hadden er ontelbare eeuwen kunnen

blijven. Dan was er geen dood geweest. Maar het zou een

verschrikkelijke ramp zijn geweest als zij niet van de vrucht

van die boom hadden gegeten, want dan waren zij in de hof

van Eden gebleven en waren wij hier niet geweest. Dan was
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er, behalve Adam en Eva, helemaal niemand geweest.

Daarom hebben Adam en Eva van de vrucht gegeten.'
9

Hierover zijn veel vragen gesteld: Hoeveel begrepen

Adam en Eva daadwerkelijk van de gevolgen toen zij van

de verboden vrucht aten? Waarom was de boodschap

van Satan zo verleidelijk voor Eva en niet voor Adam?

Was er geen andere manier? Dit zijn moeilijke vragen,

omdat we zo weinig over de gedachten en gevoelens van

Adam en Eva in de hof weten. Daarom moeten we ons

niet druk maken over de dingen die niet in de Schriften

of door de hedendaagse profeten worden uitgelegd. Het

is belangrijk om te weten dat de wil van de Heer werd

gedaan. Adam en Eva onderhielden het eerste gebod om
zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen. Hun
lichaam onderging een verandering, en ze ontvingen het

sterfelijk leven, ouderschap en uiteindelijk de dood.

Eeuwige gezinnen werden mogelijk. De val was 'een

heerlijke noodzaak om de poort naar het eeuwige leven

open te doen', heeft ouderling Dallin H. Oaks van het

Quorum der Twaalf Apostelen gezegd.
10 Daardoor zijn we

gezegend met de mogelijkheid om op aarde te komen.

Door de val hebben we ook andere zegeningen

ontvangen. Ouderling Nelson heeft gezegd: 'Twee

aanvullende gaven van God werden in werking gesteld

die nauw verband met elkaar houden, en die bijna even

waardevol zijn als het leven zelf — keuzevrijheid en

verantwoording. Wij werden vrij om "te kiezen, vrijheid

en eeuwig leven (...) of gevangenschap en dood" (2 Nephi

2:27). Keuzevrijheid kan niet worden uitgeoefend zonder

verantwoording af te leggen van de gedane keuzen. [Zie

LV 101:78; 134:l.]
m

Wij zijn hier geplaatst door een hemelse Vader die ons

liefheeft en vertrouwt. Hij wil dat wij onze keuzevrijheid

gebruiken om te groeien en vooruitgang te maken in dit

laboratorium dat we aarde noemen.

DE VAL EN VREUGDE

Toen mijn vrouw en ik onze kinderen zagen opgroeien,

waren we blij met veel beslissingen die zij namen. We
hebben ons verbaasd over de liefde en de moed van onze

dochters en schoondochters toen zij waardevolle geesten

uit de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader op aarde

brachten. Bij iedere geboorte werd ik eraan herinnerd dat

we zonder de val geen geboorte, pijn, verdriet, ziekte,

gezondheid, vreugde, liefde of de dood konden hebben—
met andere woorden: dat we nooit eeuwige vreugde

konden ondervinden. En zonder het grote zoenoffer van

onze Heiland zouden we nooit de dood kunnen over-

winnen, of vergeving kunnen ontvangen door ons van

onze zonden te bekeren. Jezus Christus maakt het voor ons

mogelijk om bij de Vader terug te keren en met ons gezin

de eeuwige verhoging te ontvangen. Hij is onze Heiland,

onze Vriend, onze geestelijke Vader door de verzoening,

onze Verlosser van de val, ons leven en ons licht, de

levende Zoon van onze levende Vader in de hemel.

Kennis van de keuze waarmee dit sterfelijk leven is

begonnen, is essentieel voor onze kennis van het glorie-

rijke plan van de Vader. Wij hebben ervoor gekozen om
de Heiland in het eerste bedrijf te volgen, en wij zullen

enorm gezegend worden als we het verlangen hebben om
het goede te doen en onze keuzevrijheid in het tweede

bedrijf op de juiste wijze te gebruiken. D
Ouderling Jess L. Christensen is in oktober 2001 ontheven als een

van de gebiedszeventigen in het gebied Utah-Noord.
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ERVARINGEN VAN HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

'DE KRACHT
VAN DE KERK'

Over een jongeman die

zich bekeerde en een

trouw en goed lid van

de kerk werd, heeft president

Gordon B. Hinckley het volgende

gezegd 'Gaat het daar niet om? De

Heiland heeft gezegd: "Ik ben

gekomen, opdat zij leven hebben en

overvloed" (Johannes 10:10). Zonder

een overvloed aan bezittingen leven deze

vrienden van mij overvloedig. Dergelijke mensen

zijn de kracht van de kerk. In hun hart hebben zij

de stille, vaste overtuiging dat God leeft en dat wij

aan Hem verantwoording moeten afleggen. Zij

weten dat Jezus de Christus is, de weg de waarheid

en het leven (zie Johannes 14:6). Ze

weten dat dit hun werk is, dat

het waar is, en dat vreugde, vrede

en genezing het gevolg zijn van

gehoorzaamheid aan Gods ge-

r
boden (zie LV 89:18), zoals in de

leringen van de kerk staat aange-

geven.' (Zie blz. 6-7 in deze uitgave.)

W Uit de volgende verhalen blijkt dat

de getrouwe leden die ernaar streven om

meer op de Heiland te lijken inderdaad de kracht

van de kerk zijn. Dit grote werk maakt vooruit-

gang omdat de leden die het evangelie naleven

ten opzichte van hun kennissen en naasten een

goed, christelijk voorbeeld zijn.

De profeet van de Heer
Maria Sonia P. Antiqueha

Het was drie uur op 30 mei 1996

toen mijn vriendin Lorna en ik

aan onze reis naar Cebu begonnen

— een van de eilanden van de

Filippijnen. President Gordon B.

Hinckley zou de volgende avond

op een haardvuuravond komen

spreken. Met een motorfiets met

zijspan gingen we naar de haven,

waar we met andere leden van de

ring Iloilo (Filippijnen) met een

boot naar Cebu zouden gaan. Mijn

vriendin en ik vonden allebei dat het

alle moeite waard was om de profeet

te zien.

Toen we in de haven aankwamen,

begon het hard te regenen. Zou een

tyfoon onze reis verpesten en onze

kans om de profeet te zien, bederven?

'Eerste beproeving', fluisterde Lorna.

Maar later die dag vergaten we de

bewolkte lucht. De opwinding van de

andere leden was aanstekelijk, en het

was ongelofelijk dat we binnenkort

naar de profeet van de Heer konden

luisteren.

Maar onze reis was niet zonder

beproevingen. Lorna en ik waren

geschokt toen we hoorden dat er aan

boord van het schip geen schoon

water was om ons op te frissen.

Uiteindelijk zag ik president en

zuster Hinckley en ouderling en

zuster Wirthlin het stadion binnen-

komen. De tranen rolden over mijn

wangen. Toen ik om me heen

keek, zag ik dat iedereen door de

Geest geraakt was.
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'Tweede beproeving', dacht ik. Later

kregen we nog meer slecht nieuws.

Omdat de boot zo vol was, moest

onze bagage in de gang blijven staan.

Maar we bleven positief.

Toen de boot de volgende dag

aanlegde, gingen we in de rij staan

om met een van de bussen naar het

stadion te gaan waar president

Hinckley zou spreken. We waren

verbaasd toen we zagen dat de

laatste bus helemaal vol was. Lorna

keek me aan alsof ze wou zeggen:

'Nog een beproeving?' Maar we

gaven de moed niet op. We vonden

een taxi en waren al snel op weg.

Toen we bij het stadion aank-

wamen, stond de ingang vol met

mensen. 'Zullen we ooit binnen-

komen?' vroeg ik me af. Nu raakten

we toch wel ontmoedigd. 'Misschien

moeten we maar terug naar de boot

gaan en op de anderen wachten', zei

Lorna.

Ondanks mijn twijfels zei ik vast-

besloten: 'Als we nu niet binnen-

komen, zullen we de profeet nooit

zien.' Met die gedachte begaven we

ons in de menigte. Het was in de

grote hal zo heet en benauwd dat ik

het gevoel had dat ik zou stikken.

Maar uiteindelijk vonden we twee

plaatsen helemaal bovenin het

stadion, waar we in de verschrikke-

lijke hitte zaten te wachten.

Toen zag ik uiteindelijk president

en zuster Hinckley binnenkomen,

met ouderling Joseph B. Wirthlin van

het Quorum der Twaalf Apostelen en

zijn vrouw, Elisa. Plotseling waren al

mijn zorgen en frustraties verdwenen,

zelfs mijn besef van de hitte. Alle

aanwezigen stonden op en begonnen

te zingen: 'Wij danken U, Heer, voor

profeten, ons tot leiding in deez'

laatste tijd' (lofzang 17). De tranen

rolden over mijn wangen. Tot op dat

moment had ik de woorden van de

profeet alleen nog maar in tijd-

schriften en boeken gelezen. Nu zag

ik hem met mijn eigen ogen.

Toen ik om me heen keek, zag ik

dat iedereen door de Geest geraakt

was. Overal om me heen stonden

mannen en vrouwen met tranen in

hun ogen.

Toen ik president Hinckley

hoorde spreken, kreeg ik de warme

verzekering dat hij inderdaad de

hedendaagse profeet van de Heer is.

Er kwam een tekst in mijn ge-

dachten: 'Hetgeen Ik, de Here, heb

gesproken, dat heb Ik gesproken, en

Ik verontschuldig Mijzelf niet; en

ofschoon de hemelen en de aarde

zullen vergaan, zal mijn woord niet

vergaan, doch zal ten volle worden

vervuld, hetzij gesproken door mijn

eigen stem, of door de stem mijner

dienstknechten, dat is hetzelfde'

(LV 1:38).

Op dat moment werd mijn getui-

genis van de kerk, van de Heer Jezus

Christus, en van zijn profeet ge-

sterkt door de Geest. Ik ben dank-

baar dat ik de kans kreeg om de

profeet van de Heer te zien en de

kracht van zijn getuigenis te voelen.

Dit was inderdaad de grootste kans

en de dierbaarste ervaring in mijn

leven.

Maria Sonia P Antiquena is lid van

de wijk ïloilo'Stad 1 , in de ring Iloilo

(Filipijnen)

.

'Noem me
maar broeder'
José Bataller Sala

De ochtendzon in april scheen

op ieder deel van het ruime,

moderne, roomkleurige gebouw. Het

gebouw was omgeven door gras, en

het leek wel een school. We liepen

naar binnen met onze folders van

tapijtreiniging onder de arm.

Erika, mijn verloofde, ging met

mij mee om klanten te vinden voor

het bedrijf dat ik vertegenwoordigde.

De hakken van onze schoenen, die

waren versleten door het lopen,

klikten op de rode, stenen vloer.

Toen we verder liepen, beseften we

dat dit gebouw een kerk was. We
gingen voorzichtig verder omdat we

niet op de hoogte waren van even-

tuele gebruiken of regels.

Ik vroeg me af of deze kerk rode

tapijten had, zoals de kerken die ik

soms tijdens trouwerijen had

bezocht. Maar alles in dit gebouw

was eenvoudig, maar verzorgd.

Een groepje vriendelijke kinderen

en jongelui begroetten ons en Erika

vroeg met wie we konden spreken.

'Robert Vazquez', antwoordde een

jongetje. 'Ik roep hem wel voor u.'

Ik keek Erika aan en zei zachtjes
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We merkten dat we in een kerk

waren en liepen voorzichtig verder

tot een groep vriendelijke

kinderen en jongeren ons

begroette.

dat als ze ons zouden proberen te

bekeren, we zouden zeggen dat we

nog een andere afspraak hadden en

gauw weg zouden gaan.

Ik was tevreden met de gods-

dienst van mijn ouders. Hoewel ik

niet al te actief was, was ik ook geen

verloren schaap. Ik was een van die

onregelmatige schaapjes, die af en

toe naar de kerk gingen. Maar door

de preken, bijbelstudie en zeden-

lessen was ik overtuigd geraakt van

het bestaan van een liefdevolle

hemelse Vader; zijn Zoon, Jezus

Christus, die voor onze zonden was

gestorven; en de Heilige Geest. Ik

had over geboden en verordeningen

geleerd. Ik wist ook dat we als mens

veel onvolmaaktheden hebben.

Ik was tegen de afkoop van

zonden, afgodendienst en alle andere

vormen van bijgeloof of leringen die

niet op de liefde en rechtvaar-

digheid van God gebaseerd

waren. Ik had zonder tussen-

komst van heiligen leren

bidden en God leren vereren.

Ik geloofde in liefde, nederig-

heid, dienstbetoon, en verge-

ving, en wist dat we niet over

anderen mochten oordelen.

Ik wist dat veel leden van

onze kerk deugdzaam, recht-

schapen en voorbeeldig waren. Het

was bijna onmogelijk dat ik een

andere godsdienst zou overwegen.

Erika en ik hielden eikaars hand

vast en we kwamen bij een kamer die

op een leslokaal leek. Daar ontmoette

ik de heer Vazquez.

Ik vroeg: 'Hoe moet ik u noemen?

Vader? Eerwaarde? Pastoor?'

'Noem me maar broeder', ant-

woordde hij. Hij nodigde ons uit de

volgende dag naar de kerk te komen,

en ik was verbaasd dat ik zijn uitno-

diging aanvaardde.

De volgende dag gingen Erika en

ik naar een zondagsschoolklas. Daar

hoorden we voor het eerst de namen

Nephi, Moroni en Helpman. Ik had

het gevoel dat ik zonder tolk in het

buitenland was. Toch hadden Erika

en ik allebei het gevoel dat de begin-

selen die we hoorden ons bekend

voorkwamen. Ze leken op die in de

Bijbel. En daarom durfde ik mijn

hand op te steken en te bevestigen

dat Jezus Christus ons grootste voor-

beeld van nederigheid was, omdat

Hij zich altijd aan de wil van de

Vader had onderworpen. Broeder

Jorge Montoya, onze leerkracht, was

het met me eens. Dat verbaasde me.

Wat voor kerk was dit, waar zelfs een

ketter, die ik volgens mij in de ogen

van deze mensen wel moest zijn, iets

mocht zeggen waarmee de leerkracht

het eens was?

Dus bleven we gaan. Ik kreeg een

exemplaar van het Boek van Mormon
en las het in een week uit. Ik kreeg

een getuigenis, volgde de zendelin-

genlessen en liet me op 3 mei 1996

dopen en bevestigen.

De volgende dag had ik het

gevoel dat ik met een lamp van 100

watt boven mijn hoofd rondliep. Ik

voelde me zo gelukkig dat ik mijn

uiterste best deed om vreemdelingen

te helpen.

De volgende maand trouwden

Erika en ik. En op 29 september

mocht ik haar dopen. Een jaar later

zijn we in de Mexico-Stad-tempel

aan elkaar verzegeld.

Maar boven alles had ik nooit het

gevoel dat ik mijn oude godsdienstige

weg helemaal moest verlaten. Mijn

voormalige kennis was aanvaard en

vervolmaakt door de ware kerk van

Jezus Christus. Mijn bekering was

vanuit het licht op een bewolkte dag

naar het grotere licht op een zonnige

dag verplaatst— net als een roeiboot

waarvan iemand de buitenboord-

motor aandoet.

Ik besefte dat er veel recht-

schapen, goede en heilige mensen in

andere godsdiensten zijn. Hoewel zij
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niet het voortdurende gezelschap

van de Heilige Geest hebben, worden

zij door het licht van Christus

verlicht. Ik vraag me nog steeds af

hoe we deze goede mensen kunnen

laten inzien dat het steeds helderder

wordende licht van Jezus Christus de

lantaarns, de straatverlichting en de

kaarsen van andere geloofsrichtingen

overbodig maakt. Er is geen grotere

waarheid dan de zuivere waarheid.

En de zuivere waarheid omvat en

vervolmaakt het ware geloof van alle

goede mensen in de wereld.

Ik weet dat De Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen de enige kerk met de volheid

van het evangelie is. En ik weet dat

Jezus Christus zijn armen heeft uitge-

strekt en de deuren van zijn huis

heeft geopend voor iedereen die

Hem wil volgen.

Die ochtend in april heb ik geen

schoonmaakcontract verkocht. Ik

heb zelfs nog nooit een vierkante

meter tapijt van een lid van de kerk

schoongemaakt. Maar ik weet zeker

dat ik die dag meer heb ontvangen

— wel duizend keer meer — dan

iemand zich had kunnen voorstellen.

José Bataller Sala is lid van de wijk

Ermita, in de ring, Mexico-Stad-Ermita.

Een geschenk:
eieren — en liefde
Clciudia Waite Richards

Ik
woonde al een aantal maanden

in Kinshasa, de hoofdstad van de

Democratische Republiek Kongo,

toen de ZHV-presidente van de

gemeente vroeg of ze op huisbezoek

mocht komen. Ik besef nu dat ze zo

lang gewacht had om mij de kans te

geven wat Frans te leren. Wij waren

toen het enige Noord-Amerikaanse

gezin in de gemeente. Een aantal

vrouwen sprak Frans, maar de

meesten spraken Lingala, een plaat-

selijke taal. Hoewel ik probeerde om
me niet te vervreemden, voelde ik

me niet erg bij de zusters in de

gemeente betrokken.

De ZHV-presidente was een

weduwe met twee zoons. Ze had

altijd een prachtige glimlach op

haar gezicht. Toen ze me kwam

bezoeken, had ze de Geest van de

Heer bij zich.

Nadat ze me had begroet, vroeg

ze of ik mijn Engelstalige Bijbel

wilde pakken. Ze sprak heel lang-

zaam zodat ik haar boodschap goed

zou kunnen begrijpen. We lazen

Efeziërs 2:19, eerst in haar Franse

Bijbel en toen in mijn Engelse: 'Zo

zijt gij dan geen vreemdelingen

en bijwoners meer, maar medebur-

gers der heiligen en huisgenoten

Gods.'

Ik voelde me schuldig en

probeerde het geschenk af te

slaan. Maar uit haar ogen sprak

dat ze het met liefde wilde geven.

Ik glimlachte toen ik de tekst las

die ze had uitgekozen. Mijn ZHV-

presidente had begrepen waar ik

moeite mee had.

Voordat ze wegging, gaf ze me een

geschenk — tien eieren. Ik wist dat

dat een offer voor haar was. Ik

voelde me schuldig en probeerde het

geschenk af te slaan. Maar uit haar

ogen sprak dat ze ze met liefde wilde

geven.

Ik accepteerde de eieren en we

genoten van de liefde die zij had

meegenomen. Het hele huis werd

ermee vervuld en alles leek lichter.

Na met haar gebeden te hebben,

zag ik haar de voortuin uitlopen,

met haar kleine, verfijnde lichaam

in de Afrikaanse klederdracht. Ik

was geen vreemdeling meer, en

voelde me thuis bij de heiligen van

God. D
Claudia Waite Richards is lid van de

gemeente Kuala Lumpur, in het district

Kuala Lumpur (Maleisië)

.
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IK ZAL GAAN

In 1837, twee jaar nadat hij tot

apostel was geordend, zat ouderling

Heber C. Kimball in de Kirtland-

tempel toen de profeet Joseph Smith

hem influisterde dat de Heer ver-

wachtte dat hij in Engeland op

Wist je?

zending zou gaan. Hij

zou de eerste zende-

ling buiten Noord-

Amerika zijn.

'De gedachte

aan zo'n zending

was bijna meer

dan ik kon ver-

dragen. Ik bezweek

bijna onder de last die

daarmee op mijn schouders was

gelegd', zei ouderling Kimball. Maar

hij aanvaardde de roeping en ging

naar Engeland. Hij sprong zelfs

als eerste van de boot toen hij

in Liverpool aankwam. 'Toen ik

begreep wat de wil van mijn hemelse

Vader was, was ik vastbesloten om

HET GEBEURDE IN JULI EN AUGUSTUS

Hieronder staan een aantal belang-

rijke gebeurtenissen in de geschiedenis

van de kerk die in de maanden juli en

augustus hebben plaatsgevonden.

3 juli 1835: Michael H. Chandler

komt aan in Kirtland (Ohio) om
een aantal Egyptische mummies

en papyrusrollen tentoon te stel-

len. De profeet Joseph Smith

vertaalt de rollen. Zijn vertaling

wordt het boek Abraham, dat nu

in de Parel van grote waarde te

vinden is.

30 juli 1837: Negen mensen laten

zich in Preston (Engeland) dopen

— de eerste bekeerlingen in Groot-

Brittannië.

6 augustus 1842: De profeet

Joseph Smith profeteert dat de

heiligen zich in de Rocky Moun-

tains zullen vestigen.

22-24 juli 1847: De eerste

pioniers komen na een reis van

zestienhonderd kilometer in de Salt

Lake Valley aan.

29 augustus 1877: President

Brigham Young sterft op 76-jarige

leeftijd in zijn huis te Salt Lake City.

Hij is bijna dertig jaar lang president

van de kerk geweest.

tegen elke prijs te gaan. Ik geloofde

dat Hij me door zijn enorme macht

zou steunen en me met alle nodige

vaardigheden zou zegenen.' (Zie

History of the Church, deel 2, blz.

489-490.)

De zending van ouderling Kimball

was het begin van veel succes in

Engeland. Duizenden mensen accep-

teerden het evangelie en werden een

grote kracht in de kerk.

LEIOERSCHAPSTIP

Wat voor roeping in de kerk u

ook hebt, de Heer heeft beloofd

dat Hij u zal helpen. President

Thomas S. Monson, eerste raad-

gever in het Eerste Presidium,

heeft gezegd: ' "De grootste kracht

in deze wereld, is de macht van

God die door de mens zijn uitwer-

king heeft." Als wij in dienst van

de Heer zijn, hebben wij recht op

zijn hulp. Die goddelijke hulp

krijgen we echter uitsluitend als

we ervoor in aanmerking komen.

(...) Door middel van nederig

gebed, ijverige voorbereiding en

getrouw dienstbetoon, kunnen we

succesvol in onze heilige roeping

zijn.' ('Uw eeuwige vaart', Liahona,

juli 2000, blz. 56, 59.) G
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De Liahona van
augustus 2002
gebruiken

IDEEËN VOOR BESPREKINGEN

'Waar het uiteindelijk om gaat', blz. 2: president Gordon B.

Hinckley vertelt het verhaal van een jongeman die geheractiveerd is

doordat zijn bisschop hem de kans gaf om zijn talenten te gebruiken.

Kent u een lid van de kerk die door zijn of haar talenten meer bij de wijk

of gemeente betrokken kan raken? Hoe kunt u die persoon door middel

van uw roeping erbij betrekken?

'Kennis verkrijgen, en de kracht om die verstandig te gebruiken',

blz. 12: ouderling Richard G. Scott heeft gezegd: 'Ontwikkel de vaar-

digheid om te leren aan de hand van wat u ziet en vooral aan de hand

van de gevoelens die de Heilige Geest u ingeeft.' Schrijf de geestelijke

indrukken op die u onlangs hebt gehad. Wat zou u volgens de Heer van

deze gevoelens moeten leren?

'Dorst', blz. K14: hoe kunnen we op-

rechter en geloviger zijn bij het bidden?

ONDERWERPEN IN DEZE UITGAVE

Bekering .8, 42

Dagboeken K8, K12

Dienstbetoon 2, 25

Familiegeschiedenis K8, KI 2, K14

Gebed 26, K14

Geloof 26, K14

Gezinsavond ...48

Heilige Geest 12

Heractivering ...2

Huisbezoek .25

Huisonderwijs 7

Jeugdwerk KI 2

Jezus Christus 22, 25, 38, K4, K7

Kennis 12

Kerkgeschiedenis 47

Keuzevrijheid.. 38

Kinderen 26, K7

Leiding geven ............2, 47, 48

Liefde 20, 25, 26, 42

Nederigheid K4
Onderwijs 48

Opoffering 42

Oude Testament... K10

Ouderschap .26

Profeten 42

Tempels en tempelwerk....30, K2, KI

2

Val 38

Verbonden 30

Verhalen uit het

Nieuwe Testament K4, K7

Verordeningen 30

Verzoening 26, 38

Voorbeeld 22

Vriendschap 8, 22

Wonderen 2, K10, K14

Zendingswerk .8, 20

KENNIS door aan te geven waar deze leden van het Eerste

Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen op zending

zijn geweest:

1 . President Gordon B. Hinckley

2. President James E. Faust

3. Ouderling L. Tom Perry

4. Ouderling Neal A. Maxwell

5. Ouderling M. Russell Ballard

en ouderling Jeffrey R. Holland

6. Ouderling Joseph B. Wirthlin

7. Ouderling Richard G. Scott

a. Canada

b. Groot-Brittannië

c. Brazilië

d. Engeland

e. Noordelijke staten van

de Verenigde Staten

f. Duitsland, Oostenrijk

en Zwitserland

g. Uruguay
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k moedig onze mensen overal aan, met al

mijn overtuigingskracht, om zo ie leven

dat ze een tempelaanbeveling waardig zijn, er

één te verkrijgen en deze als een kostbaar

bezit te beschouwen, en zich er meer voor in

te spannen om naar het huis des Heren te

gaan en deel te hebben aan de geest die daar

te voelen is en de zegeningen die men op die

plek kan ontvangen.' — President Cordon B.

Hinckley. (Zie ouderling David E. Sorensen,

'De leer van de tempel', blz. 30.)
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