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INWIJDING VAN DE PALMYRA-TEMPEL

Ik lees al geruime tijd de Liahona

(Portugees). Ik geniet vooral van de

boodschappen van president Gordon B.

Hinckley.

In de Liahona van september 2001 las

ik de korte geschiedenis van het gezin

van de profeet Joseph Smith, getiteld 'De

bakermat van de herstelling', een

prachtig artikel. Vooral de woorden uit

het inwijdingsgebed van de Palmyra-tem-

pel (New York) maakten indruk op mij.

Het was een eenvoudig maar mooi

gebed, en ik twijfel er niet aan door wie

het is geïnspireerd. Ik heb er thuis en

met de voltijdzendelingen over gepraat.

Messias Cassimiro Valente

Wijk Rio Branco

Ring Natal (Brazilië)

EEN BRON VAN GEMOEDSRUST EN VREUGDE

De Liahona is een bron van gemoeds-

rust en vreugde. Door middel van de

geïnspireerde woorden van onze geliefde

profeten en apostelen heb ik instructie,

troost, leiding, hoop en veel liefde ont-

vangen. Soms lijkt het wel of de bood-

schappen speciaal voor mij zijn

geschreven. Op andere momenten lijkt

het wel of ze voor familieleden en ande-

ren zijn geschreven. Ik leer van de Geest

wat ik moet onderstrepen en waar ik

over moet praten.

Maria Carmen Holgado Moratal

Gemeente Alcoy

District Alcoy (Spanje)

'HET BELANGRIJKSTE EERST'

Iedere keer dat ik een conferentiever-

slag in de Liahona lees, vind ik toespra-

ken die me sterken om mijn problemen

te overwinnen. Ik heb vooral genoten

van de toespraak 'Het belangrijkste eerst'

van ouderling Richard G. Scott van het

Quorum der Twaalf Apostelen, in de

Liahona van juli 2001. Ik heb geprobeerd

zijn woorden zelf toe te passen: 'Doe

hier op aarde al het mogelijke om een

ideaal gezin te hebben.'

Ik ben de enige in ons gezin die lid

van de kerk is. Toen ouderling Scott zei:

'Laat niets u afbrengen van dat doel', heb

ik mij voorgenomen om iedere gelegen-

heid aan te grijpen om thuis mijn getui-

genis te geven.

Silvia Marisol Emérita Garcia Bonito

Wijk Los Planes

Ring San Salvador (El Salvador)

FELICITATIES MET DE NAUVOO-TEMPEL

Gefeliciteerd met de herbouw van de

Nauvoo-tempel (Illinois). Ik ben geen

lid van uw kerk. Ik ben priester in de

Gemeenschap van Christus (voorheen

de Gereorganiseerde Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen). Ik heb iets over de tempel gele-

zen in de Liahona (Duits), die ik al jaren-

lang lees. Ik wil u van harte feliciteren, en

ik hoop dat onze hemelse Vader u allen

zal zegenen.

Michael Schoepke

Berlijn (Duitsland)
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BOODSCHAP VAN HET EERSTE PRESIDIUM

Ons innerlijk
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PRESIDENT JAMES E. FAUST
Tweede raadgever in het Eerste Presidium

De apostel Paulus wilde dat de heiligen

in Efeze door de Heer 'met kracht

gesterkt [zouden] worden door zijn

Geest in het innerlijk' (Efeziërs 3:16). Op
soortgelijke wijze is het fundamentele doel

van de hedendaagse kerk om het innerlijk te

versterken. Het is de bedoeling dat iedereen

de veiligheid, liefde en warmte van het evan-

gelie voelt. Onze Verlosser vertelde hoe we

dat kunnen bereiken toen Hij gebood: 'Gij

zult de Here, uw God, liefhebben met geheel

uw hart en met geheel uw ziel en met geheel

uw verstand. (. . .) Gij zult uw naaste liefheb-

ben als uzelf' (Matteüs 22:37, 39).

We proberen de leden van de kerk inner-

lijke kracht en moed te geven, in overeen-

stemming met de volgende uitspraken van

hedendaagse profeten en apostelen: 'Het is

ons belangrijkste doel om onafhankelijkheid,

vlijt, zuinigheid en zelfrespect [te bevorde-

ren] .

n Ons 'doel op de lange termijn (. . .)

is de karaktervorming van de leden van de

kerk, (...) om al het goede bij hen van

binnen te redden, en de latente rijkdom

van de geest te laten bloeien. Want dat is

tenslotte de zending, het doel en de reden

van deze kerk.' 2

Onze prioriteiten

Om deze innerlijke kracht te kunnen ont-

wikkelen, moeten we opnieuw prioriteiten

stellen wat betreft de planning en de acti-

viteiten van de plaatselijke programma's van

de kerk. We kunnen het werk van de Heer

beter verrichten als we ons laten leiden door

geopenbaarde beginselen in plaats van door

specifieke activiteiten.

Als we die ene persoon willen bereiken,

willen helpen en erbij willen betrekken, zijn

de belangrijkste beginselen de twee grote

geboden van de Heiland aan al zijn kinde-

ren: God liefhebben en dienen en onze

naasten liefhebben en dienen. Als eerste

moeten we de activiteiten op de geestelijke

behoeften van de leden afstemmen, waaron-

der mogelijkheden om aan nuttige dienst-

verlening deel te nemen, en, naar keuze, aan

gepaste culturele, educatieve, recreatieve en

sociale activiteiten die door de priester-

schapsleiders zijn goedgekeurd. We mogen

niet vergeten dat het succes van een acti-

viteit niet altijd aan de omvang ervan kan

Hef fundamentele doel

van de kerk is om 'de

latente rijkdom van de

geest te laten bloeien',

en ons innerlijk te

verdiepen.
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worden afgemeten. Maar het succes moet worden afge-

meten aan de invloed ervan op de deelnemers. Iedereen

moet goed begrijpen dat de beginselen belangrijker zijn

dan de programma's en dat mensen belangrijker zijn dan

organisaties. Wij proberen meer beginselen en richtlijnen

te verkondigen dan dat we programma's stimuleren, want

we streven ernaar om door de Geest van God het inner-

lijk te verdiepen.

Ons gedrag

Onze doelmatigheid kan beoordeeld worden aan de

hand van de manier waarop onze innerlijke kracht in ons

gedrag tot uitdrukking komt. De essentie van onze gods-

dienst komt het best in ons dagelijks leven tot uitdrukking.

Thomas Carlyle herinnert ons eraan dat 'een overtuiging

(. . .) waardeloos is als die niet in ons gedrag tot uitdrukking

komt.'3 President Harold B. Lee (1899-1973) heeft gezegd

dat als wij door God gesterkt willen worden, ons lidmaat-

schap in de kerk 'meer moet betekenen dan slechts lid van

de kerk zijn met een "papiertje"— met een tiendekwitan-

tie, een lidmaatschapskaart, een tempelaanbeveling enzo-

voort. We moeten de neiging om kritiek te leveren,

Een belangrijk onderdeel van onze geesf is het rustige,

heilige deel in ons dat ons een zuivering kan geven. Dat is

het deel waarin geen enkele andere ziel kan binnendringen.

Door dat deel kunnen we dichter tot God komen.

overwinnen en er voortdurend naar streven om onze inner-

lijke zwaktes te overwinnen, niet alleen de uiterlijke.'4

We merken dat veel alleenstaande leden van de kerk

niet alle zegeningen ontvangen die zij verlangen. Ze zijn

echter net als de andere heiligen in staat om de twee

grote geboden na te leven en daardoor overvloedig geze-

gend en gesterkt te worden. De kwaliteit van hun spiritua-

liteit en toewijding aan de Meester kan voor hen net zo

bevredigend zijn als voor ieder ander. De kwaliteit van

hun goedheid tegenover anderen kan net zo nuttig en

lonend zijn als de dienstverlening die anderen verrichten.

Uiteraard kan iedereen die daarnaar streeft, geestelijke

kennis en een getuigenis verkrijgen.

Alles is geestelijk

Het verdiepen van het innerlijk vindt plaats als de heili-

gen geestelijk gesterkt worden. De aanmoediging die de
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Galaten ontvingen, luidde: 'Want wie op (de

akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees ver-

derf oogsten, maar wie op (de akker van) de

Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oog-

sten' (Galaten 6:8). Problemen zullen voor een

geestelijke oplossing wijken, want de hogere

wetten zijn geestelijk. De Heer heeft gezegd:

'Voorwaar zeg Ik u daarom, dat Mij alle dingen

geestelijk zijn, en nimmer heb Ik u een wet

gegeven, die tijdelijk was' (LV 29:34). Als wij

deze hogere wetten toepassen en gebruiken,

eisen wij geen hogere rechten, maar worden

er van ons hogereplichten verwacht.

We hebben vaak het gevoel dat we naast

onze natuurlijke gaven en vermogens hulp

nodig hebben in deze ingewikkelde en moei-

lijke wereld. De profeet Alma heeft duidelijk

aangegeven wat de bron van zijn kennis op dit

gebied was: 'Ik zeg u, dat ze door de Heilige

Geest van God aan mij zijn bekendgemaakt'

(Alma 5:46). Veel mensen gaan tegenwoordig

angstig door het leven, maar als zij innerlijke

kracht en veiligheid hadden, zouden ze zich

geen zorgen hoeven maken. De Heiland heeft

gezegd: 'En weest niet bevreesd voor hen, die

wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kun-

nen doden' (Matteüs 10:28).

Het innerlijk genezen

De genezing die wij allemaal zo vaak nodig

hebben is de genezing van onze ziel en geest.

Die genezing kan plaatsvinden als wij ons

leven een geestelijke transfusie geven. In het

zevende geloofsartikel staat dat we, naast

andere geestelijke gaven, in de gave van

genezing geloven. Volgens mij geldt deze

gave voor zowel de genezing van het lichaam

als de geest. De Heilige Geest spreekt tot de

ziel, en wij krijgen deze geestelijke troost als

wij de geestelijke gaven gebruiken die op veel

manieren verkregen en tot uitdrukking

gebracht kunnen worden. Ze zijn tegenwoor-

dig rijkelijk, volledig en overvloedig in de

kerk aanwezig. Ze komen voort uit het nede-

rige en juiste gebruik van ons getuigenis.

Christus is de grote Heelmeester die met

'genezing onder zijn vleugelen' (2 Nephi

25:13) uit de dood is opgestaan, en de

Trooster is de uitvoerder van de genezing.

Als we het innerlijk verder willen verdiepen,

moeten we van onze overtredingen gezuiverd

en gereinigd worden. Door omgang met het

kwaad zal ons hele wezen geestelijk sterven.

De geestelijke kraan in ons leven zal niet wor-

den opengezet totdat al onze overtredingen,

vooral die van zedelijke verdorvenheid, zijn

gezuiverd. En dan bedoel ik niet alleen seksu-

ele zonden, maar ook alle vormen van wange-

drag, zoals liegen, bedriegen, stelen en

opzettelijk of roekeloos anderen benadelen.

Onze geestelijke gevoelens

Een belangrijk onderdeel van onze geest

is het rustige, heilige deel in ons dat ons een

gevoel van zuivering kan geven. Dat is het

deel waarin geen enkele andere ziel kan

binnendringen. Door dat deel kunnen we

dichter tot God komen, in of buiten deze

wereld. Dit deel is uitsluitend voor onszelf en

onze Schepper gereserveerd. We openen de

poorten daarvan als we in gebed gaan. Hier

kunnen we ons terugtrekken en mediteren.

In dit bijzondere deel kan de Heilige Geest

bij ons zijn. Het is een plek voor bijzondere

bezinning. Het is de belangrijkste cel van

onze geestelijke batterij. Maar deze grote sti-

mulator gaat dood als we zonden in ons

leven toelaten. Tegen de Romeinen werd

gezegd: 'Want de gezindheid van het vlees is

de dood; maar de gezindheid van de Geest is

leven en vrede' (Romeinen 8:6).

Als we de innerlijke ziel verdiepen, kunnen

De Heilige Geest

spreekt tot

de ziel, en

wij krijgen deze

geestelijke troost als

wij onze geestelijke

gaven gebruiken,

Christus is de grote

Heelmeester die met

'genezing onder zijn

vleugelen' uit de

dood is opgestaan,

en de Trooster is de

uitvoerder van de

genezing.

LIAHONA FEBRUARI 2003



M
ogen wij dan

innerlijk

gesterkt

worden door de

macht van zijn Geest,

want spiritualiteit is

als het zonlicht: het

dringt door het

onreine heen en

wordt er niet door

besmet.

we verder gaan dan de zorg voor materiële

zaken. Een wijs man heeft gezegd: 'Hoeveel

een ziel kan voelen, bepaalt de rijkdom van

die ziel; hoe weinig een ziel kan voelen,

bepaalt haar armoede.'5

Het innerlijk is eeuwig

De innerlijke ziel, met alles wat daarin zit,

gaat na dit leven verder. Een diepzinnig schrij-

ver heeft ooit gezegd: 'Behalve de ziel van de

mens is alles een vergankelijke schaduw. De

enige blijvende vastheid zit van binnen.'6

Wij worden getroost door de kennis dat zij

die hun innerlijk versterken God zullen zien.

De Heer heeft gezegd: 'Het zal geschieden, dat

een ieder, die zijn zonden verzaakt, en tot Mij

komt, mijn naam aanroept, mijn stem

gehoorzaamt, en mijn geboden onderhoudt,

mijn aangezicht zal zien, en weten, dat Ik ben'

(LV 93:1). Edna St. Vincent Millay heeft gezegd:

De ziel kan de wolken vaneenhalen

En het gelaat van God zien stralen. 1

Als we het innerlijk willen verdiepen, moe-

ten we uiterst nederig zijn. Gideon zei over

zichzelf: 'Mijn geslacht is het geringste in

Manasse en ik ben de jongste van mijn fami-

lie' (Richteren 6:15). Gideon werd de held

die Israël uit de macht van de Midjanieten

bevrijdde.

In het Oude Testament staat: 'Mozes nu

was een zeer zachtmoedig man, meer dan

enig mens op de aardbodem' (Numeri 12:3).

Mozes was een van de grootste profeten die

ooit geleefd heeft en hij heeft vijf boeken in

het Oude Testament geschreven.

Geestelijk zonlicht

In mijn eigen streven naar innerlijke

kracht betuig ik mijn respect, waardering en

dankbaarheid voor het voorbeeld van het

Eerste Presidium, de algemene autoriteiten en

vele andere goede mannen en vrouwen in de

kerk over de hele wereld die standvastig blij-

ven ondanks de kwade winden die woeden en

de machten van onzekerheid, twijfel en ver-

nietiging om ons heen. Door de Geest van

God herkennen zij de valsheid van de zachte

stemmen en de verleidelijke klanken van mis-

leiding die onmiddellijke bevrediging propa-

geren, en die geen blijvende relatie in dit

leven bieden en beweren dat we nauwelijks

verantwoordelijk voor onze fouten zijn. Met

vaste hand en een heilig hart staan deze moe-

dige zielen als herauten op de wachttorens

van rechtschapenheid, hoop en gemoedsrust.

De benauwende mist die de kronkelige

weg van ons leven verduistert, zal verdwijnen

in het geestelijke zonlicht dat alleen van God

afkomstig is. Het geestelijke zonlicht zal

alleen schijnen als wij ijverig en nederig naar

zijn Geest streven, want 'de Here verlangt

het hart en een gewillige geest' (LV 64:34).

De Geest van de Heer kan altijd bij ons

zijn, ook in de oververhitte ovens van het

leven waarin we geworpen kunnen worden,

zodat zij die ons zien, zullen merken dat wij

een heilige Metgezel hebben. Nebukadnessar

ervoer dit toen hij in de brandende vuuroven

keek en zei: 'Hebben wij niet drie mannen

gebonden in het vuur geworpen? (. . .) Zie, ik

zie vier mannen vrij wandelen midden in het

vuur, en zij hebben geen letsel, en het uiter-

lijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon

der goden!' (Daniël 3:24-25.)

Moge de manifestatie van een innerlijke,

geestelijke gemoedsrust en kracht in onze

gedachten en daden te vinden zijn. Mogen

wij het onvoorwaardelijke geloof hebben dat

God almachtig is, en mogen wij onthouden

dat wij door gehoorzaamheid en door zijn

Heilige Geest alles te weten kunnen komen.
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De benauwende mist die de kronkelige weg van ons leven

verduistert, zal verdwijnen in het geestelijke zonlicht dat

alleen van God afkomstig is. Het geestelijke zonlicht zal

alleen schijnen als wij ijverig en nederig naar zijn Geest

streven.

'Wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest

eeuwig leven oogsten' (Galaten 6:8).

En als wij op de akker van onze geest zaaien, mogen wij

dan innerlijk gesterkt worden door de macht van zijn

Geest, want spiritualiteit is als het zonlicht: het schijnt door

het onreine heen en wordt er niet door besmet. Mogen wij

zo leven dat het spirituele in ons door het ordinaire, het

onreine en het kwade heen zal schijnen en onze ziel zal

heiligen.

NOTEN
1. Heber J. Grant, Conference Report, oktober 1936, blz. 3.

2. Albert E. Bowen, The Church Welfare Plan (Leergang Evangelieleer,

1946), blz. 44.

3. Martin H. Manser, The Westminster Collection ofChristian
Quotations (2001), blz. 2.

4. Leringen van kerkpresidenten: Harold B. Lee (2000), blz. 41.

5. William Rounseville Alger.

6. WE. Channing.

7. 'Renascence', Renascence and Other Poems (1917), blz. 14.

Na gebedvolle voorbereiding bespreekt u dit artikel vol-

gens een methode die deelname van de gezinsleden aan-

moedigt. Hieronder staat een aantal voorbeelden:

1

.

Vraag het gezin hoe iemand zijn of haar lichaam kan

versterken — zoals lichaamsbeweging, goede voeding en

voldoende rust. Laat hen dan ideeën uit de woorden van

president Faust opzoeken om onze innerlijke kracht te ver-

diepen. Geef uw getuigenis dat we met deze ideeën onze-

kerheid, twijfel en verleidingen het hoofd kunnen bieden.

2. Laat een batterij zien en bespreek hoe die werkt. Hoe

kunnen we onze spiritualiteit met een batterij vergelijken?

Lees de paragraaf 'Onze geestelijke gevoelens', en bespreek

hoe we onze geestelijke batterij kunnen opladen.

3. Bespreek met het gezin wat we van de zon ontvan-

gen. Lees samen de paragraaf 'Geestelijk zonlicht'.

Bespreek in welke opzichten spiritualiteit met zonlicht te ver-

gelijken is en zonde met een dichte mist. Hoe kunnen we

volgens president Faust meer geestelijk zonlicht in ons leven

krijgen?

!
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n de loop der jaren is Brazilië beroemd gewor-

den om goede voetbalelftallen, witte stranden

en een tropisch klimaat. Maar de kracht achter

deze opwindende, levendige cultuur is waar-

schijnlijk haar grootste bron: de vriendelijke,

vrolijke bevolking. Plezier maken en tijd door-

brengen met familieleden en vrienden vormen

de kern van de meeste activiteiten daar. En een

van de belangrijkste gebeurtenissen waar een

Braziliaanse jonge vrouw naar uitkijkt is haar

vijftiende verjaardag. Gezinnen sparen voor

deze verjaardag vaak jarenlang om een extra-

vagante avond met eten, dansen en cadeaus

te organiseren.

Priscila Vital, lid van de ring Rio Negro

in Manaus (Brazilië) zat een beetje met haar vijf-

tiende verjaardag in haar maag. Haar verjaardag viel mid-

denin de zeventiendaagse tempelreis van de ring naar de

FOTO'S GEPLAATST MET TOESTEMMING VAN DE FAMILIE VITAL, BEHALVE WAAR ANDERS AANGEGEVEN
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Sao Paulo-tempel (Brazilië). Haar moeder, Francilene,

had drie jaar lang gespaard om voor de eerste keer naar

de tempel te gaan. Nu had ze voldoende geld om Priscila

of mee te nemen naar de tempel of om voor haar een

traditionele fuif te geven. De keuze waar Priscila voor

stond werd er niet makkelijker op omdat de rest van de

zeer hechte familie niet alleen naar andere kerken ging,

maar ook jarenlang naar haar verjaardag had uitgekeken.

Zij begrepen niet hoe belangrijk de tempel is.

Al mijn ooms en tantes wilden dat ik thuisbleef en mijn

verjaardag vierde, vooral omdat ik thuis het enige meisje

ben', zegt Priscila. 'Toen ik besloot om naar de tempel te

gaan, was dat een goede gelegenheid om hun te laten

zien hoe belangrijk ik dat vond.'

Bij Priscilla's thuis waren ze in 1991 lid van de kerk

geworden. Maar kort na hun doop werden zij minderac-

tief. Begin 1998 begon een vriendin van Priscila de kerk te

onderzoeken en zij vroeg of Priscila met haar mee naar
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Getrouwe leden van

de kerk uit Manaus

(boven, uiterst rechts)

reizen ieder jaar per

boot en bus naar Sao

Paulo (boven). Priscila

mocht in de tempel

doop voor de doden

verrichten. Ze hoopt

op een dag met alle

gezinsleden (rechts)

naar de tempel te

gaan.

het seminarie wilde

gaan.

'Ik was naar een

andere kerk gegaan, maar ik kon nooit

begrijpen waar ze het over hadden. Op het

seminarie was alles duidelijk en kon ik het

evangelie begrijpen. Uiteindelijk kreeg ik

door de Geest een getuigenis dat Joseph

Smith een profeet van God was. Toen ik ont-

dekte dat hij een profeet was, vond ik dat zo

fijn dat ik moest huilen', zegt Priscila.

Francüene, de moeder van Priscila, vond

het leuk om de jongevrouwen van de wijk bij

haar thuis te ontvangen. Ze moedigde

Priscila aan om naar de activiteiten van de

kerk te gaan en al snel ging ze zelf ook.

Francilene is nu ZHV-presidente in haar wijk.

Getuigenis van meer geloof

De bekering van Priscila is een van de

vele wonderen in Manaus. De drukke

havenstad met anderhalf miljoen inwoners

is het industriële en commerciële centrum

van het Amazonebekken. De eerste zende-

lingen van de kerk kwamen 23 jaar geleden

in de stad aan. Nu zijn er in Manaus vijf rin-

gen, een zendingsgebied en veertiendui-

zend leden.

Als teken van het toenemende geloof van

de leden in Manaus gaan jaarlijks tussen de

150 en 200 leden uit Manaus naar de tempel

in Sao Paulo, de best bereikbare tempel in

Brazilië, Vanwege het dichte oerwoud rond

Manaus kun je alleen per boot of vliegtuig

naar Sao Paulo reizen. Vliegen is erg duur,

daarom hebben de ringpresidiums in de stad

acht jaar geleden een jaarlijkse tempelreis

ingesteld door een boot en bussen te huren

voor de mensen die naar de tempel willen.

Omdat hierdoor de kosten gedeeld worden,

kunnen de leden met hun gezin naar de tem-

pel reizen.

De reis begint met een boottocht van vier

dagen naar Porto Velho, een Braziliaanse stad

bij de grens met Peru en Bolivia. Vandaar rei-

zen de leden drie dagen en nachten met bus-

sen naar Sao Paulo, waar zij naast de tempel

in appartementen van de kerk overnachten.

Dan werken ze vier dagen in de tempel,

waarna ze weer naar huis gaan.

Priscila had zich op de tempelreis voorbe-

reid door met haar moeder conferentietoe-

spraken over de tempel, artikelen uit de

Liahona en de Schriften te bestuderen. Ze

had ook de namen van vier generaties van

haar vaders kant opgezocht, zodat ze zich

plaatsvervangend voor hen kon laten dopen.

Haar moeder had de gegevens van vier

generaties van haar kant van de familie

meegenomen.

Toen de 185 leden in Maunus aan boord

van de boot waren, hielpen Priscila en vijf
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andere jongevrouwen met het bereiden van maaltijden en

de zorg voor de kinderen, 's Nachts sliepen ze in hang-

matten op het dek van de boot en probeerden ze in de

hete jungle koel te blijven.

'De reis was zo geestelijk omdat iedereen blij en

enthousiast was om naar de tempel te gaan', zegt Priscila.

'De meeste mensen waren nog nooit naar de tempel

geweest, dus bijna niemand wist wat hij kon verwachten.

We zongen samen, lazen samen in de Schriften. We waren

heel eensgezind.'

De busreis was het moeilijkste gedeelte van de tocht

omdat de bussen drie dagen lang

dag en nacht doorreden

waardoor de leden zich nauwe-

lijks konden bewegen. Daarom

hadden veel leden zeer pijnlijke

of gezwollen benen.

mensen naar de tempel dat de meeste bezoekers zich

maar voor vijf mensen kunnen laten dopen. Hij gaf me
een grote stapel namen van mensen die nog gedoopt

moesten worden. Hij had me geen beter cadeau kunnen

geven.'

Priscila's moeder zegt dat er nog meer veranderingen

in Priscila's leven hebben plaatsgevonden: 'De reis heeft

haar geestelijk beïnvloed. Ze was een licht voor alle

andere leden. Iedereen kwam anders terug. Tijdens de

busreis naar huis vonden we dat ons uiterlijk en ons

gezicht was veranderd. We waren allemaal zo gelukkig.'

Eindelijk

Toen ze bij de tempel aan-

kwamen, ging Priscila meteen

naar de doopruimte om doop

voor de doden te verrichten. Haar moeder ging naar een

ander gedeelte van de tempel om haar begiftiging te ont-

vangen. Priscila besteedde iedere dag in Sao Paulo in de

tempel, hoewel ze voor het eerst in zo'n grote wereld-

stad was.

'Ik heb mijn vijftiende verjaardag in de tempel door-

gebracht. Toen de tempelwerker in de doopruimte

hoorde dat het mijn verjaardag was, zei hij dat hij een

cadeautje voor me had', zegt Priscila. 'Er komen zoveel

Door Priscila's voorbeeld en gewillig-

heid om anderen over het evangelie te

vertellen, zijn veel familieleden en vrien-

dinnen lid van de kerk geworden. Haar

tante is onlangs teruggekeerd van een

zending in het zendingsgebied Recife

(Brazilië). Nu moedigt Priscila haar vader

en haar twee broers aan om zich op de

tempel voor te bereiden, zodat ze als gezin verzegeld kun-

nen worden. Ze hoopt dat het snel zal gebeuren.

Voor Priscila was het geen offer om de viering van haar

vijftiende verjaardag op te geven. 'Toen het tijd was om
naar huis te gaan, wilde ik helemaal niet weg', zegt

Priscila. 'Nu wil ik alleen nog maar sparen om zo snel

mogelijk weer naar de tempel te gaan.'

Kristen Winmill Southwick is lid van de wijk Weston 2, in de ring
Boston (Massachusetts).
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Goddelijke
OUDERLING RUSSELL M. NELSON
van het Quorum der Twaalf Apostelen
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In
de hedendaagse wereld, die beeft van

verschrikking en haat, is onze kennis van

goddelijke liefde uitermate belangrijk. "Wij

hebben de plicht te begrijpen en te getuigen

dat onze hemelse Vader en Jezus Christus ver-

heerlijkte, levende en liefdevolle personen

zijn. 'Want alzo lief heeft God de wereld

gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven

heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft,

niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.' 1

Jezus, 'die de wereld zo liefhad, dat Hij zijn

eigen leven gaf, opdat allen, die zouden gelo-

ven, zonen Gods mochten worden.'2
Ja, de

Vader en de Zoon zijn één— in doel en in

liefde. 3

Goddelijke liefde is volmaakt en eeuwig.

Hun liefde is per definitie goddelijk. In de

Schriften wordt hun liefde als volmaakt

beschreven.4 En die liefde is oneindig omdat

de verzoening een liefdevolle daad was voor

iedereen die heeft geleefd, nu leeft en ooit zal

leven. 5 Maar ook omdat die liefde alle tijd te

boven gaat.

Goddelijke liefde is duurzaam

Goddelijke liefde is duurzaam: 6 'De Here

(. . .) die het verbond en de goedertierenheid

houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn

geboden onderhouden, tot in duizend

geslachten.'7

Goddelijke liefde is universeel

Goddelijke liefde is universeel. 8 God 'laat

zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat

het regenen op rechtvaardigen en onrecht-

vaardigen.'9 Jezus is het licht der wereld, 10 en

Hij geeft aan alles leven en wetten. 11 'Hij

nodigt allen uit tot Hem te komen (. . .) en Hij

zendt niemand heen, die tot Hem komt, hetzij

zwarte of blanke, dienstknecht

of vrije, man of vrouw.' 12 En

iedereen is uitgenodigd

om tot onze Vader in

de hemel te bidden. 13

J~T]oen de Heiland

I Petrus en

JL Andreas

uitnodigde Hem te

volgen, lieten zij

gehoorzaam hun net-

ten achter. Daarvoor

ontvingen zij grote

zegeningen. Als wij

ootmoedig zijn gebo-

den gehoorzamen,

worden ook wij

gezegend.

12



liefde
Hoewel goddelijke liefde volmaakt,

eeuwig, duurzaam en universeel is, kan

men haar niet onvoorwaardelijk noemen.
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Goddelijke liefde is ook voorwaardelijk

Hoewel goddelijke liefde volmaakt, eeuwig, duur-

zaam en universeel is, kan men haar niet onvoor-

waardelijk noemen. Het woord komt niet in de

Schriften voor. Aan de andere kant zijn er veel teksten

die bevestigen dat de hogere liefde die de Vader en de

Zoon voor ons voelen, en de bijbehorende zegeningen

die uit die liefde voortkomen, voorwaardelijk zijn.

Voordat we voorbeelden aanhalen, is het verstandig om
verschillende vormen van voorwaardelijke uitdrukkin-

gen in de Schriften te herkennen.

Vormen van voorwaardelijkheid

We kunnen in de Schriften verschillende vormen van

voorwaardelijke uitdrukkingen vinden:

• 'Als/indien (...) [bepaalde voorwaarden] , dan (...)

[bepaalde gevolgen].' (De aanwijzingen 'als/indien' en

'dan' kunnen geschreven of gesuggereerd worden.)

• 'Voor zoverre (...) [bepaalde

voorwaarden], (...) [bepaalde

Bij
het laatste gevolgen]

.

'

14

oordeel zal de •
'

Tenzij (. . .) kan niet (...)'
15

Heiland ons • 'Beproeven (...), of (...)' Uit een

tekst over onze schepping

blijkt bijvoorbeeld een belang-

rijk doel van ons verblijf op

aarde: 'En wij zullen hen hier-

mee beproeven om te zien of

zij alles zullen doen wat de

Here, hun God, hun ook zal

ij het laatste

oordeel zal de

'Heiland ons

oordelen naar onze

gehoorzaamheid

in dit leven. Onze

gedachten en daden

bepalen ofwe

hemelse lof oogsten.

gebieden.' 16 Het leven op aarde is een proeftijd. Onze

gedachten en daden bepalen of onze aardse proeftijd

hemelse goedkeuring verdient. 17

De voorwaardelijke aard wan goddelijke liefde

Met de schriftuurlijke patronen van voorwaardelijkheid

in gedachten kunnen we veel teksten vinden waarin de

voorwaardelijke aard van goddelijke liefde tot uitdrukking

komt. Een aantal voorbeelden:

• 'Indien gij mijn geboden bewaart, [dan] zult gij in mijn

liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders

bewaard heb en blijf in zijn liefde.'
18

• 'Indien gij mijn geboden niet onderhoudt, [dan] zal

des Vaders liefde niet met u verblijven.' 19

• 'Indien iemand Mij liefheeft, [dan] zal hij mijn woord

bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben.'20

• 'Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij (. . .) zoeken,

zullen mij vinden.' 21

• 'Bij God [is] geen aanneming des persoons, maar

onder elk volk is wie Hem vereert en gerechtigheid

werkt, Hem welgevallig.'22

• De Heer 'heeft hen lief, die Hem als hun God wensen.'23

• 'Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die

Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden

door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf

aan hem openbaren.'24

De voorwaardelijke aard van goddelijke zegeningen

Het is even duidelijk dat we bepaalde zegeningen van

een liefdevolle Heiland ontvangen als er aan bepaalde



voorwaarden is voldaan. Een aantal voorbeelden:

• Indien gij op mijn wegen wandelt en mijn inzettingen en

geboden bewaart, (. . .) dan zal Ik uw leven verlengen.'25

• 'Indien gij in mijn inzettingen wandelt, mijn verorde-

ningen doet en al mijn geboden in acht neemt (. . .)

[dan] zal Ik aan u het woord gestand doen.'26

• 'Ik, de Here, ben gebonden, wanneer gij doet, wat Ik

zeg; maar wanneer gij niet doet, wat Ik zeg, hebt gij

geen belofte.'27

• 'En wanneer wij enige zegen van God ontvangen, is het

door gehoorzaamheid aan die wet, waarop deze is

gegrond.' 28

• 'En ieder rijk is een wet gegeven; en aan iedere wet zijn

eveneens zekere grenzen en voorwaarden gesteld.' 29

De Heer heeft gezegd: Allen, die een zegen uit mijn

handen willen ontvangen, moeten zich onderwerpen aan

de wet, die voor deze zegen werd gesteld, en aan de voor-

waarden ervan. (...)

'En wat betreft het nieuw en eeuwig verbond, dit werd

voor de volheid van mijn heerlijkheid ingesteld; en hij, die

een volheid er van ontvangt, moet en zal zich aan de wet

onderwerpen, of hij zal worden uitgeworpen, zegt de

Here God.

'(...) De voorwaarden van deze wet [zijn] : Alle verbon-

den, overeenkomsten, verbintenissen, verplichtingen,

eden, geloften, voltrekkingen, betrekkingen, verenigingen

of beloften, die niet (. . .) worden gesloten, aangegaan en

verzegeld, (. . .) door middel van mijn gezalfde, (. . .) zijn in

en na de opstanding der doden zonder uitwerking, deug-

delijkheid of kracht.'30

Wi
'aarom is

goddelijke

liefde

voorwaardelijk?

Omdat God ons

liefheeft en wil dat

wij gelukkig zijn.

'Vreugde is het doel

van ons bestaan, en

zal uiteindelijk ons

deel worden, als wij

hetpad volgen dat

erheen leid.
'

Andere wetten zijn gegeven

om ons op aarde tot zegen te

zijn. De wet van tiende is zo'n

wet: 'Breng de gehele tiende

naar de voorraadkamer, (...)

beproeft Mij toch daarmede, zegt

de Here (...), of'Ik dan niet voor

u de vensters van de hemel zal

openen en zegen in overvloed

over u uitgieten.'31 Ook zo'n

zegen is voorwaardelijk. 2a] die

geen tiende betalen hebben geen

belofte. 32

Alles wat Hij van u verlangt, is

zijn geboden te onderhouden;

en Hij heeft u beloofd, dat,

indien gij zijn geboden onder-

houdt, gij voorspoedig zoudt zijn in het land; en Hij

wijkt nimmer af van hetgeen Hij heeft gezegd; indien gij

dus zijn geboden onderhoudt, zegent Hij u en maakt u

voorspoedig.'33

Waarom is goddelijke liefde voorwaardelijk? Omdat

God ons liefheeft en wil dat wij gelukkig zijn. 'Vreugde is

het doel van ons bestaan, en zal uiteindelijk ons deel wor-

den, als wij het pad volgen dat erheen leid, het pad van

deugd, oprechtheid, getrouwheid, heiligheid en het

onderhouden van al Gods geboden.'34

Ons verweer tegen valse denkbeelden

Als wij begrijpen dat goddelijke liefde en zegeningen

niet echt 'onvoorwaardelijk' zijn, kunnen we ons tegen

misvattingen als de volgende verweren: 'Omdat Gods

liefde onvoorwaardelijk is, zal Hij me toch wel liefhebben

(. . .)', of 'Omdat er staat: "God is liefde"35 ,
zal Hij me

onvoorwaardelijk liefhebben (...)•'

Dergelijke argumenten worden door antichristen ge-

bruikt om de mens te misleiden. Nehor propageerde zich-

zelf door valse leer te verkondigen: hij getuigde 'tot het

volk, dat het ganse mensdom ten laatsten dage zalig zou

worden, (. . .) want de Here had alle mensen geschapen

(...) en ten slotte zouden alle mensen het eeuwige leven

hebben.^6 Helaas geloofden sommige mensen de valse en

onvoorwaardelijke ideeën van Nehor.

In tegenstelling tot de leringen van Nehor worden we

door goddelijke liefde gewaarschuwd: 'Goddeloosheid

bracht nimmer geluk.'37 Jezus legt uit: 'Komt daarom

tot Mij, en wordt zalig; [weet dat] (. . .) tenzij gij mijn
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We moeten

onze

kinderen

leren dat ze de

zegeningen van

Gods liefde krijgen

als ze zijn geboden

gehoorzamen.

geboden zult onderhouden,

(. . .) gij geenszins het koninkrijk

der hemelen zult binnengaan.'38

Goddelijke liefde

en de zondaar

Houdt dat in dat de Heer de

zondaar niet liefheeft? Natuurlijk

niet. Goddelijke liefde is eeuwig en universeel. De Heiland

heeft zowel de heiligen als de zondaars lief. De apostel

Johannes heeft gezegd: 'Wij hebben lief, omdat Hij ons

eerst heeft liefgehad.'39 En Nephi heeft na zijn visioen van

de aardse zending van de Heiland verklaard: 'En de wereld

zal Hem wegens haar ongerechtigheid als niets achten.

Daarom geselen zij Hem en Hij verdraagt het, en slaan zij

Hem en Hij verdraagt het; ja, zij bespuwen Hem en Hij ver-

draagt het wegens zijn goedertierenheid en lankmoedig-

heid jegens de mensenkinderen.'40 Wij weten hoe groot de

liefde van onze Verlosser is omdat Hij is gedood zodat

iedereen die sterft weer zal leven.41

Onsterfelijkheid en eeuwig leven

God heeft gezegd dat het zijn werk en zijn heerlijkheid

is om 'de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de

mens tot stand te brengen.'42 Dankzij de verzoening is de

gave van onsterfelijkheid onvoorwaardelijke De grotere

gave, het eeuwige leven, is voorwaardelijk.^ Om
daarvoor in aanmerking te komen, moet men
zich van goddeloosheid onthouden45 en de ver-

ordeningen en verbonden van de tempel

naleven.46 Het luisterrijke boeket van Gods liefde

— waaronder het eeuwige leven— omvat

zegeningen die we moeten verdienen, niet

alleen rechten die we zomaar zullen krijgen.

Zondaars kunnen zijn wil niet naar hun hand

zetten en eisen dat Hij hen in hun zonden

zal zegenen.47 Als zij van iedere bloem in

zijn boeket willen genieten, moeten zij zich

bekeren. 48

Advies om ons te bekeren

President Brigham Young (1801-1877) heeft gezegd:

'Iedere zegen die de Heer zijn volk biedt, is voorwaarde-

lijk. De voorwaarden zijn: "Gehoorzaam mijn wet, onder-

houd mijn geboden, leef mijn verordeningen na, neem

mijn regels in acht, houd van barmhartigheid, (. . .) blijf

rein volgens de wet, en dan hebt u recht op deze zegenin-

gen, niet eerder."
' 49

President Joseph F. Smith (1838-1918) heeft een soort-

gelijke gedachte onder woorden gebracht: 'Zo beschouw

ik de eisen die God aan zijn volk als geheel en aan zijn

kinderen individueel stelt, en ik geloof dat ik van God of

mijn broeders geen zegens, gunsten, vertrouwen of liefde

mag verwachten, tenzij ik door mijn werken kan bewijzen

dat ik rechtschapen leef, en ik verwacht nooit zegeningen

die ik niet heb verdiend.' 50

President SpencerW Kimball (1895-1985) heeft

gezegd: "'De Here kan niet met de geringste mate van

toelating de zonde aanschouwen." (LV 1:31.) ( . .) We zul-

len zijn liefde beter waarderen (. . .) als wij zonden veraf-

schuwen en door bekering ons leven veranderen.'51

Door de onvolmaaktheden die wij allemaal hebben, is

het belangrijk dat wij persoonlijk initiatief tonen: 'Hij, die

zich bekeert en de geboden des Heren nakomt, [zal] ver-

giffenis ontvangen;

'En van hem, die zich niet bekeert, zal zelfs het licht,

dat hij heeft ontvangen, worden weggenomen; want mijn

Geest zal niet altijd met de mens twisten, zegt de Here

der heirscharen.' 52

Als we ons op de weg van bekering begeven, zijn

zowel onze inspanningen als het resultaat belangrijk.

De Heer heeft gezegd dat geestelijke gaven worden

gegeven aan 'hen, die Mij liefhebben en al mijn
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geboden onderhouden, en [aan] hem, die dit tracht

te doen.' 55

Goddelijke liefde verschaft ons een patroon

Jezus heeft gezegd dat wij elkaar moeten liefhebben

zoals Hij ons heeft liefgehad. 54 Is dat mogelijk? Kan onze

liefde voor elkaar de goddelijke liefde benaderen? Jazeker! 55

De reine liefde van Christus wordt aan iedereen gegeven

die ernaar streeft en ervoor in aanmerking komt. 56 Die

liefde omvat dienstbetoon57 en vereist gehoorzaamheid. 58

Gehoorzaamheid aan de wetten van God vereist geloof

— de belangrijkste eigenschap in de aardse beproevin-

gen. Tegelijkertijd bewijzen we door ons geloof dat wij

God liefhebben. 59 Hoe toegewijder we ons leven naar zijn

voorbeeld vormen, hoe reiner en goddelijker onze liefde

wordt.60

Geen enkele aardse liefde benadert de goddelijke

liefde meer dan de liefde die ouders voor hun kinderen

NOTEN
l.Johannes 3:16.

2.LV34:3.

3.Zie 2 Nephi 31:21; Alma

12:33; LV 93:3.

4.Zie 1 Johannes 4:12, 15-18.

5. Zie Alma 34:9-12. Goddelijke

liefde is ook eeuwig omdat
alle getrouwe mensen uitein-

delijk zullen zijn 'omgeven

door de onmetelijke overvloed

zijner liefde' (Alma 26:15).

6.Zie Jesaja 54:10; zie ook

3 Nephi 22:10.

7. Deuteronomium 7:9; zie ook
1 Kronieken 16:15; Psalmen

105:8.

8. Gedefinieerd als 'gerelateerd

aan, of ten behoeve van, de

hele wereld of alle mensen
over de hele wereld.' (naar

The American Heritage

Dictionary, 4e editie [2000],

'universal', 1883.)

9.Matteüs 5:45; zie ook 3 Nephi

12:45.

10. Zie Johannes 8:12; 9:5.

11. Zie LV 88:6-13.

12.2 Nephi 26:33.

13. Zie Matteüs 6:6; zie ook
3 Nephi 13:6; Moroni 7:48.

14. Zie de voorbeelden in:

1 Nephi 2:20; 4:14; 2 Nephi

1:9, 20; 4:4; Jarom 1:9; Omni
1:6; Alma 9:13; 36:1, 30; 38:1;

50:20; Helaman4:15.

15. Voorbeelden: 'Tenzij iemand
geboren wordt uit water en
Geest, kan hij het koninkrijk

Gods niet binnengaan'

(Johannes 3:5; cursivering

toegevoegd), en 'Tenzij gij u

aan mijn wet onderwerpt,

kunt gij deze heerlijkheid niet

bereiken' (LV 132:21; cursive-

ring toegevoegd) . Zie ook
Ether 12:34; LV 25:15; 132:21.

16.Abraham 3:25; cursivering toe-

gevoegd; zie ook Maleachi

3:10; 3 Nephi 24:10.

17.Zie Matteüs 25:21, 23.

18.Johannes 15:10; cursivering

toegevoegd.

19- LV 95: 12 ; cursivering

toegevoegd.

20.Johannes 14:23; cursivering

toegevoegd.

21. Spreuken 8:17.

22. Handelingen 10:34-35.

23. 1 Nephi 17:40.

24.Johannes 14:21.

25. 1 Koningen 3:14; cursivering

toegevoegd; zie ook

Deuteronomium 19:9-

26. 1 Koningen 6:12; cursivering

toegevoegd.

27. LV 82:10.

28.LV 130:21.

29. LV 88:38; zie ook 132:5.

30. LV 132:5-7; zie ook Alma 9:12;

42:13, 17.

31. Maleachi 3:10; cursivering

toegevoegd; zie ook 3 Nephi

24:10. De Heer heeft niet aan-

gegeven hoe Hij tiendebetalers

zal zegenen. Sommige mensen
worden meer geestelijk dan
materieel gezegend.

32. Zie LV 119:4-5. Tiende is ook
een vereiste om bij het volk

van God te horen (zie LV 85:3).

33.Mosiah 2:22; cursivering

hebben. Als ouders hebben we dezelfde plicht om
onze kinderen gehoorzaamheid te leren als onze

hemelse ouders zich verplicht voelden om ons gehoor-

zaamheid bij te brengen. Hoewel we ze begrip voor

anderen en hun denkwijzen kunnen bijbrengen, 61 kun-

nen we geen overtredingen van Gods wetten toestaan.

Wij behoren onze kinderen in de leer van het konink-

rijk te onderwijzen. 62 Zij behoren de Heer te leren

vertrouwen en ze moeten weten dat ze door gehoor-

zaamheid aan zijn geboden de zegeningen van zijn

liefde kunnen ontvangen. 63

Goddelijke liefde is volmaakt, eeuwig, duurzaam

en universeel. De volledige omvang van die liefde en

van onze zegeningen die uit die liefde voortkomen,

zijn voorwaardelijk— afhankelijk van onze gehoor-

zaamheid aan de eeuwige wet. Ik bid dat wij altijd voor

die zegeningen en vreugde in aanmerking mogen

komen.

toegevoegd. Die voorwaarde-

lijke raad wordt vaak in de

Schriften herhaald. Zie

1 Nephi 2:20; 4:14; 2 Nephi

1:9, 20; 4:4; Jakob 2:17-19;

Jarom 1:9; Omni 1:6; Mosiah

1:7; 2:31; Alma 9:13; 36:1,30;

37:13; 38:1; 48:15, 25; 50:20;

Helaman 3:20.

34.Joseph Smith, Teachings of the

ProphetJoseph Smith, samen-

gesteld door Joseph Fielding

Smith (1976), blz. 255-256;

cursivering toegevoegd.

35.1 Johannes 4:8, 16.

36. Alma 1:4; cursivering toege-

voegd; zie ook 1:3, 5-6;

2 Nephi 28:8-9. Zo'n onvoor-

waardelijk denkbeeld (eeuwig

leven voor iedereen) zou de

noodzaak voor verordeningen,

verbonden en tempelwerk

tenietdoen.

37. Alma 41:10.

38.3 Nephi 12:20; cursivering

toegevoegd.

39.1 Johannes 4:19.

40. 1 Nephi 19:9; cursivering

toegevoegd.

41. Zie Romeinen 5:8;

2 Korintiërs 5:14-15; zie ook
1 Korintiërs 15:22.

42.Mozes 1:39.

43. Zie Handelingen 24:15;

1 Korintiërs 15:22; Alma 12:8;

LV 76:17; Bijbelvertaling van

Joseph Smith, Johannes 5:29-

44.ZieLV14:7.

45. Zie Moroni 10:32;

Bijbelvertaling van Joseph

Smith, Matteüs 16:26.

46. Zie LV 132:19.

47. Zie Alma 11:37.

48. De Heer heeft gezegd:

'Niettemin zijt gij in uw over-

tredingen niet te verontschul-

digen; ga echter uws weegs en

zondig niet meer' (LV 24:2).

Zie ook Johannes 8:11;

LV6:35; 29:3; 82:7; 97:27.

49-Discourses ofBrigham Young,

geselecteerd door John A.

Widtsoe (1954), blz. 454.

50.Deseret News, 12 november

1873, blz. 644.

51. The Miracle of Forgiveness

(1969), blz. 59.

52. LV 1:32-33.

53. LV 46:9; cursivering

toegevoegd.

54. Zie Johannes 13:34; 15:12.

55. Zie Ether 12:33-34; Moroni

7:46-47.

56. Zie Moroni 7:48.

57. Zie Galaten 5:13; Mosiah

2:18-21; 4:15.

58.Johannes heeft gezegd: 'Maar

wie zijn woord bewaart, in die

is waarlijk de liefde Gods vol-

maakt' (1 Johannes 2:5).

59- Zie Deuteronomium 13:3;

Johannes 14:15; 15:6-7.

60. Zie Matteüs 6:19-22;

LV 88:67-68; 93:11-20.

61. Zie Geloofsartikelen 1:11.

62. Leerstellingen omvatten het

heilsplan, geloof, bekering,

de doop en de gave van de

Heilige Geest (zie Moroni

8:10; LV 68:25; Mozes
6:57-62).

63. Zie Mosiah 4:6-7.
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LAURY LIVSEY

De tweedejaarsleerling met een wis-

kundeknobbel zat na schooltijd op

de football-vedette te wachten om
hem zijn wekelijkse bijles te geven. De leer-

ling die gek is op algebra, rekenkunde en tri-

gonometrie besteedde een extra uur per

week om met de football-held, die door

velen als de beste high school running back

in de Verenigde Staten werd beschouwd,

polynome termen door te nemen en expo-

nentiële vergelijkingen te oefenen. Een wed-

strijd kon de vedette wel winnen. Maar

algebra? Dat was veel moeilijker. Daarom

had hij bijles nodig.

Toen het schooljaar voorbij was, was de

bijles ook afgelopen. De 'leraar' keek naar

zijn volgende schooljaar uit en de leerling'

behaalde zijn diploma en kreeg een studie-

beurs om naar de University of Miami te

gaan.

Daarom zegt het rekenwonder: 'Als hij op

een dag een beroemd voetbalspeler is, kan

ik tegen mijn kinderen zeggen dat ik hem
wiskunde heb geleerd.'

Nu, twee jaar later, zit Maurice

Navarro opnieuw in een leslokaal van de

middelbare school Coral Gables, bij Miami

(Florida). Net als in voorgaande jaren zitten

verscheidene leerlingen na schooltijd om
Maurice heen terwijl hij een wiskundepro-

bleem uitlegt dat zijn medeleerlingen niet

goed begrijpen.

Dat is Maurice Navarro. Hij geeft nog

steeds bijles in wiskunde. Hij helpt nog

steeds anderen.

Een druk baasje

'Dat komt door mijn moeder', zegt

Maurice over zijn vrijwilligerswerk. 'Zij heeft

me geleerd dat ik anderen moet helpen als ik

dat kan. Het is voor sommige kinderen moei-

lijk om wiskunde te begrijpen, daarom geef ik

bijles. Omdat ik een wiskundeknobbel heb,

vind ik het fijn om anderen te helpen.'

Dat geldt ongetwijfeld ook voor zijn werk

als vrijwilliger in twee ziekenhuizen. Iedere

vrijdag en zaterdag werkt Maurice ongeveer

negen uur in beide ziekenhuizen.

M aurtce

Navarro

heeft het

druk. Maar niet zo

druk dat hijgeen

tijd kan vrijmaken

om andere leerlin-

gen bijles te geven

en vrijwilligerswerk

in twee plaatselijke

ziekenhuizen te

verrichten.
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'Ik werk met patiënten, ik rij ze in

hun rolstoel of hun bed door het zie-

kenhuis', zegt hij. Als ik er ben, zie ik

de glimlach op het gezicht van de

patiënten als zij merken dat iemand

iets aardigs voor hen doet. Ik ga graag

met de patiënten om en kijk graag

naar hun gezicht en hun reacties.

'Dat geldt ook voor de bijles die ik

geef', zegt hij verder. Als ik iemand

hoor zeggen: "O, nou begrijp ik het",

dan heb ik het gevoel dat ik mijn

werk heb gedaan. En datzelfde geldt

in het ziekenhuis voor de patiënten,

maar dan voor hun glimlach.'

Een voorbeeld

In de Spaanstalige wijk

Fountainebleau, in de ring Miami

(Florida), is Maurice eerste assistent

van de bisschop in het priestersquo-

rum. Nog niet zo lang geleden was

hij een jonge diaken die opkeek naar

de priesters die zich op hun zending

voorbereidden. Nu is Maurice aan de

beurt om de leiding te nemen.

'Omdat ik de oudste jongeman ben,

hoop ik dat de diakenen en leraren

mij als een goed voorbeeld zien zoals

ik tegen de oudere jongens opkeek

toen ik zo oud was', zegt hij.

Om kroonverkenner

te worden, heeft

Maurice een bijeen-

komst georganiseerd waar

ouders vingerafdrukken van

hun kinderen konden laten

maken. Een oftwee keerper

week geeft hij wiskunde-

bijles aan medeleerlingen.

Het tastbare bewijs van het voor-

beeld dat Maurice voor de andere

Aaronisch-priesterschapsdragers in

zijn wijk is, is het feit dat hij vorig jaar

kroonverkenner is geworden.

Maurice heeft een identifïcatiedag

voor kinderen georganiseerd en de

mensen in de omgeving uitgenodigd

om op een zaterdag met hun kinde-

ren naar het kerkgebouw te komen

en vingerafdrukken en een video-

opname van hun kinderen te laten

maken. Nadat de politie een voor-

dracht had gehouden over de manier

waarop ouders hun kinderen kunnen

beschermen, mochten de ouders de

kaarten met de vingerafdrukken en

de videoband mee naar huis nemen.

Als een van de kinderen ooit vermist

wordt en geïdentificeerd en gezocht

moet worden, hebben de ouders de

hulpmiddelen bij de hand.

Maurice heeft talrijke uren aan de

voorbereiding van dit project gewerkt.

Er zijn bijna honderd kinderen geko-

men. Ook had hij aan alle bezoekers

gevraagd om een of twee blikken

voedsel mee te nemen voor een plaat-

selijk opvangcentrum. Uiteindelijk had

hij drie dozen vol blikken verzameld.
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'Dat project vond ik leuk omdat

het iets anders was', zegt Maurice. 'Ik

wilde echt iets tot stand brengen. Ik

hoop dat de bezoekers hun video-

banden en kaarten met vingerafdruk-

ken nooit nodig zullen hebben. Ik

hoop dat er nooit iets ernstigs zal

gebeuren. Maar die voorwerpen zijn

een goed vangnet.'

Een familietraditie

Maurice is nu 18 en wordt in

november 19. Als hij zijn diploma

heeft gehaald, zal hij de kans krijgen

om voor langere tijd serieus vrijwilli-

gerswerk te verrichten.

Hij krijgt heel wat vreemde blik-

ken als hij met zijn klasgenoten over

het zendingswerk van de kerk praat.

Op het gebied van het evangelie—
als iemand vragen over zendingswerk

of het woord van wijsheid heeft— is

Maurice de leerling bij wie je terecht

kunt. Op Coral Gables is hij de enige

heilige der laatste dagen.

'Mensen op school stellen steeds

vragen over zendingswerk. En ik

beantwoord hun vragen graag.

Velen van hen kunnen moeilijk

begrijpen dat ik op zending wil

gaan. Ze zijn verbaasd als ik vertel

dat we twee jaar lang op zending

gaan en dat niemand ons dwingt. Ik

ga zeker op zending.

'Mijn vader liet zich dopen toen

hij al in de twintig was, dus hij is

nooit op zending geweest', voegt hij

eraan toe. 'De enige persoon in mijn

familie die op zending is geweest, is

mijn oom. Dus ik zie mijn zending

als het begin van een familietraditie.'

Veel kleintjes maken een grote

Zijn hele leven lang heeft Maurice

een kleine rol in het leven van veel

mensen gespeeld. Leerlingen van

Coral Gables die van Maurice bijles

hebben gekregen, slagen voor hun

wiskunde, en Maurice mag vinden

dat hij aan hun succes heeft bijgedra-

gen. Ouders hebben informatie over

hun kinderen achter de hand— voor

noodgevallen. Dat hebben ze aan

Maurice te danken. En daar gaat hij.

Hij brengt een patiënt van de ene

naar de andere kamer in het zieken-

huis. Niets bijzonders? Misschien

niet. Maar het is weer iets kleins waar

Maurice tijd voor vrijmaakt.

Misschien loopt alles anders dan

Maurice zich voorstelt. Op een dag in

de toekomst vertelt een voetbalve-

dette zijn kinderen misschien over

een jongen die hij op de middelbare

school kende. 'Kinderen,' zegt hij

dan, 'Maurice is de jongen die me
wiskunde heeft geleerd.'
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Vraag ty
antwoord
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Hoe kan ik mijn vrienden het beste de

wet van kuisheid uitleggen?

Mijn vrienden kunnen maar niet begrijpen waarom ik de wet van kuisheid naleef.

Hoe kan ik hun het beste uitleggen wat de leringen van de Heer over dit gevoelige

onderwerp zijn?

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

van de kerk.

LIAHONAS ANTWOORD
Nog niet zo lang geleden zouden

de mensen in veel culturen geen

vraagtekens hebben gezet bij jouw

beslissing om kuis te leven. Maar de

maatschappelijke overtuiging is de

afgelopen jaren zo drastisch veranderd
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dat kuisheid vóór het huwelijk en

trouw in het huwelijk voor sommige

mensen onbegrijpelijk zijn. En als je

daaraan toevoegt dat kuisheid een hei-

lige, persoonlijke aangelegenheid is,

kun je het gevoel krijgen dat je voor

een moeilijk gesprek staat.

Maar laat je er door de maatschap-

pelijke zienswijze of je angst niet van

weerhouden om met je vrienden

over dit belangrijke onderwerp te

praten. Het zou wel eens zo kunnen

zijn dat jouw ideeën nu net zijn wat

ze zoeken. Misschien kun je hen

laten inzien dat kuisheid de beste

keuze is, omdat het een gebod van

God is en omdat je er niet zozeer

door beperkt wordt, maar er juist

enorme vrijheid, gemoedsrust en

veiligheid door krijgt.

Als je je door de Heiland laat lei-

den, zal Hij je een manier helpen

vinden om op gepaste wijze over de

wet van kuisheid te praten. Wat je

zegt hangt af van de soort relatie die

je met je vrienden hebt en de

omstandigheden waarin je je

bevindt. Een kort antwoord als 'Een

kuis leven maakt me gelukkig; ik

weet dat God dat van mij verwacht,'

kan in sommige situaties voldoende

zijn. Maar als je met een goede

vriend praat, wil je misschien wat

informatie over seksuele reinheid uit
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de brochure Voor de kracht van de

jeugd bespreken.

Hieronder staan enkele kernpun-

ten die je kunt bespreken:

• Door kuisheid kun je je op

goede doelen concentreren.

Vriendschap, respect, begrip, com-

municatie, vertrouwen, gezamenlijke

interesses en evangelienormen zijn

de basis van een goede relatie. Als je

dergelijke punten prioriteit geeft, kun

je elkaar op gepaste en rustige wijze

leren kennen.

• Als je de wet van kuisheid

naleeft, krijg je meer vertrouwen en

zelfrespect. Als je onrein bent, open je

de deur naar relaties waarin je lichaam

meer waard is dan alle andere goede

eigenschappen die je bezit. Door kuis-

heid kunnen anderen jouw persoon-

lijkheid, vaardigheden, vriendelijkheid

en goedheid waarderen.

• Door kuisheid word je

beschermd. Je blijft niet alleen gevrij-

waard van geslachtsziekten, maar

ook je geestelijke gezondheid wordt

beschermd.

• Kuisheid is een gebod (zie

Galaten 5:16-17, 19-21). Door

gehoorzaamheid aan de geboden krij-

gen we geluk, gemoedsrust en veel

andere zegeningen.

• Door een reine levenswijze

tonen we respect voor onze hemelse

Vader. De macht om leven voort te

brengen moeten we eerbiedigen. Als

je de wet van kuisheid overtreedt,

spot je met een bijzonder heilige

gave.

• Je leeft deze wet na omdat je dat

wilt; kuisheid is een zegen.

• Door kuisheid word je toekom-

stige huwelijk sterker. Als een echt-

paar kuis is, kunnen ze elkaar volledig

vertrouwen.

ANTWOORDEN
VAN LEZERS

Op een dag zeiden sommige vrien-

den dat kuisheid ouderwets was, dat

tegenwoordig niemand dit gebod

naleeft. Ik zei snel dat ik dat gebod wel

naleef en dat ik veel mensen ken die

dat ook doen. Mijn vrienden begon-

nen te lachen en vroegen wat ik zou

doen als ik verleid werd. Ik vertelde

dat ik al een keer nee tegen iemand

had gezegd. Toen ze niet wilde luiste-

ren, ben ik weggerend. Toen vertelde

ik dat we naar Gods beeld zijn gescha-

pen en dat ons lichaam heilig is. Een

aantal maanden later heeft een vriend

zich laten dopen.

_f|_. Jean Fernando da Silva (20)

:t
' > Wijk Planaltina 2

Ring Brasilia-Noord

(Brazilë)
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Toen ik niet in staat was om de

mening van mijn vriendinnen door

woorden te veranderen, probeerde ik

dat door mijn voorbeeld te doen.

Vele malen heb ik niet aan bepaalde

activiteiten meegedaan. Hoewel ik

alleen achterbleef, wist ik dat ik het

goede deed.

Nu hebben enkele vriendinnen

onplezierige ervaringen gehad, en

sommigen van hen beginnen deze

belangrijke wet na te leven.

Linda López Fierro (16)

Wijk Isidro Ayora

Ring Guayaquü-Oost

(Ecuador)

We kunnen uitleggen dat als we de

zegeningen van God willen ontvangen,

we de leiding en het voortdurende

gezelschap van de Heilige Geest nodig

EEN WAARSCHUWING

i

n het begin was er iemand

onder ons die tegen het plan

van onze hemelse Vader in

opstand kwam. Hij verklaarde dat

hij het plan zou vernietigen en

verstoren.

'Hij kreeg geen lichaam en

werd uitgeworpen — hij zou nooit

een eigen koninkrijk vestigen. Hij

werd duivels jaloers. Hij weet dat

deze scheppingsmacht niet alleen

een onderdeel van het plan is,

maar een belangrijke sleutel.

'Hij weet dat als hij jullie kan

verleiden om deze macht voorba-

rig te gebruiken, te snel te gebrui-

ken of op de een of andere manier

te misbruiken, je de mogelijkhe-

den tot eeuwige vooruitgang kunt

kwijtraken/ — President Boyd K.

Packer, waarnemend president van

het Quorum der Twaalf Apostelen

('Why Stay Morally Clean', Ensign,

juli 1972, blz. 112.)
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hebben. Ons van voorhuwelijkse

betrekkingen onthouden en in het

huwelijk trouw aan onze partner blij-

ven, is essentieel om dit voortdurende

gezelschap te behouden.

Emeka Ofoegbu (23)

Gemeente Ugborikoko

District Warri (Nigeria)

President David O. McKay

(1873-1970) heeft gezegd dat 'een

vrouw koningin over haar eigen

lichaam behoort fe zijn.' (Conference

Report, april 1952, blz. 86.) Als mijn

geest zich aan lichamelijke lusten over-

geeft, raak ik mijn zelfrespect kwijt. Als

ik mijzelf niet kan respecteren, kan ik

mijn hemelse Vader niet met heel mijn

hart, verstand en sterkte liefhebben,

en mijn naaste als mijzelf. Alleen als

mijn geest ervoor zorgt dat mijn

lichaam zedelijk rein blijft, kan ik

koningin over mijn lichaam zijn.

Anne Soininen (20)

GemeenteJoensuu

District Kuopio (Finland)

Ik probeer niet te oordelen, maar

ik maak mijn vrienden en vriendin-

nen wel duidelijk dat ik als deugd-

zame vrouw door het leven wil gaan.

Ama Dapaah (23)

Universiteitswijk Ola

Ring Cape Coast (Ghana)

Als er vragen gesteld worden,

praat ik over de tien geboden. Ik leg

ook uit dat seksuele onreinheid na

moord de ernstigste zonde is (zie

Alma 39:5)- Mijn vrienden en vrien-

dinnen zijn altijd verbaasd, maar ik

leg uit dat de Heer ons geboden

geeft voor ons geluk en dat we geze-

gend worden als we gehoorzaam zijn.

Irina Kutsenko (19)

Gemeente Voronezj

Levoberezjni

Zendingsgebied

Moskou-Zuid (Rusland)

De apostel Paulus heeft gezegd:

'Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt

en dat de Geest Gods in u woont?

(...) Want de tempel Gods, en dat zijt

gij, is heilig!' (1 Korintiërs 3:16-17.)

Ons lichaam is niet van ons. We moe-

ten er goed voor zorgen door de wet

van kuisheid na te leven.

Tahia Mou-Fa (16)

Wijk Uturoa

Ring Raromatai (Tahiti)

Voordat ik op zending ging had-

den mijn vrienden het vaak over de

manier waarop deze wet kon worden

overtreden. Er werd bijna nooit

gesproken over de manier waarop

zonden konden worden vermeden.

Maar ik heb geleerd dat we anderen

kunnen bijbrengen dat onze gedach-

ten rein moeten zijn als we een rein

leven willen leiden. De Heer zal ons

de juiste woorden influisteren.

Ouderling Otto E. Visoni O.

(20)

Zendingsgebied San Pedro

Sula (Honduras)

ér

Ik probeer over positieve gedach-

ten met betrekking tot kuisheid te

praten. Ik praat over advies van

ouders en kerkleiders en over teksten

die over deze wet gaan.

Makeleta Fonua (18)

Wijk Matahau 2

Ring Nuku 'alofa Ha 'akame

(Tonga)

We kunnen een goed voorbeeld

geven door onze gedachten en daden

rein te houden, ons fatsoenlijk te kle-

den en op ons taalgebruik te letten.

We kunnen anderen duidelijk maken

dat we door een rein leven uiteindelijk

onberispelijk voor God kunnen staan.

E
Ouderling Tagiape'a Magaio

(27)

Zendingsgebied Apia

(Samoa)

Vraag en antwoord is een rubriek

voorjongeren. Wij hopen altijd een

representatieve selectie uit antwoor-

den vanjongeren uit veel verschil-

lende landen te kunnen publiceren.

Stuurje antwoord niet later dan

1 maart 2003 naar Questions and

Answers 03/03, Liahona, 50 East

North Temple Street, Salt Lake City, UT

84150-3223, USA; ofe-mail het naar

cur-liahona-imag@ldschurch.org .

Je kuntje antwoord typen ofduidelijk

schrijven inje eigen taal. Vermeld als-

jeblieftje naam, leeftijd, adres, wijk en

ring (ofgemeente en district). Stuur

alsjeblieft eenfoto vanjezelfmee; die

foto wordt niet teruggestuurd.

VRAAG: Mijn vader heeft het erg druk.

Door school, vrienden en activiteiten

van de kerk ben ik ook vaak weg.

Hoe kan ik een goede relatie met

mijn vader hebben als we elkaar zo

weinig zien?
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NATUURGEWELD VEROORZAAKT

ELLENDE EN ENORME SCHADE

V'
eel leden van de kerk over de hele wereld zijn de afge-

lopen maanden getroffen door natuurgeweld. Maar ze

zijn ook getroffen door de reactie van hun medeleden en

medemensen, die in de nasleep zij aan zij hulp hebben

verleend.

ORKANEN

De orkaan Isidore trok in september 2002 over Mexi-

co, waardoor leden werden getroffen en waardoor een

tempel en verscheidene kerkgebouwen schade opliepen.

Ouderling Gregory Scott Johnson uit Fountain Green

(Utah) werd als gevolg van de orkaan Isidore gedood bij

Mérida. Hij kwam in aanraking met een elektriciteitska-

bel die door de storm was losgeraakt. Ouderling Johnson

was werkzaam in het zendingsgebied Mérida.

De Mérida-tempel liep tijdens de storm flinke schade

op aan het dak en de buitenmuren, en ook het interieur

Hep waterschade op. Verscheidene kerkgebouwen liepen

tijdens de storm eveneens schade op. De reparatiewerk-

zaamheden werden vertraagd door de zware regenval en

Leden en zendelingen laden goederen uit van een ring

in Villahermosa (Mexico) voor slachtoffers van de

orkaan Isidore.

De kerk heeft een vliegtuig vol hulpgoederen gestuurd

naar slachtoffers van de orkaan Isidore in Mexico.

de overstromingen, maar alle gebouwen en de tempel

waren al snel weer in gebruik. Ongeveer achthonderd ge-

zinnen van de kerk moesten door de storm hun huis ver-

laten.

De humanitaire hulpverlening van de kerk kwam de

dag na de orkaan op gang. In samenwerking met het

administratiekantoor in Mexico-Stad heeft Luis Felipe

Cejin, president van de ring Mérida en voorzitter van het

regionaal welzij nscomité, onmiddellijk 430 dozen voed-

sel voor de leden laten kopen en distribueren.

In de daaropvolgende dagen zijn er meer voedselpak-

ketten, maar ook bouwmaterialen en gereedschap, naar

het gebied gestuurd. Leden uit heel Mexico hebben hulp

verleend. In het ringgebouw van de ring Villahermosa

kwamen mensen bij elkaar om voedsel, medicijnen en

bouwmaterialen te verpakken en in te laden voor trans-

port. Ringen in Tula, Anahuac en Puebla hebben soort-

gelijke bijdragen geleverd.

Terry J. Spallino, bestuurder materiële zaken in Mexi-

co, herinnert zich nog de reactie van een broeder, die pas

twee jaar lid van de kerk was, toen hij bouwmateriaal

kreeg om het dak van zijn bedrijf na de storm te vervan-

gen.
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'Hij zei dat hij nauwelijks kon ge-

loven wat er gebeurd was', zegt broe-

der Spallino. 'Toen gaf hij zijn getui-

genis van de zegeningen die hij en

zijn gezin hebben ontvangen sinds ze

lid van de kerk zijn geworden.'

De afdeling humanitaire diensten

van de kerk in Salt Lake City heeft

een vrachtvliegtuig vol voedsel, hy-

giënische middelen, dekens en ande-

re hulpgoederen gestuurd. De rege-

ring van Mexico vroeg of de kerk in

eerste instantie haar eigen leden wil-

de helpen en daarna zo mogelijk an-

deren. De zestigduizend kilo hulpgoe-

deren, zo'n zes opleggers vol, is meer

dan twintigduizend mensen op het

schiereiland Yucatan tot zegen ge-

weest.

'Uiteraard willen we voor onze ei-

gen leden zorgen', zegt Garry R. Fla-

ke, hoofd van de afdeling humanitai-

re diensten. 'Maar we werken ook sa-

men met plaatselijke instanties om

zoveel mogelijk andere mensen te

helpen.'

Toen de hulpgoederen uit Mexico

en van de hoofdzetel van de kerk ar-

riveerden, hielpen leden en zendelin-

gen om ze uit te laden en te distribu-

eren.

Het was fijn om de reactie te zien,

zegt broeder Spallino. 'Hoewel velen

hun baan zijn kwijtgeraakt en er nog

steeds geen elektriciteit is, hebben ze

in deze moeilijke tijd in ieder geval

een dak boven het hoofd en voedsel

op tafel', zei hij.

De tropische storm Lili trok over

Jamaica en begon zich vervolgens tot

een orkaan te ontwikkelen. Er wer-

den enkele huizen van leden bescha-

digd. Toen de storm Louisiana in de

Verenigde Staten bereikte, was het

een volwaardige orkaan. Uit de rap-

porten blijkt dat het huis van een van

onze leden zwaar beschadigd is en dat

verscheidene andere huizen water-

schade hebben opgelopen. Leden en

zendelingen hebben met het oprui-

men geholpen.

AARDVERSCHUIVINGEN

In Santaquin (Utah) zijn in sep-

tember verscheidene huizen door gro-

te aardverschuivingen verzwolgen.

Door de bosbranden het jaar daarvoor

konden de berghellingen bij zware

regenval de grond niet vasthouden,

waardoor de aardverschuivingen ont-

stonden.

Huiseigenaar Ben Glazner vertelt

ouderling M. Russell Ballard over de

aardverschuiving die veel huizen in

Santaquin (Utah) heeft beschadigd.
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Ouderling M. Russell Ballard van

het Quorum der TwaalfApostelen be-

zocht drie dagen na de aardverschui-

vingen de avondmaalsdienst van de

wijk Santaquin 8. Hij bood de hulp-

behoevenden troost en prees de men-

sen die hulp hadden verleend.

'Als dit allemaal opgeruimd en

voorbij is ( . .
.
) zult u elkaar beter ken-

nen', zei ouderling Ballard. 'Dan zal

er een gemeenschapszin zijn die uniek

voor uw gebied is. U zult de neiging

hebben om elkaar lief te hebben en

elkaar op uitzonderlijke wijze te hel-

pen.'

Ouderling Ballard bezocht met pre-

sident Philip B. Rowley van de ring

Santaquin en anderen de getroffen

buurt. Ouderling John H. Groberg

van de Zeventig, president van het

gebied Utah-Zuid, bezocht ook de

getroffen buurten in Santaquin en

het nabijgelegen Spring Lake.

'Het viel me op dat de mensen een

goed hart hebben en anderen willen

helpen', zegt ouderling Groberg.

WERVELSTORMEN

In september is er een wervelstorm

door Manti (Utah) geraasd. Er zijn zes

huizen verwoest, en de schade wordt

geschat op ruim een miljoen dollar.

De Manti-tempel en andere gebou-

wen van de kerk werden niet bescha-

digd, zegt Douglas Dyreng, president

van de ring Manti.

'Het is een wonder dat er geen

slachtoffers zijn gevallen; niemand

heeft ook maar een schrammetje



Een wervelwind heeft- Manti (Utah) getroffen. De wervelwind heeft voor

ruim een miljoen dollar schade aangericht.

SPECIALE AANKONDIGING

zegt hij . 'Ik kreeg telefoontjes van het

presidium van het gebied Utah-Zuid,

van de afdeling humanitaire dien-

sten, van het Rode Kruis en van an-

deren. Iedereen was bereid om hulp

te verlenen. Het is verbazingwekkend

om te zien hoeveel de mens om zijn

naaste geeft.'

Leden in de staat Indiana zijn ook

opgelopen', zegt president Dyreng. moeder Natuur en van goede mensen, door een wervelwind getroffen. De

Honderden huizen zijn door de 'We hebben gezien hoe goed mensen tornado heeft verscheidene huizen

wervelwind beschadigd en sommige zijn als er iets gebeurt, hoe allerlei van leden beschadigd, en drie zijn

zijn onbewoonbaar geworden. De mensen opbellen en hulp aanbieden', onbewoonbaar geworden. D
wervelwind had een kracht van F2 op

de schaal van Fujita.

'Leden van de kerk kwamen on-

middellijk om de mensen te helpen

die problemen met hun huis hadden',

zegt president Dyreng. 'Ze gingen

meteen aan het werk om ramen dicht

te timmeren, daken te repareren en

mensen te evacueren die niet in hun

huis konden blijven.'

De buurten die het zwaarst werden

getroffen, waren die in de wijken

Manti 3 en Manti 5. De leden van

wijk 3 waren op zondagmiddag in de

kerk toen er een enorme hagelstorm

uitbrak en de elektriciteit uitviel. De

bisschop vroeg de broeders om naar

huis te gaan en 'voor hun huis te zor-

gen'. De andere leden bleven in het

gebouw totdat kon worden vastge-

steld dat ze veilig naar buiten konden.

De bijeenkomsten van wijk 5

waren net afgelopen toen de storm

losbarstte.

De ringpresident zei dat de erva-

ring een uiting was van de kracht van

Satellietuitzending voor kinderen

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen nodi-

gen kinderen van de kerk uit om op 8 februari een speciale satel-

lietuitzending bij te wonen. Een lid van het Eerste Presidium en leden

van het algemeen jeugdwerkpresidium zullen de kinderen toespre-

ken.

'We hopen dat de kinderen dit hun hele leven zullen onthouden',

zegt zuster Sydney S. Reynolds, eerste raadgeefster in het algemeen

jeugdwerkpresidium, omdat uitzendingen voor kinderen nogal onge-

bruikelijk zijn.

Het thema van de uitzending is: 'Ik volg Hem in geloof'. 'We wil-

len de ouders ertoe aanzetten het geloof van hun kinderen in de

Heiland te versterken, omdat Hij de uiteindelijke bron van troost,

vrede en leiding is', zegt zuster Reynolds.

Jeugdwerkkinderen van zeven t/m elf jaar, hun ouders en jeugd-

werkleidsters zijn voor deze uitzending uitgenodigd. De uitzending

vindt plaats in het jaar dat het jeugdwerk 125 jaar bestaat en is de

eerste uitzending voor kinderen die uit het Conferentiecentrum

wordt uitgezonden. De bijeenkomst zal in veel talen vertaald worden,

en er zijn verschillende uitzendingen voor de verschillende tijdzones.
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Jongevrouwen zijn toonbeeld van fatsoen

Op
zaterdag 12 oktober 2002 heb-

ben 33 jongevrouwen uit 14

ringen in het zuiden van Californië

enthousiast hun haar gedaan, zich

opgemaakt en een prachtige avond-

japon aangetrokken. Maar ze zaten

niet op hun vriend te wachten om

naar een dansavond te gaan - ze

maakten zich klaar om hun jurken

tijdens een speciale modeshow aan

ruim 900 mensen te laten zien. Het

thema? Fatsoen.

'Ik denk dat fatsoen een sympa-

thieke snaar raakt bij veel godsdien-

sten', zegt Karen Baker, een van de

organisatoren, en lid van de wijk

Mission Lake, in de ring Santa

Margarita (Californië). 'Alle stoelen

Naomi Frandsen

waren bezet. Er stonden zelfs mensen

achterin, en we hadden de kaartjes

wel twee keer kunnen verkopen.'

In de afgelopen jaren hebben hei-

ligen der laatste dagen van Kansas tot

Californië met eigenaren van kle-

dingzaken gesproken over het uitbrei-

den van hun assortiment fatsoenlijke

kleding. Zuster Baker, assistente van

de pr-bestuurder in haar ring, had eer-

der dat jaar een 'fatsoenlijke' mode-

show bijgewoond die was georgani-

seerd door heiligen der laatste dagen

en winkelketen Nordstrom uit

Upland (Californië). Toen ze in mei

2002 met haar zeventienjarige doch-

ter tevergeefs op zoek ging naar een

fatsoenlijke avondjapon voor een

Jongevrouwen uit verschillende ringen in Californië showen fatsoenlijke

japonnen tijdens een modeshow in het teken van fatsoen.

dansavond op school, besloot ze dat

het tijd werd om een klacht in te die-

nen bij de modebranche. In juni had

ze een afspraak met Nordstrom voor

een modeshow van ingetogen,

smaakvolle avondjaponnen.

'Over het algemeen worden onze

evenementen minimaal anderhalf

jaar van tevoren ingepland, maar ge-

lukkig hadden we het geld, de tijd en

de middelen om dit voor elkaar te

krijgen', zegt Kim Cimino, filiaal-

houder van de vestiging South Coast

Plaza. 'Dit is echt een uitzonderlijke

gebeurtenis.'

Zuster Baker vindt dat ook. 'Hoe

heb ik ooit een van de grootste win-

kelbedrijven in een van de grootste

winkelcentra in de Verenigde Staten

kunnen binnenlopen en ervoor kun-

nen zorgen dat zij duizenden dollars

aan een modeshow uitgaven? Ik kan

niet vaak genoeg de hand van de

Heer in dit alles erkennen.'

Carol Starr, ook een van de orga-

nisatoren van de modeshow, en me-

dewerkster van de afdeling public re-

lations, zag de hand van de Heer in

alles, van het distribueren van de

kaartjes tot het selecteren van de mo-

dellen. 'Nordstrom zei dat we mini-

maal vijfhonderd bezoekers moesten

garanderen', zegt ze. 'Na onze eerste

vergadering met plaatselijke jonge-

vrouwenpresidentes, hadden we al
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zo'n elfhonderd geïnteresseerden.

Toen we een folder uitdeelden met

informatie om kaartjes te bestellen,

had ik toen ik thuiskwam al honderd

aanvragen via e-mail.'

Van juni tot oktober werkte een

'modebestuur', bestaande uit zuster

Baker, zuster Starr, jongevrouwen-

leidsters van de ring en een aantal

jongevrouwen die zich altijd fatsoen-

lijk kleedden, samen met Nordstrom

om gepaste jurken voor de modeshow

uit te zoeken. 'Karen en Carol waren

zeer enthousiast om voor hun doch-

ter een oplossing te vinden', herin-

nert mevrouw Cimino zich. 'Ze na-

men zelfs ingelijste foto's van huis

mee om te laten zien hoe ze de vorige

avondjurken van hun dochters had-

den aangepast om ze fatsoenlijker te

maken.'

Maar de 'mormoonse moeders', zo-

als ze genoemd werden, waren niet de

enigen die enthousiast waren over de

fatsoenlijke kleding. Een andere gro-

te kerk in het gebied stuurde e-mails

naar zijn leden om hen aan te moedi-

gen Nordstrom te bellen en hun steun

te betuigen. De Los Angeles Times

plaatste een artikel op de voorpagina

over de modeshow en over de fat-

soensbewuste heiligen der laatste da-

gen die dat voor elkaar kregen. Meis-

jes uit het voortgezet onderwijs die

van hun 'mormoonse' vriendinnen

over de modeshow hadden gehoord,

belden zuster Starr op voor kaartjes

en spraken hun frustratie uit over het

gebrek aan fatsoenlijke jurken. Een

Kopers met hun fatsoenlijke kleding. Organisatoren van de modeshow

hebben ontdekt dat veel mensen, niet alleen heiligen der laatste dagen,

meer keuze willen in fatsoenlijke kleding.

plaatselijke krant hield een opinie-

peiling over de modeshow en ontdek-

te dat 96 procent van de lezers posi-

tief tegenover fatsoenlijker kleding-

normen stond.

'96 procent!' zegt zuster Baker en-

thousiast. 'In het zuiden van Califor-

nië! We waren verbaasd. Wie had

gedacht dat we door de mode te we-

ten zouden komen hoeveel normen

we met onze naasten gemeen heb-

ben?'

Fatsoen is een onderwerp dat de

leid(st)ers in de kerk bezighoudt. In

september, twee weken voor de mo-

deshow, sprak zuster Kathleen H.

Hughes, eerste raadgeefster in het al-

gemeen ZHV-presidium, tijdens de

algemene ZHV-b ijeenkomst over fat-

soen.

'Fatsoen is een strijd die echt de

moeite waard is, omdat daar zo vaak

zedelijke kwesties uit voortkomen die

ernstiger zijn', zegt zuster Hughes.

'Dat houdt niet in dat we van onze

dochters en zoons verwachten dat ze
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zich van de nek tot de enkel bedek-

ken, maar het betekent dat we ervoor

zorgen dat ze zich zo kleden dat ze

herkenbaar zijn als kinderen van

God.' (Liahona, november 2002, blz.

106-107.)

Na de opwinding en spanning van

de modeshow sprak een van de 'mo-

dellen' over de grote uitwerking van

de gebeurtenis. 'Veel meisjes hebben

moeite met normen', zegt Mandi

Young uit de wijk Los Alamitos, in de

ring Long Beach-Oost. 'Dit was een

uitstekende manier om de meisjes te

horen zeggen: "Jeetje, ik kan me fat-

soenlijk kleden en er toch leuk uit-

zien!" Ik denk dat ze konden zien dat

ze niet de enigen zijn.'

Steven Bangerter, eerste raadgever

in het presidium van de ring Santa

Margarita, is ook enthousiast. 'Wat

een enorme prestatie in deze cultuur,

waar fatsoen als iets ouderwets bela-

chelijk wordt gemaakt', zegt hij. 'Er is

een stille meerderheid die behoefte

heeft aan iemand die moedig opstaat



en een redelijk niveau van zelfrespect

en hogere normen eist.'

Nu de modeshow voorbij is, over-

wegen de 'mormoonse moeders' wat

ze nu kunnen doen in hun streven

naar fatsoen. Ze hebben met hun

ringpresidium over ideeën als video's,

websites en televisieprogramma's ge-

sproken. Hun advies voor anderen is

om in ieder geval iets te doen.

'Ik wil iedereen, overal - in bin-

nen- en buitenland - aanmoedigen

om naar winkels te gaan en de ver-

koop van fatsoenlijke kleding te pro-

pageren', zegt zuster Baker. 'Ik denk

vaak aan het motto van president

Spencer W. Kimball: Doe het! Als u

een idee hebt, als u zich door de Geest

geïnspireerd voelt, ook als het onmo-

gelijk lijkt, blijf dan stap voor stap

doorgaan. Dan zal de Heer u de weg

wijzen.' D

Voor het voetlicht

HEILIGEN IN ASUNCIÓN

(PARAGUAY)

Jason Swensen

Meer dan een halve eeuw geleden

kreeg de hoofdzetel van de kerk

in Salt Lake City goed nieuws uit Pa-

raguay: het evangelie is hier welkom.

De leiders van de kerk hadden een

week eerder contact opgenomen met

functionarissen uit Paraguay. Ze had-

den een formeel verzoek ingediend

De tempel in Asunción (Paraguay)

is in mei 2002 ingewijd. De kerk is

gestaag gegroeid in dit land, sinds

het werk ruim vijftig jaar geleden

is begonnen.

om in de hoofdstad, Asunción, met

zendingswerk te beginnen. Het was

1950 en de katholieke kerk was de

enige kerk in Paraguay met een offi-

ciële status. Toch reageerde de rege-

ring snel op het verzoek, en erkende

en verwelkomde De Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen in Asunción en in het hele

land.

Al snel kwamen er groepjes zende-

lingen uit het nabijgelegen zendings-

gebied Uruguay naar Asunción. Ze

gingen langs de deuren en spraken

over het Boek van Mormon. Door

hun inspanningen werden de eerste

hoofdstukken van de geschiedenis

van de kerk in Paraguay geschreven.

Het voorwoord op die geschiedenis

werd eigenlijk al in 1948 geschreven,

KERKNIEUWS
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toen twee heiligen der laatste dagen,

die op de Amerikaanse ambassade in

Asunción werkten, Carlos Alberto

Rodriguez doopten. Momenteel zijn

er ruim 45 duizend leden in Paraguay.

Asunción - de hoofdstad aan de

rivier de Paraguay - is een levendige

stad, rijk aan vriendelijke voetballief-

hebbers die trots zijn op hun Guarini-

erfgoed. Als je op straat loopt of een

wijk bezoekt, hoor je naast het Spaans

nog steeds Guarini. Ondertussen le-

ren de Paraguayanen het evangelie

aanvaarden.

'De bevolking van Paraguay is

waarschijnlijk het liefdevolste volk

op aarde - de mensen zijn zo zacht-

aardig en vriendelijk', zegt Mearl K.

Bair, die van 1977-1980 het eerste

zendingsgebied heeft gepresideerd.

Voordat de familie Bair arriveerde,

had de kerk in Asunción langzaam

vooruitgang gemaakt. Tijdens het

eerste decennium zorgden de voltijd-

zendelingen voor de kerk in het land.

In 1961 ontvingen verscheidene

Paraguayaanse mannen het Melchi-

zedeks priesterschap, en uiteindelijk

werd de dagelijkse leiding aan de

plaatselijke leden overgedragen. Het

eerste kerkgebouw werd in 1964 voor

de gemeente Moroni voltooid, op een

prachtig stuk land waar nu de Asun-

ción-tempel staat die in mei 2002 is

ingewijd.

Toen de familie Bair in 1977 arri-

veerde, waren er nog maar tweedui-

zend leden in het hele land. President

Bair kon het aantal leden dat naar de



tempel was geweest op de vingers van

één hand tellen. Toch waren de leden

sterk, herinnert hij zich.

'We hadden een aantal goede lei-

ders', zegt hij. 'Er was in het verleden

al flink gezaaid.'

Het nieuwe zendingsgebied, met

het hoofdkantoor in Asunción, leek

de groei te bevorderen en de leden

aan te moedigen. In 1979 werd er een

ring georganiseerd. Nu zijn er zeven

ringen en enkele districten in Para-

guay.

Luis Arsenio Ramirez, beroepsmi-

litair, liet zich in 1963 dopen, toen er

nog maar twee kleine gemeenten in

Asunción waren. Hij herinnert zich

de tegenwerking in die eerste jaren.

Maar hij voelde zich ten dele ge-

steund door zijn patriarchale zegen,

waarin stond dat hij eens vlakbij een

tempel zou wonen.

'Dat was 37 jaar geleden en nu

woon ik zeven straten bij de tempel

vandaan', zegt broeder Ramirez, de

eerste in Paraguay geboren zendings-

president in zijn land.

Broeder Ramirez en zijn mede-Pa-

raguyanen die in het begin lid van de

kerk zijn geworden, zijn door dienst-

betoon sterk geworden. Er was geen

tijd om aan het leven in een kleine

gemeente of een klein district te wen-

nen, zegt Maria Elena Samaniego, die

al lang lid van de kerk is. Nieuwe le-

den werden welkom geheten en aan

het werk gezet.

'Twee weken na mijn doop werd ik

als seminarieleerkracht geroepen',

zegt zuster Samaniego, die in 1974 lid

van de kerk werd. 'Ik vroeg hoe ik

onderwerpen kon behandelen die ik

zelf nog niet goed beheerste, maar de

zendelingen zeiden dat de Heer wist

dat ik het kon.'

Nu is er een tempel en zijn er twee

zendingsgebieden om de oude en

nieuwe leden in Paraguay tot zegen te

zijn. En er zijn nog steeds veel moge-

lijkheden om dienstbaar te zijn. Lidu-

vina Nieves is meer dan veertig jaar

in de kerk werkzaam, terwijl ze soms

veel ontberingen en tegenspoed

moest doorstaan. Ze erkent dat op

offers zegeningen volgen.

'Ik heb veel vervolging door vrien-

den en familieleden moeten door-

staan, maar dat is de moeite waard

geweest nu we een tempel hebben',

zegt zuster Nieves. 'Het is een zegen

waar we lang op gewacht hebben.'

Ontleend aan Church News,

20 juli 2002.

HEILIGEN IN TVERSKOJ (RUSLAND)

Shaun D. Stahle

Olga Zoebova wilde geen seconde

verspillen. Deze levendige tiener van

16, die zich in augustus 2002 had la-

ten dopen, wilde tijdens het bezoek

van president Gordon B. Hinckley

aan Moskou alles van hem in zich

opnemen.

Toen ze in september met zo'n

2300 andere leden in het Cosmos

Hotel zat, schreef ze ieder woord van

president Hinckley op.

Tot de satellietuitzending van de

inwijding van de Nauvoo-tempel in

juni 2002 hadden veel leden in het

gebied Europa-Oost president Hinck-

ley alleen nog maar op een foto ge-

zien, net als Olga uit de gemeente

Tverskoj, in het zendingsgebied Mos-

kou. Maar met de installatie van de

satellietschotel vorig jaar zomer kon-

den ze net als de rest van de kerk aan

de inwijding deelnemen.

Olga Zoebova (midden) v/acht op het begin van de dienst. Zuster Zoebova

draagt bij aan de groei van de gemeente Tverskoj door een kennis (links)

mee naar de kerk te nemen.

FEBRUARI 2003
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Zuster Leisy Oswald helpt in het jeugdwerk. De zendelingen geven leiding en les in de groeiende gemeente

Tverskoj.

En nu konden ze, voor het eerst in

de geschiedenis van de kerk, de okto-

berconferentie rechtstreeks in hun

eigen taal meemaken. En dit gold in

veel gebieden van de kerk.

Voor de leden in Tverskoj beteken-

de dit een reis van twee uur naar

Moskou, een tocht die ze in septem-

ber maakten om tijdens zijn bezoek

naar de profeet te luisteren, en die ze

graag weer maakten voor de algeme-

ne conferentie.

In veel opzichten is de kleine ge-

meente Tverskoj een toonbeeld van

de levendige kerk in Oost-Europa. De

jonge gemeente, die in juni nog maar

veertig leden had, blijft groeien. Op

een zondag na het bezoek van presi-

dent Hinckley in september waren er

al ruim vijftig aanwezigen.

De gemeente is jong en de voltijd-

zendelingen werken hard als priester-

schapsleider en als leerkracht. Leisy

Oswald, een zendelingzuster in het

zendingsgebied Moskou, werd twee

maanden na haar aankomst in Rus-

land tijdens de avondmaalsdienst

voorgesteld als eerste raadgeefster

in het jongevrouwenpresidium. 'Na

twee maanden spreek je nog niet

vloeiend Russisch', zegt ze, en ze vond

het moeilijk om voor het eerst in een

andere taal les te geven.

Maar met behulp van visuele hulp-

middelen en haar liefde voor het

evangelie en de jongevrouwen maakt

ze vooruitgang. 'Dit zijn fantastische

jongevrouwen', zegt ze. De jonge-

vrouwenklas, met acht actieve leden,

verwacht in de nabije toekomst een

aantal dopelingen.

'Olga neemt haar Boek van Mor-

mon overal mee naar toe en ze vraagt

altijd om meer geschenkbonnen om

uit te geven', zegt zuster Oswald.

'Door haar getuigenis zijn haar moe-

der en een vriendin lid van de kerk

geworden.'

De gemeente vergadert op de bo-

venste verdieping van een bedrijfs-

pand. De kamers zijn gerenoveerd en

omgebouwd tot een grote kapel en af-

zonderlijke kamers voor het jeugd-

werk, de ZHV en de zondagsschool.

Op zondagochtend veegt de tuinman

de trap en de parkeerplaats, als voor-

bereiding op de bijeenkomsten.

Wat de meeste leden van de ge-

meente Tverskoj - velen tellen hun

lidmaatschap in maanden - in erva-

ring tekortkomen, wordt ruimschoots

gecompenseerd door hun enthousias-

me voor het evangelie.

Zuster Anna Prokofievna Filitsje-

va, bijvoorbeeld, klimt iedere week

op krukken de 56 treden op om naar

de kerk te gaan. Ze is al in de zeven-

tig. 'Als ik bij God ben, ben ik geluk-

kig', zegt ze. D

Ontleend aan Church News,

5 oktober 2002.
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LUISTER NAAR
DE STEM VAN
EEN PROFEET

WIJ GETUIGEN

President Gordon B.

Hinckley legt uit hoe

we van de herstelling

kunnen getuigen

zonder het geloof van

anderen te kleineren»

vanHEM
PRESIDENT GORDON B. HINCKLEY

Wij
aanbidden de Heer, wij verklaren

dat Hij God is en dat Hij leeft. Wij

bevestigen onze liefde voor Hem,

en wij weten zeker dat Hij van ons houdt.

Er zijn mensen die denken dat wij geen

christenen zijn. Dat is niet belangrijk. Het

gaat erom wat wij zelf vinden. We weten

ook wel dat er verschillen zijn. Anders was

de herstelling van het evangelie niet nodig

geweest.

Ik hoop dat we hier geen ruzie over

maken. Wij getuigen eenvoudig, rustig en

zonder excuses dat God en Jezus

Christus in een visioen zijn versche-

nen om deze laatste bedeling te

beginnen.

We mogen niet onvriendelijk zijn als we
over de verschillen met andere kerken pra-

ten. Maar we kunnen de kennis die we
door openbaring hebben ontvangen, nooit

opgeven. Laten we niet vergeten dat dit de

herstelde kerk van de Heiland is.

We kunnen andere godsdiensten

respecteren, en dat hoort ook zo. We

moeten inzien dat zij veel goed werk doen.

We moeten verdraagzaam en vriendelijk

zijn tegen de mensen van andere kerken.

Ik heb een brief gekregen van een man
die geen lid van de kerk is. Hij zegt dat zijn

dochtertje niet mag meespelen met de kin-

deren op school die lid van de kerk zijn.

Hij schrijft ook dat een kind uit onze kerk

een godsdienstig kettinkje van een ander

kind heeft stukgemaakt. Ik hoop dat het

niet waar is. Als het wel waar is, dan vind ik

dat heel erg.

Laten we ons niet zo gedragen. Laten

we echte discipelen van Christus zijn, en

de gulden regel naleven, namelijk anderen

zo behandelen als wij behandeld willen

worden.

Wat ben ik dankbaar voor het getuigenis

dat ik van God heb gekregen. Ik heb een

getuigenis dat Joseph Smith een profeet

van God was en dat hij een visioen heeft

gehad, dat het priesterschap is hersteld en

dat De Kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen waar is. •

Naar een toespraak, gehouden tijdens de algemene
aprilconferentie van 1998.

LINKS: ARNOLD FRIBERG, CHRISTUS VERSCHIJNT OP HET WESTELIJK HALFROND;
RECHTS: DEL PARSON, CHRISTUS EN KINDEREN UIT HET BOEK VAN MORMON;
FOTOGRAAF: STEVE BUNDERSON, GEPOSEERD DOOR MODELLEN
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PARTICiPATIEPERIODE

Het evangelie is hersteld

VICKI F. MATSUMORI

'Want aldus zal mijn kerk in de laatste dagen worden

genoemd, namelijk "De Kerk van Jezus Christus van

de Heiligen der Laatste Dagen"' (LV 115:4).

Wat denk je dat je zult onthouden als je uit

het jeugdwerk gaat? Een lievelingsliedje?

Een verhaal uit de Schriften? Een van de

evangelienormen?

Ouderling L. Tom Perry van het Quorum der Twaalf

Apostelen zegt dat hij in het jeugdwerk de namen van

alle apostelen in die tijd had geleerd en alle geloofsarti-

kelen. Toen hij ze zich als volwassene probeerde te her-

inneren, zegt hij, 'ontdekte ik dat ik nog steeds de

namen van die twaalf apostelen kon opnoemen. (. .
.)

Maar na het vijfde geloofsartikel had ik moeite om me
de juiste volgorde en de volledige inhoud van de artike-

len voor de geest te halen.'

Daarom ging ouderling Perry de geloofsartikelen

weer uit het hoofd leren, en toen hij dat deed, kreeg hij

duidelijk het gevoel 'dat ze door middel van openba-

ring aan de profeet Joseph Smith waren gegeven.'

De profeet Joseph schreef eens een brief aan John

Wentworth, redacteur van een krant. De profeet schreef

over veel dingen die gebeurd waren toen de kerk werd

hersteld. Hij vertelde over het eerste visioen en over de

vertaling van het Boek van Mormon. Toen schreef hij de

geloofsartikelen— dertien uitspraken waarin het geloof

van de heiligen der laatste dagen wordt uitgelegd.

Ouderling Perry belooft: Als u [de geloofsartikelen]

gebruikt als handleiding bij uw studie van de leerstellin-

gen van de Heiland, zult u zijn voorbereid om te getui-

gen van de herstelling van de ware kerk van de Heer. U
kunt dan vol overtuiging zeggen: "Wij geloven.'" (Zie

'De geloofsartikelen', De Ster, juli 1998, blz. 26-28.)

Combinatiespel Geloofsartikelen

Plak bladzijde 5 op stevig papier. Knip elk kaartje uit.

Als je een geloofsartikel uit je hoofd leert, zoek je het

plaatje op dat erbij hoort. Speel 'Kom er maar eens ach-

ter' door alle kaartjes op hun kop neer te leggen. Draai

om de beurt twee kaartjes om en probeer er twee om
te draaien die bij elkaar horen.

Ideeën voor de participatieperiode

1. Om ervoor te zorgen dat de kinderen iets over de zege-

ningen van de herstelling leren, bespreekt u enkele gebeurtenis-

sen in Geschiedenis vanJoseph Smith. Vraag vier mensen om in

eenvoudige kostuums gekleed de vrienden offamilieleden van

Joseph Smith voor te stellen. Laat ieder van hen over een

gebeurtenis vertellen alsofJoseph die aan hen verteld had. Deel

de kinderen op in viergroepen en laat ze met behulp van

posten (zie Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], blz.

169) roteren en luisteren naar het getuigenis van iedere bezoe-

ker over de waarheden die door een bepaalde gebeurtenis zijn

geopenbaard: het eerste visioen (Geschiedenis vanJoseph Smith

1:14—17); de noodzaak van de herstelling (Geschiedenis van

Joseph Smith 1:18-19); het Boek van Mormon in ontvangst

nemen en vertalen (Geschiedenis vanJoseph Smith 1:59-60);

de herstelling van hetpriesterschap (Geschiedenis vanJoseph

Smith 1:68-72). Zing liederen en lofzangen overJoseph Smith,

het eerste visioen, het Boek van Mormon en hetpriesterschap.

2. Om ervoor te zorgen dat de kinderen begrijpen wat een

zegen het is dat hetpriesterschap van God op aarde is hersteld,

laat u ze gezamenlijk 1 Petrus 2:9 opzeggen. Bespreek de zege-

ningen en plichten van 'een uitverkoren geslacht, een konink-

lijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten

eigendom. ' Doe de volgende woordstroken in een bakje.- EEN

BABYEENZEGEN GEVEN, DEDOOP, DE BEVESTIGING, HET

AVONDMAAL ZEGENEN, EENZALVING GEVEN, IEMAND AAN-

STELLEN, EEN GEBOUWINWIJDEN, DE TEMPEL, ZENDELINGEN,

EENBISSCHOP en DE PROFEET. Laat de kinderen een woord-

strook uitkiezen en daar een tekening over maken. De rest van

de kinderen moet raden welke zegen van hetpriesterschap er

wordt getekend. Bespreek hoe hetpriesterschap ons in dat voor-

beeld ofdoor diepersoon tot zegen is. Zing na de bespreking

van iedere woordstrook een toepasselijk lied oflofzang. #
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Steentje
van vergeving

JANE McBRIDE CHOATE

Op een waar verhaal gebaseerd

Levi kon zich die zondag op het jeugdwerk niet

concentreren. Hij was nog steeds boos op zijn

oudere broeder, Jason.

Jason had net zijn rijbewijs gehaald. Vorige week was

hij over de fiets van Levi gereden, en Levi had de fiets

toch netjes aan de kant gezet. Levi had zelf voor zijn

fiets gespaard. Dat had heel lang geduurd.

'Het spijt me echt. Ik zal de fiets helemaal voor je

opknappen', beloofde Jason.

Levi keek naar het gedeukte spatbord. 'Hij wordt

nooit meer zo mooi.'

Jason zei weer dat het hem speet, maar Levi wilde

niet luisteren. 'Als je beter had kunnen rijden, had je

mijn fiets niet vernield.'

'Ik zei toch dat ik je fiets zou maken.' Nu leek het

wel ofJason geen spijt meer had.

Levi liep boos weg en zat de rest van de middag op

zijn kamer. Hij kwam alleen naar beneden toen hij van

zijn moeder moest komen eten.

Dat was woensdag. Levi was vier dagen boos geble-

ven. Hij vond het niet leuk dat hij boos op Jason was.

Maar hij kon zijn broer toch niet vergeven.

Na het openingsprogramma en de zangperiode

werd de participatieperiode voor de oudere kinderen

geleid door zuster McClure, tweede raadgeefster in

het jeugdwerkpresidium. Ze gaf een kartonnen

bekertje door. De klas van Levi was het eerst aan de

beurt. 'Haal er een uit en geef het bekertje door',

zei ze.

Levi stak zijn hand in het bekertje en merkte dat er

steentjes in zaten.

'Doe een steentje in je schoen', zei ze.

'Probeer nu op de plaats te lopen.'

Levi tilde zijn voet op en zette hem
weer neer. Het steentje in zijn schoen

voelde vreemd aan. Hij probeerde het op

een andere plaats te krijgen, maar het bleef

tegen zijn voet aanzitten.

'Probeer nu eerbiedig in het lokaal rond te lopen',

zei zuster McClure.

Sommige kinderen begonnen te lachen, maar stop-

ten daarmee toen zuster McClure zei dat ze eer-

biedig moesten zijn. Enkele jongere kinderen

begonnen te hinkelen en bogen zich vooro-

ver om het steentje uit hun schoen te

halen. -

Levi liet het steentje in zijn schoen

zitten. Toen hij liep leek het wel of

het groter was.
jj||

Na een aantal minuten zei zuster Jj

McClure dat de kinderen mochten 'm

gaan zitten en het steentje uit hun

schoen halen. Ze liet het kartonnen

bekertje weer rondgaan en liet de kinde-

ren daar hun steentje in doen.

Toen legde ze uit: 'Die steentjes zijn net als de

gevoelens die we krijgen als we iemand die iets gedaan

heeft niet vergeven. Ze zijn eerst klein, maar het lijkt

wel of ze steeds groter worden.'

'Maar als de persoon die iets gedaan heeft niet echt

spijt heeft?' Dat wilde Levi weten.

'Soms moeten we iemand vergeven die geen spijt

heeft of die zich niet bekeert', zei zuster McClure.

u
s
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Zuster McClure vertelde een verhaal over de profeet

Joseph Smith, die een van zijn vrienden had vergeven

die hem had verraden. Levi kreeg een brok in zijn keel

toen hij hoorde dat de profeet WilliamW Phelps had

vergeven, terwijl broeder Phelps had samengewerkt

met de bende die de kerk en de leiders vervolgden.

Tijdens de rest van het jeugdwerk dacht Levi aan de

les van zuster McClure. 's Avonds na het eten, toen zijn

ouders vroegen wat iedereen die dag in de kerk geleerd

had, vertelde Levi over de steentjes.

'Wat voor gevoel had je in je voet toen je het steentje

eruit haalde?' vroeg zijn vader.

'Mijn voet deed een beetje zeer', gaf Levi toe. 'Zuster

McClure zei dat het steentje in onze schoen hetzelfde is

als we iemand niet willen vergeven die ons heeft boos

gemaakt.'

'Het lijkt wel een van de lessen van mama', zei zijn

zusje, Annie.

Iedereen moest lachen. De hele familie wist dat

mama op de gezinsavond ook graag voorwerpen

gebruikte om iets duidelijk te maken.

Voordat hij naar bed ging, klopte Levi op de deur van

Jason. 'Het spijt me dat ik zo lelijk heb gedaan', zei hij

toen Jason de deur opendeed. 'Ik weet dat je mijn fiets

niet expres kapot hebt gemaakt.'

'Nee, het spijt mij.' Jason sloeg zijn armen om Levi

heen en tilde hem op. 'Zullen we morgen na school

samen aan je fiets werken? Ik zal aan papa vragen ofwe

zijn gereedschap mogen gebruiken.'

'Fijn!' zei Levi, en toen hij naar zijn kamer ging, dacht

hij: Ik voel me echt goed! •

'EINDELIJK WEER VRIENDEN'

Toen William W Phelps de profeet Joseph Smith

had verraden, vroeg broeder Phelps om
vergeving. De profeet schreef hem de volgende

brief:

'Geachte broeder Phelps, — Ik moet toegeven

dat ik wat vreemde gevoelens heb nu ik u een brief

probeer te schrijven. Maar ik ben ook blij dan ik

het kan doen. (. . .) We hebben inderdaad veel gele-

den door wat u gedaan hebt. (. . .) Maar dat is nu

voorbij, de wil van onze Vader is gedaan en we

leven nog; en daar dank ik de Heer voor. (. . .)

Omdat ik geloof dat uw belijdenis en uw bekering

oprecht zijn, geef ik u de rechterhand van vriend-

schap. (...) "Kom, geliefde broeder, de oorlog is

voorbij, we waren al eens vrienden, nu zijn we dat

dan weer."

'Met vriendelijke groeten, Joseph Smith jr.'

(History ofthe Church,

deel 4, blz. 162-164.) •

:;;
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REGISTER LMHONA 2002
Dit register bevat lemma's op auteur, op onderwerp (in hoofdletters), en op titel (cursief) •

K=De Kindervriend

Vanwege de wijzigingen in het publicatieschema van de algemene conferentie, verschijnt het register voor 2002 in dit februarinummer.

Wellicht wilt u deze bijlage bij de Liahona van december 2002 voegen.

In 2002 is de Liahona uitgegeven in 48 talen: maandelijks in het Chinees, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans,

Koreaans, Noors, Portugees, Russisch, Samoaans, Spaans, Zweeds, Tagalog, Tongaans en Oekraïns; zes keer per jaar (jan, apr, jun, jul, okt en

dec) in het Cebuano, Hongaars, Indonesisch en Thai; per kwartaal (jan, apr, jul en okt) in het Bulgaars, Tsjechisch, Fiji, Ilokano, Kiribati,

Pools, Roemeens, Tahitiaans en Vietnamees; twee keer per jaar (apr and okt) in het Albaans, Armeens (Oost), Haitiaans, Hiligaynon,

Malagasy en Mongools; één keer per jaar (apr) in het Ests, IJslands, Lets, Litouws en Sloveens; en één keer per jaar (okt) in Marshallees.

A
Aan de mannen van de priesterschap

Gordon B. Hinckley, nov, 56

Aantrekken'.

Apr, 29

AARONISCHE PRIESTERSCHAP

Onze plicht jegens God, Cecil O.

Samuelson jr., jan, 47

Onze plicht jegens God vervullen, Robert D.

Hales, jan, 43

Abrea, Angel

Zegeningen verkrijgen, mei, 9

AFGUNST
De andere verloren zoon, Jeffrey R. Holland,

jul, 69

Algemeen ZHV-presidium

'Met het oog op deze tijd', feb, 18

Alledaagse mensen

Maria Mabilia, okt, 44

Alles genezen

Catherine Matthews Pavia, apr, 18

Als deugdzame vrouw leven

Mei, 25

Als een besproeide hof'

Jeffrey R. Holland, jan, 37

Als het leven moeilijk wordt

John B. Dickson, mei, 28

Als ik zwak hen, dan ben ik machtig'

Garry Prudencio Fabros, feb, 34

Amado, Carlos H.

Enkele fundamentele lessen uit de Geschiedenis

vanjoseph Smith, jul, 89

Amberley en Jenneke Kurtz uit Wellington

(Nieuw-Zeeland)

Shanna Ghaznavi, jun, K14

AMORIM, ATHOS M. (over)

Ouderling Athos M. Amorim, sep, K10

Anderen over het evangelie vertellen

Dallin H. Oaks, jan, 7

Anderson, Ruth M.

Het geschenk van mijn vader, dec, 29

Antiquena, Maria Sonia P.

De profeet van de Heer, aug, 42

ARGENTINIË

De schat van El Dorado, Richard M. Romney

en Nestor Javier Passé, sep, 26

Ashton, Marvin J.

Voor altijd vrienden, mei, 38

AVONDMAAL
Meer dan woorden, Peter B. Gardner, feb, 28

Verrassingsactiviteit, Stacey A. Rasmussen,

apr, K4
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B
Ballard, M. Russell

De beste generatie zendelingen, nov, 46

De leer van insluiting, jan, 40

De vrede in het koninkrijk, jul, 98

De u»et van offerande, mrt, 10

Rechtschapen vrouwen, dec, 34

Bangerter, Lara

Man van mijn dromen, feb, 46

Banks, Ben B. "
.

-
-

.,
-

De weg die wij het leven noemen, jul, 46

BEGELEIDING (zie ook

HERACTIVERING, VRIENDSCHAP)

Anderen over hei evangelie vertellen,'Da\\in H.

Oaks, jan, 7

Behagen scheppen in dienen en goede werken

Aug, 25

BEHOUD (zie BEGELEIDING)

BEKERING (zie ook GELOOF,

ZENDINGSWERK, GETUIGENIS,

VERZOENING, VERGEVING)

De Liahona was mijn gids, Filipe S. Zavale,

okt, 34 •

' ;

Geestelijke krokodillen, Boyd K. Packer, okt, 8

Gered uit het duister, Heri Castro Veliz, apr, 20

Gevaar! De valstrik van pornografie mijden,

okt, 12

Ik ben vaak verdrietig. Wat kan ik doen om me

gelukkiger te voelen? okt, 22 .

Ik vroeg God om mijn moeders hart te raken,

Adilson José Horta, feb, 34

Ik weigerde te luisteren, Isabel Berrios, mei, 34

Kracht in moeilijke tijden, L. Lionel Kendrick,

mrt, 28 '

.

Mijn vriend 'Milkshake', Robert Lee 'Rocky'

Crockrell, mei, 36

'Noem me maar broeder', José Bataller Sala,

aug, 44

Op weg, Ravenal E Solömon, mëi, 26

Volledige bekering maakt gelukkig, Richard G.

Scott, jul, 26

Vrij zijn van zware lasten, Richard G. Scott,

nov, 86

Waarom was mijn leven behouden? Maria

MacPherson, jun, 44

Weet jij hoe je je moet bekeren? Jay E. Jensen,

apr, 14

BEPERKINGEN

'Als ik zwak ben, dan ben ik machtig', Garry

Prudenció Fabros, feb, 34

De volgende stap doen, Jane Forsgren, mrt, 44

Meer dan woorden, Feter B. Gardner, feb, 28

Beproeving van mijn geloof

Aurelia S. Diezon, jun, 42 .

:

,

BEPROEVINGEN (zie TEGENSPOED)

Bergstrom, Angie

Een nieuwe vriendin, feb, K10

Berrios, Isabel

Ik weigerde te luisteren, mei, 34

BESCHERMING
Aantrekken!, apr, 29

Kinderen, Boyd K. Facker, jul, 7

BIJZONDERE GETUIGE

Het geloof van onze voorouders, Joseph B.

'-, Wirthlin, jun, K2

BOODSCHAP VAN HET EERSTE

PRESIDIUM

Contact met de Heilige Geest, James E. Faust,

mrt, 2

'Een kleine jongen zal ze hoeden', Thomas S.

Monson, jun, 2

Geduld— een hemelse deugd, Thomas S.

Monson, sep, 2

Getuigenis van de Zoon van God, Gordon B.

Hinckley, dec, 2

Inspirerende ideeën, Gordon B. Hinckley, apr, 2

Onze Goliats overwinnen, Gordon B.

Hinckley, feb, 2

Pilaren van waarheid, Gordon B. Hinckley,

mei, 2

Waar het uiteindelijk om gaat, Gordon B.

Hinckley, aug, 2

Wees niet bevreesd, James E. Faust, okt, 2

Bridges, Ruthanne G.

Dorst, aug, K14

Brown, Hugh B.

Het krentenboompje, mrt, 22

Bukken om iemand anders op te richten

Gordon B. Hinckley, jan, 60

Burton, H. David

Pal staan, jan, 75

c
Ceja, Ramiro Ruiz

,
Met of zonder piranha's, feb, 30

Charón, Maribel Herrera

De kracht van het geloof, mrt, 36

Christensen, Jess L.

De keus die : dit sterfelijk leven mogelijk maakte,

aug, 38

Christofferson, D. Todd

Opdat zij allen één zijn in ons, nov, 71

Claybaugh, Jonn D. and Amber Barlow Dahl

De leerlingen activeren: hoe we deelname aan

de lessen kunnen bevorderen, sep, 38

Clayton, L. Whitney

'Kom mijn ongeloof te hulp', jan, 3

1

Clegg, Gayle M.

De taal van de liefde, jul, 74

Condie, Spencer J.

Weldoeners voor onze medemensen, jul, 48

'Zoals ik ben', mrt, KI 6

Contact met de Heilige Geest

James E. Faust, mrt, 2

Cook, Gene R.

Naastenliefde: volmaakte, eeuwigdurende liefde,

jul, 91

Cooper, Rex Eugene

Uit één zaadje, mei, 35

Costa, Claudio R. M. '.

Mijn vriend en mededienstknecht: het voorbeeld

van Luan Felix da Silva, sep, 14

Plezier en geluk, nov, 92

Crockrell, Robert Lee 'Rocky'

Mijn vriend 'Milkshake', mei, 36

D
DAGBOEKEN (zie

FAMILIEGESCHIEDENIS)

Dahl, Amber Barlow and Jonn D. Claybaugh

De leerlingen activeren: hoe we deelname aan

de lessen kunnen bevorderen, sep, 38

DAMIANI, ADHEMAR (over)

Ouderling Adhemar Damiani, dec, KI

4

Danielson, Bonnie

Omhuld door de liefde van mijn moeder, dec, 26

Dankbaarheid

Steven E. Snow, jan, 49

DANKBAARHEID
'Als een besproeide hof', Jeffrey R. Holland,

jan, 37

Dankbaarheid, Steven E. Snow, jan, 49

'Duidelijke, eenvoudige waarheid': jongemannen

en jongevrouwen passen de raad van de

profeet toe, sep, 16

Is het moreel gezien verkeerd om rijk te zijn in

een wereld met zoveel armoede? apr, 26

Paden tot volmaking, Thomas S. Monson,

jul, 111

Voel de liefde van de Heer, Bonnie D. Parkin,

jul, 94
"

Zijn niet alle tien rein geworden? David B.

Haight, nov, 24

Dat kan mij niet gebeuren

James E. Faust, jul, 51

De andere verloren zoon

Jèffrey R.Holland, jul, 69

De barmhartige Samaritaan

Mei, K9

De beste generatie zendelingen

M. Russell ballard, nov, 46

De bontgekleurde jas van Jozef

Mariam Grisham, okt, K16

De eerste tempels

Ann Woodbury Moore, okt, KI

6

De evangeliebeginselen in ons hart schrijven

Waker F. Gonzalez, jan, 35

De exodus herhaald

Russell M. Nelson, apr, 30

De Farizeeër en de tollenaar

Aug, K4

L I AH O N A

2



De goede herder

Jun, K8

De grootste gave

Vicki F. Matsumori, apr, K14

De Heiland gaat naar Jeruzalem

Okt, K9

De huisonderwijzers die de moed niet opgaven

David Head, sep, 36

De ingevingen van de Heilige Geest opvolgen

Kenneth Johnson, nov, 89

De jongen met een kwade geest

Feb, KI

2

De kans om te dienen

Gerald N. Lund, jul, 95

De kerk gaat voorwaarts

Gordon B. Hinckley, jul, 4

De keus die dit sterfelijk leven mogelijk maakte

Jess L. Christensen, aug, 38

De kracht van een sterk getuigenis

Richard G. Scott, jan, 100

De kracht van het geloof

Maribel Herrera Chacón, mrt, 36

De leer van de tempel

David E. Sorensen, aug, 30

De leer van insluiting

M. Russell Ballard, jan, 40

De leerlingen activeren: hoe we deelname aan

de lessen kunnen bevorderen

Jonn D. Claybaugh en Amber Barlow Dahl,

sep, 38

DE LIAHONA GEBRUIKEN

Feb, 48; mrt, 48; apr, 48; mei, 48; jun, 48;

aug, 48; sep, 48; okt, 48; nov, 48; dec, 48

De Liahona was mijn gids

Filipe S. Zavale, okt, 34

De plicht roept

Thomas S. Monson, jan, 57

De profeet aan het woord

mrt, 8

De profeet Joseph Smith

David B. Haight, jun, 10

De profeet van de Heer

Maria Sonia R Antiquena, aug, 42

De reddingslijn van het gebed

James E. Faust, jul, 62

De rijke jongeling

Sep, K12

De ringpatriarch

Boyd K. Packer, nov, 42

De roeiploeg

Humberto Eiti Kawai, mrt, 38

De schat van EI Dorado

Richard M. Romney en Nestor Javier Passé,

sep, 26

De sprong

Walfre Ricardo Garrido, sep, 35

De stem van de profeten is de wereldwijde

kerk tot zegen

Dieter F. Uchtdorf, nov, 10

De taal van de liefde

Gayle M. Clegg, jul, 74

De teruggekeerde zendeling

L. Tom Perry, jan, 87

De tien melaatsen

Jun, K6

De tijd waarin we leven

Gordon B. Hinckley, jan, 83

'De tijd zal komen'

Shauna Gibby, okt, K6

De uitoefening van het priesterschap waardig

Gordon B. Hinckley, jul, 58

De vensters van de hemel openen

James E. Faust, sep, K2

De verheerlijking op de berg

Mei, K12

De verloren penning

Mrt, K10

De verloren zoon

Apr, K8

De volgende stap doen

Jane Forsgren, mrt, 44

De vrede in het koninkrijk

M. Russell Ballard, jul, 98

De Vredevorst

Vicki F. Matsumori, dec, KI

2

De vuurtoren in de haven van de vrede

Howard W. Hunter, apr, 22

De wederkomst

Dec, K9

De weg die wij het leven noemen

Ben B. Banks, jul, 46

De wet van offerande

M. Russell Ballard, mrt, 10

De wet van tiende

Earl C. Tingey, jul, 10

De zendingskaart van Sandy

Craig E. Moore, sep, K8

Decor van de Rode Zee

Aug, K10

DeFord, Sally

Op gewijde grond, dec, 20

Dellenbach, Robert K.

Opoffering brengt voort de zegen des hemels,

nov, 33

DeMoux, Joshua

Ons cadeautje, dec, 32

DENEMARKEN
Pal staan in Denemarken, Laury Livsey,

mei, 20

DEUGD (zie ook KUISHEID, REINHEID)

Houd de fakkel omhoog, Margaret D.

Nadauld, jul, 108

Pal staan, H. David Burton, jan, 75

Dew, Sheri L.

Het is voor een man noch een vrouw goed dat

zij alleen zijn, jan, 13

Zijn we niet allemaal moeder? jan, 112

Dickson, John B.

Als het leven moeilijk wordt, mei, 28

Didier, Charles

Een brug van geloof bouwen, jan, 10

Diezon, Aurelia S.

Beproeving van mijn geloof, jun, 42

DISCIPELSCHAP

Met de armen zijner liefde omvat, Neal A.

Maxwell, nov, 16

Paden tot volmaking, Thomas S. Monson,

jul, 111

'Volg Mij', Joseph B. Wirthlin, jul, 15

Dit is de tijd

Thomas S. Monson, jan, 68

DOELEN
De weg die we het leven noemen, Ben B.

Banks, jul, 46

DOOD
Hoop in Christus, Johann A. Wondra, dec, 16

Oproep tot dienen, Thomas S. Monson,

jan, 68

DOOP (zie ook VERBONDEN)
'De tijd zal komen', Shauna Gibby, okt, K6

Een witte kerst in Ecuador, Carl Grossen,

dec, 28

Met of zonder piranha's, Ramiro Ruiz Ceja,

feb, 30

Door de hemel gezonden

James E. Faust, nov, 1 10

Door geloof kunnen we het goede kieken

Vicki F. Matsumori, okt, K4

Door God geroepen

L. Tom Perry, nov, 7

Dorst

Ruthanne G Bridges, aug, K14

Drie centavos

Joel B. Macariola, jun, 20

'Duidelijke, eenvoudige waarheid':

jongemannen en jongevrouwen passen

de raad van de profeet toe

Sep, 16

E
Edgley, Richard C.

Voor uw welzijn, jul, 72

Een brug van geloof bouwen

Charles Didier, jan, 10

Een fluistering in mijn hart

Willard Rosander en Alisa McBride, mrt, K4

Een gelovige vrouw

Margaret D. Nadauld, nov, 73

Een geschenk: eieren — en liefde

Claudia Waite Richards, aug, 46

2002 REGISTER



'Een grote zaak'

James E. Faust, jan, 53

Een heerlijk geschenk voor mij

Stefania Postiglione, mei, 32

Een huis van God

Vicki F. Matsumori, mrt, K14

'Een kleine jongen zal ze hoeden'

Thomas S. Monsoii, jun, 2

Een levend getuigenis

Helen Sturdevant, okt, 43

Een nieuwe vriendin

Angie Bergstrom, feb, K10

Een stem van vreugde

Coleen K. Menlove, nov, 13

Een verschrikkelijke dag

Brencia Williams, sep, 22

Een witte kerst in Ecuador

Carl Grossen, dec, 28

'Een wolk van getuigen'

Stephen K. Iba, dec, 6

Eenheid in het huwelijk

Spencer W. Kimball, okt, 36

EENHEID

De leer van insluiting, M. Russell Bailard,

jan, 40

De tijd waarin we leven, Gordon B. Hinckley,

jan, 83

Een brug van geloof bouwen, Charles Didier,

jan, 10

Eenheid in het huwelijk, Spencer W. Kimball,

okt, 36

Het is voor een man noch een vrouw goed dat

zij alleen zijn, Sheri L. Dew, jan, 13

Innerlijke kracht ontwikkelen, Mary Ellen W.

Smoot, jul, 13

Opdat zij allen één zijn in ons, D. Todd

Christofferson, nov, 71

Ouderling Athos M. Amorim, sep, K10

Russisch duet, Swen Nielsen, okt, 46

Eerbied

L. Tom Perry, mrt, K2

EERBIED

Eerbied, L. Tom Perry, mrt, K2

In heilige plaatsen staan, Sharon G. Larsen,

jul, 103

Eerlijk zijn

Rudinei Antonio Fernandes Filho, feb, K16

EERLIJKHEID (zie INTEGRITEIT)

EERSTE PRESIDIUM

Liefde, het geschenk van de Heiland:

kerstboodschap van het Eerste Presidium

aan de kinderen van de wereld, dec, K2

EERSTE VISIOEN (zie SMITH, JOSEPH)

EEUWIG GEZIN (zie TEMPELS EN
TEMPELWERK)

England, Breek

Harold B. Lee: meesterleraar, feb, 36

Enkele fundamentele lessen uit de Geschiedenis

van Joseph Smith

Carlos H. Amado, jul, 89

ERVARINGEN VAN HEILIGEN DER
LAATSTE DAGEN
Alledaagse mensen, Maria Mabilia, oct, 44

Alles genezen, Catherine Matthews Pavia,

apr, 18

'Als ik zwak ben, dan ben ik machtig', Garry

Prudencio Fabros, feb, 34

Beproeving van mijn geloof, Aurelia S. Diezon,

jun, 42

De huisonderwijzers die de moed niet opgaven,

David Head, sep, 36

De kracht van het geloof, Maribel Herrera

Chacón, mrt, 36

De profeet van de Heer, Maria Sonia P

Antiquena, aug, 42

De roeiploeg, Humberto Eiti Kawai, mrt, 38

De sprong, Walfre Ricardo Garrido, sep, 35

Een geschenk: eieren— en liefde, Claudia

Waite Richards, aug, 46

Een heerlijk geschenk voor mij, Stefania

Postiglione, May, 32

Een levend getuigenis, Helen Sturdevant,

okt, 43

Een witte kerst in Ecuador, Carl Grossen,

dec, 28

Gered uit het duister, Heri Castro Veliz,

apr, 20

Het geschenk van mijn vader, Ruth M.

Anderson, dec, 29

Het kerstgevoel hebben, Julia Maria Cortes de

Peluso, dec, 27

Het kleine kerstwonder, dec, 3

1

Hij hielp ons overnieuw beginnen, Gemma

Omandac Taying, feb, 33

Iets wat ik moest doen, Thaiz Martins Leal,

feb, 32

'Ik heb ze gevonden!' Madeleine Kurtz,

mrt, 41

Ik vroeg God om mijn moeders hart te raken,

Adilson José Horta, feb, 34

'Ik weet dat mijn Verlosser leeft', Francisca

Cristina Villar Rey, sep, 32

Ik weigerde te luisteren, Isabel Berrios, mei, 34

Met of zonder piranha's, Ramiro Ruiz Ceja,

feb, 30

Mijn lange klim naar huis, Mavis Grace Jones,

mrt, 39

Mijn vriend 'Milkshake', Robert Lee 'Rocky'

Crockrell, mei, 36

Mijn zoektocht per briefkaart, Bobi Morgan,

jun, 46

'Noem me maar broeder', José Bataller Sala,

aug, 44

Omhuld door de liefde van mijn moeder,

Bonnie Danielson, dec, 26

L I A H O N A

4

Russisch duet, Swen Nielsen, okt, 46

Uit één zaadje, Rex Eugene Cooper, mei, 35

'Waarom ben je zo anders?' Juana Rivero

de Gonzalez, sep, 34

Waarom was mijn leven behouden? Maria

MacPherson, jun, 44

Zij bracht licht, Muriel Robinson, dec, 30

Zijn naam dragen, Raül Garcia, okt, 43

Eyring, Henry B.

Gebed, jan, 16

Het Oude Testament bestuderen en behandelen,

feb, 10

In uw roeping groeien, nov, 75

Oprechte vrienden, jul, 29

F
Fabros, Garry Prudencio

'Als ik zwak ben, dan ben ik machtig', feb, 34

FAMILIEGESCHIEDENIS (zie ook

TEMPELS EN TEMPELWERK)

Amberley en jenneke Kurtz uit Wellington

(Nieuw-Zeeland) , Shanna Ghaznavi,

jun, K14

'Het hart der kinderen', Vicki F Matsumori,

aug, KI

2

'Ik heb ze gevonden!' Madeleine Kurtz, mrt, 41

Mijn gedenkboek, Lori Stevens, aug, K8

Mijn zoektocht per briefkaart, Bobi Morgan,

jun, 46

Faust, James E.

Contact met de Heilige Geest, mrt, 2

Dat kan mij niet gebeuren, jul, 51

De reddingslijn van het gebed, jul, 62

De vensters van de hemel openen, sep, K2

Door de hemel gezonden, nov, 110

'Een grote zaak', jan, 53

Gebed, okt, K2

Ik kan het, ik wist dat ik het kon, nov, 49

Onze vurigste hoop is in de verzoening, jan, 19

Wat levert het mij op? nov, 19

Wees niet bevreesd, okt, 2

Filho, Rudinei Antonio Fernandes

Eerlijk zijn, feb, K16

FINANCIËN (zie SCHULDEN)

Forsgren, Jane

De volgende stap doen, mrt, 44

G
Garcia, Raül

Zijn naam dragen, okt, 43

Gardner, Peter B.

Meer dan woorden, feb, 28

Gardner, Marvin K.

Uw tempel mooi en heilig, apr, K13

Garrido, Walfre Ricardo

De sprong, sep, 35



Gaunt, LaRene Porter

Tonga: land van gelovigen, apr, 40

GAVEN (zie TOEWIJDING,

OPOFFERING, TIENDE)

Gebed

Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson

en James E. Faust, okt, K2

Henry B. Eyring, jan, 16

GEBED
De kracht van een sterk getuigenis, Richard G.

Scott, jan, 100

De reddingslijn van het gebed, James E. Faust,

jul, 62

Dorst, Ruthanne G. Bridges, aug, K14

Drie centavos, Joel B. Macariola, jun, 20

'Duidelijke, eenvoudige waarheid': jongemannen

en jongevrowwen passen de raad van de

profeet toe, sep, 16

Enkele fundamentele lessen uit de Geschiedenis

vanjoseph Smith, Carlos H. Amado, jul, 89

Gebed, Gordon B. Hinckley, Thomas S.

Monson en James E. Faust, okt, K2

Gebed, Henry B. Eyring, jan, 16

Hij hoort mij, Valeria Tello, okt, 33

Ik vroeg God om mijn moeders hart te raken,

Adilson José Horta, feb, 34

Ouderling John M. Madsen, jun, KI 2

'Tot w'u wederzien', Gordon B. Hinckley,

jan, 104

Van aangezicht tot aangezicht, Kristie Masumi

King, sep, 9

Wij wandelen in geloof, Gordon B. Hinckley,

jul, 80

Ze bidden en gaan, Thomas S. Monson, feb, 54

Gebiedszeventigen: 'Om in de ganse wereld

getuigenis van mijn naam te geven'

Earl C. Tingey, okt, 26

Geduld — een hemelse deugd

Thomas S. Monson, sep, 2

GEDULD
'De tijd zal komen', Shauna Gibby, okt, K6

Geduld— een hemelse deugd, Thomas S.

Monson, sep, 2

Voorbeelden ter navolging, Thomas S.

Monson, nov, 60

Zwijg, wees stil, Thomas S. Monson, nov, 53

Geestelijke krokodillen

Boyd K. Packer, okt, 8

Gehoor geven aan de ingevingen van de

Heilige Geest

Apr, 25

Gehoorzaamheid door geloof

R. Conrad Schultz, jul, 32

GEHOORZAAMHEID (zie ook

RECHTSCHAPENHEID)

Aantrekken!, apr, 29

De tijd waarin we leven, Gordon B. Hinckley.

jan, 83

Door geloof kunnen we het goede kiezen,

Vicki F. Matsumori, okt, K4

Gehoorzaamheid door geloof, R. Conrad

Schultz, jul, 32

Gevoelig voor goddelijke raad, Robert R.

Steuer, jul, 34

Heiligheid des harten, Bonnie D. Parkin,

nov, 103

Het evangelie in ons leven, Dallin H. Oaks,

jul, 36

Het krentenboompje, Hugh B. Brown, mrt, 22

'Kom mijn ongeloof te hulp', L. Whitney

Clayton, jan, 31

Mor niet, H. Ross Workman, jan, 98

Pilaren van waarheid, Gordon B. Hinckley,

mei, 2

Plezier en geluk, Claudio R. M. Costa,

nov, 92

'Stap niet uit', Glenn L. Pace, mrt, 26

Voorbeelden ter navolging, Thomas S.

Monson, nov, 60

Zegeningen verkrijgen. Angel Abrea, mei, 9

Geloof in Jezus Christus

Mrt, 42

GELOOF (zie ook BEKERING,

GETUIGENIS)

Dat kan mij niet gebeuren, James E. Faust,

jul, 51

De kracht van het geloof, Maribel Herrera

Chacón, mrt, 36

De reddingslijn van het gebed, James E. Faust,

jul, 62

Door geloof kunnen we het goede kiezen, Vicki

F. Matsumori, okt, K4

Een brug van geloof bouwen, Charles Didier,

jan, 10

Een gelovige vrouw, Margaret D. Nadauld,

nov, 73

'Een kleine jongen zal ze hoeden', Thomas S.

Monson, jun, 2

Een levend getuigenis, Helen Sturdevant,

okt, 43

Gehoorzaamheid door geloof, R. Conrad

Schultz, jul, 32

Geloof in Jezus Christus, mrt, 42

Het geloof van onze profeten, David B,

Haight, jan, 24

Het geloof van onze voorouders, Joseph B.

Wirthlin, jun, K2

Het wonderbaarlijke fundament van ons geloof,

Gordon B. Hinckley, nov, 78

Hij hoort mij, Valeria Tello, okt, 33

'Kom mijn ongeloof te hulp', L. Whitney

Clayton, jan, 31

Maar indien niet, Lance B. Wickman, nov, 30

Ouderling Athos M. Amorim, sep, K10

Standvastig en onwrikbaar, Mary Ellen W.

Smoot, jan, 106
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Tiende: een geloofstoets met eeuwige

zegeningen, Robert D, Hales, nov, 26

'Tot w'u wederzien, Gordon B, Hinckley,

jan, 104

Voor uw welzijn, Richard C Edgley, jul, 72

Voorbeelden ter navolging, Thomas S.

Monson, nov, 60

Wees niet bevreesd, James E. Faust, okt, 2

Weldoeners voor onze medemensen, Spencer J.

Condie, jul, 48

Wij wandelen in geloof, Gordon B. Hinckley,

jul, 80

Zal Hij geloof vinden op aardel Joseph B,

Wirthlin, nov, 82

GELUK
Dankbaarheid, Steven E. Snow, jan, 49

De taal van de liefde, Gayle M. Clegg, jul, 74

De weg die we het leven noemen, Ben B.

Banks, jul, 46

Een stem van vreugde, Coleen K. Menlove,

nov, 13

Het plan van onze Vader, Christoffel

Golden jr., jan, 33

Ieder een beter mens, Gordon B. Hinckley

nov, 99

Ik ben vaak verdrietig. Wat kan ik doen om me

gelukkiger te voelen? okt, 22

Paden tot volmaking, Thomas S. Monson,

jul, 111

Plezier en geluk, Claudio R. M. Costa, nov, 92

Volledige bekering maakt gelukkig, Richard G.

Scott, jul, 26

GENEALOGIE (zie

FAMILIEGESCHIEDENIS)

GENEZING

De jongen met een kwade geest, feb, KI

2

De tien melaatsen, jun, K6

Geloof in Jezus Christus, mrt, 42

Hij hoort mij, Valeria Tello, okt, 33

Jezus geneest een blinde, feb, KI

4

Vrij zijn van zvoare lasten, Richard G. Scott,

nov, 86

Gered uit het duister

Heri Castro Veliz, apr, 20

Getuigen van de grote en heerlijke, verzoening

Neal A. Maxwell, apr, 6

Getuigenis van de Zoon van God

Gordon B. Hinckley, dec, 2

GETUIGENIS (zie ook BEKERING,

GELOOF)

Beproeving van mijn geloof, Aurelia S. Diezon,

jun, 42

De kracht van een sterk getuigenis, Richard G.

Scott, jan, 100

'Een wolk van getuigen', Stephen K, Iba,

dec, 6

Getuigenis van de Zoon van God, Gordon B.

Hinckley, dec, 2



Getuigenissen van Christus: mormoonse

kunstenaars getuigen van Hem, dec, 10

Het eeuwige leven door Jezus Christus, John M.

Madsen, jul, 87

Het getuigenis dat ik heb gegeven, is waar, Lucy

Mack Smith, dec, 44

Ik ga daar waarheen Gij mij zendt, William R.

Walker, jul, 97

Ons getuigenis van Jezus Christus versterken

door schriftstudie, mrt, 25

Wij zien op naar Christus, Gordon B.

Hinckley, jul, 101

Zegeningen verkrijgen, Angel Abrea, mei, 9

Getuigenissen van Christus: mormoonse

kunstenaars getuigen van Hem

Dec, 10

Gevaar.' De valstrik van pornografie mijden

Okt, 12

Gevoelig voor goddelijke raad

Robert R. Steuer, jul, 34

Gezin en thuis

Carol B. Thomas, jul, 105

GEZINSAVOND (zie ook DE LIAHONA
GEBRUIKEN)

Aan de mannen van de priesterschap, Gordon B.

Hinckley, nov, 56

Nog een keer, Teresa Weaver, mei, K6

Tekstenblok, Scott Sudbury, mei, K16

GEZINSBAND (zie ook HUWELIJK,

OUDERSCHAP)
De verloren zoon, apr, K9

Een nieuwe vriendin, Angie Bergstrom,

feb, K10

Heiligheid des harten, Bonnie D. Parkin,

nov, 103

Ieder een beter mens, Gordon B. Hinckley,

nov, 99

Mijn broer vergeving schenken, Diosaflor

Temblor, mrt, 21

Naastenliefde: de wereld veranderen, gezin voor

gezin, Anne C. Pingree, nov, 108

Ons gezin door middel van onze verbonden tot

zegen zijn, Kathleen H. Hughes, nov, 106

Ons thuis sterken, Carol B. Thomas, jul, 105

Pilaren van waarheid, Gordon B. Hinckley,

mei, 2

Uitgekozen Hem altijd te dienen, Jeffrey R.

Holland, nov, 36

'Uw eigen huis in orde brengen, Russell M.

Nelson, jan, 80

Voor altijd samen, Vicki F. Matsumori, feb, K4

Voor altijd vrienden, Marvin J. Ashton, mei, 38

Ghaznavi, Shanna

Amberley en Jenneke Kurtz uit Wellington

(Nieuw-Zeeland), jun, K14

Machtige vrienden in Nieuw-Zeeland, aug, 8

Gibby, Shauna

'De tijd zal komen', okt, K6

GODDELIJKE NATUUR
Onze goddelijke aard begrijpen, feb, 24

Golden, Christoffel, jr.

Het plan van onze Vader, jan, 33

Gonzalez, Juana Rivero de

'Waarom ben je zo anders?' sep, 34

Gonzalez, Walter E

De evangeliebeginselen in ons hart schrijven,

jan, 35

Grisham, Mariam

De bontgekleurde jas van Jozef, okt, K16

Grossen, Carl

Een witte kerst in Ecuador, dec, 28

Guatemala: bouwen aan de toekomst

Don L. Searle, mei, 40

GUATEMALA
Guatemala: bouwen aan de toekomst, Don L.

Searle, mei, 40

H
Haight, David B.

De profeet Joseph Smith, jun, 10

Het geloof van onze profeten, jan, 24

Tempels, feb, K2

Zijn niet alle tien rein geworden? nov, 24

Hales, Robert D.

Jezus de Christus, apr, K2

Onze plicht jegens God vervullen, jan, 43

Tiende: een geloofstoets met eeuwige

zegeningen, nov, 26

Uit de duisternis in zijn prachtige licht, jul, 77

Hammond, E Meivin

Pa, bent u wakker? nov, 97

Harold B. Lee: meesterleraar

Breek England, feb, 36

Hartsock, Leslie

Presentatie over de schepping: de scheppingen

van Jezus, feb, K8

Head, David

De huisonderwijzers die de moed niet opgaven,

sep, 36

Hedendaagse profeten spreken over

evangelieonderwijs

Sep, 44

Hedendaagse profeten spreken over het Oude

Testament

Feb, 7

HEILIGE GEEST

Contact met de Heilige Geest, James E. Faust,

mrt, 2

De ingevingen van de Heilige Geest opvolgen,

Kenneth Johnson, nov, 89

De kracht van een sterk getuigenis, Richard G.

Scott, jan, 100

De weg die we het leven noemen, Ben B.

Banks, jul, 46

LIAHONA
6

Een fluistering in mijn hart, Willard Rosander

en Alisa McBride, mrt, K4

Gehoor geven aan de ingevingen van de Heilige

Geest, apr, 25

Ik weigerde te luisteren, Isabel Berrios, mei, 34

In heilige plaatsen staan, Sharon G. Larsen,

jul, 103

In kennis toenemen en er verstandig mee

omgaan, Richard G. Scott, aug, 12

In uw roeping groeien, Henry B. Eyring, nov, 75

Mannen in wie de Geest van God woont,

L. Tom Perry, jul, 42

Opdat zij allen één zijn in ons, D. Todd

Christofferson, nov, 7

1

Uit de duisternis in zijn prachtige licht, Robert D.

Hales, jul, 77

Zij bracht licht, Muriel Robinson, dec, 30

Heiligheid des harten

Bonnie D. Parkin, nov, 103

HEILSPLAN

De grootste gave, Vicki F. Matsumori, apr, K14

Het plan van onze Vader, Christoffel

Golden jr., jan, 33

O, vast als een rotssteen, Russell M. Nelson,

jul, 83

Plezier en geluk, Claudio R. M. Costa,

nov, 92

Voor uw welzijn, Richard C. Edgley, jul, 72

HERACTIVERING (zie ook

BEGELEIDING)

De huisonderwijzers die de moed niet opgaven,

David Head, sep, 36

De plicht roept, Thomas S. Monson, jan, 57

Mijn lange klim naar huis, Mavis Grace Jones,

mrt, 39

Vrienden in Vava'u, Janet Thomas, jun, 26

Waar het uiteindelijk om gaat, Gordon B.

Hinckley, aug, 2

HERSTELLING (zie ook SMITH, JOSEPH)

Het wonderbaarlijke fundament van ons geloof,

Gordon B. Hinckley, nov, 78

Het Boek van Mormon: een getuige van

Jezus Christus

Boyd K. Packer, jan, 71

Het eeuwige leven door Jezus Christus

John M. Madsen, jul, 87

Het evangelie in ons leven

Dallin H. Oaks, jul, 36

Het geloof van onze profeten

David B. Haight, jan, 24

Het geloof van onze voorouders

Joseph B. Wirthlin, jun, K2

Het geschenk van mijn vader

Ruth M. Anderson, dec, 29

Het getuigenis dat ik heb gegeven, is waar

Lucy Mack Smith, dec, 44

'Het grote en eerste gebod'

Robert F. Orton, jan, 94



'Het hart van de kinderen'

Vicki F. Matsumori, aug, KI

2

Het kerstgevoel hebben

Julia Maria Cortes de Peluso, dec, 27

Het kleine kerstwonder

Dec, 31
'

;

•'

Het krentenboompje

Hugh B. Brown, rnrt, 22

Het is voor een man noch een vrouw goed dat

zij alleen zijn

Sheri L. Dew, jan, 13

Het Oude Testament bestuderen en behandelen

Henry B. Eyring, feb, 10

Het penningske van de weduwe

Okt, K6

Het plan van onze Vader

Christoffel Golden jr., jan, 33

'Het veld is alreeds wit om te oogsten'

Vicki F. Matsumori, sep, K4

Het verloren schaap

Mrt, K8

Het wonderbaarlijke fundament van ons geloof

Gordon B. Hinckley, nov, 78

Het zevende gebod: een schild

Neal A. Maxwell, jan, 90

'Hij had hen tot aan het einde lief'

Jeffrey R. Holland, sep, 10

Hij hielp ons om overnieuw te beginnen

Gemma Omandac Taying, feb, 33

Hij hoort mij

Valeria Tello, okt, 33

Hilbig, Keith K.

Priesterschapsschakels vormen of voortzetten,

jan, 51

Hinckley, Gordon B.

Aan de mannen van de priesterschap, nov, 56

Bukken om iemand anders op te richten, jan, 60

De kerk gaat voorwaarts, jul, 4

De profeet aan het woord, mrt, 8

De tijd waarin we leven, jan, 83

De uitoefening van het priesterschap waardig,

jul, 58

Gebed, okt, K2

Getuigenis van de Zoon van God, dec, 2

Het wonderbaarlijke fundament van ons geloof,

nov, 78

ledereen een beter mens, nov, 99

Inspirerende gedachten, apr, 2

Leven in de volheid der tijden, jan, 4

'O, dat ik een engel ware, en mijn hartenwens

vervuld kreeg', nov, 4

Onze Goliats overwinnen, feb, 2

Pilaren van waarheid, mei, 2

'Tot w'u wederzien', jan, 104

Waar het uiteindelijk om gaat, aug, 2

Wij wandelen in geloof, jul, 80

Wij zien op naar Christus, jul, 101

Hoe heiligen der laatste dagen Mohammed zien

James A. Toronto, jun, 30

Hoe kan ik mijn vrienden duidelijk maken dat

ik een christen benl

Aug, 22' -. r

HOFFELIJKHEID (zie ook KUISHEID,

HUWELIJK)

Waarom leren we in de kerk dat we pas mogen

uitgaan als we zestien zijn? dec, 22

Holland, Jeffrey R.

'Als een besproeide hof', jan, 37

De andere verloren zoon, jul, 69

'Hij had hen tot aan het einde lief', sep, 10

Uitgekozen Hem altijd ie dienen, nov, 36

HOOGMOED (zie ook NEDERIGHEID)

Gehoorzaamheid door geloof, R. Conrad

Schultz, jul, 32

Hoop in Christus

Johann A. Wondra, dec, 16

HOOP
Gered uit het duister, Heri Castro Veliz, apr, 20

Hoop in Christus, Johann A. Wondra, dec, 16

Leven in de volheid der tijden, Gordon B.

Hinckley, jan, 4

Onze vurigste hoop is in de verzoening, James E.

Faust, jan, 19

Horta, Adilson José

lic vroeg God om mijn moeders hart te raken,

feb, 34

Houd de fakkel omhoog

Margaret D. Nadauld, jul, 108

Hughes, Kathleen H.

Ons gezin door middel van onze verbonden tot

zegen zijn, nov, 106

HUISBEZOEKBOODSCHAP
Als deugdzame vrouw leven, mei, 25

Behagen scheppen in dienen en goede werken,

aug, 25

Gehoor geven aan de ingevingen van de Heilige

Geest, apr, 25

Levenslang leergierig, sep, 25

'Met het oog op deze tijd', algemeen

ZHV-presidium, feb, 18

Ons getuigenis van Jezus Christus versterken

door schriftstudie, mrt, 25

Ons huwelijk en ons gezin hechter maken, jun, 25

Onze goddelijke aard begrijpen, feb, 24

Priesterschapsleiders steunen, okt, 25

Verheug u in de zegeningen van de tempel,

dec, 33

HUISONDERWIJS

De huisonderwijzers die de moed niet opgaven,

David Head, sep, 36

HULPVAARDIGHEID (zie ook

NAASTENLIEFDE, LIEFDE)

Behagen scheppen in dienen en goede werken,

aug, 25

De barmhartige Samaritaan, mei, K9
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De kans om te dienen, Gerald N. Lund, jul, 95

De plicht roept, Thomas S. Monson, jan, 57

'Een grote zaak', James E. Faust, jan, 53

'Een kleine jongen zal ze hoeden', Thomas S.

Monson, jun, 2

Het evangelie in ons leven, Dallin H. Oaks,

jul, 36

Ik ben,vaak verdrietig. Wat kan ik doen om me

gelukkiger te voelen? okt, 22

Ik ga daar waarheen Gij mij zendt, Dallin H.

Oaks, nov, 67

Ik kan het, ik wist dat ik het kon, James E.

Faust, nov, 49

In uw roeping groeien, Henry B. Eyring, nov, 75

Innerlijke kracht ontwikkelen, Mary Ellen W.

Smoot, jul, 13

Is het moreel gezien verkeerd om rijk te zijn in

een wereld met zcveel armoede? apr, 26

Leren dienen, L. Tom Perry, mei, 10

Mijn vriend en mededienstknecht: het voorbeeld

van Luan Felix da Silva, Claudio R. M.

Costa, sep, 14

Oproep tot dienen, Thomas S. Monson, jan, 68

Priesterschapsschakels vormen of voortzetten,

Keith K. Hilbig, jan, 51

Uitgekozen Hem altijd te dienen, Jeffrey R.

Holland, nov, 36

Waar het uiteindelijk om gaat, Gordon B.

Hinckley, aug, 2

Wat levert het mij op? James E. Faust, nov, 19

'Wees een voorbeeld', Thomas S. Monson,

jan, 115

\véIdoeners voor onze medemensen, Spencer J.

Condie, jul, 48

Zij bracht licht, Muriel Robinson, dec, 30

Hunter, Howard W.

De vuurtoren in de haven van de vrede, apr, 22

HUWELIJK (zie ook VERBONDEN,
GEZINSBAND, TEMPELS EN
TEMPELWERK)

Eenheid in het huwelijk, Spencer W. Kimball,

okt, 36

Man van mijn dromen, Lara Bangerter, feb, 46

Ons huwelijk en ons gezin hechter maken, jun, 25

I
Iba, Stephen K.

'Een wolk van getuigen', dec, 6

IDEEËNLIJST

Kostbare geschenken, dec, 25

ledereen een beter mens

Gordon B. Hinckley, nov, 99

Iets wat ik moest doen

Thaiz Martins Leal, feb, 32

'Ik ben het Licht van de wereld'

Kimberly Webb en Christine Rappleye,

dec, K4, K16



Ik ben vaak verdrietig. Wat kan ik doen om me

gelukkiger te voelen?

Okt, 22

Ik ga daar waarheen Gij mij zendt

Dallin H. Oaks, nov, 67

Ik ga daar waarheen Gij mij zendt

William R. Walker, jul, 97

'Ik heb ze gevonden!'

Madeleine Kurtz, mrt, 41

Ik kan het, ik wist dat ik het kon

James E. Faust, nov, 49

Ik vroeg God om mijn moeders hart te raken

Adilson José Horta, feb, 34

'Ik weet dat mijn Verlosser leeft'

Francisca Cristina Villar Rey, sep, 32

Ik weigerde te luisteren

Isabel Berrios, mei, 34

In de hoot blijven

Russell M. Nelson, mei, K2

In heilige plaatsen staan

Sharon G. Larsen, jul, 103

In kennis toenemen en er verstandig mee omgaan

Richard G. Scott, aug, 12

In uw roeping groeien

Henry B. Eyring, nov, 75

Innerlijke kracht ontwikkelen

Mary Ellen W Smoot, jul, 13

INSLUITING (zie NAASTEN)

Inspirerende ideeën

Gordon B. Hinckley, apr, 2

INTEGRITEIT

De roeiploeg, Humberto Eiti Kawai, mrt, 38

Eerlijk zijn, Rudinei Antonio Fernandes

Filho, feb, KI

6

Zwijg, wees stil. Thomas S. Monson, nov, 53

Invloed van de tempel

Thomas S. Monson, aug, K2

Is het moreel gezien verkeerd om rijk te zijn in

een wereld met zoveel armoede?

Apr, 26

ISLAM

Hoe heiligen der laatste dagen Mohammed zien,

James A. Toronto, jun, 30

J
Jensen, Jay E.

Weet jij hoe je je moet bekeren? apr, 14

Jensen, Virginia U.

Sta pal, jan, 109

Jeremia: als pottenbakkersklei

Jean A. Tefan, okt, 18

Jezus de Christus

Robert D. Hales, apr, F2

Jezus geneest een blinde

Feb, K14

Jezus vertelt drie gelijkenissen

Mrt, K7

Jezus wekt Lazarus tot leven

Sep, K14

Jezus zegent de kinderen

Aug, K7

JEZUS CHRISTUS (zie ook VERZOENING,

VERHALEN UIT HET NIEUWE
TESTAMENT)

De Vredevorst, Vicki F. Matsumori, dec, KI

2

De vuurtoren in de haven van de vrede,

Howard W. Hunter, apr, 22

'Een wolk van getuigen', Stephen K. Iba, dec, 6

Geloof in Jezus Christus, mrt, 42

Getuigenis van de Zoon van God, Gordon B.

Hinckley, dec, 2

Getuigenissen van Christus: mormoonse

kunstenaars getuigen van Hem, dec, 10

Het eeuwige leven door Jezus Christus, John M.

Madsen, jul, 87

Het evangelie in ons leven, Dallin H. Oaks,

jul, 36

Het wonderbaarlijke fundament van ons geloof,

Gordon B. Hinckley, nov, 78

'Hij had hen tot aan het einde lief', Jeffrey R.

Holland, sep, 10

Hoe kan ik mijn vrienden duidelijk maken dat

ik een christen ben? aug, 22

Hoop in Christus, Johann A. Wondra, dec, 16

'Ik ben het Licht van de wereld', Kimberly Webb

en Christine Rappleye, dec, K4, K16

'Ik weet dat mijn Verlosser leeft', Francisca

Cristina Villar Rey, sep, 32

Jezus de Christus, Robert D. Hales, apr, K2

'Kom mijn ongeloof te hulp', L. Whitney

Clayton, jan, 31

Liefde, het geschenk van de Heiland:

kerstboodschap van het Eerste Presidium

aan de kinderen van de wereld, dec, K2

Met de armen zijner liefde omvat, Neal A.

Maxwell, nov, 16

Oproep tot dienen, Thomas S. Monson, jan, 68

Vit de duisternis in zijn prachtige licht, Robert D.

Hales, jul, 77

'Volg Mij', Joseph B. Wirthlin, jul, 15

Wij zien op naar Christus, Gordon B.

Hinckley, jul, 101

Zijn naam dragen, Raül Garcia, okt, 43

'Zoals ik ben', Spencer J. Condie, mrt, K16

Johnson, Kenneth

De ingevingen van de Heilige Geest opvolgen,

nov, 89

Jones, Mavis Grace

Mijn lange klim naar huis, mrt, 39

JONGEREN (zie ook AARONISCH
PRIESTERSCHAP)

'Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn

talrijker', Sharon G. Larsen, jan, 77

K
KARAKTER (zie ook INTEGRITEIT)

Onze daden bepalen ons karakter, Wayne S.

Peterson, jan, 96

Kawai, Humberto Eiti

De roeiploeg, mrt, 38

Kendrick, L. Lionel

Kracht in moeilijke tijden, mrt, 28

KENNIS (zie ook OPLEIDING,

WAARHEID)

De evangeliebeginselen in ons hart schrijven,

Walter E Gonzalez, jan, 35

In kennis toenemen en er verstandig mee

omgaan, Richard G. Scott, aug, 12

Leren dienen, L. Tom Perry, mei, 10

KERKBEZOEK
Enkele fundamentele lessen uit de Geschiedenis

van Joseph Smith, Carlos H. Amado, jul, 89

Het evangelie in ons leven, Dallin H. Oaks,

jul, 36

KERKGESCHIEDENIS (zie ook PIONIERS)

De exodus herhaald, Russell M. Nelson, apr, 30

De kerk gaat voorwaarts, Gordon B.

Hinckley, jul, 4

'O, dat ik een engel ware, en mijn hartenwens

vervuld kreeg', Gordon B. Hinckley, nov, 4

Video: 'Hier ben ik, zend mij', nov, 101

KERKROEPINGEN
De ringpatriarch, Boyd K. Packer, nov, 42

Gebieds^eventigen: 'Om in de ganse wereld

getuigenis van mijn naam te geven', Earl C.

Tingey, okt, 26

Ik ga daar waarheen Gij mij zendt, Dallin H.

Oaks, nov, 67

In uw - :ping groeien, Henry B. Eyring, nov, 75

UitgeL.zen Hem altijd te dienen, Jeffrey R.

Holland, nov, 36

KERSTMIS

Getuigenis van de Zoon van God, Gordon B.

Hinckley, dec, 2

Het geschenk van mijn vader, Ruth M.

Anderson, dec, 29

Het kerstgevoel hebben, Julia Maria Cortes

de Peluso, dec, 27

Het kleine kerstwonder, dec, 3

1

'Ik ben het Licht van de wereld', Kimberly

Webb en Christine Rappleye,

dec, K4, K16

Kostbare geschenken, dec, 25

Lied voor een profeet, Lori Mortensen, dec, K6

Liefde, het geschenk van de Heiland:

kerstboodschap van het Eerste Presidium

aan de kinderen van de wereld, dec, K2

Ons cadeautje, Joshua DeMoux, dec, 32
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KEUZE (zie KEUZEVRIJHEID)

KEUZEVRIJHEID

De keus die dit sterfelijk leven mogelijk maakte,

Jess L. Christensen, aug, 38

De weg die we het leven noemen, Ben B.

Banks, jul, 46

Kimball, Spencer W.

Eenheid in het huwelijk, okt, 36

Kinderen

Boyd K. Packer, jul, 7

KINDEREN (zie ook GEZINSBAND)

De taal van de liefde, Gayle M. Clegg, jul, 74

'Een kleine jongen zal ze hoeden', Thomas S.

Monson, jun, 2

Een stem van vreugde, Coleen K. Menlove,

nov, 13

Jezus zegent de kinderen, aug, K7

Kinderen, Boyd K. Packer, jul, 7

King, Kristie Masumi

Van aangezicht tot aangezicht, sep, 9

'Kom mijn ongeloof te hulp'

L. Whitney Clayton, jan, 31

Kom tot Zionl Kom tot Zion!

Keith B. McMullin, nov, 94

KONINKRIJK VAN GOD (zie ZION)

Kostbare geschenken

Dec, 25

Kracht in moeilijke tijden

L. Lionel Kendrick, mrt, 28

KUISHEID

Aan de mannen van de priesterschap, Gordon B.

Hinckley, nov, 56

Als deugdzame vrouw leven, mei, 25

Het zevende gebod: een schild, Neal A.

Maxwell, jan, 90

Ons gezin door middel van onze verbonden tot

zegen zijn, Kathleen H. Hughes, nov, 106

'Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt', Vicki F.

Matsumori, mei, K4

Zwijg, wees stil, Thomas S. Monson, nov, 53

KUNST
Getuigenissen van Christus: mormoonse

kunstenaars getuigen van Hem, dec, 10

Kurtz, Madeleine

'Ik heb ze gevonden!' mrt, 41

L
Larseri, Sharon G.

In heilige plaatsen staan, jul, 103

'Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn

talrijker', jan, 77

Latta, Richard

Toen en nu, apr, K7

Leal, Thaiz Martins

Iets wat ik moest doen, feb, 32

LEE, HAROLD B. (over)

Harold B. Lee: meesterleraar, Breek England,

feb, 36

LEIDERSCHAP (zie ook WIST JE?

DE LIAHONA GEBRUIKEN)

Door God geroepen, L. Tom Perry, nov, 7

Gebiedszeventigen: 'Om in de ganse wereld

getuigenis van mijn naam te geven', Earl C.

Tingey, okt, 26

Priesterschapsleiders steunen, okt, 25

Waar het uiteindelijk om gaat, Gordon B.

Hinckley, aug, 2

Leren dienen

L. Tom Perry, mei, 10

Leven in de volheid der tijden

Gordon B. Hinckley, jan, 4

Levenslang leergierig

Sep, 25

LICHT VAN CHRISTUS

De ingevingen van de Heilige Geest opvolgen,

Kenneth Johnson, nov, 89

De vrede in het koninkrijk, M. Russell Ballard,

jul, 98

Vit de duisternis in zijn prachtige licht, Robert D.

Hales, jul, 77

Lied voor een profeet

Lori Mortensen, dec, K6

LIED

Op gewijde grond, Sally DeFord, dec, 20

Uw tempel mooi en heilig, Marvin K. Gardner

en Vanja Y. Watkins, apr, K13

Wat ik ook doe, L. Clair Likes en Vanja Y.

Watkins, okt, K14

Liefde, het geschenk van de Heiland:

kerstboodschap van het Eerste Presidium

aan de kinderen van de wereld

Dec, K2

LIEFDE (zie ook NAASTENLIEFDE,

HULPVAARDIGHEID)

Anderen over het evangelie vertellen, Dallin H.

Oaks, jan, 7

De leer van insluiting, M. Russell Ballard,

jan, 40

De taal van de liefde, Gayle M. Clegg, jul, 74

Een geschenk: eieren— en liefde, Claudia

Waite Richards, aug, 46

Heiligheid des harten, Bonnie D. Parkin,

nov, 103

'Het grote en eerste gebod', Robert F. Orton,

jan, 94

'Hij had hen tot aan het einde lief', Jeffrey R.

Holland, sep, 10

Kinderen, Boyd K. Packer, jul, 7

Maar indien niet, Lance B. Wickman, nov, 30

Mijn afgedwaalde kind liefhebben, aug, 26

Omhuld door de liefde van mijn moeder,

Bonnie Danielson, dec, 26

Onze daden bepalen ons karakter, Wayne S.

Peterson, jan, 96

Oprechte vrienden, Henry B. Eyring, jul, 29

Pa, bent u wakker? F Meivin Hammond,

nov, 97

Voel de liefde van de Heer, Bonnie D. Parkin,

jul, 94

'Zalig de vredestichters', Russell M. Nelson,

nov, 39

Ze zullen u liefhebben, LeGrand Richards,

aug, 20

LIJDEN (zie TEGENSPOED)

Likes, L. Clair en Vanja Y. Watkins

Wat ik ook doe, okt, K14

Livsey, Laury

Pal staan in Denemarken, mei, 20

LOFZANGEN (zie MUZIEK, LIED)

LUISTER NAAR DE STEM VAN EEN

PROFEET

De invloed van de tempel, Thomas S.

Monson, aug, K2

De vensters van de hemel openen, James E.

Faust, sep, K2

Gebed, Gordon B. Hinckley, Thomas S.

Monson en James E. Faust, okt, K2

Lund, Gerald N.

De kans om te dienen, jul, 95

M
Maar indien niet

Lance B. Wickman, nov, 30

Mabilia, Maria

Alledaagse mensen, okt, 44

Macariola, Joel B.

Drie centavos, jun, 20

Machtige vrienden in Nieuw-Zeeland

Shanna Ghaznavi, aug, 8

MacPherson, Maria

Waarom was mijn leven behouden? jun, 44

Madsen, John M.

Het eeuwige leven door Jezus Christus, jul, 87

MADSEN, JOHN M. (over)

Ouderling John M. Madsen, jun, K12

Man van mijn dromen

Lara Bangerter, feb, 46

Mannen in wie de Geest van God woont

L. Tom Perry, jul, 42

Matsumori, Vicki E

De grootste gave, apr, K14

De Vredevorst, dec, KI

2

Door geloof kunnen we het goede kiezen, okt, K4

Een huis van God, mrt, K14

'Het hart van de kinderen', aug, K12

'Het veld is alreeds wit om te oogsten', sep, K4

Tempels in alle tijden, jun, K10

Voor altijd samen, feb, K4

'Weet Gij niet dat gij Gods tempel zijt', mei, K4
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Maxwell, Neal A.

Getuigen van de grote en heerlijke verzoening,

apr, 6

Het zevende gebod: een schild, jan, 90

Met de armen zijner liefde omvat, nov, 16

Uw handelen toewijden, jul, 39

McBride, Alisa

Een fluistering in mijn hart, mrt, K4

McMullin, Keith B.

Kom tot Zion! Kom tot Zion! nov, 94

MEDEDOGEN (zie LIEFDE)

Meer dan woorden

Peter B. Gardner, feb, 28

Menlove, Coleen K.

Een stem van vreugde, nov, 13

MENTALITEIT

Als het leven moeilijk wordt, John B. Dickson,

mei, 28

Met de armen zijner liefde omvat

Neal A. Maxwell, nov, 16

'Met het oog op deze tijd'

Algemeen ZHV-presidium, feb, 18

Met of zonder piranha's

Ramiro Ruiz Ceja, feb, 30

Mijn afgedwaalde kind liefhebhen

Aug, 26

Mijn broer vergeving schenken

Diosaflor Temblor, mrt, 21

Mijn gedenkboek

Lori Stevens, aug, K8

Mijn lange klim naar huis

Mavis Grace Jones, mrt, 39

Mijn vriend en mededienstknecht: het

voorbeeld van Luan Felix da Silva

Claudio R. M. Costa, sep, 14

Mijn vriend 'Milkshake'

'Robert Lee 'Rocky' Crockrell, mei, 36

Mijn zoektocht per briefkaart

Bobi Morgan, jun, 46

MISHANDELING
Aan de mannen van de priesterschap, Gordon B.

Hinckley, nov, 56

De uitoefening van het priesterschap waardig,

Gordon B. Hinckley, jul, 58

MOED
Onze Goliats overwinnen, Gordon B.

Hinckley, feb, 2

Voorbeelden ter navolging, Thomas S.

Monson, nov, 60

MOEDERSCHAP (zie OUDERSCHAP)
MONSON, EARL M. (over)

Ouderling Earl M. Monson, feb, K6

Monson, Thomas S.

De plicht roept, jan, 57

Dit is de tijd, jan, 68

'Een kleine jongen zal ze hoeden, jun, 2

Gebed, okt, K2

Geduld— een hemelse deugd, sep, 2

Invloed van de tempel, aug, K2

Paden tot volmaking, jul, 111

Verborgen wiggen, jul, 19

Voorbeelden ter navolging, nov, 60

'Wees een voorbeeld', jan, 115

Ze bidden en gaan, jul, 54

Zwijg, wees stil, nov, 53

Moore, Ann Woodbury

De eerste tempels, okt, KI

6

Moore, Craig E.

De zendingskaart van Sandy, sep, K8

Mor niet

H. Ross Workman, jan, 98

Morgan, Bobi

Mijn zoektocht per briefkaart, jun* 46

Mortensen, Lori

Lied voor een profeet, dec, K6

MUZIEK (zie ook LIED)

Lied voor een profeet, Lori Mortensen, dec, K6

Ons cadeautje, Joshua DeMoux, dec, 32

N
Naar het eind van de bewoonde wereld

Sheryl Zimmerman, jun, 54

NAASTEN
De leer van insluiting, M. Russell Ballard,

jan, 40

'Het grote en eerste gebod', Robert F. Orton,

jan, 94

Pal staan, H. David Burton, jan, 75

Naastenliefde: de wereld veranderen, gezin

voor gezin

Anne C. Pingree, nov, 108

Naastenliefde: volmaakte, eeuwigdurende liefde

Gene R. Cook, jul, 91

NAASTENLIEFDE (zie ook LIEFDE)

Door de hemel gezonden, James E. Faust,

nov, 110

Naastenliefde: de wereld veranderen, gezin voor

gezin, Anne C. Pingree, nov, 108

Naastenliefde: volmaakte, eeuwigdurende liefde,

Gene R. Cook, jul, 91

Nadauld, Margaret D.

Een gelovige vrouw, nov, 73

Houd de fakkel omhoog, jul, 108

NALEVING VAN DE
GEDRAGSNORMEN
De beste generatie zendelingen, M. Russell

Ballard, nov, 46

De uitoefening van het priesterschap waardig,

Gordon B. Hinckley, jul, 58

NEDERIGHEID

'Duidelijke, eenvoudige waarheid': jongemannen

en jongevrouwen passen de raad van de

profeet toe, sep, 16

'Een grote zaak', James E. Faust, jan, 53

L I A H O N A
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Gevoelig voor goddelijke raad, Robert R.

Steuer, jul, 34

Jeremia: als pottenbakkersklei, Jean A. Tefan,

okt, 18

Voorbeelden ter navolging, Thomas S.

Monson, nov, 60

Nelson, Russell M.

De exodus herhaald, apr, 30

In de boot blijven, mei, K2

O, vast als een rotssteen, jul, 83

'Uw eigen huis in orde brengen', jan, 80

'Zalig de vredestichters', nov, 39

Nielsen, Swen

Russisch duet, okt, 46

NIEUW-ZEELAND
Amberley en Jenneke Kurtz uit Wellington

(Nieuw-Zeeland), Shanna Ghaznavi,

jun, K14

Machtige vrienden in Nieuw-Zeeland, Shanna

Ghaznavi, aug, 8

'Noem me maar broeder'

José Bataller Sala, aug, 44

Nog een keer

Teresa Weaver, mei, K6

NORMEN
'Duidelijke, eenvoudige waarheid': jongemannen

en jongevrouwen passen de raad van de

profeet toe, sep, 16

Houd de fakkel omhoog, Margaret D. Nadauld,

jul, 108

Man van mijn dromen, Lara Bangerter, feb, 46

Pal staan, H. David Burton, jan, 75

Pal staan in Denemarken, Laury Livsey,

mei, 20

Waarom leren we in de kerk dat we pas mogen

uitgaan als we zestien zijn? dec, 22

Wat kan ik doen als ik op school grove taal

hoor? feb, 25

O
'O, dat ik een engel ware, en mijn hartenwens

vervuld kreeg'

Gordon B. Hinckley, nov, 4

O, vast als een rotssteen

Russell M. Nelson, jul, 83

Oaks, Dallin H.

Anderen over het evangelie vertellen, jan, 7

Het evangelie in ons leven, jul, 36

Ik ga daar waarheen Gij mij zendt, nov, 67

Omhuld door de liefde van mijn moeder

Bonnie Danielson, dec, 26

ONDERWIJS (zie ook DE LIAHONA
GEBRUIKEN)

De leerlingen activeren: hoe we deelname aan

de lessen kunnen bevorderen, Jonn D.

Claybaugh en Amber Barlow Dahl, sep, 38



Een stem van vreugde, Coleen K. Menlove,

nov, 13

Harold B. Lee: meesterleraar, Breek England,

feb, 36

Hedendaagse profeten spreken over

evangelieonderwijs, sep, 44

Het Oude Testament bestuderen en behandelen,

Henry B. Eyring, feb, 10

Kinderen, Boyd K. Packer, jul, 7

'Uw eigen huis in orde brengen', Russell M.

Nelson, jan, 80

Ons cadeautje

Joshua DeMoux, dec, 32

Ons getuigenis van Jezus Christus versterken

door schriftstudie

Mrt, 25

Ons gezin door middel van onze verbonden tot

zegen zijn

Kathleen H. Hughes, nov, 106

Ons huwelijk en ons gezin hechter maken

Jun, 25

Onze daden bepalen ons karakter

Wayne S. Peterson, jan, 96

Onze goddelijke aard begrijpen

Feb, 24

Onze Goliats overwinnen

Gordon B. Hinckley, feb, 2

Onze plicht jegens God

Cecil O. Samuelson jr., jan, 47

Onze plicht jegens God vervullen

Robert D. Hales, jan, 43

ONZE PROFETEN EN APOSTELEN
SPREKEN TOT ONS
Eerbied, L. Tom Perry, mrt, K2

In de boot blijven, Russell M. Nelson, mei, K2

Jezus de Christus, Robert D. Hales, apr, K2

Tempels, David B. Haight, feb, K2

Onze vurigste hoop is in de verzoening

James E. Faust, jan, 19

Op gewijde grond

Sally DeFord, dec, 20

OP JEZUS GAAN LIJKEN

Eerlijk zijn, Rudinei Antonio Fernandes

Filho, feb, K16

Op weg

Ravenal P Solomon, mei, 26

Opdat zij allen één zijn in ons

D. Todd Christofferson, nov, 7

1

OPENBARING (zie HEILIGE GEEST,

PROFETEN)

OPLEIDING (zie ook KENNIS)

'Duidelijke, eenvoudige waarheid': jongemannen

en jongevrouwen passen de raad van de

profeet toe, sep, 16

Levenslang leergierig, sep, 25

Paden tot volmaking, Thomas S. Monson,

jul, 111

OPOFFERING

De rijke jongeling, sep, K12

De wet van offerande, M. Russell Ballard,

mrt, 10

Een geschenk: eieren— en liefde, Claudia

Waite Richards, aug, 46

Het geloof van onze voorouders, Joseph B.

Wirthlin, jun, K2

Naar het eind van de bewoonde wereld, Sheryl

Zimmerman, jun, K4

Opoffering brengt voort de zegen des hemels,

Robert K. Dellenbach, nov, 33

Ouderling Adhemar Damiani, dec, K14

Uitgekozen Hem altijd te dienen, Jeffrey R.

Holland, nov, 36

'Volg Mij', Joseph B. Wirthlin, jul, 15

Wat levert het mij op? James E. Faust, nov, 19

Opoffering brengt voort de zegen des hemels

Robert K. Dellenbach, nov, 33

Oprechte vrienden

Henry B. Eyring, jul, 29

OPSTANDING (zie JEZUS CHRISTUS)

Orton, Robert F.

'Het grote en eerste gebod', jan, 94

OUDE TESTAMENT
De bontgekleurde jas van Jozef, Mariam

Grisham, oct, K16

De exodus herhaald, Russell M. Nelson, apr, 30

Decor van de Rode Zee, aug, K10

Hedendaagse profeten spreken over het Oude

Testament, feb, 7

Het Oude Testament bestuderen en behandelen,

Henry B. Eyring, feb, 10

Jeremia: als pottenbakkersklei, Jean A. Tefan,

okt, 18

Presentatie over de schepping: de scheppingen

van Jezus, Leslie Hartsock, feb, K8

Tekstenblok, Scott Sudbury, mei, KI

6

Toen en nu, Richard Latta, apr, K7

Van aangezicht tot aangezicht, Kristie Masumi

King, sep, 9

Ouderling Adhemar Damiani

Dec, K14

Ouderling Athos M. Amorim

Sep, K10

Ouderling Earl M. Monson

Feb, K6

Ouderling John M. Madsen

Jun, K12

Ouderling Robert J. Whetten

Mei, K14

OUDERSCHAP (zie ook GEZINSBAND)

De beste generatie zendelingen, M. Russell

Ballard, nov, 46

Door God geroepen, L. Tom Perry, nov, 7

Maar indien niet, Lance B. Wickman, nov, 30

Mijn afgedwaalde kind liefhebben, aug, 26
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Pa, bent u wakker? F. Meivin Hammond,

nov, 97

Sta pal, Virginia U. Jensen, jan, 109

Standvastig en onwrikbaar, Mary Ellen W.

Smoot, jan, 106

'Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn

talrijker', Sharon G. Larsen, jan, 77

'Wees een voorbeeld', Thomas S. Monson,

jan, 115

Zijn we niet allemaal moeder? Sheri L. Dew,

jan, 112

P
Pa, bent u wakker?

F. Meivin Hammond, nov, 97

Pace, Glenn L.

Stap niet uit, mrt, 26

Packer, Boyd K.

De ringpatriarch, nov, 42

Geestelijke krokodillen, okt, 8

Het Boek van Mormon: een getuige van

Jezus Christus, jan, 71

Kinderen, jul, 7

Paden tot volmaking

Thomas S. Monson, jul, 111

Pal staan

H. David Burton, jan, 75

Pal staan in Denemarken

Laury Livsey, mei, 20

Parkin, Bonnie D.

Heiligheid des harten, nov, 103

Voel de liefde van de Heer, jul, 94

PARTICIPATIEPERIODE

De grootste gave, Vicki E Matsumori, apr, K14

De Vredevorst, Vicki F. Matsumori, dec, KI

2

Een huis van God, Vicki F. Matsumori,

mrt, K14

'Het hart der kinderen', Vicki F. Matsumori,

aug, KI

2

'Het veld is alreeds wit om te oogsten', Vicki F.

Matsumori, sep, K4

Tempels in alle tijden, Vicki F. Matsumori,

jun, K10

Voor altijd samen, Vicki F. Matsumori, feb, K4

'Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt', Vicki F.

Matsumori, mei, K4

PASEN (zie VERZOENING)

Passé, Nestor Javier

De schat van El Dorado, sep, 26

PATRIARCHALE ZEGENS

De ringpatriarch, Boyd K. Packer, nov, 42

Iets wat ik moest doen, Thaiz Martins Leal,

feb, 32

Pavia, Catherine Matthews

Alles genezen, apr, 18

Peluso, Julia Maria Cortes de

Het kerstgevoel hebben, dec, 27



PERMANENTE STUDIEFONDS

Aan de mannen van de priesterschap, Gordon B.

Hinckley, nov, 56

Bukken om iemand anders op te richten,

Gordon B. Hinckley, jan, 60

De kerk gaat voorwaarts, Gordon B.

Hinckley, jul, 4

Perry, L. Tom

De teruggekeerde zendeling, jan, 87

Door God geroepen, nov, 7

Eerbied, mrt, K2

Leren dienen, mei, 10

Mannen in wie de Geest van God woont, jul, 42

Peterson, Wayne S.

Onze daden bepalen ons karakter, jan, 96

Pilaren van waarheid

Gordon B. Hinckley, mei, 2

Pingree, Anne C.

Naastenliefde: de wereld veranderen, gezin voor

gezin, nov, 108

PIONIERS (zie ook KERKGESCHIEDENIS)

Dankbaarheid, Steven E. Snow, jan, 49

De stem van de profeten is de wereldwijde kerk

tot zegen, nov, 10

Het geloof van onze voorouders, Joseph B.

Wirthlin, jun, K2

Naar het eind van de bewoonde wereld, Sheryl

Zimmerman, jun, K4

PLEZIER

Plezier en geluk, Claudio R. M. Costa, nov, 92

Plezier en geluk

Claudio R. M. Costa, nov, 92

PLICHT

De plicht roept, Thomas S. Monson, jan, 57

Onze plicht jegens God, Cecil O.

Samuelson jr., jan, 47

Onze plicht jegens God vervullen, Robert D.

Hales, jan, 43

PORNOGRAFIE (zie ook KUISHEID)

Gevaar! De valstrik van pornografie mijden,

okt, 12

Onze Goliats overwinnen, Gordon B.

Hinckley, feb, 2

POSTER
Aantrekken], apr, 29

Postiglione, Stefania

Een heerlijk geschenk voor mij, mei, 32

Presentatie over de schepping: de scheppingen

van Jezus

Leslie Hartsock, feb, K8

PRIESTERSCHAP (zie ook AARONISCH
PRIESTERSCHAP)

Bukken om iemand anders op te richten,

Gordon B. Hinckley, jan, 60

De plicht roept, Thomas S. Monson, jan, 57

De uitoefening van het priesterschap waardig,

Gordon B. Hinckley, jul, 58

Door God geroepen, L. Tom Perry, nov, 7

Gebieds^eventigen: 'Om in de ganse wereld

getuigenis van mijn naam te geven', Earl C.

Tingey, okt, 26

Het is voor een man noch een vrouw goed dat

zij alleen zijn, Sheri L. Dew, jan, 13

Ik kan het, ik wist dat ik het kon, James E.

Faust, nov, 49

Mannen in wie de Geest van God woont,

L. Tom Perry, jul, 42

Priesterschapsleiders steunen, okt, 25

Priesterschapsschakels vormen of voortzetten,

KeithK. Hilbig.jan, 51

Priesterschapsleiders steunen

Okt, 25

Priesterschapsschakels vormen of voortzetten

Keith K. Hilbig, jan, 51

PRIESTERSCHAPSZEGENS

De kracht van het geloof Maribel Herrera

Chacón, mrt, 36

Een verschrikkelijke dag, Brenda Williams,

sep, 22

PRIORITEITEN (zie ook DOELEN)

De evangeliebeginselen in ons hart schrijven,

Walter F. Gonzalez, jan, 35

Standvastig en onwrikbaar, Mary EllenW
Smoot, jan, 106

PROFETEN

De kans om te dienen, Gerald N. Lund, jul, 95

De profeet aan het woord, mrt, 8

De profeet van de Heer, Maria Sonia P

Antiquena, aug, 42

De stem van de profeten is de wereldwijde kerk

tot zegen, nov, 10

'Duidelijke, eenvoudige waarheid': jongemannen

en jongevrouwen passen de raad van de

profeet toe, sep, 16

'Een wolk van getuigen', Stephen K. Iba, dec, 6

Harold B. Lee: meesterleraar, Breek England,

feb, 36

Hedendaagse profeten spreken over

evangelieonderwijs, sep, 44

Hedendaagse profeten spreken over het Oude

Testament, feb, 7

Het geloof van onze profeten, David B.

Haight, jan, 24

Mannen in wie de Geest van God woont,

L. Tom Perry, jul, 42

Mor niet, H. Ross Workman, jan, 98

Naar het eind van de bewoonde wereld, Sheryl

Zimmerman, jun, K4

R

Rechtschapen vrouwen

M. Russell Ballard, dec, 34

RECHTSCHAPENHEID (zie ook

GEHOORZAAMHEID)
Door de hemel gezonden, James E. Faust,

nov, 110

Houd de fakkel omhoog, Margaret D.

Nadauld, jul, 108

Rechtschapen vrouwen, M. Russell Ballard,

dec, 34

REGEL OP REGEL

Geloof in Jezus Christus, mrt, 42

REINHEID

Een huis van God, Vicki F. Matsumori,

mrt, K14

Rey, Francisca Cristina Villar

'Ik weet dat mijn Verlosser leeft', sep, 32

Richards, Claudia Waite

Een geschenk: eieren— en liefde, aug, 46

Richards, LeGrand

Ze zullen u liefhebben, aug, 20

Robinson, Muriel

Zij bracht licht, dec, 30

Romney, Richard M.

De schat van El Dorado, sep, 26

Rosander, Willard

Een fluistering in mijn hart, mrt, K4

Russisch duet

Swen Nielsen, okt, 46

s

Rappleye, Christine

'Ik ben het Licht van de wereld', dec, K4, K16

Rasmussen, Stacey A.

Verrassingsactiviteit, apr, K4

L I A H O N A
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SABBAT
Tonga: land van gelovigen, LaRene Porter

Gaunt, apr, 40

Sala, José Bataller

'Noem me maar broeder', aug, 44

Samuelson, Cecil O., jr.

Onze plicht jegens God, jan, 47

SCHEPPING

Presentatie over de schepping: de scheppingen

van Jezus, Leslie Hartsock, feb, K8

SCHOONHEID (zie KUNST)

SCHRIFTSTUDIE

Enkele fundamentele lessen uit de Geschiedenis

van Joseph Smith, Carlos H. Amado,

jul, 89

Het Boek van Mormon: een getuige van Jezus

Christus, Boyd K. Packer, jan, 71

Het Oude Testament bestuderen en behandelen,

Henry B. Eyring, feb, 10

Ons getuigenis van Jezus Christus versterken

door schriftstudie, mrt, 25

Van aangezicht tot aangezicht, Kristie Masumi

King, sep, 9

SCHULDEN
Aan de mannen van de priesterschap, Gordon B.

Hinckley, nov, 56



Zal Hij gebof vinden op aarde? Joseph B.

Wirthlin, nov, 82

Zwijg, wees stil, Thomas S. Monson, nov, 53

Schultz, R. Conrad

Gehoorzaamheid door geloof,
jul, 32

Scott, Richard G.

De kracht van een sterk getuigenis, jan, 100

In kennis toenemen en er verstandig mee

omgaan, aug, 12

Volledige bekering maakt gelukkig, jul, 26

Vrij zijn van zware lasten, nov, 86

Searle, Don L.

Guatemala: bouwen aan de toekomst, mei, 40

Severino, Jennifer M.

Tiende betalen, dec, 46

SMITH, JOSEPH (zie ook

KERKGESCHIEDENIS)

De profeet Joseph Smith, David B. Haight,

jun, 10

Enkele fundamentele lessen uit de Geschiedenis

van Joseph Smith, Carlos H. Amado,

jul, 89

Het getuigenis dat ik heb gegeven, is waar, Lucy

Mack Smith, dec, 44

Lied voor een profeet, Lori Mortensen,

dec, K6

Opoffering brengt voort de zegen des hemels,

Robert K. Dellenbach, nov, 33

Wist je? dec, 47

Smith, Lucy Mack

Het getuigenis dat ik heb gegeven, is waar,

dec, 44

Smoot, Mary Ellen W.

Innerlijke kracht ontwikkelen, jul, 13

Standvastig en onwrikbaar, jan, 106

Snow, Steven E.

Dankbaarheid, jan, 49

Solomon, Ravenal P.

Op weg, mei, 26

Sorensen, David E.

De leer van de tempel, aug, 30

Sta pal

Virginia U. Jensen, jan, 109

Standvastig en onwrikbaar

Mary Ellen W. Smoot, jan, 106

Stap niet uit

Glenn L. Pace, mrt, 26

Stap voor stap

Joseph B. Wirthlin, jan, 27

Steuer, Robert R.

Openstaan voor instructie, jul, 34

STEUNVERLENING
'Hij had hen tot aan het einde lief', Jeffrey R.

Holland, sep, 10

Priesterschapsleiders steunen, okt, 25

Stevens, Lori

Myn gedenkboek, aug, K8

Sturdevant, Helen

Een levend getuigenis, okt, 43

Sudbury, Scott

Tekstenblok, mei, KI

6

T
Taying, Gemma Omandac

Hij hielp ons om overnieuw te beginnen, feb, 33

Tefan, Jean A.

Jeremia: als pottenbakkersklei, okt, 18

TEGENSPOED (zje ook VOLHARDING)
Alledaagse mensen, Maria Mabilia, okt, 44

Alles genezen, Catherine Matthews Pavia,

apr, 18

Als het leven moeilijk wordt, John B. Dickson,

mei, 28

Een heerlijk geschenk voor mij, Stefania

Postiglione, mei, 32

Een verschrikkelijke dag, Brenda Williams,

sep, 22

Het krentenboompje, Hugh B. Brown, mrt, 22

Hij hielp ons overnieuw beginnen, Gemma

Omandac Taying, feb, 33

Kracht in moeilijke tijden, L. Lionel Kendrick,

mrt, 28

Leven in de volheid der tijden, Gordon B.

Hinckley, jan, 4

Voor uw welzijn, Richard C. Edgley, jul, 72

Tekstenblok

Scott Sudbury, mei, K16

Tello, Valeria

Hij hoort mij, okt, 33

Temblor, Diosaflor

Mijn broer vergeving schenken, mrt, 2

1

Tempels

David B. Haight, feb, K2

TEMPELS EN TEMPELWERK (zie ook

FAMILIEGESCHIEDENIS,

PARTICIPATIEPERIODE)

Aan de mannen van de priesterschap, Gordon B.

Hinckley, nov, 56

De eerste tempels, Ann Woodbury Moore,

okt, K16

De invloed van de tempel, Thomas S.

Monson, aug, K2

De leer van de tempel, David E. Sorensen,

aug, 30

'O, dat ik een engel ware, en mijn hartenwens

vervuld kreeg', Gordon B. Hinckley, nov, 4

O, vast als een rotssteen, Russell M. Nelson,

jul, 83

Op gewijde grond, Sally DeFord, dec, 20

Ouderling Earl M. Monson, feb, K6

Tempels, David B. Haight, feb, K2

Uw tempel mooi en heilig, Marvin K. Gardner

en Vanja Y. Watkins, apr, K13
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Verheug u in de zegeningen van de tempel,

dec, 33

Tempels in alle tijden

Vicki F Matsumori, jun, K10

Thomas, Carol B.

Ons thuis sterken, jul, 105

Thomas, Janet

Vrienden in Vava'u, jun, 26

THUIS (zie GEZINSBAND)

TIENDE

Als een besproeide hof', Jeffrey R. Holland,

jan, 37

De tijd waarin we leven, Gordon B. Hinckley,

jan, 83

De vensters van de hemel openen, James E.

Faust, sep, K2

De wet van tiende, Earl C. Tingey, jul, 10

Het penningske van de weduwe, okt, K12

Tiende betalen, Jennifer M. Severino, dec, 46

Tiende: een geloofstoets met eeuwige

zegeningen, Robert D. Hales, nov, 26

Wij wandelen in geloof, Gordon B. Hinckley,

jul, 80

Tiende betalen

Jennifer M. Severino, dec, 46

Tiende: een geloofstoets met eeuwige

zegeningen

Robert D. Hales, nov, 26

Tingey, Earl C.

De wet van tiende, jul, 10

Gebiedszeventigen: 'Om in de ganse wereld

getuigenis van mijn naam te geven', okt, 26

Toen en nu

Richard Latta, apr, K7

TOEWIJDING
'Een grote zaak', James E. Faust, jan, 53

Ik ga daar waarheen Gij mij zendt, William R.

Walker, jul, 97

Uw handelen toewijden, Neal A. Maxwell,

jul, 39

TOLERANTIE

Hoe heiligen der laatste dagen Mohammed zien,

James A. Toronto, jun, 30

TONGA
Tonga: land van gelovigen, LaRene Porter

Gaunt, apr, 40

Vrienden in Vava'u, Janet Thomas, jun, 26

Tonga: land van gelovigen

LaRene Porter Gaunt, apr, 40

Toronto, James A.

Hoe heiligen der laatste dagen Mohammed zien,

jun, 30

'Tot w'u wederzien'

Gordon B. Hinckley, jan, 104

TROOST
'Als ik zwak ben, dan ben ik machtig', Garry

Prudencio Fabros, feb, 34

Maar indien niet, Lance B. Wickman, nov, 30



u
Uchtdorf, Dieter F.

De stem van de profeten is de wereldwijde kerk

tot zegen, nov, 10

Uit de duisternis in zijn prachtige licht

Robert D. Hales, jul, 77

Uit één zaadje

Rex Eugene Cooper, mei, 35

UIT HET ARCHIEF

De vuurtoren in de haven van de vrede,

Howard W. Hunter, apr, 22

Eenheid in het huwelijk, Spencer W. Kimball,

okt, 36

Het getuigenis dat ik heb gegeven, is waar, Lucy

Mack Smith, dec, 44

Het krentenboompje, Hugh B. Brown, mrt, 22

Voor altijd vrienden, Marvin
J.
Ashton, mei, 38

Ze zullen u liefhebben, LeGrand Richards,

aug, 20

Uitgekozen Hem altijd te dienen

Jeffrey R. Holland, nov, 36

'Uw eigen huis in orde brengen'

Russell M. Nelson, jan, 80

Uw handelen toewijden

Neal A. Maxwell, jul, 39

Uw tempel mooi en heilig

Marvin K. Gardner en Vanja Y. Watkins,

apr, KI

3

V
VADERSCHAP (zie OUDERSCHAP)
VAL

De keus die dit sterfelijk leven mogelijk maakte,

Jess L. Christensen, aug, 38

Van aangezicht tot aangezicht

Kristie Masumi King, sep, 9

VAN VRIEND TOT VRIEND

Ouderling Adhemar Damiani, dec, K14

Ouderling Athos M. Amorim, sep, K10

Ouderling Earl M. Monson, feb, K6

Ouderling John M. Madsen, jun, KI 2

Ouderling Robert J. Whetten, mei, K14

VASTEN
Iets wat ik moest doen, Thaiz Martins Leal,

feb, 32

VEEL PLEZIER!

De bontgekleurde jas van Jozef, Mariam

Grisham, okt, KI

6

De eerste tempels, Ann Woodbury Moore,

okt, K16

Decor van de Rode Zee, aug, K10

Tekstenblok, Scott Sudbury, mei, KI

6

Toen en nu, Richard Latta, apr, K7

VEILIGHEID

Aantrekken], apr, 29

Geestelijke krokodillen, Boyd K. Packer, okt, 8

Gevaar! De valstrik van pornografie mijden,

okt, 12

Veliz, Heri Castro

Gered uit het duister, apr, 20

VERBONDEN (zie ook DOOP, TEMPELS

EN TEMPELWERK)

Heiligheid des harten, Bonnie D. Parkin,

nov, 103

Ons gezin door middel van onze verbonden tot

zegen zijn, Kathleen H. Hughes, nov, 106

Verborgen wiggen

Thomas S. Monson, jul, 19

VERGEVING fóe ook VERZOENING,

BEKERING)

De vrede in het koninkrijk, M. Russell Ballard,

jul, 98

Mijn broer vergeving schenken, Diosaflor

Temblor, mrt, 21

Ouderling Robert ]. Whetten, mei, K14

Verborgen wiggen, Thomas S. Monson, jul, 19

'Zalig de vredestichters', Russell M. Nelson,

nov, 39

'Zoals ik ben', Spencer J. Condie, mrt, K16

VERHALEN UIT HET NIEUWE
TESTAMENT
De barmhartige Samaritaan, mei, K9

De Farizeeër en de tollenaar, aug, K4

De goede herder, jun, K8

De Heiland gaat naar Jeruzalem, okt, K9

De jongen met een kwade geest, feb, K12

De rijke jongeling, sep, KI

2

De tien melaatsen, jun, K6

De verheerlijking op de berg, mei, KI

2

De verloren penning, mrt, K10

De verloren zoon, apr, K8

De wederkomst, dec, K9

Het penningske van de weduwe, okt, K12

Het verloren schaap, mrt, K8

Jezus geneest een blinde, feb, K14

Jezus vertelt drie gelijkenissen, mrt, K7

Jezus wekt Lazarus tot leven, sep, K14

Jezus zegent de kinderen, aug, K7

Verheug u in de zegeningen van de tempel

Dec, 33

VERLEIDING

Dat kan mij niet gebeuren, James E. Faust,

jul, 51

Geestelijke krokodillen, Boyd K. Packer, okt, 8

Gevaar.' De valstrik van pornografie mijden,

okt, 12

Onze Goliats overwinnen, Gordon B.

Hinckley, feb, 2

VERORDENINGEN (zie DOOP,

VERBONDEN, TEMPELS EN
TEMPELWERK)

Verrassingsactiviteit

Stacey A. Rasmussen, apr, K4

L I A H O N A
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VERZOENING (zie ook JEZUS CHRISTUS,

BEKERING)

De keus die dit sterfelijk leven mogelijk maakte,

Jess L. Christensen, aug, 38

Getuigen van de grote en heerlijke verzoening,

Neal A. Maxwell, apr, 6

Het plan van onze Vader, Christoffel

Golden jr., jan, 33

Mijn afgedwaalde kind liefhebben, aug, 26

O, vast als een rotssteen, Russell M. Nelson,

jul, 83

Onze vurigste hoop is in de verzoening, James E.

Faust, jan, 19

Opoffering brengt voort de zegen des hemels,

Robert K. Dellenbach, nov, 33

Verrassingsactiviteit, Stacey A. Rasmussen,

apr, K4

Voor uw welzijn, Richard C. Edgley, jul, 72

Video: 'Hier ben ik, zend mij'

Nov, 101

VLOEKEN (zie NORMEN)
Voel de liefde van de Heer

Bonnie D. Parkin, jul, 94

'Volg Mij'

Joseph B. Wirthlin, jul, 15

VOLHARDING (zie ook TEGENSPOED,

GEHOORZAAMHEID)
Als het leven moeilijk wordt, John B. Dickson,

mei, 28

In de boot blijven, Russell M. Nelson, mei, K2

Stap voor stap, Joseph B. Wirthlin, jan, 27

Volledige bekering maakt gelukkig

Richard G. Scott, jul, 26

Voor altijd samen

Vicki F. Matsumori, feb, K4

Voor altijd vrienden

Marvin J. Ashton, mei, 38

VOOR KLEINE VRIENDEN
Mijn gedenkboek, Lori Stevens, aug, K8

Wat zendelingen doen, sep, K6

Voor uw welzijn

Richard C. Edgley, jul, 72

VOORBEELD (zie ook ZENDINGSWERK)

Als deugdzame vrouw leven, mei, 25

Hoe kan ik mijn vrienden duidelijk maken dat

ik een christen ben? aug, 22

Houd de fakkel omhoog, Margaret D.

Nadauld, jul, 108

Mannen in wie de Geest van God woont,

L. Tom Perry, jul, 42

Mijn vriend en mededienstknecht: het voorbeeld

van Luan Felix da Silva, Claudio R. M.

Costa, sep, 14

Mijn vriend 'Milkshake', Robert Lee 'Rocky'

Crockrell, mei, 36

Oprechte vrienden, Henry B. Eyring, jul, 29

Pal staan, H. David Burton, jan, 75

Sta pal, Virginia U. Jensen, jan, 109



Voorbeelden ter navolging, Thomas S.

Monson, nov, 60

'Wees een voorbeeld', Thomas S. Monson,

jan, 115

Voorbeelden ter navolging

Thomas S. Monson, nov, 60

VOORBEREIDING
De beste generatie zendelingen, M. Russell

Ballard, nov, 46

Weldoeners voor onze medemensen, Spencer J.

Condie, jul, 48

VRAAG EN ANTWOORD
Hoe kan ïk mijn vrienden duidelijk maken dat

ik een christen ben? aug, 22

Ik ben vaak verdrietig. Wat kan ik doen om me

gelukkiger te voelen? okt, 22

Is het moreel gezien verkeerd om rijk te zijn in

een wereld met zoveel armoede? apr, 26

Waarom leren we in de kerk dat we pas mogen

uitgaan als we zestien zijn? dec, 22

Waarom zou ik optrekken met jongeren uit mijn

wijk als mijn vrienden buiten de kerk veel

aardiger zijn? jun, 22

Wat kan ïk doen als ik op school grove taal

hoor? feb, 25

VREDE (zie ook HEILIGE GEEST)

De tijd waarin we leven, Gordon B. Hinckley,

jan, 83

De vrede in het koninkrijk, M. Russell Ballard,

jul, 98

De vuurtoren in de haven van de vrede,

Howard W. Hunter, apr, 22

Vrij zijn van zware lasten, Richard G. Scott,

nov, 86

'Zalig de vredestichters', Russell M. Nelson,

nov, 39

Zwijg, wees stil, Thomas S. Monson, nov, 53

'Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn

talrijker'

Sharon G. Larsen, jan, 77

VREUGDE (zie GELUK)

VRIENDELIJKHEID

Alledaagse mensen, Maria Mabilia, oct, 44

De uitoefening van het priesterschap waardig,

Gordon B. Hinckley, jul, 58

Ieder een beter mens, Gordon B. Hinckley,

nov, 99

Vrienden in het nieuws

Mrt, KI

2

Vrienden in Vava'u

Janet Thomas, jun, 26

VRIENDSCHAP (zie ook BEGELEIDING)

Een nieuwe vriendin, Angie Bergstrom,

feb, K10

Hoe kan ik mijn vrienden duidelijk maken dat

ik een christen ben? aug, 22

Machtige vrienden in Nieuw-Zeeland, Shanna

Ghaznavi, aug, 8

Oprechte vrienden, Henry B. Eyring, jul, 29

Voor altijd vrienden, Marvin J.
Ashton, mei, 38

Vrienden in Vava'u, Janet Thomas, jun, 26

Waarom zou ik optrekken met jongeren uit mijn

wijk als mijn vrienden buiten de kerk veel

aardiger zijn? jun, 22

VRIENDSCHAP SLUITEN

Amberley en Jenneke Kurtz uit Wellington

(Nieuw-Zeeland) , Shanna Ghaznavi,

jun, K14

Vrij' rijn van zware lasten

Richard G. Scott, nov, 86

VRIJHEID (zie KEUZEVRIJHEID)

VROUWEN (zie ook ZHV)

Door de hemel gezonden,. James E. Faust,

nov, 110

Een gelovige vrouw, Margaret D. Nadauld,

nov, 73

Het is voor een man noch een vrouw goed dat

zij alleen zijn, Sheri L. Dew, jan, 13

Naastenliefde: de wereld veranderen, gezin voor

gezin, Anne C. Pingree, nov, 108

Rechtschapen vrouwen, M. Russell Ballard,

dèc, 34

w
Waar het uiteindelijk om gaat

Gordon B. Hinckley, aug, 2

WAARHEID
'Duidelijke, eenvoudige waarheid': jongemannen

en jongevrouwen passen de raad van de

profeet toe, sep, 16

O, vast als een rotssteen, Russell M. Nelson,

jul, 83

Pilaren van waarheid, Gordon B. Hinckley,

mei, 2

'Wees een voorbeeld', Thomas S. Monson,

jan, 115

'Waarom ben je zo anders?'

Juana Rivero de Gonzalez, sep, 34

Waarom leren we in de kerk dat we pas mogen

uitgaan als we zestien zijn?

Dec, 22

Waarom zou ik optrekken met jongeren uit

mijn wijk als mijn vrienden buiten de kerk

veel aardiger zijn?

Jun, 22

Waarom was mijn leven behouden?

Maria MacPherson, jun, 44

Walker, William R.

Ik ga daar waarheen Gij mij zendt, jul, 97

Wat ik ook doe

L. Clair Likes en Vanja Y. Watkins, okt, K14

Wat kan ik doen als ik op school grove taal

hoor?

Feb, 25
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Wat levert het mij op?

James E. Faust, nov, 19

Wat zendelingen doen

Sep, K6

Watkins, Vanja Y.

Uw tempel mooi en heilig, apr, K13

Wat ik ook doe, okt, K14

Weaver, Teresa

Nog een keer, mei, K6

Webb, Kimberly

'Ik ben het Licht van de wereld', dec, K4, KI

6

WEDERKOMST
De Vredevorst, Vicki F. Matsumori, dec, KI

2

De wederkomst, dec, K9

'Wees een voorbeeld'

Thomas S. Monson, jan, 115

Wees niet bevreesd

James E. Faust, okt, 2

'Weet Gij niet dat gij Gods tempel rijt'

Vicki F. Matsumori, mei, K14

Weet jij hoe je je moet bekeren?

Jay E. Jensen, apr, 14

Weldoeners voor onze medemensen

Spencer J. Condie, jul, 48

WERELDWIJDE KERK
Amberley en jenneke Kurtz uit Wellington

(Nieuw-Zeeland) , Shanna Ghaznavi,

jun, K14

De schat van El Dorado, Richard M. Romney

en Nestor Javier Passé, sep, 26

De stem van de profeten is de wereldwijde kerk

tot zegen, nov, 10

Gebiedszeventigen: 'Om in de ganse wereld

getuigenis van mijn naam te geven', Earl C.

Tingey, okt, 26

Guatemala: bouwen aan de toekomst, Don L.

Searle, mei, 40

Het wonderbaarlijke fundament van ons geloof,

Gordon B. Hinckley, nov, 78

Machtige vrienden in Nieuw-Zeeland, Shanna

Ghaznavi, aug, 8

Pal staan in Denemarken, Laury Livsey, mei, 20

Russisch duet, Swen Nielsen, okt, 46

Tonga: land van gelovigen, LaRene Porter

Gaunt, apr, 40

Vrienden in het nieuws, mrt, KI

2

Vrienden in Vava'u, Janet Thomas, jun, 26

WERKEN
Kom tot Zion! Kom tot Zionl, Keith B.

McMullin, nov, 94

Paden tot volmaking, Thomas S. Monson,

jul, 111

WHETTEN, ROBERT J. (over)

Ouderling Robert]. Whetten, mei, K14

Wickman, Lance B.

Maar indien niet, nov, 30

Wij wandelen in geloof

Gordon B. Hinckley, jul, 80



Wij zien op naar Christus

Gordon B. Hinckley, jul, 101

Williams, Brenda

Een verschrikkelijke dag, sep, 22

Wirthlin, Joseph B.

Het geloof van onze voorouders, jun, K2

Stap voor stap, jan, 27

'Waakt met Mij', jul, 15

Zal Hij geloof vinden op aarde? nov, 82

WIST JE?

Apr, 47; mei, 47; jun, 47; aug, 47; sep, 47;

okt, 47; dec, 47

Wondra, Johann A.

Hoop in Christus, dec, 16

WOORD VAN WIJSHEID

'Duidelijke, eenvoudige waarheid': jongemannen

en jongevrouwen passen de raad van de

profeet toe, sep, 16

'Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt', Vicki F.

Matsumori, mei, K4

Zwijg, wees stil, Thomas S. Monson,

nov, 53

Workman, H. Ross

Mor niet, jan, 98

z
Zal Hij geloof vinden op aarde?

Joseph B. Wirthlin, nov, 82

'Zalig de vredestichters'

Russell M. Nelson, nov, 39

Zavale, Filipe S.

De Liahona was mijn gids, okt, 34

Ze bidden en gaan

Thomas S. Monson, jul, 54

Ze zullen u liefhebben

LeGrand Richards, aug, 20

ZEDELIJKHEID (zie KUISHEID,

INTEGRITEIT, REINHEID)

ZEGENINGEN

Ons gezin door middel van onze verbonden

tot zegen zijn, Kathleen H. Hughes,

nov, 106

Opoffering brengt voort de zegen des hemels,

Robert K. Dellenbach, nov, 33

Tiende: een geloofstoets met eeuwige

zegeningen, Robert D. Hales, nov, 26

Zegeningen verkrijgen, Angel Abrea, mei, 9

Zegeningen verkrijgen

Angel Abrea, mei, 9

ZELFBEHEERSING

Dat kan mij niet gebeuren, James E. Faust,

jul, 51

Het zevende gebod: een schild, Neal A.

Maxwell, jan, 90

Nog een keer, Teresa Weaver, mei, K6

Onze daden bepalen ons karakter, Wayne S.

Peterson, jan, 96

Paden tot volmaking, Thomas S. Monson,

jul, 111

ZELFREDZAAMHEID

Aan de mannen van de priesterschap, Gordon B.

Hinckley, nov, 56

De tijd waarin we leven, Gordon B. Hinckley,

jan, 83

Kom tot Zion! Kom tot Zion! Keith B.

McMullin, nov, 94

ZENDINGSWERK (zie ook DOOP,

BEKERING, VOORBEELD)

Aan de mannen van de priesterschap, Gordon B.

Hinckley, nov, 56

Anderen over het evangelie vertellen, Dallin H.

Oaks, jan, 7

De beste generatie zendelingen, M. Russell

Ballard, nov, 46

De sprong, Walfre Ricardo Garrido, sep, 35

De teruggekeerde zendeling, L. Tom Perry,

jan, 87

De volgende stap doen, Jane Forsgren, mrt, 44

De zendingskaart van Sandy, Craig E. Moore,

sep, K8

Drie centavos, Joel B. Macariola, jun, 20

'Het veld is alreeds wit om te oogsten', Vicki F.

Matsumori, sep, K4

Ik ga daar waarheen Gij mij zendt, Dallin H.

Oaks, nov, 67

'Ik weet dat mijn Verlosser leeft', Francisca

Cristina Villar Rey, sep, 32

Machtige vrienden in Nieuw-Zeeland, Shanna

Ghaznavi, aug, 8

Ons cadeautje, Joshua DeMoux, dec, 32

Uit één zaadje, Rex Eugene Cooper, mei, 35

'Waarom ben je zo anders?' Juana Rivero de

Gonzalez, sep, 34

Wat ik ook doe, L. Clair Likes en Vanja Y.

Watkins, okt, K14

Wat zendelingen doen, sep, K6

Ze bidden en gaan, Thomas S. Monson,

feb, 54

Ze zullen u liefhebben, LeGrand Richards,

aug, 20

Zij bracht licht

Muriel Robinson, dec, 30

Zijn naam dragen

Raül Garcïa, okt, 43

Zijn niet alle tien rein geworden?

David B. Haight, nov, 24

Zijn we niet allemaal moeder?

Sheri L. Dew, jan, 112

Zimmerman, Sheryl

Naar het eind van de bewoonde wereld, jun, K4

ZION

Kom tot Zion! Kom tot Zion!, Keith B.

McMullin, nov, 94

'Zoals Ik ben'

Spencer J. Condie, mrt, K16

ZONDE (zie VERGEVING, BEKERING)

ZUSTERSHULPVERENIGING

Innerlijke kracht ontwikkelen, Mary Ellen W.

Smoot, jul, 13

'Met het oog op deze tijd', algemeen

ZHV-presidium, feb, 18

Video: 'Hier ben ik, zend mij', nov, 101

Voel de liefde van de Heer, Bonnie D. Parkin,

jul, 94

Zwijg, wees stil

Thomas S. Monson, nov, 53

LIAHONA
16



Tempelkaarten

In 2003 zitten er in iedere Kindervriend tempelkaarten.

Haal de kaarten uit het tijdschrift, plak ze op dik papier en

knip ze uit. Verzamel de kaarten om er altijd aan te denken

hoe belangrijk de tempels zijn.

Mt :

Idaho Falls-tempel (Idaho)

Op 23 september 1945

door president George Albert Smith ingewijd

Hamilton-tempel
(Nieuw-Zeeland)

Op 20 april 1958

door president David O. McKay ingewijd

lil

tMwm

Bern-tempel (Zwitserland)

Op 1 1 september 1955

door president David O. McKay ingewijd

Londen-tempel (Engeland)

Op 7 september 1958

door president David O. McKay ingewijd

Ogden-tempel (Utah)

Op 18 januari 1972 door president

Joseph Fielding Smith ingewijd

Provo-tempel (Utah)

Op 9 februari 1972 door president

Joseph Fielding Smith ingewijd (gebed door

president Harold B. Lee voorgelezen)

Los Angeles-tempel (Californië)

Op 11 maart 1956

door president David O. M : ewijd

Oakland-tempel (Californië)

Op 17 november 1964

door president David O. McKay ingewijd

Washington D.C.-tempel

Op 19 november 1974

door president Spencer W. Kimball ingewijd

>•••••<
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OP JEZUS
GAAN LIJKEN

Mama helpen
VINNY KEN MURAMATSU DE OLIVEIRA

Toen ik vijf was, had mijn moeder last van haar

rug en kon ze niet lang staan. Op een middag, na

het eten, gingen zij en mijn zusje van twee,

Dafne, even slapen.

Ik ging een videospelletje spelen— dat vind ik het

leukst. Toen ik het beste deel van het spel aan het spe-

len was, dacht ik ineens aan mijn moe-

der. Zij moest altijd het huis

schoonhouden. Nu deed

haar rug zo zeer. Ik vond

dat ik haar moest hel-

pen, als verrassing.

Ik hield op met

mijn spelletje. Ik

ging naar de keu-

ken, klom op een

stoel en ging afwassen.

Er moest veel afgewassen

worden, maar als ik de afwas deed, kon mijn moeder

wat langer slapen.

Ik was nog steeds aan het afwassen toen ik een hand

op mijn schouder voelde. Het was mijn moeder. Ze

vroeg wat ik aan het doen was. Ik zei dat ik haar wilde

helpen omdat ze zo'n rugpijn had, en ze begon te hui-

len. Ze zei dat ze het heel fijn vond dat ik haar wilde

helpen. Ze sloeg haar armen om me heen en zei dat

Jezus daar ook blij om was.

Ik had in het jeugdwerk geleerd dat we op Jezus

moeten gaan lijken. Ik had nooit goed begrepen wat ik

moest doen om op Hem te gaan lijken. Maar doordat ik

mijn moeder had geholpen, begreep ik dat de Heilige

Geest me het idee had gegeven dat mijn moeder hulp

nodig had. De Heilige Geest had me geholpen om op

Jezus te gaan lijken. #

Vinny Ken Muramatsu de Oliveira (9jaar) is lid van de wijk

Kariya, in de ring Okazaki (Japan).

:
*

*

:

:

i

:



VERHALEN UIT HET NIEUWE TESTAMENT

HET EERSTE
AVONDMAAL

Ieder jaar vierden de Joden het Pascha. Daardoor werden

ze eraan herinnerd dat God de Israëlieten lang geleden,

de tijd van Mozes, uit Egypte had bevrijd.

Exodus 12:27; Lucas 22:

7

Jezus en de twaalf apostelen hadden een plek nodig waar zij het paaslam konden eten. Daarom stuurde de Heiland

Petrus en Johannes op pad om een kamer voor te bereiden.

Lucas 22:8

DE KINDERVRIEND FEBRUARI 2003 11



Zij vonden een bovenzaal en maakten het paaslam klaar.

Lucas 22:9-13

Jezus en alle apostelen gingen ernaartoe en aten het

paaslam.

Lucas 22:14

Tijdens het eten gafJezus zijn apostelen voor het eerst

het avondmaal. Hij nam een stuk brood, zegende het en

brak het in stukken. Hij zei dat zijn apostelen van het

brood moesten eten.

Matteüs 26:26; Lucas 22:19

Jezus zei dat zij aan zijn lichaam moesten denken als zij

van het brood aten, en moesten gedenken dat Hij voor

hen zou sterven.

Matteüs 26:26; Lucas 22:19

12



Daarna deed Jezus wat wijn in een beker. Hij zegende de

wijn en Hij zei dat zijn apostelen ervan moesten drinken.

Matteüs 26:27

Hij zei dat zij aan zijn bloed moesten denken als zij van de

wijn dronken en moesten gedenken dat Hij voor de zon-

den van de mens zou bloeden en lijden.

Matteüs 26:28; Lucas 22:20

•-.'-
.

Jezus zei ook dat goddeloze mensen Hem wilden doden. Elf apostelen waren erg verdrietig. Zij hielden van de Heiland en

wilden niet dat Hij zou sterven. Jezus wist dat een van zijn apostelen, Judas Iskariot, de slechte mensen zou helpen.

Matteüs 26:2, 14-16, 21-25
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VERHALEN UIT HET NIEUWE TESTAMENT

ANDERE
LERINGEN
TIJDENS HET
LAATSTE
AVONDMAAL

Na het eten sprak Jezus met zijn apostelen. Hij zei dat de

mensen zouden weten dat zij discipelen van Hem waren

als zij elkaar liefhadden zoals Hij hen liefhad.

Johannes 1334

r-jfet; :,:

Hij zei dat als ze Hem liefhadden, ze zijn geboden zouden onderhouden. Hij beloofde hun de Heilige Geest, die hun alles

zou leren wat ze moesten weten. Hij zei dat de Heilige Geest hun alles zou ingeven wat Hij hun had geleerd.

Johannes 14:15-18, 26

14



Jezus zei dat Hij de ware wijnstok was. Zijn discipelen

waren de ranken die aan de wijnstok groeiden. Als er

geen goede vruchten aan de ranken groeien, worden ze

gesnoeid. Als een rank afbreekt, kunnen er geen vruch-

ten meer aan groeien. Maar als de ranken stevig aan de

wijnstok vast blijven zitten, worden ze gevoed.

Johannes 15:1-2

Jezus beloofde zijn apostelen dat zij ranken aan de goede

wijnstok zouden zijn als zij zijn geboden zouden onder-

houden. Hij zou ervoor zorgen dat zij sterk werden. Hun
vruchten— hun werken— zouden goed zijn. Maar als zij

Hem niet zouden volgen, zouden er geen vruchten aan

ze groeien.

Johannes 15:3-8

Ten slotte bad Jezus dat zijn apostelen zijn werk eensge-

zind zouden verrichten. Hij zei dat Hij één met de vader

was omdat Hij deed wat de Vader Hem had geboden. Hij

bad dat zijn discipelen de mensen geloof in Hem zouden

bijbrengen.

Johannes 17:1-4, 6, 20-23

Toen zongen Jezus en de apostelen een lofzang en gingen

ze op weg.

Matteüs 26:30
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Participatieperiode

Extra ideeën voor de
participatieperiode,

februari 2003

Jeugdwerkleidsters kun-

nen de volgende ideeën

gebruiken als aanvulling

op de participatieperiode

in deze uitgave van de Liahona. Voor de

les, de instructies en de activiteit die bij

deze ideeën horen, raadpleegt u 'Het

evangelie is hersteld' , op blz. 4 en 5 van

De Kindervriend in deze uitgave

.

1. Speel een spel om Geloofsarti-

kelen 1:1, 5, 8, 9 te leren, die over de

beginselen van de herstelling gaan.

Zet vóór de participatieperiode de

volgende woorden op afzonderlijke

blaadjes en doe die in een bakje: God,

eeuwige, Vader, Zoon, Jezus Christus,

Heilige Geest, profetie, oplegging,

handen, gezag, prediken, evangelie,

bedienen, verordeningen, Bijbel,

woord, vertaling, juist, Boek van

Mormon, geopenbaard, heerlijke, be-

langrijke, dingen, van, koninkrijk.

Zet deze woorden ook op het bord.

Geef ieder kind een potlood en een

blaadje dat in drie rijen en drie ko-

lommen is ingedeeld, met 'Wij gelo-

ven' in het middelste vakje. Lees de

genoemde geloofsartikelen voor en

wijs ondertussen op de belangrijke

woorden die op het bord staan. Laat

de kinderen acht woorden uitkiezen

en die in willekeurige volgorde in de

overgebleven vakjes op hun blaadje

zetten. Laat de kinderen het vakje

'Wij geloven' afstrepen. Haal een

woord uit het bakje. Laat de kinderen

het vakje op hun papier afstrepen als

dat woord erop voorkomt. Als een

kind drie afgestreepte vakjes op een

rij - horizontaal, verticaal of diago-

naal - heeft, steekt hij of zij de hand

op en zegt: 'Wij geloven'. Laat het

kind opstaan en een geloofsartikel

opzeggen. Zing tijdens het spel liedjes

of lofzangen. Moedig de kinderen aan

om hun papier mee naar huis te ne-

men en er tijdens de gezinsavond over

te vertellen.

2. Help de kinderen bij het ontwik-

kelen van hun getuigenis van het

Boek van Mormon door de informa-

tie op de titelpagina met ze door te

nemen. Stel vragen als: Wie heeft dit

verslag geschreven? Van welke platen

zijn de platen van het Boek van Mor-

mon overgenomen? Wie heeft dit ver-

slag vertaald? Laat dan een kind het

antwoord voorlezen zoals het op de

titelpagina staat. Geef uw getuigenis

dat Joseph Smith het Boek van Mor-

mon vertaald heeft van platen die de

engel Moroni hem had gegeven. Ver-

tel uit eigen ervaring iets over de

kracht van het Boek van Mormon.

Zing een lied of een lofzang over het

Boek van Mormon. Bespreek een

aantal verhalen uit het Boek van

Mormon door verschillende kinderen

de volgende teksten te geven: Lehi -

1 Nephi 2:1-17; Nephi - 1 Nephi 17;

Enos - Enos 1; Abinadi - Mosiah

11-17; Alma - Mosiah 17-18; Ko-

ning Benjamin - Mosiah 2-6; Alma

de jonge-Mosiah 27; Ammon-Alma

17-18; Hoofdman Moroni - Alma

45-46; Helaman - Alma 53-58; De

Lamaniet Samuël — Helaman 13—16;

Jezus zegent de Nephitische kinde-

ren-3 Nephi 17:11-25; Mormon-

Woorden van Mormon 1; Moroni-

Mormon 7-9; Moroni vertelt Joseph

Smith over de gouden platen - Ge-

schiedenis van Joseph Smith 1:27, 30,

33-34. Maak een tijdlijn langs de

muren van het lokaal door de volgen-

de data op de muren te hangen: 600

v.C.; 591 v.C.; 544-421 v.C; 160-148

v.C.; 148-147 v.C.; 124 v.C; 100-92

v.C; 90 v.C; 73 v.C; 64-63 v.C; 6-1

v.C; 34 n.Chr; 385 n.C; 400-421

n.C; 1823 n.C.

Zet deze data op afzonderlijke

blaadjes en doe die in een bakje. Leer

de kinderen hoe ze de j aartallen van

de gebeurtenissen in het Boek van

Mormon onderaan de bladzijden

kunnen opzoeken. Gebruik een bord

om uit te leggen hoe de data geschre-

ven worden, met de geboorte van

Christus als middelpunt van de data

v.C. en n.C. Geef de kinderen de tijd

om hun teksten in het Boek van Mor-

mon op te zoeken. Laat hen de jaar-

tallen van de gebeurtenissen opzoe-

ken. Laat een kind een jaartal uit het

bakje halen. Laat de kinderen die de

bijbehorende tekst hebben gekregen,

die onder de datum op de tijdlijn han-

gen. Laat hen dan in het kort het

verhaal vertellen en uitleggen hoe

onze hemelse Vader die mensen heeft

gezegend.

FEBRUARI 2003
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3. Zorg ervoor dat de kinderen be-

grijpen hoe belangrijk het is om ver-

bonden te sluiten en na te leven. Zet

op aparte strookjes papier vragen zo-

als de volgende over de verbonden

die we bij de doop, de bevestiging en

tijdens het avondmaal sluiten: Door

wie is Jezus gedoopt? Op welke leef-

tijd kunnen jullie gedoopt worden?

Wat beloof je als je van het avond-

maal neemt? Doe de strookjes in een

bakje. Zoek platen over de doop, de

bevestiging en het avondmaal op.

Laat de dirigente een lijstje opstellen

met liedjes over deze verbonden en

verordeningen om te zingen.

Teken een eenvoudig bordspel op

het bord (zie Onderwijzen — geen gro-

tere roeping [1999], blz. 173) met een

plaat van de Heiland aan de finish en

een uitgeknipt poppetje als pion. Be-

gin het spel door de kinderen LV

136:4 te laten opzeggen. Bespreek wat

het betekent om 'alle verordeningen

des Heren [te] gehoorzamen'. Leg het

doel van het spel uit: de pion door

gehoorzaamheid aan de verordenin-

gen op het goede pad houden door

een vraag te beantwoorden, een plaat

te raden of een liedje te raden. Als

een kind een vraag wil beantwoor-

den, haalt hij of zij een vraag uit het

bakje.

Zet de pion een plaats verder als de

vraag juist wordt beantwoord. Als hij

of zij het antwoord niet weet, laat

hem of haar dan iemand uitkiezen om

te helpen. Als het kind een plaat wil

raden, gaat hij of zij met het gezicht

naar de andere kinderen staan. Laat

de plaat aan de andere kinderen zien.

Laat het kind maximaal tien vragen

stellen die met ja of nee beantwoord

kunnen worden om te raden wat er

op de plaat staat. Zet de pion een

plaats verder als hij of zij heeft gera-

den wat er op de plaat staat. Als het

kind een liedje wil raden, luistert hij

of zij naar enkele noten die op de pia-

no gespeeld worden. Het aantal no-

ten dat gespeeld wordt, is dertien mi-

nus de leeftijd van het kind. Als het

kind goed raadt, mag hij of zij de pion

een plaats verder zetten en zingt ie-

dereen het lied.

Ga zo om de beurt door totdat de

pion de finish heeft bereikt. Bespreek

een aantal zegeningen die zij kunnen

ontvangen als ze de geboden onder-

houden en zich aan hun verbonden

houden. D

Nieuwe tempel

biedt leden een schat aan ervaringen

Ai
vanaf het moment dat bekend hebben velen de moeite genomen om
werd dat er een tempel voor de iets van die ervaringen op schrift te

leden in Nederland en België zou stellen.

worden gebouwd, is de nieuwe tem- Hieronder volgt een eerste selectie

pel voor talloze leden een bron van uit die ervaringen; een vervolg hier-

bij zondere ervaringen geweest. Voor- op is in 'Kerknieuws' van maart te

al na de open dagen en de inwijding verwachten.

De kleinste van de twee verzegelkamers in de Den Haag-tempel.

KERKNIEUWS
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HET BOEK MET DE GOUDEN

LETTERS

Mijn man en ik kregen op maan-

dag 19 augustus 2002 de gelegenheid

om mee te helpen in de tempel. In

principe maakte het niet uit wat ik

zou doen of waar ze mijn hulp nodig

hadden. Bij de indeling kreeg ik te

horen dat ik die dag als gastvrouw bij

de informatietafel mocht staan om

folders uit te delen en de mensen te

bedanken voor hun komst in de tem-

pel van de Heer. Ik voelde dat ik daar

als getuige van de Heer stond; de

Heilige Geest brandde in mijn hart

als ik met de mensen sprak.

Op een bepaald moment stond er

een mevrouw met haar kleindochter-

tje van een jaar of zeven bij de tafel.

De vrouw had vele vragen. Terwijl we

met elkaar spraken, trok het meisje

opeens haar oma aan de mouw. 'Oma,

oma ... ' 'Ik ben even in gesprek', zei

de oma. Een paar tellen later gebeur-

de het weer en de vrouw antwoordde

hetzelfde. Beleefd maakte ik het ge-

sprek met deze mevrouw af en draai-

de mij toen naar het meisje. Ik keek

in haar zuivere, grote ronde ogen en

vroeg haar wat zij zo mooi in de tem-

pel vond. Een beetje verlegen maar

toch doelbewust antwoordde zij: 'Ik

vind dat blauwe boek met gouden let-

ters zo mooi voor mijn mama.'

Op de tafel lag een exemplaar van

het Boek van Mormon. Ik liep naar

haar toe en ging op mijn hurken bij

haar zitten. Ontroerd vertelde ik haar

over Jezus Christus, hoeveel Hij van

ons allen houdt. Toen opende ik het

Boek van Mormon en las een stukje

voor uit 3 Nephi 17 en vertelde dat

Jezus zoveel van de kleine kinderen

houdt dat hij de kinderen zegende.

'En weet je,' zei ik, 'Jezus houdt ook

zoveel van jou! Als je oma het goed

vindt, mag je dit boek voor je moeder

en jou meenemen.' Weer keek het

meisje mij met haar grote, zuivere

ogen aan en antwoordde: 'Dat wil ik

wel, ik zal er goed voor zorgen'. Heel

blij liep ze de tempel uit met het Boek

van Mormon onder haar arm.

Al was ik er die dag alleen geweest

om met dat meisje te praten en van

Jezus Christus te getuigen, dan was

die dag goed geweest voor mij.

Franca Oostveen-Vemes

DE GEEST HIELP MIJ

Mijn echtgenote en ik hadden het

voorrecht en het genoegen om een

dag gids en gastvrouw in de tempel te

zijn. Aangezien ik die dag de enige

onder de gidsen was die Frans sprak,

mocht ik meteen drie groepen Fran-

staligen uit Frankrijk en Zwitserland

rondleiden. Ik was wat nerveus, aan-

gezien de kerkelijke termen in het

Frans vertalen niet zo gemakkelijk

was. Het was dan ook een fantastische

ervaring, te voelen dat de Geest het

van mij overnam en de woorden in

het Frans uit mijn mond deed

vloeien.

In een van de groepen die Ann en

ik rondleidden, zat er een dame die

zeer pijnlijke voeten had. Ze had al

Al vóór de inwijding van de tempel hebben velen de Geest gevoeld

celestiale zaal.
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De ingang van de tempel op een zeldzaam rustig moment.

twee uur in de rij gestaan; het was erg

druk die dag en het regende pijpen-

stelen. Ze was klein van gestalte en

vond enkel achter in de zaal een

plaatsje om de video te bekijken. Ze

wilde de blauwe overschoentjes niet

aandoen, kloeg constant over de gro-

te drukte, en deed nogal nors.

We boden haar een rolstoel aan,

die ze oorspronkelijk weigerde, maar

nadien toch aanvaardde, en we vroe-

gen een voltijdzendeling om die dame

door de tempel heen te begeleiden.

Toen gebeurde het grote wonder.

Haar hart werd geraakt door de sfeer

van het gebouw en, geleidelijk aan,

toen ik de rondleiding in de tempel

voortzette, merkte ik dat haar gelaats-

uitdrukking stukje bij beetje veran-

derde, en ze een rustige geest over

haar kreeg. Het was wonderbaarlijk

haar te zien genieten in de celestiale

kamer. Naderhand, toen we terug be-

neden waren en ik iedere bezoeker

van mijn groep persoonlijk bedankte

voor het bezoek, had ze tranen in de

ogen, en stelde honderduit en zeer

geïnteresseerd vragen over het evan-

gelie en de tempel.

Het was voor Ann en mij een ge-

weldig plezier om dit elf uur lang te

doen (het was ontzettend druk). Twee

dagen later liepen we nog op wolken.

Guy Goethals

DANKBAAR VOOR DEZE

GELEGENHEID

De opendeurdagen van de tempel

in Zoetermeer hebben mij de gele-

genheid gegeven om heel wat men-

sen naar de tempel te nemen. Ik ben

enig lid in onze ganse familie; ik had

al mijn familieleden via een kort

briefje uitgenodigd, en de respons

vond ik enorm fijn. Tien familieleden

konden meegaan. Het was ook fijn

om met mijn huisonderwijsgezinnen

in de tempel te zijn en de geest van

eenheid te voelen.

Als regionaal manager voor de

Genealogical Society of Utah in de

Benelux had ik alle archivarissen

uitgenodigd. De rijksarchivaris van

Antwerpen en departementsverant-

woordelijke voor Vlaanderen, de di-

recteur en het hoofd dienstverlening

van het Centraal Bureau voor Genea-

logie in Den Haag, de redacteur van

KERKNIEUWS
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het grootste genealogische tijdschrift

in Nederland, Genealogie, en een de-

legatie van het Nationaal Archief

Nederland kwamen naar de tempel

voor een speciale rondleiding. Zij

waren erg onder de indruk en zeer blij

dat ze de tempel konden bezoeken.

Zij waren vooral getroffen door de

individuele aandacht voor elke dode

apart.

Als leerkracht in de zondags-

schoolklas voor Russischtaligen

bracht ik ook een bezoek aan de tem-

pel met de dertien Russischspreken-

den uit onze wijk, zowel lid als niet-

lid. Toen deze groep er juist was,

kwam de bus met leden vanuit Kort-

rijk aan. Zij hadden ook een tiental

Russischsprekenden bij zich. Voorts

bleken er in de zaal nog enkele ande-

re Russischsprekenden te zijn. We
vonden, dankzij de goede diensten

van de begeleiders, ook een Engels en

Russisch sprekende zuster uit Rotter-

dam. Ik mocht toen een rondleiding

doen voor al deze mensen, terwijl

Tatiana alles vanuit het Engels naar

het Russisch vertaalde. Deze mensen

waren zeer opgetogen en dankbaar. Ze

hadden gedacht alleen een mooi

gebouw te zullen zien. Ze hadden

nooit verwacht dat ze in hun eigen

taal zouden toegesproken worden.

Enkelen onder hen besloten om vlug

terug te komen en zich voor hun

voorouders te laten dopen.

Ik ben dankbaar dat de tempel mij

de gelegenheid gaf om vele mensen

in korte tijd dichter tot Christus te



brengen en hen kennis te laten ma-

ken met het prachtige werk dat in

tempels verricht wordt.

Jean Huysmans

GEDOOPT NA DE OPEN DAGEN

Al een tijd werden de diensten van

onze wijk (Zoetermeer) bezocht door

een echtpaar met twee jonge kinde-

ren. Jaren geleden had een zendeling

hun een exemplaar van het Boek van

Mormon gegeven. Ze wilden toen

geen verder contact, maar het Boek

van Mormon bleef in de kast. Toen

een vriend hun een dik jaar geleden

het Boek van Mormon aanraadde,

was het antwoord: 'Dat hebben we al

lang'. Na wat gesprekken thuis over

het 'naar de kerk gaan' besloot Nico

de zendelingen te bellen, het nummer

stond in hun boek-van-mormon. Ver-

rast gaven de zendelingen het adres

van de kerk. Na een lange periode

van onderzoeken van de kerk, was

Nico er van overtuigd dat De Kerk

van Jezus Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen de ware kerk is.

Zijn vrouw Jolanda, die wat later ook

mee was gegaan met de twee kinde-

ren, had nog geen getuigenis.

Toen begonnen de open dagen van

de Den Haag-tempel. Met een groep

werd het echtpaar rondgeleid door de

tempel In de tempel voelden ze zich

innerlijk rustig en vredig. Jolanda

vroeg om bevestiging, in de tempel

voelde de Heer zo dichtbij. Het be-

zoek aan de celestiale kamer en de

verzegelkamer gaf haar een oneindig

President Hinckley spreekt de aanwezigen toe bij de hoeksteenceremonie.

Achter hem (rechts op de foto) president en zuster Hillam, alsmede president

en zuster Tobler.

gevoel van eeuwige vrede.

Aan het eind van de rondleiding

prezen ze broeder Springer, de bouw-

coördinator, met het fraaie resultaat

van de tempelbouw. Hij zei: 'Ik zie

jullie bij de inwijding ... je bent ei-

genlijk al lid, maar alleen nog niet

gedoopt. Maar daar hebben jullie nog

3 weken de tijd voor.'

De zondag voor de inwijding van

de tempel is het echtpaar gedoopt . .

.

op hun trouwdag, 1 september. Vol-

gend jaar hopen zij hun trouwen met

de verzegeling van hun huwelijk in de

tempel te vieren.

Erik van Eeden

WAAROM ZOUDEN WE ERHEEN

GAAN?

Toen wij in het jaar 2000 voor het

eerst onze familie in Amerika bezoch-

ten, hoorden we al gauw dat er in

Nederland een tempel werd gebouwd.

Wanneer die klaar zou zijn, moesten

we vooral de gelegenheid gebruiken

om die van binnen te bekijken. Maar

- hoewel ik in 1953 was gedoopt, was

ik al meer dan dertig jaar niet actief

in de kerk. En mijn vrouw, Ans, had

wel belangstelling voor het geloof dat

ze dankzij mijn familie leerde kennen,

maar het kwam nog niet bij haar op

om zich te laten dopen. Waarom

President Hinckley zwaait naar de omstanders bij de hoeksteenceremonie.

Links van hem staan zuster en ouderling Hillam.

FEBRUARI 2003

n



Op sommige tijden was de belangstelling voor de tempel zo groot, dat de bezoekers in de rij stonden om aan een

rondleiding deel te nemen.

zouden we dan de moeite nemen om

helemaal vanuit Lauwersoog naar

Zoetermeer te reizen om die tempel

te zien?

Sindsdien is er veel veranderd. Op

20 juni 2002 doopte ik Ans in de kerk

in Groningen; sindsdien hebben we

veel zegeningen ervaren. We moch-

ten de uitzending van de inwijding

van de Nauvoo-tempel bijwonen. En

op 28 augustus gingen we in een volle

dubbeldeks bus mee naar de open da-

gen in Zoetermeer.

Een bijzondere geestelijke ervaring

hadden we die dag nog niet, maar hoe

anders was dat anderhalve week later,

toen we zo gezegend waren om bij de

inwijding te zijn! We hadden het

voorrecht om de inwijdingsdienst in

de grote verzegelkamer te volgen -

vlak naast de celestiale zaal, dus heel

dichtbij de profeet. Dat hebben we

gevoeld! President Hinckley heeft

ons tot tranen toe geroerd. Wat een

bijzonder mens, wat een uitstraling

van de Geest, wat een vitaliteit! Wie

praat er dan nog over leeftijd? De

Geest was zo duidelijk aanwezig dat

ik dat heel sterk heb gevoeld. Tot

meer dan een uur na de dienst was ik

nog niet in staat om ook maar met

een woord over mijn ervaringen te

spreken. Intussen hebben we een genis is geweldig gegroeid. We zijn

tempelaanbeveling om voor de doden dankbaar, en vastbesloten om weer

te mogen worden gedoopt, en we naar de tempel te gaan zodra Ans

kunnen haast niet wachten om weer haar begiftiging kan ontvangen. D
naar Zoetermeer te reizen. Ons getui- Thijs Dorenbosch

Ervaringen van een medewerker aan
de open dagen van de Den Haag-tempel

Na mijn aanmelding als vrijwilliger woensdag 21 augustus, donderdag 22

bij de open dagen van de Den augustus en vrijdag 23 augustus te

Haag-tempel kreeg ik de uitnodiging vervoegen bij broeder Kleijweg, de

om mij op dinsdag 20 augustus, ringpresident, die de leiding had

Bezoekers van de open dagen verlaten de ontvangstruimte in het

souterrain.
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De volle parkeerplaats bij de tempel v/as een normaal beeld tijdens de open dagen.

over het vrijwilligerswerk. Op die

dagen zou ik 's middags en 's avonds

assisteren bij de ontvangst van de

bezoekers.

De eerste dag werd me gevraagd om

de zendelingen in het souterrain te

helpen. Dat betekende zendingswerk

doen! Ik hoorde vele positieve reac-

ties. Zo was er een man die me vroeg:

hoe word je nu eigenlijk lid van uw

kerk? Het verbaasde mij dan ook nau-

welijks dat hij er de volgende dag

weer was. De tweede dag mocht ik bij

de plastic overschoentjes staan. Het

was hard werken, want die dag kwa-

men er voor het eerst meer dan twee-

duizend mensen. Ze kwamen soms

met bussen vol. De broeder die de

bezoekers telde, kon de mensen haast

niet bijhouden.

Interessant was het, te zien wat ver-

schillende bezoekers voor het verla-

ten van de tempel op een kaartje

schreven:

• Heel mooi en indrukwekkend.

• Ik ben zeer onder de indruk, een

grote belevenis!

• Mooi, puur, fijn dat ik de kans

kreeg om dit te zien.

• Ik vind het een prachtige tempel,

hij straalt heel duidelijk de rijkdom

van reinheid, vriendelijkheid en

verbintenis uit.

• Een visuele meditatie.

• Een schitterend gebouw, heel mooi

afgewerkt.

• Overweldigend om heel even toch

dicht bij God te zijn.

• Prachtige omgeving om je met het

hiernamaals bezig te houden,

vriendelijke mensen.

• Een warme ontvangst, prima geor-

ganiseerd, een prachtige tempel!

• De strekking van de leer van de

kerk is uitstekend, want er bestaat

grote liefde en eerbied voor het-

geen God geschapen heeft.

• Zeer gastvrij

.

• Indrukwekkend! Ik zou het Boek

van Mormon wel eens door willen

lezen.

De derde dag was ik begroeter bij

het souterrain, dus bij de ingang. Het

viel mij op dat de mensen mij, wan-

neer ze weggingen, allemaal bedank-

ten. Ik had hen alleen maar welkom

geheten! De verscheidenheid van de

mensenstroom viel mij hier op. Voet-

balsupporters (FC Den Haag), sata-

nisten, buurtbewoners, ze kwamen al-

lemaal. Enkele jongelui gingen zelfs

alleen weg als ze een Boek van Mor-

mon kregen! 's Avonds, toen ik klaar

was, stond een jongeman eenzaam

naar de tempel in het donker te kij-

ken. Ik herkende hem als bezoeker, en

hij had een paar vragen . . . Anderhalf

uur later scheidden onze wegen. Een

fantastische ervaring rijker, deed ik

die nacht geen oog meer dicht van

ontroering.

De laatste middag werd ik inge-

deeld als wachter in de celestiale ka-

mer. Na een korte meditatietijd

mochten de mensen hier verder gaan.

Iedereen toonde grote eerbied bij het

betreden van deze ruimte. Ik zag ook

een vrouw die daar met tranen in de

ogen haar gebed deed.

Die bijzondere, fijne dagen in de

tempel, had ik niet willen missen.

Aan het einde voelde ik, wat een van

de bezoeksters tegenover een gast-

vrouw onder woorden had gebracht:

'Ik heb het gevoel dat ik thuis geko-

men ben.' D
Jan Weening
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IN HET ZENDINGSVELD

BELGIË

Miriam Otto

Mission beige de Bruxelles

87, Blvd. Brand Whitlock

B-1200 Brussel

CANADA
Armin Panhuyzen
Canada Calgary Mission

6490 Fisher Rd SE Ste 122

Calgary, Alberta T2H 0W3
Canada

Vincent Noot
Canada Vancouver Mission

8440 Williams Rd.

Richmond, B.C.

V6Y 2X4, Canada

DUITSLAND

Willy Muntinga-Decker

Frankfurt'Tempel

Talstrasse 10

D-61381 Friedrichsdorf

ENGELAND

Paul Gerrits

Joey Hooyenga
England Birmingham Mission

187 Penns Lane

Sutton Coldfïeld

West Midlands

B76 1JU, Engeland

Mark van der Donk
Daniël Vels

England Manchester Mission

Trafalgar House
110 Manchester Road

Altrincham, Cheshire

WA14 1NU, Engeland

Lesley Wieling

Christopher Weening
England London South Mission

The London Temple

Westpark Road
Newchapel, Surrey

RH7 6NB, Engeland

Daniël Hansens

Jelle Hofstee

Mark Kleijweg

Micha Vermeer
England Leeds Mission

Lister House, Lister Hill

Horsforth, Leeds,

Yorkshire,

LSI 8 5AZ, Engeland

Rolf en Thea van der Put

Farm Management Company
6 Oulsam Drove

Feltwell, Norfolk IP26 4EL
Engeland

GRIEKENLAND
Richard Sleegers

Jasper Roelofsen

Athens Greece Mission

Panayias Eleftherotrias 9

145 63 Kifissia, Athene

Griekenland

PORTUGAL
Carla Fariq

Portugal Porto Mission

Rua de Amalia Luazes 23 sala 7

4200-052 Porto, Portugal

VENEZUELA
Daniël Westra

Venezuela Caracas Mission

50 East North Temple Street

Sak Lake City

Utah 84150-001, USA

VERENIGDE STATEN

Robert Dallinga

Nevada Las Vegas West Mission

7656 W Sahara Ave, Ste 140

Las Vegas NV 89117, USA
Raphael Gout
Jurgen Hoole

Utah Provo Mission

2500 N University Ave Ste 100

Provo, Utah 84604, USA
Heidi Dhondt
Kim van Veluwsen

Temple Square Mission

P.O. Box 112110

Salt Lake City

Utah 84147-2110, 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
Geert Verhaegen

Bart van Wermeskerken
Zendingsgebied West-lndië

P.O. Box 2932

Paramaribo, Suriname

Joachim Arts

Ruben Jongejan

Thomas Vlainic

West Indies Mission

P.O. Bag 543, Valsayn, Trinidad

West Indies

Nieuwe zendelingen

\lSIm

Naam: Dayenne Gerrits

Unit: Zwolle (ring Apeldoorn)

Zendingsgebied: Leipzig (Duitsland)

Opleidingsinstituut: Preston (Engeland)

Aanvang zending: 18 september 2002

Naam: Stefaan Cannoodt

Unit: Antwerpen 2

Zendingsgebied: Baltische staten

Opleidingsinstituut: Provo (Utah)

Aanvang zending: 2 december 2002

Naam: Jeffrey Kleijweg

Unit: Alkmaar (ring Den Haag)

Zendingsgebied: Brussel

Aanvang zending: 14 januari 2003

Ga je op zending?

Stuur ons dan je naam, het zendingsgebied, uit welke wijk

of gemeente je komt, de plaats van het opleidingsinsti-

tuut, wanneer je zending begint, het adres van het zen-

dingskantoor en een goede pasfoto! Stuur die liefst zo snel

mogelijk na ontvangst van de zendingsoproep, want het

duurt ongeveer 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 liefst in een envelopje of tussen kartonnetjes

opsturen, niet met lijm, plakband, nietjes of paperclips

vastmaken!

Familieleden van zendelingen

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

we adres door aan de nieuwsredactie. Anders blijft het

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

X
u
f—

O
<
LU
au
<
<
COL
\—

z
u

O
3

O
CN

00
r>
00

KERKNIEUWS
16



HUISBEZOEKBOODSCHAP
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Vervaardig elk noodzakelijk

voorwerp

Zoek met een gebed in het hart

uit deze boodschap de teksten

en leringen uit die tegemoet

komen aan de behoeften van de

zusters die u bezoekt. Vertel over

eigen ervaringen en geefuw getuige-

nis, en nodig de zusters die u bezoekt

uit om dat ook te doen.

LV 88:

1

1 9: De Heer gaf de heiligen

die de Kirtland-tempel aan het bou-

wen waren de raad die ook nu van

toepassing is als we rechtschapen wil-

len leven en een rechtschapen gezin

willen stichten: 'Vervaardigt elk nood-

zakelijk voorwerp.'

Hoe bepalen we wat 'noodzakelijk'

is als we onszelf en ons gezin

voorbereiden?

Ouderling Dallin H. Oaks van het

Quorum der Twaalf Apostelen heeft

gezegd: 'Christus

sprak over prioritei-

ten toen Hij zei:

-//jA
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"Streef niet naar wereldse zaken, maar

bouw eerst het koninkrijk van God en

zijn gerechtigheid op, en al het

andere zal u gegeven worden" (BJS,

Matteüs 6:38). Eerst het koninkrijk

van God opbouwen betekent dat God

en zijn werk onze eerste prioriteit

zijn. Het werk van God is de onsterfe-

lijkheid en het eeuwige leven van de

mens tot stand te brengen (zie Mozes

1:39), en alles wat daarmee te maken

heeft op het gebied van geboorte,

opvoeding, onderwijs en verzegeling

van de kinderen van onze hemelse

Vader. Al het andere is minder belang-

rijk.' ('Focus en prioriteiten', Liahona,

juli 2001, blz. 100-101.)

Patricia T. Holland, voormalig

raadgeefster in het algemeen jonge-

vrouwenpresidium, heeft gezegd:

'Op een heldere, prachtige dag keek

ik uit over het meer van Galilea. Ik

sloeg mijn Bijbel open zocht het ver-

slag op in Lucas van Marta, een vrouw

die zich net als ik 'druk over vele din-

gen' maakte. Maar in plaats van de

woorden op de bladzijde, meende ik

de volgende woorden met mijn ver-

stand te zien en met mijn hart te

horen: "Pat, Pat, gij maakt u bezorgd

en druk over vele dingen." Terwijl ik

las, werd ik aangegrepen door de

macht van zuivere, persoonlijke open-

baring: "Maar weinige zijn nodig, of

slechts één." (Zie Lucas 10:38-42.) (...)

'Het was alsof onze liefdevolle

Vader in de hemel me influisterde: "Je

hoeft je niet zoveel zorgen te maken.

Het enige wat nodig is— het enige

wat werkelijk nodig is— is je blik op

mijn Zoon gericht te houden."

'"Leer van Mij," leek Hij te zeggen,

"en luister naar mijn woorden; wan-

del in de ootmoed van mijn Geest, en

in Mij zult gij vrede hebben" (LV

19:23).' (Zie 'Maar één ding is nodig',

De Ster, maart 1988, blz. 35).

Hoe kunnen we verwarring vermij-

den als we onszelf en ons gezin

voorbereiden?

Ouderling Richard G. Scott van

het Quorum der Twaalf Apostelen

heeft gezegd: 'Er zijn plaatsen die

heilig en vredig zijn, waar het gemak-

kelijker is om de leiding van de

Heilige Geest te onderkennen. De

tempel is zo'n plek. Kies een vredige,

stille plek waar u zich zo nu en dan

kunt terugtrekken om diep na te den-

ken en laat de Heer de richting van

uw leven aangeven. Ieder van ons

dient van tijd tot tijd te controleren of

we nog op koers liggen. Doe uw
voordeel met de volgende inventari-

satie, en wacht daar niet te lang mee:

'Waaraan geef ik de hoogste prio-

riteit op aarde?

'Hoe gebruik ik de mij toegewe-

zen tijd? Gebruik ik die tijd om
mijn hoogste prioriteiten goed na te

streven?

'Is er iets waarvan ik weet dat ik

het niet zou moeten doen? Zo ja,

dan zal ik mij bekeren en er nu

mee ophouden.

'Schrijf op een rustig moment uw

antwoorden op. Analyseer ze. Breng

noodzakelijke veranderingen aan.

'Doe het belangrijkste eerst.' ('Het

belangrijkste eerst', Liahona, juli

2001, blz. 9.)

:
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'Laat los en gij zult losgelaten worden' (Lucas 6:37).

Èvml

Als we begrijpen dat we

onze hemelse Koning

veel verschuldigd zijn,

wordt de deur geopend

voor de gaven bekering

en vergeving.

OUDERLING CECIL 0. SAMUELSON JR.

van het Presidium der Zeventig

De Heiland wil dat wij zijn vrede voe-

len. Hij heeft gezegd: 'Vrede laat Ik

u, mijn vrede geef Ik u; (. . .) Uw hart

worde niet ontroerd of versaagd' (Johannes

14:27). In deze moeilijke tijden verzekert de

volgende lofzang ons:

Zoet is de vrede van het evangelie

Voor hen die naar de waarheid zoeken.

Zij ontvangen verlichting en begrip

En hun perspectiefwordt verruimd. l

Er is misschien veel om ons druk over te

maken, en we hebben misschien veel reden

om ons zorgen te maken. Toch heeft presi-

dent Spencer W. Kimball (1895-1985)

gezegd dat gemoedsrust en de leer van de

Heiland over vergeving onafscheidelijk met

elkaar verbonden zijn: 'De essentie (. . .) van

vergeving is dat de verontruste, rusteloze,

gefrustreerde en misschien gekwelde ziel

gemoedsrust ontvangt.'2

In Lucas staat een verhaal uit het leven

van de Heiland waaruit de gemoedsrust

blijkt die de Heiland verleent als we van

Hem vergeving ontvangen (zie Lucas

7:36-50). Jezus was bij de Farizeeër Simon

thuis uitgenodigd om te komen eten. Een

vrouw die als zondares bekend stond,

hoorde datjezus daar was en kwam er met

mirre naartoe. Terwijl Jezus voorover op een

bank leunde en zijn voeten bij de tafel van-

daan lagen, kwam de vrouw achter Hem
staan en waste met haar tranen zijn voeten.

Ze droogde ze met haar haren af, kuste ze

en zalfde ze met de mirre. De gastheer vond

datjezus dit niet van die zondares had

mogen accepteren. Jezus antwoordde met

een van zijn aangrijpendste lessen over

bekering.

Hij vertelde het verhaal van een schuldei-

ser en twee schuldenaars. De een was hem

tien keer zoveel schuldig als de ander. Ze

konden allebei hun schuld niet afbetalen, en

de schuldeiser schold hen beiden de schuld

kwijt. De Heiland vroeg: 'Wie van [de schul-

denaars] zal [de schuldeiser] dan het meest

liefhebben?' (Lucas 7:42.) Simon ant-

woordde dat de schuldenaar met de groot-

ste schuld hem waarschijnlijk het meest zou

liefhebben.

Jezus vergeleek toen het gebrek aan zorg

en gastvrijheid van zijn gastheer met wat de

vrouw voor Hem had gedaan. De Meester

wilde dat Simon zichzelf in het verhaal als de

schuldenaar zou herkennen die minder

schuld had, en de vrouw als de schuldenaar

die meer verschuldigd was. Jezus
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bekrachtigde dat door te zeggen: 'Daarom

zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al

waren zij vele, want zij betoonde veel liefde;

maar wie weinig vergeven wordt, die betoont

weinig liefde' (Lucas 7:47).

Jezus richtte zich toen tot de vrouw. Hij

keek haar aan en gaf haar zijn vrede met de

woorden: 'Uw zonden zijn u vergeven. (. . .)

Uw geloof heeft u behouden, ga heen in

vrede' (Lucas 7:48, 50).

We weten niet wat voor overtredingen

deze vrouw begaan had, maar we kunnen

ons wel de dankbaarheid, vreugde en

gemoedsrust voorstellen die ze op dat

moment gevoeld moet hebben.

Vrede in Christus

We moeten bij de Heiland zijn voor vrede

en vergeving, en niet op de wijsheid van de

wereld vertrouwen. U kunt zich misschien

het verhaal herinneren van de verlamde man.

(Zie Matteüs 9:1-8; Marcus 2:1-12; Lucas

5:17-26.)

De Heiland was in Kafarnaüm en predikte

in een overvol huis. Vier mannen hadden

hun verlamde vriend op een matras bij zich,

in de hoop datjezus hem zou genezen.

Omdat het huis zo vol was, droegen ze hem

het dak op. Ze maakten een opening in het

dak en lieten hem voorzichtig zakken totdat

hij in dezelfde ruimte als Jezus was. Jezus

was niet geïrriteerd door deze onderbreking,

maar Hij was onder de indruk van hun grote

geloof. Hij zei krachtig en openlijk tegen de

zieke man: 'Houd moed, mijn kind, uw zon-

den worden vergeven' (Matteüs 9:2). En in

de Bijbelvertaling van Joseph Smith staat ook

dat Hij hem aanmoedigde om niet meer te

zondigen.

Terwijl de man nog op zijn matras lag,

Jezus gafeen

van zijn

aangrijpendste

lessen over vergeving

toen Hij zei: 'Haar

zonden zijn haar

vergeven, al waren

zij vele, want zij

betoonde veel liefde;

maar wie weinig

vergeven wordt, die

betoont weinig

liefde.

'
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dachten sommige schriftgeleerden en Farizeeën dat Jezus

aan godslastering schuldig was. Hij confronteerde hun

ongeloof door te vragen of er meer macht nodig is om
zonden te vergeven dan om zieken te genezen. De

Heiland zei dat zijn luisteraars zouden weten 'dat de Zoon

des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven'

(Matteüs 9:6).

Jezus richtte zich toen tot de verlamde man en zei: 'Sta

op, neem uw matras op en ga naar uw huis' (Marcus 2:11).

Hij stond onmiddellijk op en deed wat hem geboden was.

De mensen die klaagden en kritiek leverden, konden niet

om dit onmiskenbare wonder en de duidelijke gevolgen

daarvan heen: Jezus had de macht om zonden te vergeven.

En we kunnen goede 'moed' of gemoedsrust ontvangen als

we weten dat onze zonden daadwerkelijk door Hem zijn

vergeven.

Anderen vergeven

Toen de Meester zijn discipelen leerde wat zij moesten

doen als zij gekrenkt waren of als iemand tegen hen

gezondigd had (zie Matteüs 18:15-35), leek het wel of zij

een nieuwe leer hoorden. 'Indien uw broeder zondigt, ga

heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u

luistert, hebt gij uw broeder gewonnen' (Matteüs 18:15).

De woorden van de Heiland over het vergeven van ande-

ren vereiste een aanzienlijke aanpassing. Zij waren opge-

groeid met het beginsel 'oog om oog' (Matteüs 5:38; zie

Leviticus 24:20). Petrus, die zeker wilde weten of hij het

goed had begrepen, vroeg: 'Here, hoeveel maal zal mijn

broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot

zevenmaal toe?' (Matteüs 18:21.) Petrus was zich waar-

schijnlijk bewust van de rabbijnse vereiste dat de overtre-

der de eerste stap moest nemen om een probleem op te

lossen en dat de gekrenkte persoon slechts twee tot drie

maal hoefde te vergeven.3

'Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe,

maar tot zeventig maal zevenmaal' (Matteüs 18:22). Met

andere woorden, er mogen geen beperkingen, in aantal

of anderszins, op onze vergeving van anderen geplaatst

worden.

De Heiland vertelde zijn discipelen toen een gelijkenis,

zodat zij de les dat wij iedereen moeten vergeven beter

zouden kunnen begrijpen, onthouden en toepassen. (Zie

Matteüs 18:23-32). Hij beschreef een koning die wilde

afrekenen met de slaven die hem iets verschuldigd waren.

De eerste slaaf was hem tienduizend talenten schuldig,

wat tegenwoordig waarschijnlijk miljoenen euro's zou zijn.

De slaaf was niet in staat om zijn schuld af te betalen,

daarom gaf de koning opdracht om hem en zijn gezin als

slaaf te verkopen. De slaaf smeekte om tijd en geduld, en

beloofde alles te zullen betalen. De koning was onder de

indruk van zijn oprechtheid en werd door medelijden

bewogen. Hij schold hem zijn grote schuld kwijt. De slaaf

viel op zijn knieën en aanbad zijn koning,

De slaaf die zojuist de barmhartigheid en vergevensge-

zindheid van zijn koning had ervaren, ging onmiddellijk

naar een medeslaaf toe die hem honderd schellingen

schuldig was, wat tegenwoordig een klein bedrag zou ver-

tegenwoordigen. Grof eiste hij onmiddellijke betaling.

Toen de medeslaaf om tijd en geduld smeekte, was de eer-

ste slaaf niet bereid om hem te verlenen wat hijzelf zojuist

van de koning had ontvangen. Hij liet zijn medeslaaf in de

gevangenis werpen totdat hij zijn schuld zou betalen.

Deze gevoelloze daad werd door de andere slaven opge-

merkt en zij brachten verslag uit aan de koning. 'En zijn

meester werd toornig en gaf hem in handen van de folte-

raars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald heb-

ben.' En daar voegde Jezus aan toe: Alzo zal ook mijn

hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broe-

der, van harte vergeeft' (Matteüs 18:34-35).

Wie zich als discipel van de Meester beschouwt, moet

begrijpen dat wij, net als de eerste slaaf, een grote schuld

bij de hemelse Koning hebben voor de vele gaven die wij

van Hem hebben ontvangen. Als we dat begrijpen, wordt

de deur geopend van de gaven bekering en vergeving. Het

behoud van deze gaven is afhankelijk van de manier

waarop wij anderen vergeven. De Heiland heeft gezegd:

'Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid

geschieden' (Matteüs 5:7). En: 'Met het oordeel, waarmede

gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden' (Matteüs 7:2).

Anderen vergeven houdt echter niet in dat wij hun

gedrag of overtreding goedkeuren. Er zijn in feite veel

overtredingen en gedragingen die duidelijk veroordeeld

moeten worden. Maar zelfs in dergelijke omstandigheden

moeten wij de zondaar vergeven. 'Laat los [vergeef] en gij

zult losgelaten [vergeven] worden' (Lucas 6:37).
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Alle zonden, behalve één

De Heiland heeft duidelijk gezegd dat we

door zijn heilig zoenoffer, en afhankelijk van

onze bekering, voor alle zonden vergeving

kunnen ontvangen, behalve voor wat Hij 'de

lastering van de Geest' noemt (Matteüs

12:31; zie ook Marcus 3:28-29). De profeet

Joseph Smith heeft over dit onderwerp

gezegd: 'Jezus zal iedereen verlossen,

behalve de zonen des verderfs. Wat moet

iemand doen om de onvergeeflijke zonde te

begaan? Hij moet de Heilige Geest ontvan-

gen, de hemelen moeten zich voor hem ope-

nen, hij moet God kennen, en dan tegen

Hem zondigen.'4

Aldus verzekert de Heiland ons dat 'alle

zonden aan de kinderen der mensen verge-

ven zullen worden' (Marcus 3:28), als we ons

bekeren, want het was de opdracht van de

Heiland om bekering te prediken. (Zie

Mosiah 26:29-30).

De gave van vergeving

De Heiland heeft zijn discipelen op twee

verschillende momenten geleerd dat zij om
vergeving van hun zonden en schulden

moesten bidden. Ook wij moeten laten zien

dat onze gebeden oprecht zijn door de men-

sen te vergeven die ons iets aangedaan heb-

ben. Hij gebood hun als volgt te bidden:

'Vergeef ons onze schulden [fouten]
,
gelijk

ook wij vergeven onze schuldenaren [hen

die ons iets aangedaan hebben] ' (Matteüs

6:12). En: 'Vergeef ons onze schulden, want

ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets

schuldig is' (Lucas 11:4). In deze leer beslo-

ten is de rechtstreekse verbinding tussen

smeken om vergeving en onze inspanningen

om ons van al onze zonden te bekeren.

Willen we vergeving schenken en verge-

ving ontvangen, dan moeten we erkennen

dat, ondanks de vergoeding die we kunnen

ontvangen of verschaffen, onze inspanningen

en die van anderen onvoldoende zijn om aan

de vereisten van eeuwige gerechtigheid te

voldoen. Hoe is ware vergeving dan mogelijk?

Paulus schreef aan de Efeziërs: in Christus

'hebben wij de verlossing door zijn bloed, de

vergeving van de overtredingen, naar de rijk-

dom zijner genade' (Efeziërs 1:7).

De zegeningen die uit de gave van vergeving

voortkomen, zijn talrijk. De belangrijkste is

gemoedsrust. De Heiland wil dat wij zijn vrede

voelen. Hij zei: Vrede laat Ik u, mijn vrede geef

Ik u; (. . .) Uw hart worde niet ontroerd of ver-

saagd' (Johannes 14:27). Als wij anderen verge-

ven en door Jezus Christus vergeven worden,

begeven wij ons dichter tot Hem en op het pad

dat naar het eeuwige leven leidt.

NOTEN
1. Hymns, nr. 14.

2.The Miracle ofForgiveness (1969), blz. 363-

3. Zie James E. Talmage,/esws the Christ, derde editie

(1916), blz. 391-393.

4. Teachings of the ProphetJoseph Smith, samengesteld

door Joseph Fielding Smith (1976), blz. 358.

Toen de

vrienden van

een verlamde

hem in de kamer

lieten zakken waar

Jezus was, leerde

de Heiland zijn

luisteraars dat Hij

de macht had om

te vergeven. Hij zei

krachtig: 'Houd

moed, mijn kind,

uw zonden worden

vergeven.

'

LIAHONA FEBRUARI 2003 29



w

De
gelijkenis

van het ~|

zaad
dat in het

geheim groeit

OUDERLING WILFREDO R. LOPEZ
een van de gebiedszeventigen

M

In de gelijkenis van de

Heiland zaait de zaaier

met geloof en oogst hij

met vreugde.

ijn grootvader was agrariër. Toen ik

nog vrij jong was, hielp ik hem

altijd met ploegen en zaaien. Ik

keek altijd graag naar hem als hij de dieren

klaarmaakte en ze voor de eg en de ploeg

spande. 'Waar gaan we vandaag zaaien?'

vroeg ik altijd. 'Daarginds', zei hij dan.

Hij wist altijd goed waar de vruchtbare

grond was.

Ik was gek op de vochtige, aangename

lucht van de grond als de ploeg door de

aarde werd getrokken. Nadat mijn grootva-

der de voren had gemaakt, deed ik de

zaden erin. 'Deze grond is vruchtbaar', zei

hij dan. Later ging hij terug naar het veld

om de eerste groene scheuten te zien. Al

snel groeiden de scheuten uit tot halmen

en kwam het graan tevoorschijn. De plan-

ten bleven groeien totdat ze volwassen

waren.

In de oogsttijd haalden de arbeiders de

schoven binnen en brachten ze naar de

dorsvloer, die bestond uit stokken die in

een grote cirkel aan elkaar waren gebon-

den. De schoven werden aan de buiten-

kant van de cirkel op de grond gelegd.

Vervolgens lieten ze de paarden rond de

cirkel rennen. Ze vertrapten de schoven,

waardoor het graan uit de halmen los-

kwam en de graankorrels fijngestampt

werden. Dan kwamen de arbeiders met

hun werktuigen om het kaf te verspreiden

30



en het van het graan te scheiden. Als ze daarmee

klaar waren, zongen en dansten de arbeiders en geno-

ten ze van een traditionele maaltijd met lamsvlees. Dat

was een prachtig, rustiek feest. Het graan werd in

zakken gedaan en later tot verschillende producten

verwerkt.

En hoewel we veel werk hadden gestoken in het

zaaien en oogsten, was het succes van het hele proces

afhankelijk van de vruchtbaarheid van de grond, het

weer en andere omstandigheden waar we geen invloed

op hadden. Zonder deze omstandigheden zou het

zaad niet zijn ontsproten, en zou er geen oogst zijn

geweest.

De gelijkenis van de Heiland

Tijdens de bediening van de Heiland in Galilea had een

grote menigte zich bij de kust verzameld om naar zijn

leringen te luisteren. Hij sprak over de zaaier die in ver-

schillende soorten grond had gezaaid— op steenachtige

bodem, in de dorens en in goede aarde— en verschil-

lende hoeveelheden vruchten oogstte.

Toen vertelde Hij een andere gelijkenis, die alleen in
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het getuigenis van Marcus staat, en waarin staat waarom

een plant al dan niet groeit. Hij zei:

Alzo is het koninkrijk Gods, als een mens, die zaad

werpt in de aarde,

'en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad komt

op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe.

'De grond brengt vanzelf vrucht voort; eerst

een halm, daarna een aar, daarna het volle

koren in de aar.

'Wanneer dan de vrucht rijp is, laat

hij er terstond de sikkel in slaan,

omdat de oogsttijd aangebroken is'

(Marcus 4:26-29).

In deze gelijkenis zaait de zaaier

met geloof en oogst hij met vreugde.

Als er is gezaaid, wordt hij op een dag

wakker en ziet dat de zaden tot wasdom

zijn gekomen. Hij merkt dat door de invloed

van de vruchtbaarheid van de grond, de zon,

de regen, de wind, de dauw, en andere facto-

ren waar hij geen invloed op heeft, de loten en

de aren worden gevormd. 1

H
Geestelijke groei

Als leerkracht thuis, in de kerk of in het zen-

dingswerk kunnen we een belangrijke les uit

deze gelijkenis leren. Het ontspruiten en volle-

dig tot bloei komen van de zaden van het

levend evangelie in het hart en het verstand

van de mensen die wij onderwijzen, is afhanke-

lijk van factoren waar wij weinig invloed op

hebben. De keuze of iemand de waarheid van het evange-

lie wil overdenken en aanvaarden, is een zaak van per-

soonlijke keuzevrijheid. Als iemands getuigenis moet

groeien totdat die vrucht zal dragen, of tot bekering zal

leiden, moet God de belangrijkste kracht achter onze

oogst zijn. Onder leiding van de Heilige Geest kunnen we

deelnemen aan het onderwijs van mensen die groeien en

vrucht gaan dragen. Als bevoegde zaaiers moeten we

begrijpen en erop vertrouwen dat het herstelde evangelie

et herstelde

evangelie

vanJezus

Christus is een

levend zaad, en

als wij het willen

verkondigen, zal

de genade Gods

de mensen die

wij onderwijzen

begeleiden.

van Jezus Christus een levend zaad is. Als wij het willen

verkondigen, zal de genade Gods de mensen die wij

onderwijzen begeleiden naarmate zij geestelijk groeien en

goede werken verrichten. Op de dag van de oogst zal

onze vreugde dan volledig zijn.

Toen ik werkzaam was als zendingsleider in de wijk

Independencia in Santiago (Chili) concentreer-

den wij ons op het uitnodigen van de Geest

in het leven van de nieuwe leden. Vanaf

die tijd zijn er uit die wijk een aantal

grote priesterschapsleiders voortgeko-

men: zeven ringpresidenten, twee zen-

dingspresidenten, twee regionaal

vertegenwoordigers, een lid van een

tempelpresidium en een groot aantal

bisschoppen.

Waarom was die oogst zo succesrijk?

Door de vruchtbaarheid van de grond, en

door God. Daarom komt mijn vreugde voort

uit de kennis dat 'de grond vanzelf vrucht

voort [brengt]' (Marcus 4:28). Een bekende

lofzang herinnert ons eraan dat we, als we

voor de Meester zaaien, niet alleen werkzaam

zijn. Als we de waardevolle zaden van het

evangelie zaaien, kunnen we op goddelijke

hulp rekenen:

Heer, laat ons alleen niet zaaien,

Want Gij weet, hoe zwak wij zijn!

Stel uw eng'len bij de akker,

Opdat 't kostbaar graan niet kwijn',

Tot het veld eens prijkt in glorie,

Rijke oogst eens wordtgemaaid

Van het zaad des eeuw 'gen levens,

Dat in tranen werd gezaaid. 2

Ouderling Wilfredo R. López is een van de gebiedszeventigen. Hij is

werkzaam in het gebied Chili.

NOTEN
1. Zie James E. Talmage, /esws the Christ, derde editie (1916), blz. 289.

2. 'We Are Sowing', Hymns, nr. 216. [Oude lofzangenbundel: 'Ziet, wij

zaaien', lofzang 165.]
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JCj^ oor het

n \ seminarie

lIJi kon ik het

niini^ Boek van

Mormon steeds beter

begrijpen. Het

duurde niet lang

voordat ik zelf een

getuigenis had dat

het boek waar is.

Om halfvijfopstaan om naar het seminarie te

gaan? Ik was niet eens lid van de kerk. Toch

had ik niets te verliezen en alles te winnen.

ISAAC KOFI MORRISON

Toen ik 17 was, ging ik bij mijn oom en

tante wonen die aan de kosten van

mijn opleiding bijdroegen. Toen ik

daar aankwam in Sekondi (Ghana), merkte

ik meteen dat het een bijzonder gezin was.

Ze hadden !

s morgens en 's avonds een

gezamenlijk gebed en op maandagavond

hielden ze een gezinsbijeenkomst, waardoor

iedereen zich geliefd en gewaardeerd

voelde. Hoewel ik actief lid van een andere

kerk was, wilde ik toch wel meer over hun

godsdienst weten.

Toen ik oom Sarfo vragen over de kerk

stelde, legde hij veel leringen van de kerk

uit. Sommige geloofde ik wel, maar andere

begreep ik niet.

Mijn oom vroeg of de zendelingen

mij de zendelingenlessen kon-

den geven, en ik kreeg

alle zes lessen.

Maar toen de

zendelingen

vroegen of

fM
'J.

ik me wilde laten

dopen, wilde ik dat

niet omdat ik geen

getuigenis van het

Boek van Mormon had.

Ik vond het boek

moeilijk te lezen en te

begrijpen.

Om tante Evelyn

en oom Sarfo een

plezier te doen, ging

ik wel mee naar de

avondmaalsdienst. Nu
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oedigden ze me aan om aan het ochtendse-

minarie deel te nemen dat over

twee weken zou beginnen.

Om half vijf opstaan was

niet eenvoudig, maar de

seminarieleerkracht,

Solomon Agbo, kwam op

bezoek en moedigde me
aan om te komen. Het

leek wel of hij al meteen

om mij gaf. Ik besloot om
mee naar het seminarie te

gaan, en toen ik die beslis-

sing had genomen, nam

3
1

. ik me voor om dan ook

I geen enkele dag te ver-

j;jjj j zuimen. We bestudeer-

den het Boek van

Mormon, en ik wilde pro-

beren om een getuigenis

van dat boek te krijgen.

Toen ik het Boek van

Mormon begon te bestuderen, kreeg ik dezelfde gevoe-

lens die ouderling Parley P Pratt (1807-1857) van het

Quorum der TwaalfApostelen beschreef toen hij voor

het eerst met het Boek van Mormon in aanraking kwam.

'Ik deed het gretig open en las het titelblad', schreef hij.

'Vervolgens las ik het getuigenis van verscheidene getui-

gen over de manier waarop het gevonden en vertaald

was. Daarna begon ik aan de inhoud. Ik las de hele dag;

eten was een last, want ik had geen behoefte aan voed-

sel; slapen was een last toen de avond viel, want ik las

liever dan dat ik sliep.' (Autobiography ofParley P Pratt

[1985], blz. 18.)

Terwijl ik las, getuigde de Geest van de Heer dat het

Boek van Mormon echt een getuige van Jezus Christus is.

Door het seminarie ging ik het Boek van Mormon steeds

beter begrijpen. Als ik iets niet begreep, kreeg ik hulp

van mijn leerkracht. Ik kreeg een getuigenis dat het Boek

van Mormon 'het nauwkeurigste boek op aarde (. . .) is,

en dat de mens dichter bij God komt door zich aan de

leringen erin te houden, dan door welk ander boek ook.'

(Joseph Smith, Teachings ofthe Prophetfoseph Smith,

[1976], blz. 194.)

Ik liet me op 5 maart 1995 dopen. Toen ik 21 was, was

ik zelf seminarieleerkracht, en zorgde

ik ervoor dat anderen achter de waar-

heid konden komen van het boek dat

mijn leven had veranderd.

Isaac Kofi Morrison is werkzaam als
voltijdzendeling in het zendingsgebied Uyo
(Nigeria).
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UIT HET ARCHIEF

De onverstandige bij, de exprestrein de uil, en de twee lampen

OUDERLING JAMES E. TALMAGE (1862-1933)
van het Quorum der Twaalf Apostelen

De drie verhalen uit het

leven van ouderling

James E. Talmage geven

aan dat we op hef

perspectief van de Heer

moeten vertrouwen.

Ouderling Talmage is 22jaar lang als

apostel werkzaam geweest en heeft

twee boeken voor de kerk geschre-

ven die nog steeds wereldwijdgebruikt

worden— Jezus de Christus en De

Artikelen des geloofs. Vanafjanuari 1914

heeft ouderling Talmage ook een aantal

gelijkenissen gepubliceerd, verhalen uit

zijn eigen leven die evangeliebeginselen

weergeven. Hier volgen drie van zijn beste.

De gelijkenis van
de onverstandige bij

Soms moet ik in alle stilte en rust wer-

ken. Die vind ik niet in mijn mooie kantoor

of in de gezellige studeerkamer thuis. Ik ga

dan ook het liefst naar de bovenkamer in de

toren van een groot gebouw, afgezonderd

van het lawaai en de wanorde op straat. De

kamer is moeilijk te bereiken en daarom

word ik er niet snel gestoord. Ik heb daar

heel wat vredige en drukke uren met boek

en pen doorgebracht.

Soms krijg ik weleens bezoek, vooral in

de zomer. Als ik met de ramen open zit te

werken, vliegt er weleens een insect binnen.

Deze gasten zijn altijd welkom. Vaak heb ik

mijn pen neergelegd, even niet aan mijn

onderwerp gedacht, en belangstellend naar

de activiteiten van deze gevleugelde bezoe-

kers gekeken. Later vond ik altijd dat die tijd

niet verloren was. Want kan een vlinder, een

kever of een bij ons geen belangrijke les

leren?

Een wilde bij uit de nabijgelegen heuvels

vloog een keer de kamer in, en gedurende

een uur of langer hoorde ik geregeld het

gezoem. Het kleine schepsel realiseerde

zich dat hij gevangen zat, en al zijn pogin-

gen om een uitgang te vinden mislukten.

Toen ik op het punt stond om te vertrek-

ken, deed ik het raam wijd open en pro-

beerde ik de bij naar buiten te jagen. Ik wist

dat als ik zou weggaan de bij dood zou

gaan, net als de andere insecten die in deze

droge kamer dood waren gegaan. Hoe meer

ik hem naar buiten probeerde te jagen, hoe

meer hij zich tegen mijn pogingen verzette.

Zijn eerst vredige gezoem was overgegaan

in een boos bromgeluid. Hij werd vijandig

en dreigend.

Toen ik even niet oplette stak hij me in

de hand — de hand die hem naar de vrij-

heid had kunnen leiden. Uiteindelijk bleef

hij buiten mijn bereik op een lamp aan het

plafond zitten, waar ik hem niet kon hel-

pen of kwetsen. De scherpe pijn van zijn

steek stemde mij bedroefd in plaats van

boos. Ik wist wat het gevolg van zijn ver-

keerde tegenstand en vijandigheid zou zijn

en ik moest hem aan zijn lot overlaten.

Toen ik drie dagen later terugkwam, vond
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ik het uitgedroogde, levenloze lichaam van de bij op

de schrijftafel. Zijn halsstarrigheid had hem zijn leven

gekost.

In het kortzichtige en zelfzuchtige onbegrip van de bij

was ik een vijand, een hardnekkige vervolger, een vijand

die hem wilde doden. Terwijl ik in feite zijn vriend was,

die zijn leven wilde redden, hem voor de ondergang

wilde behoeden en hem wilde vrijlaten uit deze gevange-

nis van de dood en hem zijn vrijheid in de buitenlucht

wilde teruggeven.

Zijn wij verstandiger dan deze bij? En is er geen overeen-

komst tussen zijn leven en het onze? Wij zijn geneigd, soms

onstuimig en boos, om te strijden tegen de tegenspoed die

uiteindelijk een uiting van buitengewone wijsheid en liefde-

volle zorg kan zijn, maar die ons tijdelijke gemak verstoort

om ons duurzame zegeningen te verschaffen. De beproe-

vingen en het leed op aarde hebben een goddelijk doel dat

alleen de goddelozen niet kunnen herkennen. Voor velen is

het verlies van rijkdom een zegen, een wonderbaarlijk

middel om hen uit de zelfzuchtige mateloosheid te leiden

naar de zonneschijn en de openlucht, waar zij talrijke

mogelijkheden zullen vinden. Teleurstelling, verdriet en

tegenspoed kunnen de uitdrukking zijn van de liefde van

een alwetende Vader.

Vergeet de les van de onverstandige bij niet!

Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op
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uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal

Hij uw paden recht maken' (Spreuken 3:5-6).

De gelijkenis van de exprestrein 'de uil'

Toen ik studeerde moest ik een keer veldonderzoek

verrichten als onderdeel van een verplichte cursus geolo-

gie— de wetenschap die zich bezighoudt met de aarde

en al haar verschillende aspecten en tijdperken, maar

vooral met stenen, de structurele aspecten daarvan en de

veranderingen die hebben plaatsgevonden en nu plaats-

vinden— de wetenschap van werelden.

We waren dagenlang aan het werk om een bepaalde

opdracht uit te voeren. We hadden kilometers laaglanden,

hooglanden, valleien en heuvels, bergen en dalen onder-

zocht. Toen ons onderzoek bijna voorbij was, werden we

door een hevige storm verrast, gevolgd door een dik pak

sneeuw— abnormaal voor het seizoen en onverwacht.

Maar we liepen het gevaarlijke risico om in de heuvels

ingesneeuwd te raken. De storm was het hevigst toen we

een lange, steile berghelling afdaalden, enkele kilometers

bij een klein station vandaan, vanwaar we die avond met

de trein naar huis hoopten te gaan. Met veel moeite

bereikten we 's avonds laat het station. De storm woedde

nog hevig. Door de harde wind en de sneeuw hadden we

het ijskoud. En tot onze teleurstelling hoorden we dat de
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trein door de sneeuw het station niet zou kunnen berei-

ken en een paar kilometer verderop stilstond.

(...) De trein waar we 20 hoopvol op stonden te wach-

ten was de exprestrein 'de uil' — een sneltrein tussen

grote steden die 's nachts reed. Hij stopte alleen op een

aantal grote stations; maar we wisten dat hij hier moest

stoppen om de watervoorraad van de locomotief bij te

vullen.

Na middernacht kwam de trein in een verschrikkelijke

wind- en sneeuwstorm op het station aan. Toen mijn

medestudenten snel de

trein ingingen, bleef ik

even achter. Ik werd T nfeite zei de machi-

aangetrokken door de I nist: 'Kijk eens naar

X de koplamp van de

locomotief. Verlicht die

lamp niet zo'n negentig

meter ofmeer van het

spoor? Nou, ik probeer

die negentig meter spoor

zo goed mogelijk in de

gaten te houden. Die

afstand kan ik zien en

daarvan weet ik dat het

spoor open en veilig is.

'

machinist, die tijdens deze korte stop de locomotief

nakeek, sommige onderdelen oliede en andere bijstelde,

terwijl zijn assistent het water bijvulde. Ik probeerde met

hem te praten, hoewel hij het erg druk had. Ik vroeg hoe

hij zich voelde op zo'n wilde, vreemde en woeste avond,

nu de machten der verdelging op de vrije loop waren,

wijdverspreid en onbeheerst, en de storm woedde, en er

van alle kanten gevaar dreigde. Ik dacht aan de mogelijke

— eigenlijk waarschijnlijke— sneeuwbanken of lawines

op het spoor, aan bruggen en hoge schragen die door de

storm losgeslagen konden zijn, aan rotsblokken die van

de berghelling konden zijn gerold— aan deze en andere

mogelijke obstakels. Ik besefte dat als er een ongeluk zou

gebeuren door een beschadiging van het spoor of door

iets wat op het spoor lag, de machinist en de

stoker het meeste risico liepen. Een harde

botsing zou hen waarschijnlijk het leven

kosten. Al deze gedachten en andere

besprak ik met de drukke, ongeduldige

machinist.

Zijn antwoord zal ik nooit vergeten. In

krampachtige en onsamenhangende zinnen

zei hij in feite: 'Kijk eens naar de koplamp

van de locomotief. Verlicht die lamp niet zo'n

negentig meter of meer van het spoor? Nou,

ik probeer die negentig meter spoor zo

goed mogelijk in de gaten te houden. Die

afstand kan ik zien en daarvan weet ik dat

het spoor open en veilig is.' Met een knip-

oog en een glimlach voegde hij daar in het

donker en door de storm heen het volgende

aan toe: 'Neem van mij aan dat ik met deze

locomotief nog nooit zo hard gereden heb

dat ik die negentig meter spoor die verlicht

is, heb kunnen inhalen. Het licht van de

locomotief schijnt altijd voor me uit!'

Toen hij weer in de locomotief ging zit-

ten, sprong ik snel de eerste passagierswa-

gon in. En terwijl ik me in de kussens van

mijn stoel liet zakken, en genoot van de

warmte en het comfort, in grote tegenstel-

ling tot de harde storm, dacht ik diep na

m
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over de woorden van die groezelige, met olie besmeurde

machinist. Zij bevatten veel geloof— geloof waardoor veel

bereikt kon worden, geloof waar moed en vastberaden-

heid uit voortkomt, geloof dat tot werken leidt. Wat was er

gebeurd als de machinist aan zijn angst had toegegeven,

als hij had geweigerd verder te gaan? Wie weet wat voor

werk er zou zijn belemmerd, wat voor grote plannen zou-

den zijn tenietgedaan, wat voor opdrachten van God op

het gebied van genade en hulp zouden zijn verhinderd, als

de machinist was gezwicht en had teruggedeinsd?

Ondanks de storm werd een klein gedeelte van het

spoor verlicht. Door dat kleine gedeelte kon de machinist

verdergaan!

We weten waarschijnlijk niet wat ons in de toekomst

te wachten staat, zelfs niet in de komende uren of

dagen. Maar een paar meter voor ons is het spoor te

zien, is onze taak duidelijk en is ons pad verlicht. Die

korte afstand, de volgende stap, moeten we, onder lei-

ding van God, afleggen!

De gelijkenis van de twee lampen

Onder mijn bezittingen uit het verleden— spullen die

ik koester vanwege goede herinneringen en omdat ik er

vroeger veel plezier aan heb beleefd— bevindt zich een

lamp. (...)

De lamp die ik bedoel, de bureaulamp die ik tijdens

mijn schooljaren en studiejaren heb gebruikt, was een van

de beste. Ik had de lamp van mijn eigen geld gekocht; hij

was een van mijn dierbaarste bezittingen. (...)
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Op een zomeravond zat ik buiten ijverig te studeren, net

buiten de deur van de kamer waar ik verbleef. Er kwam een

vreemdeling aan. Ik zag dat hij een tas bij zich had. Hij was

vriendelijk en gezellig. Ik haalde nog een stoel uit mijn

kamer en we bleven tot diep in de nacht zitten praten.

Hij zei: Als student moet je ongetwij-

feld veel 's avonds studeren. Wat voor

lamp gebruik je?' En zonder op mijn ant-

woord te wachten, zei hij: 'Ik heb een

voortreffelijke lamp die ik je wil laten

zien, een lamp die volgens de laatste

technieken is ontworpen en die wat

kunstlicht betreft onovertroffen is.'

Ik antwoordde vol vertrouwen en, ik

geef toe, met enige trots: 'Beste vriend, ik

heb een lamp, die getest is en zich bewe-

zen heeft. Hij is menige nacht mijn met-

gezel geweest. Hij is van het merk

Argand, en een van de beste. Ik heb hem

vandaag nog schoongemaakt; hij is klaar

om aangestoken te worden. Kom maar

even binnen, dan zal ik je mijn lamp laten zien, en dan

mag jij me vertellen of die van jou echt beter is.'

We gingen mijn kamer in, en als een atleet die denkt

dat hij het tegen een minderwaardige tegenstander moet

opnemen, stak ik mijn goed verzorgde lamp aan.

Mijn bezoeker prees de lamp uitvoerig. Hij zei dat het

de beste lamp in zijn soort was. Hij zei ook dat hij nog

nooit een lamp had gezien die beter verzorgd was. Hij

draaide het kousje op en neer en zei dat de lamp perfect

was afgesteld. Hij zei ook dat hij zich nog nooit had gerea

liseerd hoeveel voldoening een lamp kon schenken.

Ik vond de man aardig. Hij leek verstandig en hij was

zeker innemend. 'Heb mij en mijn lamp lief', parafra-

seerde ik in gedachten een veel gebruikte uitdrukking in

die tijd.

Hij zei: Als je het goed vindt, steek ik nu mijn lamp

aan.' Hij haalde een lamp uit zijn tas, die toen de

'Rochester' genoemd werd. Het lampenglas leek wel een

schoorsteen van een fabriek vergeleken met de mijne.

Het kousje was wel vier vingers breed. Het licht verlichtte

iedere hoek van de kamer. Vergeleken met het heldere

Vergeleken met het

heldere licht van de

Rochester brandde

mijn Argand maar

zwakjes. Tot op dat

moment had ik nooit

geweten dat ik in het

halfduister had geleefd,

gewerkt en gestudeerd.

licht brandde mijn Argand maar zwakjes. Tot op dat

moment had ik nooit geweten dat ik in het halfduister

had geleefd, gewerkt en gestudeerd.

'Ik koop de lamp', zei ik. 'Er is geen verdere uitleg of

discussie nodig.' Ik nam mijn lamp die avond mee naar het

laboratorium om de capaciteit te meten.

Hij gaf evenveel licht als 48 kaarsen—
vier keer zoveel als mijn oude lamp.

Twee dagen na mijn aankoop kwam ik

de verkoper rond het middaguur op

straat tegen. Hij zei dat hij goede zaken

deed, dat de vraag naar zijn lamp groter

was dan het aanbod van de fabriek. Ik

vroeg: 'Maar waarom werk je vandaag

niet?' Zijn antwoord was een wijze les.

'Denk je echt dat ik zo dom zou zijn om
overdag lampen te verkopen? Zou jij er

een gekocht hebben als ik mijn lamp in

het zonlicht had aangestoken? Ik wilde je

laten zien dat mijn lamp veel meer licht

gaf dan de jouwe, en toen wilde jij maar

al te graag de betere lamp kopen.'

Dat is het verhaal. Denk nu eens na over de toepassing

van een klein deel daarvan.

'Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw

goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, ver-

heerlijken.' [Matteüs 5:16.]

De man die mij een lamp wilde verkopen, kleineerde

mijn lamp niet. Hij zette zijn grotere licht naast mijn zwak-

kere licht, en toen wilde ik maar al te graag de betere

lamp kopen.

De zendelingen van De Kerk van Jezus Christus wor-

den niet de wereld ingestuurd om het geloof van andere

mensen belachelijk te maken, maar om ze een groter licht

te laten zien, in vergelijking waarmee het licht van de

mens maar een vlammetje is. Het werk van de kerk is

opbouwend, niet vernietigend.

En wat de verdere betekenis van deze gelijkenis

betreft: laat hem die ogen en een hart heeft, zien en

begrijpen.

Gepubliceerd in de Improvement Era, september 1914, blz.

1008-1009; januari 1914, blz, 256-258; juli 1914, blz. 807-809-
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ERVARINGEN VAN HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

Een bijzonder getuigenis

van Jezus Christus
Irene Coimbra de Oliveira Clóudio

Ti
|oen ik het enorme stadion

binnenkwam waar de regionale

conferentie werd gehouden,

zag ik de prachtige bloemen en, wat

nog indrukwekkender was, de dui-

zenden mensen die eerbiedig en

rustig zaten te wachten. Alles leek

volmaakt. Ik vond een plaatsje, en

terwijl ik zat te wachten bewonderde

ik ieder detail.

Als nieuw lid was dit mijn eerste

regionale conferentie. Ik wilde

graag samen met de leden uit mijn

regio in Brazilië samenkomen en

zingen. Maar vooral wilde ik voor

het eerst in mijn leven een apostel

zien en horen. Ik vroeg me af wat

voor persoon ouderling Jeffrey R.

Holland, de bezoekende algemeen

autoriteit, zou zijn. Zou een lid van

het Quorum der Twaalf Apostelen

anders zijn dan andere leiders in en

buiten de kerk? Zou hij echt een bij-

zondere getuige van Jezus Christus

zijn?

Vlak voordat ik naar de conferen-

tie ging, zei mijn man, die geen lid

van de kerk is, sarcastisch: 'Je gaat

dus naar een apostel van Jezus

Christus luisteren. Zou hij heilig

zijn?'

'Dat weet ik niet', antwoordde ik.

Als ik thuiskom zal ik het je laten

weten.'

Toen ik zat na te denken en op

de komst van ouderling Holland zat

te wachten, hoopte ik dat ik een

getuigenis zou krijgen dat deze man

inderdaad een apostel van Jezus

Christus was. Ik vroeg mijn hemelse

Vader of Hij me wilde laten weten

hoe ik er thuis met mijn man over

zou kunnen praten.

Toen de plaatselijke leiders en

de algemene autoriteiten binnen-

kwamen, kon ik niet goed zien wie

de apostel was. Niemand zag er

echt anders uit dan de anderen.

Toen ik uiteindelijk zag wie ouder-

ling Holland was, vroeg ik me af:

'Wat is er nu zo anders aan deze

man?'

Na de openingslofzang, het ope-

ningsgebed en toespraken van onze

plaatselijke leiders, sprak zuster

Patricia T. Holland, de vrouw van de

apostel. Ze werd bijgestaan door

een tolk, maar ik had het gevoel dat

ik haar in haar eigen taal kon ver-

staan omdat ze niet alleen tot onze

oren sprak. Ze sprak ook tot ons

hart.

Na haar toespraak liep ouderling

Holland naar het spreekgestoelte.

Toen hij begon te spreken, was ik

verbaasd over het feit dat zijn woor-

den zo gewoon klonken. Maar tij-

dens zijn toespraak begon ik steeds

sterker te voelen dat deze man

daadwerkelijk een afgezant van de

Heer was en dat zijn boodschap

waar was. Ik dacht aan Jezus

Christus, die uiterlijk ook een

gewoon man was, maar die dej

verheven zending als Heiland van de

wereld moest volbrengen. Aan het

eind van zijn toespraak gaf ouder-

ling Holland zijn getuigenis dat

Jezus Christus leeft en dat dit zijn

ware kerk is. De Geest getuigde dat

ouderling Holland was aangewezen

om in de naam van de Heer te spre-

ken en dat hij waarlijk een apostel

van de Heer was.

Toen ik thuiskwam, vroeg mijn

man: 'En, wat voor man was die

apostel?'

'Uiterlijk lijkt hij op een gewone

man', zei ik. 'Maar hij is veel meer

—

hij is een bijzondere getuige van

Jezus Christus.'

Irene Coimbra de Oliveira Claudio is lid

van de wijkJardim Indepêndencia, in de
ring Ribeirdo Preto (Brazilië).

T
oen apostel Holland sprak,

begon ik steeds sterker te

voelen dat deze man echt

een afgezant van de Heer was

en dat zijn boodschap waar was.
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Zonder twijfel
Giuseppe Martinengo

Toen de zendelingen mij het dia-

klankbeeld van het eerste visi-

oen van de profeet Joseph

Smith lieten zien, kon ik mijn tranen

nauwelijks bedwingen. Het verhaal

van zijn zoektocht naar de waarheid

was in sommige opzichten met het

mijne te vergelijken.

Ik was toen twintig jaar oud en

woonde in Italië, mijn geboorteland.

Vijfjaar lang was ik op zoek geweest

naar antwoorden op vragen

die de godsdienst van

mijn ouders

niet kon geven. Ik had andere gods-

diensten en levensbeschouwingen

onderzocht, maar er ontbrak altijd

iets. Gedurende het jaar dat ik met de

zendelingen in aanraking kwam, was

mijn zoektocht het belangrijkste in

mijn leven geworden. Ik had afstand

genomen van een aantal vrienden en

ik was zelfs gestopt met mijn studie

aan de universiteit. Mijn familieleden

konden me maar niet begrijpen.

Aan het eind van 1984 kwam ik

op straat met de zendelingen in con-

tact en gaf ik ze mijn adres. Ik wist

heel weinig van de kerk, maar om de

een of andere reden wilde ik met ze

praten.

Een paar dagen later zat ik in mijn

kamer. Ik bad tot God en vroeg Hem
om me te laten weten wat ik moest

doen. Tijdens mijn gebed voelde ik

me heel vredig. Op dat moment

ging de bel. Toen de zendelingen

binnenkwamen, wist ik dat zij de ant-

woorden op mijn vragen hadden.

Tijdens de tweede les vroegen de

zendelingen of mijn moeder en ik

ons wilden laten dopen. Onze reac-

ties waren zeer verschillend. Nadat ik

een groot gedeelte van het Boek van

Mormon had gelezen, had ik gevast

en gebeden en een bevestiging van

de waarheid ontvangen. Mijn moeder

had echter geen enkele intentie om
zich te laten dopen.

Toen de zendelingen weg waren,

zette mijn moeder me voor het blok.

Als ik me Het dopen, zou ik ergens

anders moeten gaan wonen. Dat was

geen moeilijke keuze. Ik wist wat
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juist was, en ik verliet nog diezelfde

avond het huis van mijn moeder.

De volgende dag gingen de zen-

delingen, de gemeentepresident en

ik naar mijn moeder toe om het pro-

bleem op te lossen. Tijdens dat

gesprek accepteerde ik het verzoek

van mijn moeder om een maand te

wachten— maar dat deed ik alleen

maar uit respect voor haar en om
aan haar te bewijzen dat mijn verlan-

gens oprecht waren.

Tijdens die maand bleven de zen-

delingen mij onderwijzen. Voor mijn

moeder veranderde er echter niets,

en het werd al snel duidelijk dat ze

me mijn doop opnieuw wilde laten

uitstellen. Maar ik kon niet wachten,

en op 15 februari 1985 — de beste

dag van mijn leven tot dan toe— liet

ik me dopen.

Mijn moeder was kwaad en ik wist

niet wat ik moest doen. Ik sprak met

de gemeentepresident, en toen we

samen in gebed waren, voelde ik dat

ik aan mijn vaders broer moest vra-

gen of ik bij hem en zijn gezin mocht

wonen.

Mijn oom stemde daarmee in,

onder voorwaarde dat ik weer naar

de universiteit zou gaan. Onze relatie

T
[T| oen de zendelingen mij het

diaklankbeeld van het

eerste visioen lieten zien,

kon ik mijn tranen nauwelijks

bedwingen. Ik wist dat het waar

was, en daardoor wist ik zeker

wat ik moest doen.

werd echter snel slechter omdat hij

niet wilde dat ik naar de kerk ging of

de zendelingen hielp. Uiteindelijk

verbood hij me om naar de districts-

conferentie te gaan waar ik het

Melchizedeks priesterschap zou

ontvangen.

Opnieuw moest ik kiezen tussen

een rustig leven en het evangelie.

Dat was geen moeilijke keuze. Die

zaterdag stond ik vroeg op, pakte

mijn spullen in en vertrok.

Het was niet makkelijk om lid van

de kerk te zijn, maar de Heer

zegende me terwijl ik zonder de hulp

van mijn familie mijn weg vervolgde.

Een van mijn grootste zegeningen

kreeg ik toen ik in opdracht van het

ouderlingenquorum op bezoek ging

bij een pasgedoopt echtpaar. Daar

ontmoette ik hun dochter Giovanna.

Na een tijdje liet Giovanna zich

ook dopen en maakten we plannen

om te gaan trouwen. Maar op de dag

van onze bruiloft bleek dat het huwe-

lijk niet kon plaatsvinden. Mijn moe-

der had een manier gevonden om
het huwelijk te verhinderen. Na ver-

scheidene moeilijke maanden kon-

den we het probleem oplossen en

trouwen. Nu hebben we vier

prachtige kinderen.

Als gezin hebben we moeilijke

ervaringen gehad, maar door deze

ervaringen is ons getuigenis ver-

sterkt. De Heer heeft ons bijzonder

gezegend, en Hij heeft onze beproe-

vingen en problemen gebruikt om
ons te leiden en te zegenen. Daar

bestaat geen twijfel over.

Giuseppe Martinengo is lid van de wijk

Timpanogos Park 5, in de ring Orem-Noord
(Utah).

Een zeer
bijzonder

tafelkleed
Juan Aldo Leone

In
1995 kwam ik terug van mijn

laatste reis door het uitgestrekte

zendingsgebied Córdoba

(Argentinië), waar ik acht onvergete-

lijke jaren als raadgever van de zen-

dingspresident werkzaam was

geweest. Ik was nu geroepen als pre-

sident van de gemeente Villa Allende.

Ik had die taak al twee keer in andere

gemeenten vervuld. Zoals altijd was

ik dankbaar dat ik de kans kreeg om
dienstbaar te zijn. Door mijn nieuwe

roeping moest ik denken aan de

groei van de kerk in dat deel van

Argentinië. Door een bepaalde erva-

ring was ik zelfs extra dankbaar voor

mijn erfgoed in het evangelie.

Veertig jaar eerder was de oor-

spronkelijke gemeente in Córdoba

gesplitst. Bij de eerste splitsing werd

er een gemeente (nu de wijk Villa

Belgrano) in het westen van de stad

georganiseerd. Dat was het begin van

veel andere units in de daaropvol-

gende jaren.

Iedere keer dat er een nieuwe

gemeente werd georganiseerd, was

de wijk Villa Belgrano de krachtige

stam van een grote boom, die de

jonge gemeenten van leiders en

leden voorzag, maar ook van materi-

aal: een kansel, stoelen, tafels, avond-

maalsschalen enzovoorts. En als een

nieuwe gemeente van alles was voor-

zien, werden deze extra voorwerpen
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weer aan andere nieuwe gemeenten

gegeven. Op deze manier werden de

meubels en de andere voorwerpen

gebruikt waar ze het hardst nodig

waren.

Momenteel is de kleine gemeente

in Villa Allende een wijk, met een

prachtig gebouw en een uitstekende,

jonge bisschop. Maar in 1995, toen ik

'U

Toen mijn raadgever en

achter de avondmaalstafel

stonden, besteedde ik geen

bijzondere aandacht aan het

tafelkleed, totdat de woorden

santa cena een hoop herinnerin-

gen opriepen.

daar als gemeentepresident begon,

vergaderden we in een groot, oud huis

dat we hadden gehuurd. Tijdens een

avondmaalsdienst in dat oude huis

zegende ik met een van mijn raadge-

vers het avondmaal. Het was jaren

geleden dat ik die heilige verordening

had verricht. Het waren meestal de

jonge Aaronisch-priesterschapsdragers

die dat voorrecht hadden.

Eerst besteedde ik geen aandacht

aan het witte tafelkleed op de avond-

maalstafel. Maar toen we het brood

stonden te breken, zag ik dat de

woorden santa cena (avondmaal)

prachtig op het kleed waren gebor-

duurd. Mijn hart ging sneller kloppen

en mijn ogen vulden zich met tranen.

Op eenvoudige wijze werd ik door
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mijn hemelse Vader herinnerd aan de

vele zegeningen die ik de afgelopen

zestig jaar als lid van zijn ware kerk

had ontvangen. Deze geborduurde

letters waren onmiskenbaar. Veertig

jaar eerder had mijn moeder, die met

mijn vader een pionier in onze stad

was, een stuk linnen uit haar uitzet

gehaald en mij gevraagd er in het

midden de woorden santa cena op

te zetten. Toen had zij netjes die let-

ters geborduurd en aan de gemeente

het eerste tafelkleed gedoneerd.

Tijdens de jarenlange groei, veran-

deringen, verhuizingen en nieuwe

units, had ik me soms afgevraagd wat

er met het tafelkleed was gebeurd.

Was het in 1979 tijdens de brand in

het kerkgebouw van Villa Belgrano

verbrand?

Maar hier lag het voor me. Er kwa-

men zoveel herinneringen bij me op,

evenals een diep gevoel van dank-

baarheid. Na zoveel splitsingen en

honderden malen door liefdevolle

handen gewassen en gestreken te

zijn, was het nog steeds bruikbaar—
ver weg van de oorspronkelijke

gemeente, maar na veertig jaar nog

steeds in de kerk.

Toen dat tafelkleed jaren geleden

was gemaakt, was ik op jonge leeftijd

voor het eerst gemeentepresident. Er

was in de loop der jaren veel veran-

derd en gegroeid, maar er was ook

veel hetzelfde gebleven. Toen ik

opnieuw dat bijzondere tafelkleed

zag, herinnerde en koesterde ik alles

wat veranderd was en alles wat niet

veranderd was.

Juan Aldo Leone is lid van de wijk Villa

Allende, in de ring Córdoba Sierras

(Argentinië).
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De leeuw van de Heer

President Brigham Young

(1801-1877), die 'de leeuw van de

Heer' werd genoemd, was een

opmerkelijk nederig man. De pro-

feet Joseph Smith had hem een

keer ernstig berispt. Na de bestraf-

fende woorden van de profeet

wachtte iedereen in het vertrek op

de reactie van Brigham. Hij had

zich kunnen verdedigen of bele-

digd kunnen zijn, maar zijn ant-

woord was oprecht en eenvoudig:

'Joseph, wat wil je dat ik doe?'

President Young heeft later

gezegd: 'We moeten zorgen dat we
nederig worden en in ons gevoel

als kleine kinderen worden—
nederig en kinderlijk van geest

(. . .) en dan mogen we groeien,

toenemen in kennis, wijsheid en

begrip.' {Leringen van kerkpresi-

denten: Brigham Young [1997],

blz. 179.)

Wist je?

Het is in februari gebeurd

In februari 1828 nam Martin Harris een

afschrift van de tekens van de gouden pla-

ten, met een vertaling ervan, mee naar

professor Charles Anthon aan de

Columbia University in New York City.

Volgens het verslag van Martin Harris zei professor

Anthon dat de tekens 'Egyptisch, Chaldeeuws,

Assyrisch en Arabisch waren. Ook zei hij dat het

echte tekens waren. Hij gaf me een certificaat,

waarin stond (. . .) dat het echte tekens waren. (. . .)

Ik stopte het certificaat in mijn zak. Toen ik op het

punt stond zijn huis te verlaten, riep de heer Anthon me terug en vroeg hoe de

jongeman wist dat er gouden platen op die plek begraven lagen. Ik zei dat een

engel van God hem dat geopenbaard had.

'Hij zei toen: "Laat me dat certificaat eens zien." Ik haalde het uit mijn zak en

gaf het aan hem. Hij verscheurde het en zei dat dienende engelen niet beston-

den en dat hij de platen wel zou vertalen als ik ze naar hem toe zou brengen. Ik

zei dat een deel van de platen verzegeld was, en dat ik die niet mocht meene-

men. Hij antwoordde: "Een verzegeld boek kan ik niet lezen.'" {History of the

Church, deel 1, blz. 20.)

Professor Anthon heeft de volgende profetie van de profeet

Jesaja vervuld: 'Een verzegeld boek, dat men
aan iemand geeft, die lezen

kan, terwijl men zegt: Lees dit

eens; maar hij antwoordt: Ik

kan niet, want het is verzegeld'

(Jesaja 29:11).
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Leiderschapstip

We zijn het meest doeltreffend in onze roeping

als we naar de raad van onze leiders luisteren. De
Heer heeft gezegd: 'Niemand kan bij dit werk

behulpzaam zijn, tenzij hij ootmoedig en vol

liefde is, geloof, hoop en naastenliefde heeft, en

matig is in alles, wat ook aan zijn zorgen zal worden

toevertrouwd' (LV 12:8).

De apostel Petrus heeft gezegd: 'Omgordt u allen

jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat

de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij

genade' (1 Petrus 5:5).
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Ideeën voor besprekingen

• 'Ons innerlijk verdiepen', blz. 2: President James E. Faust legt uit dat alles

geestelijk is. Bespreek geboden als tiende, het woord van wijsheid en sabbats-

heiliging. Vraag hoe we door gehoorzaamheid aan deze geboden geestelijk

gesterkt kunnen worden.

• 'Verjaardagsreis naar de tempel', blz. 8: Wanneer heb je een moeilijke

beslissing moeten nemen tussen iets wat je zelf graag wilde doen en wat de

Heer van je verwachtte? Of misschien tussen iets goeds en iets beters? Hoe

voelde je je toen je je beslissing had genomen?

• 'Goddelijke liefde', blz. 12: Ouderling Russell M. Nelson bespreekt dat de

volheid van Gods liefde en zegeningen ons deel kan worden als wij aan

bepaalde voorwaarden voldoen. Hoe kunnen we ons

voorbereiden om de volledige liefde en zegeningen

van de Heer te ontvangen?

'Steentje van vergeving', blz. K.6: Vraag of de

gezinsleden of klasleden steentjes in hun schoe-

nen hebben. U kunt over een gepaste ervaring

vertellen op het gebied van vergeving, en

nadruk leggen op het feit hoe goed u zich

voelde toen u iemand vergeven had.

Onderwerpen in deze uitgave

K=De Kindervriend

Apostelen 42

Avondmaal 42, Kil

Bekering 12, 26

Bekering 34, 42

Boek van Mormon 34, 47

Dienstbetoon 18, 42, K10

Gehoorzaamheid 12, 22

Gelijkenissen 30, 36

Geloof 8, K16

Geloofsartikelen K4

Gemoedsrust 2, 26

Gezinsavond 48

Gezinsbetrekkingen 42, K6, K10
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Herstelling K2, K4

Huisbezoek 25

Huisonderwijs 7
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Jezus Christus 26, 30, Kil, K14, K16

Kerkgeschiedenis 47, K4, K6

Keuzevrijheid 33

Kuisheid 22

Leiderschap 47, 48

Liefde 12

Nieuwe Testament 26, 30, Kil, K14

Onderwijs 30, 48

Prioriteiten 25

Smith, Joseph K4, K6

Spiritualiteit 2, 33

Tempels en tempelwerk 8, K9

Vergeving 26, K6

Voorbeeld 18

Voorbereiding 25

Vriendschap 22, K2

Zegeningen 12

Zendingswerk 18, 30, K2

Toets uw kennis

Probeer de mensen of voorwerpen bij elkaar te zoeken die samen

in een gelijkenis van de Heiland voorkomen.

1. Graan

2. Regen

3. Wijn

4. Zaad

5. Verloren zoon

6. Rijke man

a. Zakken (zie Matteüs 9:17)

b. Zand (zie Matteüs 7:24-27)

c. Koren (zie Matteüs 13:24-30)

d. Lazarus (zie Lucas 16:19-31)

e. Dorens (zie Matteüs 13:3-8)

f. Het gemeste kalf (zie Lucas 15:11-32)



Greg Olsen: Sidder niet,
UIT DE COLLECTIE VISIONS OF FAITH VAN MILL POND PRESS, INC., VENICE (FLORIDA)

'Wees sterk en moedig. Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here,

uw God, is met u, overal waar gij gaat' 0ozua 1:9).
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oge de manifestatie van

een innerlijke, geestelijke

, gemoedsrust en kracht in onze

gedachten en daden te vinden zijn. Mogen

wij het onvoorwaardelijke geloofhebben

dat God almachtig is, en mogen wij

onthouden dat wij door gehoorzaamheid

en door middel van zijn Heilige Geest alles

te weten kunnen komen. ' Zie president

James E. Faust, 'Ons innerlijk verdiepen',

blz. 2.


