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I
n deze heerlijke tijd van

het jaar getuigen wij van Jezus
Christus, de Zoon van God.

Hij is waarlijk ‘de weg en de waar-
heid en het leven’ (Johannes 14:6).
Hij is ons Voorbeeld, onze Leer-
meester en Verlosser.

In dit jaar waarin we vieren dat de
profeet Joseph Smith tweehonderd
jaar geleden is geboren, erkennen we
dankbaar de ongeëvenaarde rol van
de profeet als de grote getuige van de
Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Hij
heeft stoutmoedig verklaard:

‘En nu, na de vele getuigenissen
die van Hem zijn gegeven, is dit het
getuigenis, het laatste van alle, dat 
wij van Hem geven: dat Hij leeft!

‘Want wij zagen Hem, ja, ter rech-
terhand Gods; en wij hoorden de stem
getuigen dat Hij de Eniggeborene des
Vaders is —

‘dat door Hem en in Hem en uit
Hem de werelden worden en werden
geschapen, en dat de bewoners daar-
van voor God gewonnen zonen en
dochters zijn’ (LV 76:22–24).

God zij dank voor de gave van zijn
geliefde Zoon. Wij voegen daar ons
getuigenis aan toe dat Hij leeft en dat
Hij zijn volk in deze tijd leidt. 

Moge zijn vrede met u en de uwen
zijn in deze kersttijd en gedurende
het komende jaar. ■

DEL PARSON, DE HEER VERSCHIJNT IN DE KIRTLANDTEMPEL

Kerstboodschap 
van het Eerste
Presidium
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P R E S I D E N T  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Een kennis zei op een dag tegen mij: 
‘Ik heb grote bewondering voor jouw
kerk. Ik denk dat ik alles aan die kerk

zou kunnen accepteren — behalve Joseph
Smith.’ Waarop ik zei: ‘Nou spreek je jezelf
tegen. Als je de openbaring aanvaardt, moet
je ook de openbaarder aanvaarden.’

Ik begrijp niet hoe sommige mensen zich
vol bewondering over onze kerk en haar
werk kunnen uitlaten en tegelijk minachtend
spreken over de dienstknecht van de Heer
die het raamwerk voor de hele kerk heeft
opgezet, met al wat zij ons leert en al waar 
zij voor staat. Zij zouden de vruchten van de
boom willen plukken, maar de wortel waaruit
die groeit willen verwijderen.

De gezondheidsregels waar heiligen der
laatste dagen zich aan houden, die in deze
tijd van onderzoek naar kanker en hartkwa-
len zo geprezen worden, zijn in werkelijkheid
een openbaring die Joseph Smith in 1833
ontving als ‘een woord van wijsheid’ van de
Heer (zie LV 89:1). Het is ondenkbaar dat dit
ontleend is aan lectuur over de voedingsleer
uit die tijd, noch dat het een eigen idee was
van de man die het verkondigde. In het licht
van medische onderzoeken die in deze tijd
zijn verricht, is het wonder van het woord van

wijsheid dat tienduizenden die het gehoor-
zaamden onmetelijk lijden en een voortijdige
dood bespaard is gebleven.

Genealogisch onderzoek is de afgelopen
jaren een populaire hobby geworden.
Duizenden over de hele wereld hebben al
gekeken naar wat wel is beschreven als de
mormoonse schatkamer met genealogische
gegevens. Maar dit fantastische programma
van de kerk was niet het gevolg van een hobby.
Het is een uitvloeisel van de leringen van de
profeet Joseph Smith. Hij verklaarde dat wij
zonder onze voorouders niet gered kunnen
worden — zij die het evangelie niet kenden en
dus niet aan de voorwaarden ervan voldeden,
noch van de mogelijkheden gebruik maakten.

Het raamwerk voor de opmerkelijke orga-
nisatie van de kerk werd door hem naar aan-
leiding van openbaring opgezet, en er is
nooit een wijziging of aanpassing daarvan
zelfs maar overwogen zonder de openbarin-
gen van de profeet te onderzoeken.

Zelfs de welzijnszorg — een programma
waarvan velen geneigd zijn te denken dat 
het van relatief recente origine is — is
gevestigd en werkt op grond van beginselen
die Joseph Smith in de begintijd van de kerk
heeft verkondigd. Dat geldt ook voor de
gezinsavond, die een uitvloeisel is van een

Profeet Gods, machtige dienstknecht

B O O D S C H A P  V A N  H E T  E E R S T E  P R E S I D I U M

Zij die de openbaring
zouden accepteren
zonder de 
openbaarder — de
profeet Joseph Smith
— te accepteren, 
zouden de vruchten
van de boom willen
plukken, maar 
de wortel waaruit
die groeit willen 
verwijderen.
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vroege openbaring over de verantwoordelijkheid van
ouders om ‘uw kinderen in licht en waarheid groot te
brengen’ (LV 93:40).

Een profeet verkondigen

Ik raakte tijdens een vlucht een keer in gesprek met een
jongeman die naast mij zat. We bespraken het ene na het
andere onderwerp en kwamen uiteindelijk op godsdienst
uit. Hij zei dat hij veel over heiligen der laatste dagen had
gelezen en dat hij veel bewondering had voor onze gebrui-
ken, maar dat hij sterk bevooroordeeld was tegen het ver-
haal van de oorsprong van de kerk, en met name Joseph
Smith. Hij was actief lid van een andere kerk, en toen ik
vroeg waar hij zijn informatie vandaan had, gaf hij aan dat
hij die uit publicaties van zijn eigen kerk had. Ik vroeg voor
welk bedrijf hij werkte. Hij antwoordde trots dat hij ver-
tegenwoordiger van een internationaal computerbedrijf
was. Ik vroeg hem vervolgens of hij het juist zou
vinden als zijn klanten de kwaliteiten
van zijn producten zouden
beoordelen op grond van 
de informatie die een ver-
tegenwoordiger van de
voornaamste concurrent
hun gaf. Hij antwoordde
met een glimlach: ‘Ik
denk dat ik weet wat u
probeert te zeggen.’

Ik haalde uit mijn
aktetas een exemplaar
van de Leer en Verbonden
en las hem de woorden van
de Heer bij monde van Joseph
Smith voor — woorden die de
bron zijn van de gebruiken die mijn
vriend in ons was gaan waarderen, terwijl hij de man door
wie we ze hebben gekregen minachtte. Voordat we ieder
ons weegs gingen, stemde hij erin toe om de lectuur te
lezen die ik hem zou sturen. Ik beloofde hem dat als hij
dat onder gebed zou doen, hij de waarheid zou inzien van
niet alleen deze leerstellingen en gebruiken die hem zo
interesseerden, maar ook van de man door wie ze in de
wereld zijn gebracht. Ik gaf hem mijn getuigenis van de

profetische roeping van Joseph Smith. De baby die deze
maand tweehonderd jaar geleden onder nederige omstan-
digheden werd geboren op het platteland van Vermont,
was voorsterfelijk geordend om een groot leider te wor-
den in de vervulling van het plan van onze Vader voor zijn
kinderen op aarde.

We aanbidden de profeet niet. Wij aanbidden God, onze
eeuwige Vader, en de herrezen Heer Jezus Christus. Maar
wij erkennen hem als profeet. Wij verkondigen hem. Wij
respecteren hem. Wij eren hem als werktuig in handen van
de Almachtige om op aarde de oude waarheden van het
goddelijke evangelie te herstellen, alsmede het priester-
schap waardoor het gezag van God wordt uitgeoefend in
de aangelegenheden van zijn kerk, tot zegen van zijn volk.

Het verhaal van het leven van Joseph is het verhaal van
een wonder. Hij werd in armoe geboren. Hij werd in tegen-
spoed opgevoed. Hij werd van plaats naar plaats gedreven,
valselijk beschuldigd en onwettig gevangengezet. Hij werd

op 38-jarige leeftijd vermoord. Maar in die korte tijd 
van twintig jaar voorafgaand aan zijn dood had hij

bereikt wat niemand in een heel leven zou heb-
ben bereikt. Hij had het Boek van Mormon

vertaald en uitgegeven, een boek dat sinds-
dien in vele talen is vertaald en dat door
miljoenen in de hele wereld als het woord
Gods wordt aanvaard. De openbaringen
die hij heeft ontvangen en de andere
geschriften die hij heeft voortgebracht,
zijn ook Schriftuur voor die miljoenen. Het

totale aantal bladzijden bedraagt ongeveer
twee keer dat van het hele Nieuwe Testament

in de Bijbel; en dat is allemaal door één man in
de loop van een paar jaren tot ons gekomen.

In diezelfde periode heeft hij een organisatie
opgericht die al 175 jaar alle mogelijke tegenwerking heeft
doorstaan en die tegenwoordig net zo doeltreffend is in
het bestuur van een wereldwijd ledental van ruim twaalf
miljoen als bij een ledental van driehonderd in 1830. Er
zijn twijfelaars die anderen willen laten geloven dat deze
opmerkelijke organisatie een product was van de tijd
waarin hij leefde. Maar ik stel dat deze organisatie toen net
zo opmerkelijk en uniek was als nu. Zij was geen product
van die tijd. Zij werd geopenbaard door God.

4

WIJ AANBIDDEN DE PROFEET JOSEPH NIET.
MAAR WIJ RESPECTEREN HEM. WIJ EREN

HEM ALS WERKTUIG IN HANDEN VAN DE

ALMACHTIGE OM OP AARDE DE OUDE

WAARHEDEN VAN HET GODDELIJKE

EVANGELIE TE HERSTELLEN, ALSMEDE

HET PRIESTERSCHAP.



Onsterfelijkheid en eeuwigheid

Joseph Smiths visioen van de onsterfelijke aard van de
mens strekte zich uit van een bestaan voorafgaand aan
onze geboorte tot in de eeuwigheid over het graf heen. 
Hij verkondigde dat het heil universeel is en dat alle men-
sen zullen opstaan dankzij de verzoening die de Heiland
teweeg heeft gebracht. Maar naast die gave zijn er de eis
van gehoorzaamheid aan de beginselen van het evangelie
en de belofte van blijvend geluk in dit leven en de verho-
ging in het toekomende leven.

Het evangelie dat hij verkondigde was qua toepassing
ook niet beperkt tot de eigen en toekomstige generaties.
Joseph Smith dacht, onder het mentorschap van de God
des hemels, aan de mensen van alle generaties. Zowel
levenden als doden moeten in staat worden gesteld om
deel te hebben aan de evangelieverordeningen.

Petrus heeft geschreven: ‘Want daartoe is ook aan
doden het evangelie gebracht, opdat zij wel, naar de
mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden
doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven’ 
(1 Petrus 4:6). In het geval van de doden moet er plaats-
vervangend werk worden gedaan zodat zij naar de mens 
in het vlees geoordeeld kunnen worden. En om dat te
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bereiken, moeten wij vast-
stellen wie zij zijn — vandaar
het enorme familiehistori-
sche programma van De
Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste
Dagen. Dat is niet ingesteld
om een hobby mogelijk te
maken, maar om de eeuwige

doeleinden Gods te verwezenlijken.
In de twintig jaar voorafgaand aan zijn dood zette

Joseph Smith een programma in gang om het evangelie
aan de volken der aarde te brengen. Ik verbaas mij over 
de stoutmoedigheid waarmee hij te werk ging. Zelfs in de
begintijd van de kerk, in tijden van ernstige tegenspoed,
werden mannen opgeroepen om huis en haard achter te
laten, de zee over te steken en de herstelling van het evan-
gelie van Jezus Christus te verkondigen. De profeet dacht
overal aan, zijn visie omvatte de hele aarde.

Voor de algemene conferenties die we twee keer per
jaar houden, komen leden bijeen in Noord-, Midden- en
Zuid-Amerika, Groot-Brittannië, Afrika, het vasteland van
Europa, Oceanië en de oude landen in Azië. Dat is een

Joseph vertaalde
en publiceerde
het Boek van

Mormon, een boek
dat sindsdien in vele
talen is vertaald en
dat door miljoenen in
de hele wereld als het
woord Gods wordt
aanvaard.



vrucht van het visioen van Joseph Smith, profeet van God.
Hij was waarlijk een machtige ziener die deze tijd zag, en
betere tijden die zullen komen als het werk van de Heer
zich verder over de aarde verbreidt.

Die fantastische bloei zou de mannen met beschilderde
gezichten verbazen die de weerloze profeet op die broeie-
rige dag in juni 1844 bij een lafhartige aanval neerschoten
en doodden. Het zou gouverneur Thomas Ford van de
staat Illinois verbazen, hij die beloofd had de profeet te
beschermen, maar hem vervolgens aan de genade van die
genadeloze bende overleverde. Het was diezelfde Thomas
Ford die in zijn memoires tot de conclusie kwam dat
Joseph Smith ‘er nooit in kon slagen een beleid te vestigen
dat in de toekomst succes mocht verwachten.’ (Aangehaald
door B. H. Roberts in A Comprehensive History of the

Church, deel 2, p. 347.)
Het is diezelfde Thomas Ford die nu, grotendeels in de

vergetelheid geraakt, in een graf in Peoria (Illinois) ligt, ter-
wijl de nagedachtenis aan de man die hij als een mislukke-
ling beschouwde vol dankbaarheid overal ter wereld in ere
wordt gehouden.

Ere de man

Toen ik twaalf was, nam mijn vader mij mee naar een
priesterschapsvergadering van onze ring. Ik zat op de ach-
terste rij terwijl hij, als ringpresident, op het podium zat.
Bij het begin van die vergadering, de eerste die ik bij-
woonde, stonden drie- tot vierhonderd mannen op. Zij
kwamen van verschillende achtergronden en uit veel 
verschillende beroepen, maar ieder had dezelfde overtui-
ging in zijn hart, waarmee zij samen deze fijne woorden
zongen:

Ere de man tot wie sprak weer Jehovah,

die tot profeet werd gezalfd door de Heer.

Hij was d’ontsluiter der laatste bedeling,

eens geven volken en vorsten hem eer.

(‘Ere de man’, lofzang 24.)

Er gebeurde iets met mij toen ik die gelovige mannen
hoorde zingen. In mijn hart vestigde zich de kennis, daar
geplaatst door de Heilige Geest, dat Joseph Smith echt 
een profeet van de Almachtige was. In de vele jaren die er
sindsdien voorbij zijn gegaan, jaren waarin ik veel van zijn

woorden en werken heb gelezen, is die kennis sterker en
zekerder geworden. Het is mij een voorrecht geweest om
in werelddelen in het noorden en het zuiden, oosten en
westen, te getuigen dat hij een profeet van God was en is,
een machtige dienstknecht en getuige van de Heer Jezus
Christus.

Groot is zijn glorie, zijn priesterschap eind’loos,

eeuwig behoudt hij de sleutels en macht.

Eenmaal gekroond naast al d’oude profeten,

treedt de getrouw’ in het rijk dat hem wacht.

(Lofzang 24)

Dat getuigenis bevestig ik bij dezen, in de naam van
Hem wiens getuige Joseph Smith was, en wiens getuige 
ik ben, namelijk de Heer Jezus Christus. ■
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V O O R  D E  H U I S O N D E R W I J Z E R S
Neem dit artikel eerst na gebed door. Breng het vervolgens

zo dat iedereen mee wil doen met de bespreking. Enkele
voorbeelden:

1. Laat een plaat van de profeet Joseph Smith zien en
nodig allen uit om te vertellen wat men van hem weet. Maak
een lijst met antwoorden. Vergelijk die lijst met wat president
Hinckley in dit artikel zegt. Bespreek manieren om de profeet
en zijn leringen beter te leren kennen. Moedig het gezin aan
op 23 december een speciale gezinsactiviteit te houden om
Josephs tweehonderdste verjaardag te vieren.

2. Vraag de gezinsleden of zij met anderen over Joseph
Smith gesproken hebben, en wat hun reactie was. Lees 
de ervaringen van president Hinckley. Oefen eventueel wat 
je zou kunnen zeggen tegen iemand die vragen stelt over
Joseph Smith.

3. Lees of zing ‘Ere de man’ (lofzang 24) en lees het
getuigenis van president Hinckley aan het eind van het artikel.
Vraag de gezinsleden om hun gedachten en gevoelens met
betrekking tot het leven en de zending van de profeet Joseph
Smith op te schrijven of te vertellen.
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14 december: De profeet
Jesaja profeteerde en getuigde
van de goddelijke zending en
de geboorte van de Heiland in
Jesaja 7:14–15; 9:6–7; 53.

15 december: Nephi zag in
een visioen de geboorte en de
zending van de Heiland voor en
na de kruisiging van de Heer.
Lees zijn verslag in 1 Nephi
11:9–33;
12:4–8.

16 december:

Koning Benjamin
getuigde van 
de komst van 
de Heiland in
Mosiah 3:1–12, 20–21.

17 december: De
Lamanitische profeet Samuël
profeteerde tot
de goddeloze
Nephieten aan-
gaande de
geboorte en 
de dood van
Christus in Helaman 14.

18 december: Lees het getui-
genis dat de profeet Joseph
Smith van de Heiland gaf in 
LV 76:19–24, 40–42.

19 december: De profeet
Alma getuigde van de Heiland
en van de kracht van zijn ver-
zoening in Alma 7:7–13.

20 december: Lees de erva-
ringen van Maria en Elisabet in
Lucas 1.

21 december:

Lees Lucas' 
verslag van de
geboorte en
jeugd van de Heiland 
in Lucas 2.

22 december: Lees Marcus’
verslag van de doop en de
bediening van de Heiland in
Marcus 1–2:13.

23 december:

Lees Matteüs’
verslag van de
geboorte van
de Heiland in
Matteüs 1:18–25; 2.

24 december: Op de avond
vóór de geboorte van Christus,
bad de profeet Nephi voor zijn
volk dat door de goddelozen
gedood zou worden. Lees de
reactie van de Heer en de ver-
vulling van de profetie van de
profeet Samuël in 3 Nephi
1:9–22.

25 december: Lees en over-
denk ‘De levende Christus: het
getuigenis van de apostelen’. 
Je vindt het op http://www.kerk
vanjezuschristus.nl/wijgeloven/
pr/DeLevendeChristus.htm, in
Voor de kracht van de jeugd
(2001) en in de Liahona van
april 2000. Schrijf je getuigenis
op in je dagboek.
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LEESDAGEN 
VOOR KERSTMIS

I D E E Ë N

Maak dit kerstfeest bijzonder door meer over

de Heiland te weten te komen. Hier zijn wat

schriftteksten om je daarbij te helpen.

Bestudeer er in de dagen vóór 

Kerstmis dagelijks een.

DE

6
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was. Er worden zoveel nieuwe zendelingen
geroepen en ze gaan naar zoveel nieuwe
plaatsen dat ik me er niet aan waag aantallen
te noemen, omdat die al lang weer blijken te
zijn achterhaald.

En zoals altijd is er die tegengestelde
kracht. De kracht van de zonde, die duidelijk
in kracht toeneemt. Ik zal niet proberen om
daar voorbeelden van te geven. De media en
wat je in het leven van mensen om je heen
waarneemt, bieden al genoeg tragiek. En je
zult zelf ook wel gemerkt hebben dat de zon-
dige krachten, die de mensen in het verderf
en het verdriet storten, steeds verder worden
gedoogd en zelfs worden aangemoedigd.

De Meester voorziet niet alleen volmaakt
de toename van de tegengestelde krachten,
maar weet ook hoe het is om mens te zijn.
Hij weet hoe het is als de zorgen van het
leven op ons drukken. Hij weet dat wij brood
moeten eten in het zweet onzes aanschijns.
Hij weet welke zorgen en zelfs verdriet het
gebod om kinderen op aarde te zetten met
zich meebrengt. En Hij weet dat de proble-
men waarmee wij geconfronteerd worden en
ons vermogen om die op te lossen niet altijd
in evenwicht zijn.

Hij weet welke vergissing wij zo makkelijk
kunnen maken: de krachten die met ons
meewerken onderschatten en te veel op ons
eigen vermogen vertrouwen. En Hij biedt
ons daarom het verbond om ‘Hem altijd
indachtig te zijn’ en de waarschuwing om
‘altijd [te] bidden’ (3 Nephi 18:18), zodat 

O U D E R L I N G  H E N R Y  B .  E Y R I N G
van het Quorum der Twaalf Apostelen

II
n elke avondmaalsdienst wordt het woord
altijd gebruikt in een verbond, een hei-
lige belofte die je God doet. Dit is wat je

gezaghebbende dienstknechten van God
hoort oplezen: ‘Dat zij gewillig zijn de naam
van uw Zoon op zich te nemen en Hem altijd

indachtig te zijn, en zijn geboden te onder-
houden die Hij hun heeft gegeven, opdat 
zij zijn Geest altijd bij zich mogen hebben’
(LV 20:77; cursivering toegevoegd.)

Je belooft Hem ‘altijd indachtig te zijn’. Net
als ik heb je je misschien afgevraagd waarom
Hij het woord altijd gebruikte, daar het sterfe-
lijk leven onze gedachten nu eenmaal zo veel
in beslag neemt. Je weet uit ervaring hoe
moeilijk het is om bewust voortdurend aan
iets te denken.

Ik ben niet wijs genoeg om alle doelein-
den te kennen die de Heer had toen Hij ons
een verbond gaf om Hem altijd indachtig 
te zijn. Maar ik weet er in elk geval één.
Namelijk dat Hij precies weet welke sterke
invloeden op ons inwerken en ook wat het
inhoudt om mens te zijn.

Tegengestelde krachten

Jij en ik zien overal om ons heen dat de
twee tegengestelde krachten steeds sterker
worden. De ene is de kracht van de rechtscha-
penheid. Tempels van God, bijvoorbeeld, wor-
den nu over de hele wereld gebouwd met een
snelheid die enkele jaren geleden ondenkbaar

Ons is beloofd
dat wij, als
we Hem

altijd indachtig 
zijn en zijn geboden
onderhouden, altijd
zijn Geest bij ons 
zullen hebben.

altijdHemaltijd 
indachtig zijn
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wij voor onze veiligheid alleen op Hem vertrouwen. Het 
is niet moeilijk om erachter te komen wat we moeten
doen. Wat vooral moeilijk is aan de aansporing Hem altijd
indachtig te zijn en altijd te bidden, is dat we er voortdu-
rend beter in moeten worden. Het gevaar bestaat dat we
het voor ons uit schuiven of een afwachtende houding
aannemen.

Geestelijk vooruitgang maken

Mijn boodschap is een smeekbede, een waarschuwing
en een belofte: ik smeek je om de eenvoudige dingen te
doen waardoor je geestelijk vooruitgang maakt.

Begin met Hem indachtig te zijn.
Dan zul je onthouden wat je weet
en waar je van houdt. De
Heiland heeft ons de
Schriften gegeven, en de pro-
feten hebben er een prijs voor
betaald waar wij geen idee van hebben,
opdat wij Hem mochten leren kennen.
Verdiep je erin. Besluit nu om meer te lezen
en aandachtiger te lezen dan ooit tevoren.

Enkele decembermaanden geleden kwam ik er weer
achter wat een krachtige invloed het op ons heeft als we
meer ons best doen om de Schriften in ons hart te sluiten.
Het begon toen ik de Schriften zag van een man die tijdens
een kerkbijeenkomst naast me zat. Net als ik had hij ze
gemarkeerd, maar dan anders. Hij had kleurstickers aan de
randen van bladzijden bevestigd, de kleurcodes correspon-
derend met zijn markeringen van teksten, zodat hij alle
teksten over een bepaald onderwerp kon bestuderen die
nuttig voor hem waren.

Nog geen dag later had ik een goedkope set Schriften
gekocht. Maar het kostte mij heel wat langer en heel wat
meer gebeden om erachter te komen met welke onder-
werpen ik de Schriften opnieuw voor mijzelf kon ontslui-
ten. Ik koos de onderwerpen die mij inzicht zouden geven
in mijn roeping als getuige van Jezus Christus. Het eerste
onderwerp was het getuigenis dat Jezus Christus de Zoon
van God is, het volgende dat Hij is opgestaan, en het derde
dat Hij het hoofd van zijn kerk is.

Hiermee wil ik niet zeggen dat je nieuwe Schriften moet
gaan kopen, of kleurstickers en kleurpotloden, en ook niet
om de onderwerpen te nemen die ik koos. Maar ik wil je
wel op je hart drukken om je zo in de Schriften te verdiepen

10

dat je je verstand en je hart openstelt voor nieuwe 
inzichten.

We zijn al met veel schriftteksten vertrouwd geraakt.
Maar in slechts enkele weken werd wat ik me herinnerde
over de Heiland en wat ik voor Hem voelde verder verrijkt.

Ik begon met een doel voor ogen te lezen. Misschien
kwam het door de kersttijd, of doordat ik Hem altijd
indachtig wilde zijn, maar ik voelde me aangetrokken tot 
de verhalen over zijn geboorte. Ik las nog eens de woorden
die Hij gesproken had tot een profeet uit het Boek van
Mormon die Nephi heette, ons allen welbekend. En toch
leek het nieuw voor me:

‘Zie, Ik kom tot de mijnen om alle dingen te
vervullen die Ik de mensenkinderen sedert

de grondlegging der wereld heb bekend-
gemaakt, en om de wil te doen zowel

van de Vader als van de Zoon —
van de Vader wegens Mijzelf,

en van de Zoon wegens
mijn vlees. En zie, de tijd is gekomen,

en het teken wordt deze nacht gegeven.
‘En het geschiedde dat de woorden die tot Nephi kwa-

men, werden vervuld zoals zij waren gesproken; want zie,
bij het ondergaan van de zon was er geen duisternis; en
het volk begon zich te verbazen omdat er geen duisternis
was toen de nacht kwam’ (3 Nephi 1:14–15).

Later deed ik iets wat ik nooit eerder had gedaan: ik 
zag in gedachten en voelde in mijn hart de vervulling 
van de profetie van de Lamaniet Samuël dat de zon zou
ondergaan zonder dat er duisternis zou zijn (zie Helaman
14:3–4). Ik zag het bij zijn geboorte, alsof ik me daar
ergens onder de mensen in die landen van belofte bevond.
En ik zag het zoals het zal zijn als Hij herrezen weerkomt
in heerlijkheid op de Olijfberg. De duisternis zal vlieden als
de beloofde Messias komt met genezing onder zijn vleuge-
len. In de wetenschap hoe hard ik die genezing nodig heb,
voel ik mijn hart bijna springen van vreugde en liefde voor
Hem als ik aan dat licht denk. Ik geloof dat ik nooit meer
het gloren van een nieuwe ochtend zal zien, waarbij de
zon de duisternis verdrijft, zonder dat de aanblik in mijn
hart de liefde voor Hem weer opwekt.

Een waarschuwing

Aan mijn smeekbede moet ik een waarschuwing toe-
voegen. Je hebt het recht en de plicht om zelf te kiezen. 



Je kunt de Schriften onderzoeken, of niet. 
Je kunt besluiten hard genoeg te werken, 
te overpeinzen, en Gods geboden te gehoor-
zamen om de Heilige Geest als metgezel te
hebben. Dan leer je de Heiland steeds beter
kennen en vult je hart zich met liefde voor
Hem. Of je kunt besluiten om het voor je uit
te schuiven. Je kunt besluiten een afwach-
tende houding aan te nemen, met het idee
dat wat je in het verleden hebt gedaan wel
genoeg is.

Mijn waarschuwing betreft een eenvou-
dige kwestie van oorzaak en gevolg. Jezus
Christus is het Licht en het Leven van de
wereld. Als wij besluiten dat we niet dichter
tot Hem willen komen, zullen we merken dat
we ons van Hem verwijderd hebben.

‘Want Ik, de Heer, kan de zonde niet met
de geringste mate van toelating aanschouwen;

‘niettemin, hij die zich bekeert en de gebo-
den des Heren doet, zal vergeving ontvangen.

‘En hij die zich niet bekeert, hem zal zelfs
het licht worden ontnomen dat hij heeft 
ontvangen; want mijn Geest zal niet blijven
inwerken op de mens, zegt de Heer der heer-
scharen’ (LV 1:31–33).

Ons is beloofd dat wij, als we Hem altijd
indachtig zijn en zijn geboden onderhouden,
altijd zijn Geest bij ons zullen hebben. Dat
licht voor onze voet zal dimmen als wij
besluiten het verder voor ons uit te schuiven
of een afwachtende houding aan te nemen.

Beloften

En nu de zekere beloften. Als je ten eerste
je hart laat uitgaan naar de Heiland en Hem
altijd indachtig bent en dan in gebed nader tot
onze hemelse Vader komt, heb je je geeste-
lijke wapenrusting aangedaan. Dan word je
beschermd tegen hoogmoed omdat je weet
dat echt succes niet uit jou komt. En je wordt
beschermd tegen de gedachten die ons over-
spoelen als we te zwak, te onervaren of te
onwaardig zijn om te doen waartoe God ons
heeft geroepen, namelijk om zijn kinderen 

te dienen en te helpen. We kunnen in ons
hart de verzekering hebben gekregen die in
Moroni staat opgetekend: ‘Christus heeft
waarlijk tot onze vaderen gezegd: Indien gij
geloof hebt, kunt gij alle dingen doen die Ik
raadzaam acht’ (Moroni 10:23).

En er is nog een zekere belofte. Namelijk:
of je nu besluit je te houden aan je verbond
om Hem altijd indachtig te zijn, of niet, 
Hij is jou wel altijd indachtig. Ik getuig dat
Jezus Christus, geboren in Betlehem, de
Eniggeborene van de Vader was en is, het Lam
Gods. Hij heeft er al vóór de grondlegging van
de wereld voor gekozen om jouw Heiland te
zijn, mijn Heiland, en de Heiland van ieder die
we ooit zullen tegenkomen. Ik getuig dat Hij is
opgestaan en dat wij vanwege zijn verzoening
door ons geloof om de wetten te gehoorza-
men en de verordeningen van het evangelie te
aanvaarden schoongewassen kunnen worden.

Ik beloof je dat je zult voelen dat de
Heilige Geest je hart raakt als je de Schriften
met nieuwe doelgerichtheid onderzoekt en
er oprecht over bidt. Dan krijg je de verzeke-
ring dat God leeft, dat Hij gebeden verhoort,
dat Jezus de levende Christus is, en dat Hij je
liefheeft. En dan voel je je liefde voor Hem
toenemen. ■

Uit een toespraak tijdens een haardvuuravond van
de kerkelijke onderwijsinstellingen, 3 januari 1999,
aan de Brigham Young University.
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Hiermee wil ik
niet zeggen
dat je nieuwe

Schriften moet
kopen, of kleur-
stickers en kleur-
potloden, of de
onderwerpen moet
nemen die ik koos.
Maar ik wil je wel op
het hart drukken om
je zo in de Schriften
te verdiepen dat je 
je verstand en je
hart openstelt voor
nieuwe inzichten.



uitgekeken, maar tevens de meest universele
en in alle opzichten de belangrijkste feestdag
die de mens kent.’ [Clarence Baird, ‘The
Spirit of Christmas’, Improvement Era,

december 1919, p. 154.]

De oorsprong van Kerstmis

Er zijn veel kersttradities, en de oorsprong
van het kerstfeest ligt dan ook ver terug in 
de geschiedenis. Het feest vond zijn oor-
sprong in de heidense aanbidding, lang vóór
het begin van het christendom. De god Mitra
werd aanbeden door de oude Ariërs en die
aanbidding breidde zich geleidelijk uit tot
India en Perzië. Mitra was aanvankelijk de 
god van het hemelse licht in heldere luchten
en later werd hij door de Romeinen vereerd
als de zonnegod — Sol Invictus Mithra.

In de eerste eeuw [vóór] Christus vierde
Pompejus zijn overwinningen langs de zuid-
kust van Silicië en Klein-Azië. Veel krijgsge-
vangenen van die campagnes werden naar
Rome gebracht. Daarmee werd de heidense
aanbidding van Mitra naar Rome gebracht,
want deze gevangenen verbreidden hun
godsdienst onder de Romeinse soldaten. 
Die aanbidding werd populair, vooral in de
Romeinse legers. We vinden in de ruïnes van
het reeds lang vergane Romeinse rijk nog de
altaren voor Mitra. De Mitraverering bloeide
op in de Romeinse wereld en werd de groot-
ste concurrent van het christendom in de
godsdienstige overtuigingen van de mensen.

De ware kerstgeest komt 
tot hem die Christus in zijn
leven heeft toegelaten als een
activerende, dynamische,
vitaliserende kracht.

P R E S I D E N T  H O W A R D  W.  H U N T E R
( 1 9 0 7 – 1 9 9 5 )
Veertiende president van de kerk

K erstmis is een drukke tijd van het jaar.
Straten en winkels zijn vol mensen
die op het laatste moment nog wat

kerstinkopen doen. Er zijn meer reizigers op
de weg, op luchthavens. De hele christelijke
wereld lijkt tot leven te komen met muziek,
lichtjes en feestversieringen.

Een schrijver heeft ooit gezegd:
‘Van alle feestdagen is er geen die het

mensenhart zo volledig raakt en zoveel van
de edeler gevoelens stimuleert. De gedach-
ten, herinneringen, gevoelens van hoop en
gewoonten die ermee zijn verbonden, vinden
hun gezamenlijke oorsprong zowel in de
Oudheid als in nationale tradities, en raken
ieder individu, jong en oud. Zij omsluiten de
godsdienstige, sociale en vaderlandslievende
kanten van ons wezen. De hulst, de maretak
en het andere groen, de gewoonte om onze
dierbaren geschenken te geven, de aanwezig-
heid van de kerstboom, het bijgeloof van de
kerstman, maken samen van het kerstfeest de
tijd van het jaar waar het meest naar wordt

12

De ware
kerstgeest

E V A N G E L I E P A R E L S

Howard W. Hunter 
is op 14 november
1907 in Idaho gebo-
ren, als zoon van
John William Hunter
en Nellie Marie
Rasmussen. Op 15
oktober 1959 is hij
geordend als apostel
en op 5 juni 1994 
is hij president van 
de kerk geworden.
Hij is overleden op 
3 maart 1995.



Onmiddellijk na de winterse
zonnewende — de kortste dag
van het jaar, de dag dat de zon
na zijn jaarlijkse gang naar het zuidelijk half-
rond stilstaat — vond er voor de aanbidders
van de zon een festijn plaats. Het begin van de
nieuwe klim van de zon na dat dieptepunt werd
gezien als de wedergeboorte van Mitra, en de
Romeinen vierden zijn verjaardag elk jaar op 25 december.
Het was een vrolijke dag met feesten, geschenken voor
vrienden, en woningen die versierd werden met winter-
groene bomen.

Geleidelijk kreeg het christendom de overhand over de

Mitraverering, die 
de voornaamste concurrent was

geweest, en het festijn ter viering
van de geboorte van Mitra werd

door de christenen gebruikt om de geboorte van
Christus te vieren. De heidense zonsverering, die zo

diep geworteld was in de Romeinse cultuur, werd ver-
vangen door een van de grootste feesten onder de christe-
nen. Kerstmis is voor ons nu een tijd van dankzegging en
verheugenis, een tijd van opgewektheid en welbehagen
onder de mensen. Hoewel het een aardse achtergrond en
betekenis heeft, is de inhoud goddelijk. Deze oude christe-
lijke viering heeft de eeuwen overleefd.
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De huidige betekenis van Kerstmis

Hoe kijken we tegenwoordig tegen Kerstmis aan? De
legende van de kerstman, de kerstboom, de traditionele
versieringen en het geven van geschenken zijn voor ons
alle een uiting van de geest van het feest dat we vieren.
Maar voor de ware geest van het kerstfeest moeten we
veel dieper graven. Die schuilt namelijk in het leven van
de Heiland, in de beginselen die Hij ons gaf, in zijn zoen-
offer — dat grote erfgoed, van Hem afkomstig.

Vele jaren geleden heeft het Eerste
Presidium van de kerk deze belangrijke 
uitspraak gedaan:

‘Voor de heilige der laatste dagen is
Kerstmis zowel een herdenking als een profe-
tie — een herinnering aan twee grote, plech-
tige gebeurtenissen die als de grootste en
geweldigste gebeurtenissen in de geschiede-
nis van de mensheid beschouwd zullen wor-
den. Al vóór de schepping van deze planeet
was bepaald dat deze gebeurtenissen plaats
zouden vinden. Een van die gebeurtenissen
was de komst van de Heiland in het midden
des tijds om voor de zonden van de wereld 
te sterven. En de andere is de toekomstige komst van de
herrezen en verheerlijkte Verlosser om op aarde te regeren
als de Koning der koningen.’ [‘What Christmas Suggests to
a Latter-day Saint’, Millennial Star, 2 januari 1908, p. 1.]

In de korte brief die Paulus aan de Galaten schreef,
toonde hij zich uiterst bezorgd om hun schijnbare onge-
loof en het feit dat zij zijn leringen aangaande Christus 
verzaakten. Hij schreef hun: ‘Nu is het goed, dat er ijver
getoond wordt in het goede, mits te allen tijde en niet
alleen, wanneer ik bij u ben, mijn kinderen, ter wille van
wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in u
gestalte verkregen heeft’ (Galaten 4:18–19). Met andere
woorden, Paulus zei dat hij pijn had en benauwd was tot
Christus in hen ‘gestalte’ had gekregen. Dat is een andere
manier om te zeggen dat zij dan ‘in Christus’ zouden zijn,
zoals Paulus dat herhaaldelijk in zijn geschriften zegt.

Het is mogelijk dat Christus in het leven van een mens
geboren wordt, en als zoiets gebeurt, is die mens ‘in
Christus’ — Christus krijgt ‘gestalte’ in hem. Hierbij gaan
we ervan uit dat wij Christus in ons hart laten en Hem
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onze levende metgezel maken. Hij is niet zomaar een
algemene waarheid of geschiedkundig feit, maar de
Heiland van alle mensen overal en altijd. Als we ernaar
streven om Christus gelijk te worden, krijgt Hij ‘gestalte’
in ons. Als wij de deur opendoen, komt Hij binnen. Als wij
zijn raad vragen, zal Hij ons die geven. Om Christus in ons
‘gestalte’ te geven, moeten we in Hem en in zijn verzoe-
ning geloven. Zo’n geloof in Christus en het onderhou-
den van zijn geboden, zijn geen beperkingen voor ons.

Daarmee wordt de mens vrijgemaakt. Deze
Vredevorst wil ons graag innerlijke vrede
geven, een vrede die ieder van ons dan zou
kunnen uitdragen.

De ware kerstgeest komt tot hem die
Christus in zijn leven heeft toegelaten als
een activerende, dynamische, vitaliserende
kracht. De ware kerstgeest schuilt in het
leven en de zending van de Meester. Ik ver-
volg met wat de schrijver de ware kerstgeest
noemt:

‘Het is het verlangen om zich op te 
offeren voor anderen, zich dienstbaar op 
te stellen en een gevoel van universele broe-

derschap te hebben. Het omvat de bereidheid om te ver-
geten wat u voor andere mensen hebt gedaan en alleen 
te onthouden wat andere mensen voor u hebben gedaan,
te negeren wat de wereld u schuldig is, en alleen te beden-
ken (…) wat u de mensen in de toekomst verschuldigd
bent en uw kans om uw medemens in het heden te hel-
pen — om in te zien dat uw medemens net zo goed is als
u zelf en te proberen verder dan hun gezicht en in hun
hart te kijken — uw boek met klachten over het heelal
dicht te doen en om u heen te kijken waar u wat zaadjes
van geluk kunt zaaien om daarna onopgemerkt uw weg te
vervolgen.’ [Improvement Era, december 1919, p. 155.]

James Wallingford heeft de volgende overpeinzingen
over het kerstfeest opgeschreven:

Kerstmis is geen dag of feest, maar een houding van

hart en geest.

Als we onze naaste liefhebben als onszelf;

Als we in onze rijkdom arm van geest zijn en in onze

armoede rijk aan genade;

Als we ernaar 
streven om 

Christus
gelijk te worden,
krijgt Hij ‘gestalte’ in
ons. Als wij de deur
opendoen, komt Hij
binnen. Als wij zijn
raad vragen, zal Hij
ons die geven.



Als onze naastenliefde niet roemt in zichzelf, maar

lankmoedig en vriendelijk is;

Als onze broeder om een brood vraagt en wij in plaats

daarvan onszelf geven;

Als iedere dag gloort vol kansen en de zon ondergaat

over prestaties, hoe klein ook —

Dan is iedere dag een dag van Christus, en is Kerstmis

altijd nabij.

[Words of Life (1966), geredigeerd door Charles L.
Wallis, p. 33.]

Een wijs man heeft ooit gezegd:
‘Het verbazendste aan het kerstverhaal is hoe relevant

het is. Het past in elk tijdperk en elke gemoedstoestand.
Het is meer dan een mooi verhaal: het is eeuwig tijdloos.
Het is de stem die roept in elke wildernis. Het is net zo 
zinvol in onze tijd als in die nacht zo lang geleden toen
herders het licht van de ster naar de kribbe in Betlehem
volgden.’ [Joseph R. Sizoo, in Words of Life, p. 33.]

Er is wel eens gezegd dat Kerstmis voor kinderen is,
maar als de fantasieën van de
kindertijd plaatsmaken voor
volwassen begrip, dan
wordt de eenvoudige

lering van de Heiland ‘Het is zaliger te geven dan te ont-
vangen’ (Handelingen 20:35) realiteit. De evolutie van een
heidense feestdag die een christelijk feest ter viering van
de geboorte van Christus is geworden, is een andere vorm
van volwassenheid die men krijgt als men door het evange-
lie van Jezus Christus is geraakt.

De ware kerstgeest vinden

Als u de ware kerstgeest wilt vinden en er deel aan 
hebben, dan heb ik een suggestie voor u. Ruim tijdens de
drukte in de kersttijd tijd in om uw hart tot God te wen-
den. Ga eventueel tijdens de stille uurtjes op een stil plekje
op uw knieën — alleen of met dierbaren — en zeg dank
voor het goede wat u hebt gekregen, en vraag Hem of zijn
Geest in u mag verblijven terwijl u er oprecht naar streeft
om Hem te dienen en zijn geboden te onderhouden. Hij

zal u bij de hand nemen en zal
zich aan zijn beloften houden.

Ik weet dat God leeft. Ik getuig
van de goddelijkheid van zijn Zoon,
de Heiland van de wereld, en ik uit
mijn waardering voor de zegen om
een profeet van de levende God op
aarde te hebben. ■

Naar een toespraak, gehouden
tijdens een devotional aan de
Brigham Young University op 

5 december 1972.
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D O N  L .  S E A R L E
Kerkelijke tijdschriften

Wat bedoelt de Heer als Hij tegen tiendebetalers
zegt: ‘Ik [zal] voor u de vensters van de hemel
[…] openen en zegen in overvloed over u 

afgieten’ (Maleachi 3:10)? Een gezin in San Salvador (El
Salvador) kan uit eigen ervaring vertellen welke zegenin-
gen daaruit voortvloeien.

Toen José Antonio Salazar en zijn vrouw, Noemí, in 1975
lid van de kerk waren geworden, deden ze hun best om
hun kinderen in voorschrift en voorbeeld het evangelie te
leren. Hun dochter, Cecelia Noemí, groeide op, ging op
zending, en trad in het huwelijk met een teruggekeerde
zendeling, Luis Ricardo Arbizú. Luis is ook opgegroeid in
een gezin waar hij leerde om het evangelie te
gehoorzamen. Hij is momenteel coördinator
voor de kerkelijke onderwijsinstellingen in San
Salvador. Luis en Cecelia hebben twee kinderen,
Silvia Noemí (17) en Luis Ricardo (10).

José spreekt zijn dank uit voor de zegeningen die
hij dagelijks krijgt omdat hij getrouw tiende betaalt.
‘We hebben elke dag brood op de plank’, zegt hij. ‘We
komen niets tekort.’ Hij is dankbaar voor een goede
gezondheid. Hij noemt de zegen en kans die hij had om
als tempelwerker werkzaam te zijn toen zijn vrouw en
hij in Los Angeles (Californië) woonden. ‘Wat kon ik
Hem nog meer vragen? Wat nog meer?’

Zijn vrouw zegt dat ze niet alleen nooit iets
tekort zijn gekomen, maar dat ze de kansen en
middelen hebben gekregen om anderen te 
helpen. Zij gelooft dat ze mogelijkheden tot
geestelijke groei hebben gekregen door de wet
van tiende en andere geboden te gehoorzamen.
‘En het is mij tot zegen geweest om altijd een
roeping in de kerk te hebben.’

Schoonzoon Luis Arbizú herinnert zich dat zijn

moeder een eigen zaakje had waarin ze voedsel verkocht dat
ze zelf bereid had. Toen ze na haar doop de verkoop op zon-
dag staakte, zegende de Heer haar door het verschil te com-
penseren. Toen Luis en Cecelia trouwden, had Luis maar een
klein inkomen. Maar kort daarna werd hij geroepen als lid
van het ringpresidium, waarop zijn salaris verdrievoudigde
en zijn vrouw haar baan kon opgeven en thuis kon blijven.

Cecelia zegt dat als de Heer zegt dat Hij de vensters van
de hemel open zal doen, de meeste mensen daarbij aan
materiële zegeningen denken. ‘Maar de grootste behoeften
zijn niet materieel, maar geestelijk’, zegt ze. Een van de zege-
ningen in het gezin is ‘dat onze kinderen gehoorzaam zijn’.

Luis Ricardo zegt dat zijn eigen gezin nooit iets tekort is
gekomen omdat zij getrouw tiende betalen. Hij is zijn ouders
dankbaar, die een voorbeeld van gehoorzaamheid zijn.

Silvia zegt dat zij gunstige gevolgen heeft gezien door de
wet van tiende en andere geboden te gehoorzamen: ‘Ik heb
zegeningen ontvangen voor mijn studie. Ik merk bovendien
dat mijn getuigenis sterk gegroeid is.’ Ze legt uit dat ze door
gehoorzaamheid krachtiger getuigenis van Jezus Christus

heeft kunnen geven, ‘en daarnaast zal
het mijn toekomstige gezin

sterken’. ■

16

Een gezin
geeft zijn
getuigenis van
tiende betalen
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NIET ALLEEN UIT JE PORTEMONNEE.

(ZIE LV 64:34.)



Sharon in Vermont mag je terecht 
de plaats noemen waar de wieg 
stond van de herstelling van het

evangelie van Jezus Christus, want daar is op 
23 december 1805 Joseph Smith jr. geboren.
Joseph jr., het vijfde kind van Lucy Mack en
Joseph Smith sr., ontving goede zorg en veel
liefde terwijl hij zich geleidelijk ontwikkelde
in zijn rol als de profeet van de bedeling van
‘de volheid der tijden’ (Efeziërs 1:10).

Joseph sr. en Lucy kwamen allebei uit
families die uit New England afkomstig
waren. Tussen 1796 en 1816 verhuisden 
zij enkele malen binnen Vermont en New
Hampshire, waar tien van hun elf kinderen
zijn geboren.

In West Lebanon (New Hampshire) sloeg
een tyfuskoortsepidemie toe. De zevenjarige
Joseph jr. (uiterst rechts) hield er een ern-
stige infectie in zijn linkerbeen aan over.
Toen twee operaties mislukten, leek ampu-
tatie de enige oplossing, maar Lucy stond

erop dat de artsen het nog een keer pro-
beerden. Voor de derde operatie moest men
met een tang een deel van het bot afbreken.
Joseph moest hevige pijnen doorstaan, maar
de operatie was
een succes.

Nadat drie
jaar lang de oog-
sten mislukt
waren, ver-
huisde de fami-
lie Smith in 1816
naar Palmyra in
de staat New York. De weinige overblijvende
bewijzen van de tijd die de familie Smith in
Sharon heeft doorgebracht, zijn onder meer
een stenen brug die ze hebben gebouwd
(inzet rechts) en de haardsteen van de oor-
spronkelijke blokhut (inzet boven).

Bij de viering van de honderdste ver-
jaardag van de profeet wijdde president
Joseph F. Smith (1838–1918) de her-
denkingsblokhut (inzet links) in die als 
bezoekerscentrum werd gebruikt, en een
granieten obelisk (achtergrond). De obe-
lisk is 11,7 meter hoog (38,5 voet — een
voet voor elk levensjaar van de profeet). ■
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De wieg
Sharon (Vermont)

H E T  L E V E N  V A N  E E N  P R O F E E T

ACHTERGROND: FOTO WELDEN C. ANDERSEN; DAVID LINDSLEY, BROEDER JOSEPH
(DETAIL); LINKS: KOPIËREN FOTO NIET TOEGESTAAN; INZET BOVEN: FOTO WELDEN C.
ANDERSEN; THEODORE S. GORKA, JOSEPH SMITH ALS JONGEN
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President Brigham Young
(1801–1877) heeft
gezegd: ‘De Heer hield

een oogje op [Joseph Smith] en
zijn vader, en zijn grootvader, en
hun voorouders, helemaal tot
(…) Adam. Hij sloeg die familie
gade en het bloed dat vanaf de
bron gestroomd heeft tot aan de
geboorte van die man. Hij is in de
eeuwigheid geordend om deze
laatste bedeling te presideren.’1

Joseph Smith leerde veel 
van zijn voorouders en van zijn
opvoeding in New England, zoals
hard werken, toewijding aan God
en vaderlandsliefde. Deze stam-
boom vertelt iets meer over zijn
voorouders.2

NOTEN
1. Zie Leringen van kerkpresidenten:

Brigham Young (1997), p. 96.
2. Deze gegevens komen uit De geschie-

denis van de kerk in de volheid der
tijden, (2000), pp. 15–27.

3. Lucy Mack Smith, History of Joseph
Smith, onder redactie van Preston
Nibley (1958), p. 182.

4. Aangehaald door Richard Lloyd
Anderson in Joseph Smith’s New
England Heritage (1971), p. 112.

5. Zie John Henry Evans, Joseph Smith:
An American Prophet (1989),
pp. 23–24; zie ook pp. 19–30.

1 2

3

5

7 8

6

4

De stamboom van 

1 Robert Smith
Robert was de bet-bet-betovergrootvader van de
profeet. Hij verliet in zijn tienerjaren Engeland en
verhuisde naar Amerika. Hij kwam in 1638 in
Boston aan.

9 Joseph Smith sr.
Joseph was een goed man die in God geloofde. Hij maakte kennis met Lucy
in de winkel van haar broer in Tunbridge (Vermont). Ze traden in 1796 in het
huwelijk. Joseph had verscheidene malen dromen die hem voorbereidden
op de komst van het evangelie en het steunen van zijn zoon in diens roeping.
Lucy zei dat hij ‘de meest liefdevolle metgezel en vriendelijkste vader was
die ooit een gezin tot zegen was’.3

Hij was een van de eersten die zich liet dopen toen het evangelie her-
steld was en hij werd de eerste patriarch van de kerk in deze bedeling.

5 Samuel Smith jr.
Samuel stond bekend als een christen, was een leider in 
zijn gemeenschap, en voorstander van de Amerikaanse
onafhankelijkheidsstrijd.

3 Samuel Smith sr.
Samuel werd in 1666 in armoede geboren als zoon
van Robert en Mary. In Topsfield en in documenten
van de county stond hij bekend als een ‘heer’.

2 Mary French
De bet-bet-betovergrootmoeder van de profeet, Mary,
had tien kinderen. Ze woonde het grootste deel van
haar gehuwde leven in Topsfield (Massachusetts).

4 Rebecca Curtis
Rebecca had negen kinderen. Samuel jr. was haar oudste
zoon.

6 Priscilla Gould
Priscilla overleed toen ze haar vijfde kind had gekregen. Na
haar dood trouwde Samuel met haar nicht, die vervolgens
Priscilla’s kinderen grootbracht.

8 Mary Duty
Mary kreeg elf kinde-
ren. Ze verhuisde 
met haar man van
Massachusetts naar
Vermont, op zoek naar
nieuwe landbouw-
grond. Toen Mary op
hogere leeftijd was,
had ze een sterk getui-
genis dat haar klein-
zoon een profeet was.
In 1836 vergaderde
Mary met de heiligen
in Kirtland (Ohio). Ze
overleed tien dagen na
haar aankomst daar.
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13 14
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JosephSmith

Joseph Smith jr.
De profeet Joseph Smith werd op 23 december 1805 geboren als
vijfde van elf kinderen. Joseph trouwde in 1827 met Emma Hale.
Ze kregen twaalf kinderen, inclusief twee adoptiekinderen. Op 27
juni 1844 stierf hij een martelaarsdood. ‘[Hij heeft] een faam en
naam nagelaten die niet kunnen worden uitgewist. In de ogen van
God en van zijn volk leefde hij als een groot man en stierf hij als
een groot man’ (LV 135:3).

10 Lucy Mack
Toen Lucy ongeveer negentien was, kwam ze tot de
conclusie dat de kerk van Christus niet meer op aarde
was. Toen ze op een keer erg ziek was, beloofde ze de
Heer in haar smeekbeden dat zij Hem zo goed mogelijk
zou dienen als Hij haar spaarde. Ze hoorde een stem
troostende woorden spreken. Ze bleef zoeken naar 
een godsdienst die haar dichter tot Hem zou brengen.
Joseph Smith jr. was haar vijfde kind. Het evangelie
dat hij herstelde was een antwoord op haar gebeden.
Ze kreeg een kind dat kort na de geboorte stierf en
nooit een naam kreeg, en Alvin, Hyrum, Sophronia,
Joseph, Samuel, Ephraim, William, Catherine, Don
Carlos en Lucy.

11 Solomon Mack
Solomon, die in 1732 geboren werd, was nog maar vier toen hij als leer-
jongen bij een boer in de buurt begon. Hij bleef leerjongen tot hij 21 was.
Daarna ging hij in dienst en vocht in de Frans/Indiaanse oorlog. Hij was
daarna onder meer werkzaam als koopman, projectontwikkelaar, kapitein
en boer. Hij kreeg in de loop van zijn leven veel nare ongelukken — er viel
onder andere een boom op hem. Op hogere leeftijd las hij de Bijbel en
bekeerde zich tot een leven van dienstbetoon en toewijding aan God.

Solomon overleed enkele maanden na het eerste visioen van Joseph.

13 Ebenezer Mack
Ebenezer was het achtste kind in het gezin van John
en Sarah Mack. Hij woonde met zijn gezin op de
grond van de familie Mack, maar had moeite om
rond te komen.

15 John Mack
John was de betovergrootvader van Joseph Smith jr.
Hij was zestien toen hij Inverness (Schotland) verliet.
Hij arriveerde in 1669 in New England.

7 Asael Smith
Asael, die in 1744 was geboren, was de grootvader van de 
profeet. Hij werd gedurende de dertig jaar dat hij in Tunbridge
(Vermont) woonde vele malen tot een publiek ambt gekozen 
en hij stond bekend om zijn inzet voor de gemeenschap. Hij
geloofde in een liefhebbende God en een leven na de dood. Hij
had ook een getuigenis van de Heiland. Asael voorspelde dat
‘God een tak in de familie zou verwekken die de mensheid gro-
telijks tot zegen zou zijn’.4

Asael was al oud toen hij het Boek van Mormon las. Toen
hij achterin 1830 stierf, wist hij dat het Boek van Mormon waar
was en dat zijn kleinzoon een profeet was.

16 Sarah Bagley
Sarah en haar man brachten een groot deel van
hun leven door in Lyme (Connecticut). Ze kregen
twaalf kinderen.5

14 Hannah Huntley
Hannah trouwde met Ebenezer toen hij 30 was.

12 Lydia Gates
Lydia was onderwijzeres. In 1759 trad ze in het
huwelijk met Solomon. Ze leerde haar acht kin-
deren, en waarschijnlijk ook haar man, lezen en
schrijven, en ze gaf godsdienstonderricht.
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Als het evangelie op
aarde is, wordt de kerk
door een profeet geleid.
Joseph Smith was de
eerste profeet in deze
tijd.

We hebben door de
inzet van Joseph Smith
veel zegeningen gekre-
gen: hij heeft het Boek
van Mormon vertaald,
de openbaringen in de
Leer en Verbonden ont-
vangen, en door middel
van hem is het priester-
schap hersteld.

Als we geloven dat die
zegeningen van God
zijn gekomen, dan
sterkt dat ons inzicht
dat Joseph Smith van
God geroepen was.

Geef je vriend je getui-
genis en moedig hem
aan om het Boek van
Mormon en de geschie-
denis van Joseph Smith
te bestuderen en erover
te bidden.

Vraag &
antwoord
Vraag &
antwoord

‘Mijn vriend zegt dat hij best lid van de kerk zou willen worden als hij dat verhaal
van Joseph Smith maar niet hoefde te geloven. Wat kan ik daar op antwoorden?’

22

L I A H O N AL I A H O N A

WW
at voor kerk zou dit zijn zonder
Joseph Smith? Zouden we dan
het priesterschap of een profeet

hebben? Zouden we het Boek van Mormon
hebben, of tempels, eeuwige gezinnen,
hedendaagse openbaring, of begrip van de
aard van de Godheid?

Het lijkt erop dat je vriend enkele aspecten
van de kerk waardeert en gelooft. Herinner
hem eraan dat als hij gelooft dat de kerk goed
is en van God komt, dat Joseph Smith van
God geroepen moet zijn. Zonder de profeet
Joseph zouden we de kerk niet hebben en
zou die ons niet tot zegen kunnen zijn.

Begrijpt je vriend de afval en de noodzaak
tot een herstelling van de kerk, het priester-
schap en het evangelie van Jezus Christus?
Begrijpt hij dat de kerk altijd door profeten
zoals Mozes en Abraham geleid wordt? Zo 
ja, getuig dan tot hem dat Joseph Smith 
de profeet was van wie de Heer zei ‘hem 
zal Ik macht geven om mijn woord […]
voort te brengen’ (2 Nephi 3:11), en die de
kerk ‘uit de donkerheid en uit de duisternis’

tevoorschijn zou brengen, ‘de enige ware en
levende kerk’ (LV 1:30).

Het Boek van Mormon is ook bewijs van 
de goddelijke roeping van Joseph Smith. Je
vriend kan zich bij het lezen onder gebed
afvragen: ‘Heeft Joseph Smith het Boek van
Mormon zelf geschreven, of heeft hij het met
de macht van God vertaald?’ De Heer heeft
gezegd dat Hij Joseph Smith ‘de macht [om]
het Boek van Mormon te vertalen’ (LV 1:29)
heeft gegeven. Als het Boek van Mormon waar
is, dan was Joseph Smith een waar profeet.

Je vriend kan zijn getuigenis versterken door
naar dat van anderen te luisteren. Je zou hem
kunnen vragen of hij eens met de zendelingen
wil praten, als hij dat niet al heeft gedaan. 
Je vriend kan het getuigenis van de profeet
Joseph Smith in de Geschiedenis van Joseph
Smith (in de Parel van grote waarde) lezen. Die
getuigenissen kunnen de Geest uitnodigen om
aan je vriend de waarheid te bevestigen van de
ervaringen van Joseph Smith.

Ten laatste: vraag je vriend om er in geloof
over te bidden, net als Joseph Smith. Als hij
oprecht naar de waarheid zoekt, zal hij een
bevestiging van de Geest krijgen.



L E Z E R SL E Z E R S
Ik geloof dat onze kerk

bestaat vanwege Joseph

Smith en zijn fantastische

visioen van God de Vader

en zijn Zoon Jezus Christus.

Bid dat het hart van je vriend verzacht

mag worden. Zeg hem met heel zijn hart

te bidden. God zal zijn gebed verhoren 

en zijn gebed beantwoorden.

Katlyn Birdwell (19), wijk Naches, 

ring Selah (Washington)

Wie lid wil worden van deze kerk, moet

eerst een sterk getuigenis van het werk

van Joseph Smith hebben. We moeten

inzien dat het evangelie van Jezus Christus

hersteld is door middel van de profeet

Joseph en dat de waarheid van de kerk

gebaseerd is op het eerste visioen. Ik stel

voor dat je je vriend helpt door hem je

eigen getuigenis van Joseph Smith te

geven en hem een goed voorbeeld van

liefde en vriendschap te geven.

Anna Lavrentijeva (18), gemeente St.-Petersburg-

Midden, district St.-Petersburg (Rusland)

De zending van Joseph Smith is een van

de fundamenten van ons getuigenis als

leden van de kerk, want de herstelling is

door middel van hem tot stand gekomen.

Als het verhaal niet klopt, is onze kerk niet

waar. Aan de andere kant: als het wél

waar is, dan is de conclusie dat onze kerk

en haar leringen wél waar zijn. Daarom

kan een onderzoeker pas lid van de kerk

worden als hij het verhaal van Joseph

Smith aanvaardt.

Christina E. Baliao (21), wijk Baguio-University, 

ring Baguio (Filipijnen)
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God heeft een profeet in onze tijd

gebruikt om het evangelie van

Christus te herstellen. Daarmee heeft

Hij ons getoond dat Hij dezelfde God

is, vandaag, morgen en voor eeuwig.

Andreas Stokholm Baxter (17), wijk Ballerup, 

ring Kopenhagen (Denemarken)

Geef hem eens je eigen getuigenis dat het verhaal

van Joseph Smith waar is. Het zal je verbazen

welke uitwerking een getuigenis op je vrienden

kan hebben. Laat je vriend de Geschiedenis van

Joseph Smith lezen en God vragen of het waar is.

Bovendien — als je vriend gelooft dat het Boek van

Mormon het woord van God is, dan moet het ver-

haal van Joseph Smith waar zijn. Joseph Smith

moet het Boek van Mormon met de macht van God

hebben vertaald. Als je vriend gelooft dat andere

leringen van de kerk waar zijn, dan betekent het

dat het verhaal van Joseph Smith waar is.

Jordi Hunt (13), wijk Sugar City 3, ring Sugar City (Idaho)

Het is onmogelijk om te geloven dat

dit de ware kerk is als je geen getui-

genis hebt van het eerste visioen,

van de herstelling van de ware kerk

en van Joseph Smith als profeet van

God. Als er iemand twijfelt, moet hij het aan God

vragen. Hij zal zijn gebed verhoren, zoals in

Jakobus 1:5 en Moroni 10:3–5 staat.

Ouderling Javier Pulido (21), zendingsgebied Fort Lauderdale

(Florida)

Ons geloof in het herstelde evangelie is gebaseerd

op de waarheid van het visioen van Joseph Smith.

Zonder Joseph Smith zouden we het Boek van

Mormon en de kerk niet hebben, want de Heer

heeft door hem de kerk hersteld. Als je vriend er

niet in gelooft en er geen getuigenis van heeft,

moet hij erover bidden.

Fabiola Erlacher (15), wijk Linz-Urfahr, ring Salzburg

(Oostenrijk)

Geef je vriend jouw getuigenis van

het Boek van Mormon. Laat hem zelf

het verhaal lezen en erover bidden.

Dan krijgt hij antwoord, net als

Joseph Smith.

Rebecca Burk (16), wijk Globe 1, ring Globe (Arizona)

De herstelling van het evangelie van

Jezus Christus door middel van de

profeet Joseph Smith is het middel-

punt van onze godsdienst. Zonder

die herstelling zou het gezag dat

nodig was om de kerk van Christus te stichten niet

op aarde zijn. God verandert niet. Hij heeft altijd

profeten geroepen en zal ze blijven roepen opdat

zijn doeleinden worden bereikt.

Stephan Cerqueira Levita (18), gemeente Ilhéus-Midden, 

ring Itabuna (Brazilië)

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

W A T  V I N D  J I J ?
Jongeren: stuur je antwoord, met je naam, geboor-

tedatum, adres, wijk en ring (of gemeente en

district), en een foto (en schriftelijke toestemming

van je ouders voor publicatie van de foto), naar:

Questions & Answers 1/06

50 E. North Temple St., Floor 24

Salt Lake City, UT 84150-3220, USA

Of per e-mail naar: 

cur-liahona-imag@ldschurch.org

Graag vóór 15 januari 2006 reageren.

V R A A G
‘Mijn ouders zijn gescheiden en ik heb het gevoel

dat we geen “echt” mormoons gezin zijn omdat

we niet in de tempel aan elkaar verzegeld zijn. 

Ik begin van de kerk te vervreemden. Hoe kan 

ik omgaan met die gevoelens?’ ■

‘Wij verklaren
ondubbel-
zinnig dat

God, de Vader, en
zijn Zoon, de Heer
Jezus Christus, aan
de jonge Joseph Smith
zijn verschenen. (…)

‘Onze hele kracht
schuilt in de waar-
heid van dat visioen.
Het is gebeurd, of het
is niet gebeurd. Als het
niet gebeurd is, dan 
is dit werk bedrog. 
Als het wél is gebeurd,
dan is dit het belang-
rijkste en wonder-
baarlijkste werk
onder de hemelen.’
President Gordon B.
Hinckley, ‘Het wonder-
baarlijke fundament van
ons geloof’, Liahona,
november 2002, p. 78.
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De Kindervriend
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Kerstmis is een heerlijke tijd van het jaar. Het
is een tijd waarin we de geboorte van de
Heiland vieren, maar ook zijn leven en zijn

voorbeeld. Hij heeft ons laten zien hoe we moeten
leven en hoe we onder alle omstandigheden geluk-
kig kunnen zijn. Hij is de Zoon van de eeuwige
Vader.

Als we Hem volgen en net zo lief zijn voor
andere mensen als Hij — als we onze familie hel-
pen en anderen die ons dierbaar zijn, en iets goeds
doen voor mensen die honger hebben, kou lijden
of geen vrienden hebben — dan krijgen we de
blijde geest van Kerstmis in ons hart. Dan wordt dit
kerstfeest, en elk volgend kerstfeest, een feest vol
hoop en liefde. ●

blijde 
tijd

Een kerstboodschap van het Eerste Presidium 
aan de kinderen van de wereld
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‘En indien u mijn geboden onderhoudt en volhardt tot
het einde, zult u het eeuwige leven hebben, welke
gave de grootste van alle gaven Gods is’ (LV 14:7).

M A R G A R E T  S .  L I F F E R T H
Eerste raadgeefster in het algemeen jeugdwerkpresidium

§Heb je wel eens een bijzonder cadeau gekre-
gen waar je blij mee was? Hoe liet je zien dat 
je daar dankbaar voor was?

Dit jaar hebben we geleerd wat een geweldig cadeau
onze hemelse Vader zijn kinderen heeft gegeven. Hij
heeft ons zijn Zoon en het heilsplan gegeven.

Herinner je je deze woorden uit ‘Ik werk mee aan
Gods plan voor mij’ (Kinderliedjes, p. 86)?

Mijn leven is mooi; mijn leven heeft zin.

Mijn leven heeft waarlijk een hemels begin.

Mijn ouderlijk huis op de aarde koos ik daar

en wilde er volgen wat licht is en waar.

We krijgen door het plan van onze hemelse Vader veel
cadeaus of gaven. We hebben een lichaam gekregen en
zijn in een gezin geboren. Met het cadeau van de keuze-
vrijheid kunnen we kiezen tussen goed en kwaad. Van-
wege onze Heiland zullen wij weer opstaan en als we het
goede kiezen, krijgen we de gave van het eeuwige leven.
Wij zijn gezegend met profeten, openbaring, gebed, Schrif-
ten, priesterschap, verbonden en tempelzegeningen.

Hoe laten we onze hemelse Vader en Jezus Christus
zien dat we daar dankbaar voor zijn? Herinner je je het
volgende deel van het liedje?

Ik werk mee aan Gods plan voor mij;

ik houd vast aan zijn liefderijk woord.

Als ik werk en als ik bid,

als ik zijn geboden bewaar (…).

Wij danken onze hemelse Vader in onze gebeden en
door de manier waarop we leven. En als we onze dank-
baarheid tonen —

(…) dan ben ik gelukkig op aard’

en in het hemelse oord.

Geschenkdoos met zegeningen

Kleur een doosje of envelop zodat het er uitziet als
een ingepakt cadeautje. Knip daarna de figuren op
pagina K4 uit. Schrijf op de huisjes zegeningen die je
door je familie krijgt. Schrijf op de sterren zegeningen
die je door de Heiland krijgt. Schrijf op de tempels zege-
ningen die je door je lidmaatschap in de kerk krijgt.
Bedenk andere zegeningen om op de cadeautjes te
schrijven. Doe ze allemaal in het doosje of de envelop.
Laat de figuren tijdens een gezinsavond zien en bespreek
wat we van onze hemelse Vader krijgen.

Noot: Als u deze pagina’s niet uit het tijdschrift wilt halen, kunt u
deze activiteit kopiëren, overtrekken, of van het internet afdrukken
via www.lds.org. Klik voor het Engels op ‘Gospel Library’. Voor
andere talen klikt u op de wereldkaart.

Ideeën voor de participatieperiode

1. Dit jaar hebben wij het gehad over het heilsplan en de vele

zegeningen die wij daardoor ontvangen. Vat de in de afgelopen

maanden behandelde beginselen en de daaraan verbonden

zegeningen samen. Herinner de kinderen eraan dat er over de

hele wereld kinderen zijn die het evangelie naleven. Nodig zo

mogelijk een teruggekeerde zendeling uit om iets te vertellen

over kinderen die met plezier het evangelie naleven. Deel de

kinderen op in groepen van vijf of zes en laat elke groep in een

kring gaan zitten. Speel een spel ‘Zegeningen onthouden’. Het

eerste kind zegt: ‘Ik ben dankbaar voor ________.’ Het tweede

kind zegt: ‘Ik ben dankbaar voor (herhaalt het antwoord van

het eerste kind en voegt er zijn eigen antwoord aan toe)’ enzo-

voort. Deel papieren sterren uit en laat de kinderen een zege-

ning tekenen. Maak een gaatje in een punt van elke ster en

haal er een touwtje door. Laat de kinderen deze kerstversiering

mee naar huis nemen.

2. Deel de kinderen op in twee groepen en vertel het verhaal

van Jezus’ geboorte. Geef ze de volgende tekstverwijzingen.

Groep 1: Helaman 14:1–7; 3 Nephi 1:4–21. Groep 2: Lucas

2:1–17. Wijs in elke groep een kind aan om de teksten voor te

lezen terwijl de andere kinderen in een rollenspel het verhaal

uitbeelden. Laat groep 1 het verhaal van de Lamaniet Samuël

opvoeren. Laat groep 2 het verhaal van de geboorte van

Christus opvoeren. ●

IK BEN VOOR HEEL 
VEEL DANKBAAR

P A R T I C I P A T I E P E R I O D E
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U I T  H E T  L E V E N  V A N  P R E S I D E N T  D A V I D  O .  M c K A Y

Een muzikaal geschenk

De familie McKay hield van
muziek en de kinderen leerden
allerlei instrumenten bespelen.
Lawrence, zoon van president
McKay, speelde prachtig viool.

Jaren later, toen Lawrence zelf een
vrouw en kinderen had, verkocht hij
de viool om de touwtjes aan elkaar te
kunnen knopen.

President McKay aarzelde niet om het
probleem op te lossen.

Wat een prachtig 
nummer.

Ik heb gehoord dat mijn zoon
u laatst deze viool heeft verkocht. 
Ik wil hem graag terugkopen — 

ik stel er te veel prijs op om toe te
laten dat hij de familie verlaat.

Mildred en ik hadden het geld
nodig, vader, maar ik heb mijn viool met 

veel tegenzin opgegeven! Viool spelen gaf 
me vaak troost als ik ver van huis was.
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President McKay schreef een
gedicht waarin hij vertelde
hoe hij zijn zoons muzikale
talent waardeerde en wat
een fijne herinneringen hij
had aan samen muziek
maken. Enkele maanden
later stuurde hij zijn zoon 
de viool en het gedicht.

Toen Lawrence zijn geliefde viool her-
kende, stroomden de tranen over zijn
gezicht. Hij speelde tot laat op de
avond al zijn lievelingsnummers en
nam zich vast voor om zijn vaders
dierbare geschenk nooit meer weg 
te doen.
Aangepast overgenomen uit: David
Lawrence McKay, My Father, David O.
McKay (1989), pp. 182–183.

Kijk, Mildred, een pakje van
mijn vader. Wat zou erin zitten?
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1805 — Sharon (Vermont)

Joseph Smith wordt maar twee
dagen voor Kerstmis geboren, op 23
december 1805 in Sharon (Vermont).
Hij woont met zijn vader, Joseph
Smith sr., en zijn moeder, Lucy Mack
Smith, en zijn broers en zussen op
een boerderij.

1816 — Palmyra (New York)

De familie van Joseph verhuist in
1816 naar Palmyra. Joseph is dan
tien jaar. Als Joseph een paar jaar
ouder is, gaat hij zich veel met gods-
dienst bezighouden. Als hij veertien

is, besluit hij God te vra-
gen bij welke kerk hij zich
moet aansluiten. God de
Vader en zijn Zoon Jezus
Christus verschijnen en
zeggen dat hij zich bij geen
enkele kerk moet aansluiten. 
In 1823, Joseph is dan zeventien,
komt de engel Moroni bij hem en
vertelt dat er vlakbij zijn ouderlijk
huis een oud verslag verborgen ligt.

1825 — Harmony (Pennsylvania)

In 1825 neemt Josiah Stowell uit
Harmony Joseph in dienst. Daar

maakt hij kennis met Emma Hale,
met wie hij op 18 januari 1827
trouwt. Joseph gaat terug naar
Palmyra en ontvangt de gouden 
platen. Joseph en Emma gaan weer
naar Harmony, waar Joseph het
Boek van Mormon vertaalt. Op 15
mei 1829 ontvangen Joseph Smith

K10

Belangrijke plaatsen uit het 

leven van de profeet
Joseph Smith

B R I T N E Y  S C H E T S E L A A R
Kerkelijke tijdschriften
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en Oliver Cowdery op de oever 
van de Susquehanna het Aäronisch
priesterschap van Johannes de
Doper, waarna ze in de rivier
gedoopt worden. Later krijgen ze 
bij diezelfde rivier het Melchizedeks
priesterschap van Petrus, Jakobus
en Johannes.

1830 — Fayette (New York)

Op 6 april 1830 komen ongeveer
vijftig mensen bijeen in de woning
van Peter Whitmer sr. te Fayette (in
de staat New York) om De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen op te richten. Joseph
Smith en Oliver Cowdery wordt
steun verleend als ouderlingen van
de kerk.

1831 — Kirtland (Ohio)

In februari 1831 verhuizen
Joseph en zijn gezin met de heiligen
naar Kirtland. De heiligen bouwen
daar de eerste tempel van deze laat-
ste tijd en wijden die in maart 1836
in. Joseph en Emma wonen een

tijdje in bij Newel K. Whitney
en zijn gezin, in Newels win-
kelpand. In Kirtland zien de
heiligen veel wonderen
gebeuren, maar uiteindelijk
moeten ze er weg omdat ze
vervolgd worden.

1838 — Far West (Missouri)

Joseph verhuist in het voorjaar
van 1838 naar Missouri. Far West
doet dienst als hoofdzetel van de
kerk. Er worden hoekstenen voor
een tempel gelegd, maar de heiligen
worden door bendes verdreven
voor ze de tempel kunnen bouwen.

1839 — Nauvoo (Illinois)

De kerk koopt in het voorjaar van
1839 moerasland op de oever van
de Mississippi. Daar bouwen
ze een stad en noemen die
Nauvoo. Ze bouwen ook een
tempel. Joseph leidt de mili-
tie van Nauvoo en samen met
Emma heeft hij in een rood
bakstenen huis een winkel
waar veel belangrijke gebeur-
tenissen plaatsvinden.

1844 — Carthage (Illinois)

Joseph Smith en zijn broer
Hyrum worden op valse 

aanklachten gearresteerd en in
Carthage gevangengezet. Op 
27 juni 1844 valt een bende de
gevangenis binnen waar Joseph 
en Hyrum op hun proces wachten.
Hyrum wordt gedood en Joseph
rent naar het raam. Hij roept ‘O
Heer, mijn God!’, waarop hij dode-
lijk wordt geraakt en valt. Hij is 38
jaar. Zijn broer en hij worden in
Nauvoo begraven. ●



Kerstmis 
in Nigeria
‘Voortaan zal Ik u vrienden noemen’ (LV 84:77).

L O R I  M O R T E N S E N
Gebaseerd op een voorval in het 
leven van de auteur en haar vrienden Maandag 11 oktober

Lieve oma en opa (oeps, ik bedoel ouderling

en zuster Wall. Ik vergeet dat telkens!),

Hoe bevalt Nigeria u? Mama heeft me op de

kaart laten zien waar het is. Het is erg ver weg!

Maar ik ben blij dat u op zending kon. U zei altijd

al dat u overal heen zou gaan waar onze

hemelse Vader u zou zenden. Weet u nog? Maar

ik wilde dat u niet zo ver weg was.

Liefs,

Vera

Maandag 1 novemberLieve Vera,
Ja, Nigeria is erg ver van waar jij woont,

maar we zijn echt blij dat we hier zijn. De
mensen zijn zo hartelijk en liefdevol. Onze
hemelse Vader heeft ons zo gezegend.Op zondag werden er vier kinderen
bevestigd. We kwamen bijeen in eenpiepkleine kapel met een betonnen vloer,

en de Geest was er heel sterk. Het was
prachtig!

Liefs,

Ouderling en zuster Wall
PS. We houden zo van dejeugdwerkkinderen dat we ze een bijzonder

kerstcadeautje
willen geven.
Weet jij iets?
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Maandag 22 november
Lieve ouderling en zuster Wall (zie je, ik heb

er nu aan gedacht!),Ik heb een fantastisch idee voor een

kerstcadeautje! En ik heb er zelfs met mama en

de jeugdwerkpresidente over gepraat. Maar 

ik vertel u niet wat het is, want ik weet hoeveel

u van verrassingen houdt. (Weet u nog, dat

verrassingsfeest dat mama hield voor uw

verjaardag, oma? U was zo grappig!)

Ik zal u een aanwijzing geven. Het begint met

de letter T en we sturen het over enkele weken.

Liefs,
Vera

PS. Kunt u raden wat het is?

Vrijdag 3 december

Lieve Vera,

Wat zou het zijn? Opa en ik hebben al

nagedacht wat het toch kan zijn dat je voor

de jeugdwerkkinderen stuurt. We kunnen

nauwelijks wachten tot we erachter komen!

Er zijn in Afrika veel dingen die met 

de letter T beginnen — zoals termieten,

tobbes en tekorten! Maar ik denk niet dat

dát de verrassing is waar je over schreef.

Liefs,

Zuster Wall

Maandag 13 december
Lieve Vera,

Dalu en een vrolijk kerstfeest! Dalu

betekent ‘dankjewel’ in het Igbo (een taal 

die in Nigeria gesproken wordt). T betekent

‘tekeningen’, toch? 

Alle kinderen hier in ons jeugdwerk

vonden de kersttekeningen die je vrienden 

en jij voor ze hebben getekend bij de

jeugdwerkactiviteit erg mooi.

Je had ze moeten zien! Alle kinderen glim-

lachten, lachten en zeiden hoe fijn het was om

te horen van

jeugdwerk-

vrienden die zo

ver weg waren

maar net zo

van Jezus hiel-

den als zij.

Dankjewel voor je
kerstcadeau. Wevinden het tof!(Dat begint ookmet een T!)Liefs,Ouderling en zuster Wall

PS. De jeugdwerkkinderen in Nigeria

sturen ook graag verrassingen!
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‘Ik heb alle mensen in deze kerk lief, mensen van
alle leeftijden, rassen en uit alle landen. Ik heb de
kinderen lief. Over de hele wereld lijken zij erg op
elkaar. (…) Jullie zijn zo lieflijk, waar je ook bent,
dierbare kinderen.’

President Gordon B. Hinckley, zie ‘Dit is het werk
van de Meester’, De Ster, juli 1995, p. 65.

Vrijdag 31 december

Lieve ouderling en zuster Wall,

Zeg de jeugdwerkkinderen in Nigeria

alstublieft dalu voor hun tekeningen! Alle

kinderen in mijn jeugdwerk vonden ze prachtig!

We vonden vooral de tekeningen met

palmbomen, waaiers en manden leuk.

Liefs,

Vera

P.S. Ik mis u nog steeds, maar sinds we u dat

cadeau voor uw jeugdwerkkinderen hebben

gestuurd, lijkt Nigeria niet meer zo ver weg! ●

Lori Mortensen is lid
 van de wijk Cameron Park 

in de ring El Dorado (Californië).



Als je ouderling Dieter F. 
Uchtdorf van het 

Quorum der Twaalf
Apostelen beter wilt leren
kennen, moet je deze let-
ters bij de voorwerpen op
de foto en de onderstaande hints
bij elkaar passen.
___ 1. Ouderling Uchtdorf is in dit land opgegroeid.
___ 2. Hij is de eerste die in vijftig jaar tot apostel is

geroepen maar niet in de Verenigde Staten is
geboren. Maar hij zegt dat hij niet is geroepen
om een bepaalde groep mensen te vertegen-
woordigen. Net als alle apostelen, vertegenwoor-
digt hij deze volmaakte Persoon.

___ 3. Als kind werkte hij hard in het familiebedrijf.
Hiermee trok hij een waskar.

___ 4. Hij groeide op in een door oorlog verscheurde
stad waar gebouwen gebombardeerd waren, maar
hij vond hoop door deze te lezen en ervan te
leren. Een van zijn lievelingsteksten is Romeinen
8:31: ‘Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?’
Hij zegt: ‘Dat gaf mij troost en moed, want destijds
zag de toekomst er slecht uit.’

___ 5. Het kerkgebouw waar hij als kleine jongen
naartoe ging, had een glas-in-loodraam met een
afbeelding van deze gebeurtenis. Als er licht door
het glas scheen, dacht hij aan zijn getuigenis en
kreeg hij meer waardering voor Joseph Smith.

___ 6. Een van zijn eerste roepingen als kind was om
de pomp van dit instrument te bedienen zodat 
de aanwezigen konden meezingen.

___ 7. Hij trouwde met Harriet Reich. In december
1962 werden zij hier aan elkaar verzegeld. Zij 
hebben twee kinderen.

___ 8. 35 jaar lang bestuurde hij een van deze.
Uiteindelijk werd hij chef-piloot en senior 
vice-president van de vliegdienst van een 
luchtvaartmaatschappij.

___ 9. Bij het vliegen raakte hij het nooit beu om deze
uit het raam te zien. Hij zegt: ‘Ik kon de schoon-
heid van de verschillende landen en hun cultuur
zien. Doordat ik zo veel verschillende plaatsen
heb bezocht en de mensen en de kerk in al die
verschillende plaatsen heb gezien, weet ik dat het
evangelie voor iedereen is. Het maakt niet uit in
welk land je woont of wat voor tradities je hebt.
Het is het evangelie van Jezus Christus.’

Aangepast overgenomen uit ‘Ouderling Dieter F. Uchtdorf van de
Zeventig’, Liahona, april 1999, pp. K2–K4; ‘Ouderling Dieter F.
Uchtdorf ’, Liahona, november 2004, pp. 125–126.
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Ouderling
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Antwoorden: 1E (Duitsland), 2A, 3D, 4I, 5B (eerste visioen),

6C, 7H (Berntempel [Zwitserland]), 8G, 9F.



1 Help ongezien
iemand in je familie. 10 Breng een van je

buren een verrassing.

11 Bedank je bisschop
of gemeentepresident.

7 Lees thuis samen‘Kerstmis in Nigeria’(pp. K12–K14).

8 Maak eenkersttekening engeef die aaniemand.

15 Noem eenmanier waarop je
de Heiland kuntvolgen.

2 Kies de hele dag
het goede.

5 Doe ongevraagd
een klusje.

20 Maak een teke-
ning van een gebeur-
tenis in het leven van
de profeet Joseph
Smith.

22 Laat iemand
anders eens
voorgaan.

19 Lees thuis samen
over Joseph Smith
(pp. K10–K11).

1
4
 Bied aan om

het gezinsgebed
uit te spreken.

24 Lees thuis samen
Lucas 2:1–20.

23 Denk aan de
profeet Joseph
Smith, die vandaag
tweehonderd jaar
geleden geboren is.

21 Doe thuis samen
de activiteit voor de
participatieperiode
(pp. K4–K5).

12 Zing een van je

lievelingskerstliederen.

3 Ga op bezoek bij

iemand die ziek of

eenzaam is.

17 Ruim je 

kamer op.

4 Bedank je

jeugdwerkleerkracht.

6 Geef iedereen

thuis een

omhelzing.
1
6
 Lees de

kerstboodschap van het
Eerste Presidium

 (pp.
K2–K3).

18 Denk tijdens
het avondm

aal
aan Jezus.

13 Noem drie

dingen op waar 

je dankbaar voor

bent.
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Zie de pagina’s K8 en K9 voor de activiteit en instructies.



















onze dierbaren die ons zijn voorge-
gaan.’ (Leringen van kerkpresiden-

ten: Heber J. Grant [2002], p. 225.)
Ouderling Neal A. Maxwell

(1926–2004) van het Quorum der

Twaalf Apostelen: ‘De heerlijke ver-
zoening van Jezus is het bedrijf dat
centraal staat in de hele geschiedenis
van de mens! Hij verschaft ons de 
universele opstanding en stelt ons in
staat ons te bekeren en vergiffenis te
ontvangen. (…) Dat houdt in dat we
onze gedachten moeten veranderen
en vervolgens ons gedrag, totdat we
ons van onze zonden hebben afge-
keerd. (…) Bekering is dus een voort-
durend proces waarbij ieder van ons
dient te steunen op de verzoening om
echte hulp, vergiffenis en vooruitgang
te krijgen. (…) Het is aan ons om (…)
aanspraak te maken op de zegeningen
van de grote verzoening.’ (‘Getuigen
van de grote en heerlijke verzoening’,
Liahona, april 2002, pp. 7–8, 13.)

Hoe kunnen wij aanspraak maken op

de zegeningen van de verzoening?

Ouderling Russell M. Nelson van

het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Essentiële verordeningen van het
evangelie zijn symbolen van de ver-

zoening. De doop

door onderdom-
peling symboliseert de dood,
begrafenis en opstanding van

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

die ermee verband houden en geef

uw getuigenis. Nodig de zusters die 

u bezoekt uit om dat ook te doen.

De profeet Joseph Smith: ‘De 
fundamentele beginselen van onze
godsdienst zijn het getuigenis dat de
apostelen en profeten hebben van
Jezus Christus, dat Hij gestorven is,
begraven is, en herrezen is op de
derde dag, en dat Hij opgestegen is
naar de hemel. Alle andere aspecten
van onze godsdienst zijn slechts aan-
hangsels daarvan.’ (History of the

Church, deel 3, p. 30.)

Hoe kunnen wij ons in de

verzoening verheugen?

Romeinen 5:10–11: ‘Want als wij,
toen wij vijanden waren, met God ver-
zoend zijn door de dood zijns Zoons,
zullen wij veel meer, nu wij verzoend
zijn, behouden worden, doordat Hij
leeft; en dat niet alleen, maar wij roe-
men zelfs in God door onze Here
Jezus Christus, door wie wij nu de 
verzoening ontvangen hebben.’

President Heber J. Grant

(1856–1945): ‘Ik verheug me in de
kennis dat Jezus de Verlosser van de
wereld is, onze oudste broer, en dat
zijn naam, en zijn naam alleen, de
enige onder de hemel is waardoor 
wij eeuwig heil kunnen ontvangen 
en terug kunnen keren bij onze
hemelse Vader en onze Heiland, met

de Verlosser. Door deelname aan 
het avondmaal hernieuwen we 
onze doopverbonden en denken we
opnieuw aan het gebroken lichaam
van de Heiland en het bloed dat Hij
voor ons heeft vergoten. De tempel-
verordeningen zijn een symbool van
onze verzoening met de Heer en we
worden er als familieleden door aan
elkaar verzegeld. Als we de heilige
tempelverbonden gehoorzamen,
komen we in aanmerking voor het
eeuwige leven.’ (Zie ‘De verzoening’,
De Ster, januari 1997, p. 32.)

Anne C. Pingree, tweede raad-

geefster in het algemeen ZHV-

presidium: ‘Het is essentieel dat we
Christus centraal stellen. Wat hebben
we Hem hard nodig in deze “gevaar-
lijke tijd”! Hij is de bron van kracht en
veiligheid. Hij is licht. Hij is leven. Zijn
vrede gaat “alle verstand te boven”. Als
onze persoonlijke Heiland en Verlosser
nodigt Hij ieder van ons met uitge-
strekte armen uit om “tot Hem te
komen”. (…) Ik getuig dat Hij er altijd

is, met zijn barmhartige, liefdevolle
armen uitgestrekt.’ (Zie ‘Kies daarom
Christus de Heer’, Liahona,

november 2003,
pp. 110, 112.) ■

Verheug u in de verzoening 
van Jezus Christus
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De zegeningen van een zending in de

rijpere jaren
Oudere zendelingen zijn niet alleen zichzelf en de mensen die zij dienen 

tot zegen, maar ook hun kinderen en kleinkinderen thuis.

Zegen oma en opa
Mark Crane

Het begon met de eerste brief die we van mijn moe-
der kregen. Zij was nog maar pas met mijn vader
op zending in het zendingsgebied Tallahassee

(Florida). Ze vertelde van een conferentie die ze onlangs
hadden bijgewoond. Toen
iedereen na de bijeenkomsten
afscheid nam, merkte ze dat
haar collega niet meer bij
haar was. Ze hoorde man-
nen lachen, ging op het
geluid af naar een klaslo-
kaal, en belandde in
een beenworsteltoer-
nooi dat mijn vader
had georganiseerd.

Ze schreef: ‘Ik kwam net op tijd om de een of andere zen-
deling van twintig je vader door de kamer te zien gooien.’
Tot zover mijn vrees dat mijn vader van een zending een
zwaarmoedige oude man zou worden.

Toen ik die brief las, begon ik de vreugde en zegeningen
te ontdekken die een kind van zendelingouders krijgt.
Toen ik vroeger zelf een zending vervulde, begreep ik
ergens wel dat mijn familie thuis graag de brieven las die 
ik schreef. Maar in dat enigszins zelfzuchtige stadium van
mijn leven zag ik nog niet in hoe graag mijn familie wilde
dat ik succes had en hoeveel gebeden en zorgen mijn zen-
ding hen kostten.

Nu waren de rollen omgedraaid. Ik vond het een plezie-
rige verrassing toen ik merkte dat ik elke dag de post door-
keek op zoek naar nieuws uit het zendingsveld en dat ik
de brieven gretig las van a tot z. Ik merkte al gauw dat
onze gezinsgebeden concreter werden. Onze kinderen

baden niet meer met de algemene opmer-
king ‘Zegen alstublieft de zendelingen’. Ze
zeiden concreet: ‘Zegen alstublieft oma en
opa op hun zending’.

Toen mijn ouders pas voor het eerst
op zending waren geroepen,

waren ze allebei halverwege 

Broeder en zuster Crane

(rechts) met iemand die

kort daarna gedoopt

werd en een wijk-

zendeling (links) die

behulpzaam was 

bij de bekering.
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de vijftig en waren ze nog niet met pensioen. Maar doordat
een boerenbedrijf een seizoenbedrijf is, konden ze de win-
ter in dienst van de Heer doorbrengen. Daarom gold hun
oproep een zending van zes maanden. Die zes maanden
leken voorbij te vliegen.

Ik wist niet wat ik zag toen ze thuiskwamen. Mijn ouders
waren krachtige persoonlijkheden geworden. Dezelfde
opmerkelijke veranderingen die de meeste ouders in hun
jonge zendelingzoons en -dochters zien, hadden in mijn
vader en moeder plaatsgevonden. De meest opvallende ver-
andering was dat ze bruisten van energie. Enthousiasme is
een verbazingwekkend wondermiddel. Ze zagen er jonger
uit en gedroegen zich jonger. Mijn moeder negeerde enkele
chronische gezondheidsproblemen die haar al jaren dwars
zaten. En misschien was het mijn verbeelding, maar het leek
wel of mijn ouders verliefder waren. Op een keer vertelde
mijn moeder mij — een moment dat ik altijd zal koesteren
— over enkele gelegenheden waarbij mijn vader met grote
kracht in het evangelie had onderricht. Met liefde en
bewondering in haar stem zei ze: ‘Je vader is een uiterst
opmerkelijke man.’ Ik zag ook dat ze op zending veel ple-
zier hadden gehad. Alle gesprekken over hun zending
waren doorspekt met veelvuldig en aanhoudend gelach.

En mijn ouders hebben het niet bij één zending gelaten.
De daaropvolgende winter keerden ze terug naar Florida. In
de jaren daarna vervulden ze nog eens acht halfjaarzendin-
gen, tien in totaal. Ze hebben veel gebeurtenissen in de fami-
lie gemist — geboorten, baby’s die een zegen en een naam
kregen, tien Thanksgivingvieringen en kerstvieringen — en
niets van dat alles lijkt een opoffering voor hen. De zegenin-
gen die ze ervoor terugkregen, zijn namelijk te groot.

Ik ben dankbaar dat mijn ouders zo’n goed voorbeeld
geven. Wij proberen onze kinderen te leren dat het hun
plicht is om anderen over het evangelie te vertellen. Niets
illustreert dat zo goed als geliefde grootouders die de
gemakken van hun pensioen opgeven om de Heer te die-
nen. Dat voorbeeld heeft veel invloed op onze hele familie.

Enkele jaren geleden was onze oudste zoon, Matt, op
zending in Californië terwijl mijn ouders op zending waren
in Virginia. Ik merkte dat Matt in zijn brieven naar huis zich
nooit beklaagde dat het zendingswerk hem zwaar viel. Ik
schrijf dat toe aan zijn grootouders. Hoe kan een jonge
zendeling die in de kracht van zijn leven is zelfs maar over-
wegen om te klagen als zijn oma — die achterin de zestig

is, longproblemen, rugpijn en een aantal allergieën heeft
— in een andere staat langs de deuren gaat?

Door de zendingen van mijn ouders heb ik ingezien dat
het fout was te denken dat als een kind eenmaal is groot-
gebracht, de taak van de ouders volbracht is. Hoe goed
mijn opvoeding ook was, ik geloof dat mijn vader en moe-
der mij toen ik volwassen was meer geleerd hebben dan
voorheen. En hoewel ze ertoe hebben bijgedragen dat
mensen zich hebben laten dopen of actief zijn geworden,
geloof ik dat ze de sterkste uitwerking op hun eigen klein-
kinderen hebben gehad.

Uit de brieven van mijn ouders spraken boekdelen 
aan evangelielessen. Verhalen van werkzaam zijn in een
gemeente midden in Washington D.C.; de Grand Canyon
afdalen om onderzoekers te onderwijzen; werken met arme
alleenstaande moeders, rijke makelaars in aandelen, vissers,
pottenbakkers, boeren, verslaafden, alcoholici, predikanten,
politiemensen en bejaarden — is er een betere manier om
je kleinkinderen de waarde van elke ziel bij te brengen?

Het beste dat mijn ouders voor hun nageslacht hebben
gedaan, is ze in handen van de Heer achter te laten en 
een zendingsoproep te aanvaarden. ■
Mark Crane is lid van de wijk
Morgan 9 in de ring Morgan
(Utah).

Een heerlijke
hereniging
Ejnar Iversen

Mijn vrouw, Martha, 
en ik kregen een
oproep om ons huis

in Canada achter te laten en
een zending te vervullen in
het zendingsgebied Kopenhagen (Denemarken). Na twee
opwindende en leerzame weken in het opleidingscentrum
voor zendelingen in Provo (Utah) en een lange vlucht
vanaf Salt Lake City, arriveerden we op 22 juni 1999 in
Kopenhagen. President en zuster Rasmussen, onze zen-
dingspresident en zijn vrouw, haalden ons op van de lucht-
haven en zorgden de daaropvolgende twee dagen voor
ons. We kregen een auto en het verzoek om in Aabenraa te
gaan wonen en te helpen met het zendingswerk en werk
onder de leden in de gemeente Sønderborg.
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Onze eerste zondag daar maakten we tijdens de avond-
maalsdienst kennis met de leden en stelden we ons aan
hen voor. Ik schudde een man van middelbare leeftijd de
hand en zei: ‘Ik ben Ejnar Iversen.’ Hij antwoordde: ‘Ik ben
Bent Bisgaard.’ We keken elkaar aan en konden onze ogen
nauwelijks geloven. Het was de Bent Bisgaard die 32 jaar
daarvoor lid van de kerk was geworden toen hij bij ons in
Canada inwoonde. Hij zei dat hij in Fredericia woonde en
die dag in onze gemeente een spreekbeurt had. Het was
een heerlijk weerzien en veel meer dan toeval. Wij hadden
het gevoel dat onze Vader in de hemel hem had gestuurd
om ons welkom te heten.

In 1967 was Bent naar British Columbia (Canada)
gegaan, waar ik voor het arbeidsbureau werkte. Hij was 
op zoek naar werk en onderdak. Ik vond werk voor hem
en Martha en ik waren het erover eens dat we wel ruimte
voor nog een kostganger hadden. We hadden er al twee,
onder meer Svend Hansen, een sterk lid van de kerk.

Svend daagde Bent al gauw uit om het Boek van
Mormon te lezen, wat hij deed met de bedoeling er aan-
merkingen op te maken. Daar hij echter niets kon vinden,
wilde hij zich laten dopen. Hij was de eerste die zich in ons
nieuwe ringgebouw liet dopen.

Al gauw daarna keerde Bent terug naar Denemarken.
We waren bang dat hij misschien het contact met de kerk
zou kwijtraken. Maar hij ging in Denemarken naar de kerk,
toevallig op een vastenzondag. Hij zat stilletjes achterin de
kapel toen hij gevraagd werd om zijn getuigenis te geven,
wat hij zowel in het Engels als het Deens nog nooit had
gedaan. Hij had gewild dat de aarde hem kon opslokken,
maar hij stond op en vertelde over Svend Hansen die hem
had uitgedaagd om het Boek van Mormon te lezen. Bij het
noemen van Svends naam keken de mensen verbaasd op.
Na de dienst wilden veel vrienden van Svend weten hoe
het met hem ging.

Plotseling had Bent heel veel nieuwe vrienden. Hij
voelde zich meteen thuis. Sindsdien heeft hij jarenlang
met de jongeren gewerkt en is hij lid van de hoge raad 
van de ring Århus geweest.

Martha en ik zijn blij dat we Bent en Svend al die jaren
al kennen. En als we niet samen op zending waren gegaan,
hadden we nooit dat heerlijke weerzien gehad. ■
Ejnar Iversen is lid van de wijk Chilliwack in de ring Abbotsford
(British Columbia, Canada).

Emotionele genezing en familiegeschiedenis
Brunhilde Gehrmann

Hoewel wij in Queensland aan de Australische oost-
kust wonen, zijn wij van origine Duits. Mijn man,
Siegfried, is in Danzig geboren en ik ben geboren

in wat nu de Tsjechische Republiek is. Toen we overwogen
om een zending te vervullen, hadden we enkele punten
van zorg. Onze familie groeit voortdurend. Het zou ons
zwaar vallen elkaar niet te zien. We konden onze kleine
woning niet verhuren en er waren geldzorgen. We bespra-
ken het, wogen alle voors en tegens af. Maar uiteindelijk
knielden we neer en vroegen onze hemelse Vader om 
leiding. En toen was het makkelijk. We kregen er allebei
een goed gevoel over en de zekerheid dat we op zending
moesten gaan.

Op het aanvraagformulier dat de bisschop ons gaf, 
konden we aangeven naar welk land we wilden. Dat was
natuurlijk Duitsland. En hoewel het twijfelachtig leek dat
we echt naar de andere kant van de wereld zouden worden
gestuurd, wist onze hemelse Vader precies wat we nodig
hadden. We kregen een oproep om een tempelzending te
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Als ouderling en zuster Iversen geen zending hadden ver-

vuld, hadden ze een heerlijke hereniging met een goede

vriend gemist.
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vervullen in Freiberg (Duitsland). Ik was
enthousiast, want ik heb uit mijn jeugd nog
enig begrip van de Tsjechische taal en kan het
nog een beetje spreken. Ik wist dat er veel
leden uit Oost-Europa naar de Freibergtempel
gaan.

Onze zending begon op 25 februari 1992.
Onze tempelpresident was Jifií ·nederfler, en
zijn vrouw Olga was de tempelmater. Wat een
fijne mensen — altijd liefdevol en vriendelijk.

We maakten veel fijne dingen mee in
Freiberg. Iedereen was zo behulpzaam en
aardig. We werkten hard en waren één grote
familie tempelwerkers die elkaar liefhadden.
We onderhouden nog steeds contact met
velen van hen.

Het hoogtepunt van onze zending was het
bezoek van de eerste leden uit de Oekraïne.
We hadden ons erop voorbereid. De vrouw
van de zendingspresident sprak Russisch en
ik leerde zelfs enkele verordeningen in het
Russisch. Die leden hadden zoveel eerbied
voor het huis des Heren. Bij het komen 
en gaan bogen ze nederig hun hoofd. Ze
waren zo blij dat ze hun begiftiging konden

ontvangen. Velen weenden van vreugde en 
wilden de tempel niet verlaten.

Er gaan vaak Poolse leden naar
Freiberg. Mijn man was aanvankelijk
zenuwachtig bij de gedachte aan de
ontmoeting met hen. Zijn grootmoe-
der was na de Tweede Wereldoorlog
verhongerd in een kamp in Polen.
Maar door deze broeders en zusters
te ontmoeten en samen met hen 
te aanbidden, ontving mijn man 
emotionele genezing. Dat was een
grote zegening die uit onze zending
voortvloeide.

Het was een grote zegen voor mij om een
Tsjechische zuster, Marie Smidova, te leren ken-
nen. Met haar hulp kon ik aan mijn familiege-
schiedenis beginnen. Er waren geen microfilms
van de kerk uit de regio die ik nodig had en
mijn kennis van het Tsjechisch is onvoldoende
om Tsjechische archieven om informatie te vra-
gen. Zuster Smidova heeft veel voor mij gedaan
en ik ben haar erg dankbaar voor haar hulp.

Toen we na anderhalf jaar thuiskwamen,
waren we verbaasd over de verbetering die onze

financiële situatie had ondergaan.
Ons woninkje wachtte op ons en
onze kinderen hadden ons een
warm welkom bereid. Na een jaar
zijn we naar Sydney gegaan om
daar voor een jaar een tempelzen-
ding te vervullen.

We zijn dankbaar voor de erva-
ringen die we hebben opgedaan.
We willen alle oudere echtparen
herinneren aan de uitspraak van
Spencer W. Kimball (1895–1985):
‘Doe het nu!’ ■
Brunhilde Gehrmann is lid van de
wijk Kawana Waters in de ring
Nambour (Australië).
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durend meer zen-

dingsechtparen

nodig. Zij doen over

de hele wereld fan-

tastisch werk. U [lei-

ders] hoeft niet te

wachten tot echtpa-

ren zich daar vrij-

willig voor opgeven.

Door de opoffering

die gepaard gaat

met voltijds werken

in dienst van de

Heer zullen deze

echtparen, hun

familie, en de men-

sen die zij dienen

overvloedig geze-

gend worden.’

President Gordon B.
Hinckley, ‘Aan de
bisschoppen van de
kerk’, Wereldwijde
instructiebijeenkomst
voor leidinggevenden,
19 juni 2004, p. 27.

Broeder en zuster Gehrmann zijn

zowel in Duitsland als in Australië

op tempelzending geweest.



‘Vader en moeder hebben de plicht om

elkaar als gelijkwaardige partners (…) te

helpen. Invaliditeit, overlijden of andere

omstandigheden kunnen individuele aan-

passing noodzakelijk maken. Andere familie-

leden behoren zo nodig steun te verlenen.’1

Niet volmaakt

In een volmaakte wereld zouden alle vol-
wassenen gelukkig getrouwd zijn, zouden alle
echtparen gezegend zijn met kinderen, en
zouden alle gezinsleden gezond en gehoor-
zaam zijn en zouden ze elkaar steunen. Maar
het leven is zelden volmaakt. Ieder maakt
tegenspoed door, en in het sterfelijk leven 
is er geen enkel gezin voortdurend zonder

moeilijkheden. Zonder beproevingen, zwakhe-
den, ziekten en de dood zouden we niet leren
waarvoor we hier zijn gekomen. President
Spencer W. Kimball (1895–1985) heeft deze
uitleg gegeven: ‘Als wij dit leven zouden zien
als ons volledige bestaan, dan zouden de pijn,
het verdriet, de mislukkingen en het korte
leven een ramp zijn. Maar zien we het leven als
iets eeuwigs dat zich uitstrekt van het voorster-
felijke verleden tot in de eeuwige toekomst na
de dood, dan kunnen we alle gebeurtenissen
in het juiste perspectief zien.’2

Rolverdeling

Ziekte, invaliditeit, een sterfgeval of andere
omstandigheden kunnen moeilijkheden 
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Het laatste in een serie artikelen ter ondersteuning van uw studie 
en gebruik van ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld.’
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veroorzaken. In dergelijke situa-
ties kan ‘individuele aanpassing’
van de rolverdeling noodzakelijk
zijn. Het kan nodig zijn dat een
vader extra taken in het huishou-
den of de kinderopvang op zich

neemt, of dat een moeder die vol-
tijdhuismoeder was een baan zoekt.

Het kan zelfs voorkomen dat kinde-
ren nieuwe taken krijgen.

Als er iets gebeurt dat een gezin
op zijn kop zet, kan het nodig zijn dat

andere familieleden hulp bieden. Die
hulp kan variëren van financiële steun

tot en met het zorgen voor kinderen, hel-
pen met klusjes of zorgen voor een ziek of

gehandicapt familielid. In hoeverre er hulp van andere
familieleden nodig is, hangt af van de situatie en de
behoeften van het gezin.

Zelfs als er geen ernstige tegenslagen zijn, kunnen
andere familieleden belangrijke steun bieden. Ouderling 
L. Tom Perry van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd: ‘Een fundament bouwen dat sterk genoeg is om in
onze roerige wereld een gezin te ondersteunen, vereist de
uiterste inzet van ieder — vader, moeder, broer, zus, oma,
opa, tante, oom, neef, nicht enzovoort. Ieder moet energie
en inzet steken in het in de stenen ondergrond van het
evangelie slaan van heipalen totdat het fundament sterk
genoeg is om tot in de eeuwigheid stand te houden.’3

Tegenspoed

U vraagt zich misschien af waarom uw gezin tegenspoed
en alle bijbehorende consequenties moet doormaken. Het
antwoord en de bijbehorende troost vindt u in het eeuwig
perspectief van het evangelie. De apostel Paulus heeft ons
geleerd dat onze ‘last der verdrukking van een ogenblik […]
voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van
heerlijkheid [bewerkt]’ (2 Korintiërs 4:17). Hoe kan dat?

Ouderling Merrill J. Bateman van het Presidium der
Zeventig herinnert ons hieraan: ‘Beproeving en tegenspoed
neemt veel verschillende vormen aan: de dood van een
dierbare, een huwelijk dat niet aan de verwachtingen vol-
doet, geen huwelijk, een echtscheiding, een kind dat met
een handicap geboren wordt, verlies van een baan, ouders
die vergissingen begaan, een afgedwaalde zoon of dochter,
slechte gezondheid. Er komt geen eind aan de lijst. Waarom

heeft God in zijn plan toegelaten dat wij
teleurstelling, pijn, lijden en zelfs de dood
ondergaan? Is tegenspoed noodzakelijk als
iemand zich op Christus wil richten in zijn
leven, het gelaat van God in zijn aangezicht
wil ontvangen?

‘Begrip van het heilsplan, van het voor-
sterfelijk leven, het aardse leven en het
leven na de dood verschaft visie. (…)
Tegenspoed, teleurstelling, pijn, lijden en 
de dood zijn nodig om de keuzevrijheid te
beschermen en geestelijke groei mogelijk 
te maken (zie 2 Nephi 11). Aan de andere
kant, als het leven slechts uit onze ervarin-
gen in het sterfelijk leven zou bestaan, 
zou tegenspoed onbegrijpelijk zijn. (…)

Zonder een eeuwige visie zijn er geen zinvolle verklarin-
gen voor de onmenselijkheid van de mens, aardbevingen,
overstromingen of gehandicapte kinderen.

‘We moeten bedenken dat het Satan was die een aarde
zonder teleurstellingen, beproevingen en tegenspoed wilde,
en die alle eer voor zichzelf wilde.’4

Genezing door middel van de verzoening

Hoewel dit sterfelijke bestaan er is om ons te beproe-
ven, hoeven wij het niet zonder goddelijke hulp te stellen.
Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf
Apostelen heeft gezegd: ‘Het is belangrijk om te begrijpen
dat Hij u kan genezen of uw lasten kan verlichten, of dat u
zelfs tot het inzicht kunt komen dat het de moeite waard is
om geduldig tot het einde toe te volharden. (…)

‘Zie in dat sommige moeilijkheden in het leven niet hier
op aarde worden opgelost. (…) Hij wil dat u leert hoe u gene-
zing kunt ontvangen als dat zijn wil is en hoe u kracht kunt
krijgen om te leven met uw moeilijkheden als Hij dat als een
middel beschouwt waardoor u groei kunt doormaken. …

‘Als u meent dat u niet meer kunt, leg uw moeilijkheden
dan tijdelijk aan zijn voeten neer. (…) De Heer zal u met
goddelijke kracht verlichting geven als u in ootmoed en
geloof in Jezus Christus naar verlossing streeft.’5 ■

NOTEN
1. ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, Liahona, oktober 2004,

p. 49.
2. The Teachings of Spencer W. Kimball, geredigeerd door Edward L.

Kimball (1982), pp. 38–39.
3. ‘Born of Goodly Parents’, Ensign, mei 1985, p. 23.
4. ‘Leven in Christus’, Liahona, december 1999, p. 20.
5. ‘To Be Healed’, Ensign, mei 1994, pp. 7–8.

Zonder een eeu-
wige visie zijn 
er geen zinvolle 

verklaringen voor de
beproevingen die wij 
in het sterfelijk leven
meemaken.
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Ons gezin had honger, maar had
de vrouw die ons voedsel bracht
niet ook de een of andere behoefte?

M A I J A - K A A R I N A  M Ä K I N E N

Terwijl ik het versleten maar schone tafelkleed
op tafel legde, keek ik door het raam naar
buiten. Mijn man en ik woonden in de jaren

zestig met onze twee kinderen in het Finse boeren-
dorpje Hämeenkyrö. Ik zag mijn dochtertje, Marika

(4), en mijn zoontje, Petri (3), buiten met de
hond spelen op het kleine grasveldje.

Mijn man was wat klusjes

Een tas vol
voedsel en

twintig mark



aan het doen in de tuin. Ik legde het tafelkleed recht
en toen ik weer opkeek, zag ik een onbekende vrouw
het pad naar onze voordeur oplopen. Ze had grijze
haren en leek een beetje mank te lopen. Ze zag er hele-
maal niet arm uit; ze droeg een prachtige bloemenjurk 
en een lang schort. In haar hand had ze een volle tas.

Mijn kinderen volgden haar toen ze de keuken inliep.
‘Neem me niet kwalijk dat ik zomaar binnenval,’ zei ze,
‘maar ik moest wel komen.’ Ze tilde haar tas op tafel. Hij
zat vol met voedsel. Toen de boter, het vlees, de worst en
de versgebakken broden op tafel werden gezet en vervol-
gens door de handjes van mijn kinderen werden opgepakt,
sprongen de tranen in mijn ogen.

‘Kunt u nu onze oma worden?’ vroeg Marika de vrouw.
‘Als dat mag!’ antwoordde onze gast. ‘Dat zou ik fijn vin-

den. Je mag me tante Toni noemen.’
Op dat moment dacht ik aan mijn gebed tot mijn hemelse

Vader: ‘Stuur alstublieft iemand om ons te helpen!’ Door
tante Toni werden mijn gebeden verhoord. En ze bracht ons
niet alleen voedsel, maar bovendien lessen in liefde.

Een huisje bij het bos

Het leven was eenvoudig in Hämeenkyrö. We hadden
een klein huisje bij een prachtig bos gekocht. Ik was kort
daarvoor lid van de kerk geworden, maar mijn man was
niet geïnteresseerd in het evangelie. We probeerden ons-
zelf te bedruipen. We kweekten aardappelen en groenten
in onze tuin. Ik naaide de kleren van de kinderen en lapte
onze eigen kleren op. We waren dankbaar voor verrassings-
pakketten vol kleding die mijn moeder uit het noorden van
Finland stuurde, want we hadden ze hard nodig.

Maar in de loop van de tijd werd de situatie erger. We
moesten ons voedsel streng rantsoeneren. Soms aten mijn
man en ik alleen maar aardappelen zodat de kinderen iets
meer konden krijgen. Toen begon ik mijn smeekbeden:
‘Lieve Heer, stuur alstublieft iemand om ons te helpen!’

Ik vond een baan, maar dat was nog niet genoeg. Als 
ik mijn kosten had betaald, inclusief buskaartjes en de ver-
goeding voor de babysitter, bleef er niet veel meer van mijn
salaris over.

Hoewel we het moeilijk hadden, leerde ik mijn kinderen
toch altijd om dankbaar te zijn voor wat we hadden. Petri

sprak vaak de
zegen over het
eten uit: ‘Dank u,
hemelse Vader, voor deze pap, maar wilt U ons
alstublieft ook een stuk worst geven, als U die hebt?’

Op die dagen smeekte ik nog vuriger: ‘Stuur alstu-
blieft iemand om ons te helpen!’

Meer dan genoeg om uit te delen

Tante Toni woonde in een naburig dorpje. Ze had het
goed, maar ze voelde zich helemaal niet goed. Ze werd
achtervolgd door haar verleden. Hoewel ze altijd van alles
meer dan genoeg had gehad, gold dat niet voor haar zus.

Haar zus had een gezin — een man en tweelingdoch-
ters van drie jaar. De man van haar zus was bij een ongeluk
op werk ernstig gewond geraakt. Korte tijd later kreeg de
zus tuberculose en ging ze wanhopig naar tante Toni en
vroeg haar om de kleine som van twintig mark en brood
voor haar dochtertjes. Maar tante Toni weigerde zelfzuch-
tig om haar de gevraagde hulp te geven. Korte tijd later
overleed de zus van tante Toni aan tbc en overleed haar
man aan zijn verwondingen. Vreemden adopteerden de
driejarige meisjes.

Elke zaterdag een gebed

‘Het was mijn schuld dat mijn zus overleed en dat die
meisjes geadopteerd moesten worden’, vertrouwde tante
Toni me bij die eerste ontmoeting toe. Er schoten tranen
in mijn ogen toen ik naar het verdrietige verhaal luisterde.
Ik had het gevoel dat ze op vergiffenis uit was.

‘Mijn zus woonde in dit huis’, vertelde ze. Ze keek me in
de ogen en gaf me twintig mark. ‘Neem dit. En bid dat God
me zal vergeven.’ Na een tijdje vermande ze zich, stond op
en zei: ‘Goed, laten we aan de slag gaan. Ik zal wat hout
halen zodat we de avondmaaltijd kunnen bereiden.’

Terwijl zij water aan het putten was, sprak ik een heel
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ander gebed uit: ‘Dank u, hemelse Vader! Wat een zegen,
die volle tas en die twintig mark!’

Tante Toni kwam elke zaterdag om dezelfde tijd met
haar tas vol eten en twintig mark. Ze vroeg nooit waar ze
mee kon helpen, ze ging gewoon aan de slag. Af en toe
bleef ze een dag of twee bij ons. Dan was ze ’s morgens als
eerste op om de pap te maken. Als ze zag dat we dat nodig
hadden, bracht ze ons nieuwe potten en pannen. Soms
deed ze onze was op de hand.

De weken gingen snel voorbij als we uitkeken naar de
zaterdagen en de bezoekjes van tante Toni. Ik vertelde
haar soms over de kerk en we baden vaak samen. Marika
en Petri waren iedere keer erg blij als ze kwam, en tante
Toni vergat nooit om wat worst mee te nemen voor Petri.
Het leek erop dat ze genoot van de tijd die ze in ons gezin
doorbracht en ik dacht dat we haar op die manier mis-
schien iets teruggaven.

Bloemen en liefde

Drie jaar lang bezocht tante Toni ons gere-
geld. Maar toen kwam ze op een zaterdag niet

opdagen. En de daaropvolgende dag ook
niet. Later hoorden we dat tante Toni net

uit een winkel was gekomen en op
weg was gegaan naar

ons huisje toen

ze in elkaar
zakte. Ze is nooit
meer bijgekomen.

Mijn man en ik woonden met de 
kinderen de begrafenis van tante Toni bij.
We kenden daar niemand. We wisten niet
wat een gepast moment was om onze bloemen
op haar graf te leggen. We besloten om te wachten 
tot wij als laatsten onze bloemen konden neerleggen 

om onze dank te betuigen en afscheid te nemen.
Na de begrafenis kwam er een vrouw op ons af die 

vertelde dat ze tante Toni’s dochter was. ‘U had best als
eersten uw bloemen neer kunnen leggen. U was onze
moeder zo dierbaar’, zei ze. ‘Wat was het toch waardoor 
ze zo veranderde? Ze was vroeger zo chagrijnig en zelf-
zuchtig. Maar de afgelopen drie jaar werd ze een heel ander
mens. Ze was zo vriendelijk en liefhebbend.’

Ik wist niet wat ik moest zeggen, behalve ‘Het was liefde.’

Familie en tempelzegeningen

Hoewel er meer dan veertig jaar voorbij zijn gegaan
sinds we kennismaakten met tante Toni, heb ik nog steeds
veel aan de lessen die ze meebracht naast haar tas met
voedsel. Ze was mijn lerares. Ze leerde me hoe je naar ver-
giffenis moet verlangen en hoe je anderen moet dienen en
helpen. En nu besef ik dat ze ons weliswaar kwam voeden,
maar dat zij zelf ook gevoed werd.

Twintig jaar na haar begrafenis kwam Petri erachter dat
we via mijn mans lijn familie zijn van tante Toni. We heb-
ben tempelverordeningen voor haar verricht. O, wat zal
het een vreugdevolle dag zijn als we elkaar weerzien aan
de andere kant van de sluier!

Tante Toni was een inspirerend voorbeeld van liefde en
verandering van hart. Ik zal haar tas vol voedsel en haar

twintig mark nooit vergeten. Ik hoop dat ik hetzelfde
pad kan bewandelen, want dat is het pad dat de

Heiland ons heeft gewezen om te volgen. ■
Maija-Kaarina Mäkinen is lid van de

wijk Tampere 2 in de ring Tampere
(Finland).
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O P S C H I E T E N  
M E T  M A M A
Nicole Lerios Randall

N U  H O U D
I K  V A N  D E
Z O N D A G
Lucile Sautron

II
n mijn tienerjaren stelde ik me ten
doel om een sportopleiding te vol-
gen. Ik bad veel en vroeg de Heer

om ervoor te zorgen dat de training
op zaterdag zou worden gezet. Maar
de training van mijn team bleef op
zondag staan. Ik moest kiezen: mijn
doel opgeven of niet naar de kerk
gaan. Daar ik beide belangrijk vond,
probeerde ik een compromis. Ik ging
twee zondagen achter elkaar naar de
training en ging dan op de derde zon-
dag naar de kerk. Helaas leidde dit tot
zonde, waar ik zeer onder leed.

Het duurde niet lang voor ik inzag
dat het een vergissing was. Ik vroeg 
of ik bij een ander team kon worden
ingedeeld. Maar het was al te laat, het
kwaad was geschied. Ik had de deur
half open gedaan en Satan had hem
ver opengeduwd. Uiteindelijk gaf ik
wedstrijdsporten volledig op.

Ik leerde twee belangrijke lessen.
Ten eerste dat we ons in groot gevaar
begeven als we een compromis slui-
ten tussen de Heer en de tegenstan-
der. Ten tweede dat het een vergissing
van mij was om te menen dat mijn
geloof sterk genoeg was om het zon-
der zondagsdiensten te doen. Onze
geest heeft net zo goed voeding nodig
als ons lichaam. Als we maar één maal-
tijd eten en de andere twee overslaan,
kunnen we onze gezondheid niet in
stand houden.

Ik houd nu van de zondag. De
Heer heeft mij bovenmatig gezegend
in mijn studie en mijn gezondheid. ■
Lucile Sautron is lid van de wijk Basel 
in de ring Bern (Zwitserland).

VV
eel tieners vinden het wel eens
moeilijk om op te schieten met
hun ouders. Toen ik zestien

was, kreeg ik het gevoel dat mijn moe-
der en ik nooit meer een gesprek kon-
den hebben dat niet met tranen en
hard dichtslaande deuren eindigde.

Tijdens een ruzie schreeuwde 
ik een keer wat boze woorden uit,
stormde mijn slaapkamer in en sloeg
de deur zo hard mogelijk dicht. Ik viel
op mijn bed en er stroomden hete
tranen van boosheid over mijn wan-
gen. Er schoten gedachten door mijn
hoofd: ‘Hoe los ik dit op? Hoe maak
ik een eind aan dit voortdurende
geruzie?’

Toen hoorde ik, net alsof ik het
Mormoons Tabernakelkoor in mijn
kamer had, deze woorden: ‘Hij leeft,

en troost mijn droeg
gemoed, Hij leeft, en
stelpt mijn tranenvloed.

(…) Hij leeft, geeft in mijn zwakheid
kracht, Hij leeft, en hoort mijn bange
klacht.’ (‘Ik weet dat mijn Verlosser
leeft’, lofzang 92). Ik voelde de aan-
wezigheid van de Heilige Geest en de
liefde van mijn hemelse Vader die mij
omringde en ik wist dat alles goed
zou komen.

Die dag was een keerpunt voor
mij. Mijn hemelse Vader wist wat ik
nodig had. Muziek is een belangrijk
onderdeel van mijn leven en ik werd
gezegend door te luisteren naar de
lofzangen en de teksten te leren. Ze
gaven mij troost en kracht als ik het
echt nodig had, en ze kunnen ons
allemaal door moeilijke tijden heen
helpen.

Tegenwoordig zijn mijn moeder en
ik de beste vrienden. We zijn allebei in
onze wijk werkzaam in het jeugdwerk
en ik vind het heerlijk om zowel in
onze kerkroeping als thuis samen te

kunnen werken. ■
Nicole Lerios Randall is 

lid van de wijk Springs 
in de ring Benoni 

(Zuid-Afrika).
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Mozes — (…) ziener, openbaarder, vertaler
en profeet te zijn, met alle gaven van God 
die Hij schenkt aan het hoofd der kerk’ 
(LV 107:91–92).

En, nogmaals:
‘Ik geef u mijn dienstknecht Joseph om

presiderende ouderling te zijn van geheel
mijn kerk, om vertaler, openbaarder, ziener
en profeet te zijn.

‘Ik geef hem als raadgevers mijn dienst-
knecht Sidney Rigdon en mijn dienstknecht
William Law, opdat dezen een quorum en 
het Eerste Presidium zullen vormen, om de
orakelen te ontvangen voor de gehele kerk’
(LV 124:125–126).

‘Uit de Melchizedekse priesterschap vor-
men drie presiderende hogepriesters, geko-
zen door de groep, aangewezen en tot dat
ambt geordend, en gesteund door het ver-
trouwen, het geloof en het gebed van de kerk,

een quorum van het presi-
dium van de kerk’ (LV 107:22).

Uiteengezet 

in openbaring

De rol van de presi-
dent van de kerk en het
Quorum van het Eerste

Presidium uit hoofde
waarvan zij de verant-
woording dragen
voor de hele kerk
overal ter wereld

P R E S I D E N T  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

Vanaf de oprichting van de kerk is er
altijd één presiderend lichaam geweest
voor de hele organisatie. Op 6 april

1830 werd dat gezag ‘gegeven aan Joseph
Smith jr., die door God is geroepen en tot
apostel van Jezus Christus is geordend om 
de eerste ouderling van deze kerk te zijn’ 
(LV 20:2).

Minder dan twee jaar later, op 25 januari
1832, werd hij geordend tot het ‘Presidium
van de Hoge Priesterschap’ (LV 81:2; zie ook
LV 82).

Toen de kerk verder opgroeide, defini-
eerde nadere openbaring de functies van 
de president en het Quorum van het Eerste
Presidium:

‘En voorts is het de plicht van de president
van het ambt van het hoge priesterschap om
de gehele kerk te presideren, en te zijn zoals
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Het Quorum van het
Eerste Presidium

De rol van de presi-
dent van de kerk en
het Eerste Presidium
uit hoofde waarvan
zij de verantwoording
dragen voor de hele
kerk overal ter wereld
wordt in de openba-
ringen uit de Leer en
Verbonden duide-
lijk uiteengezet.
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wordt in deze openbaringen uit de Leer en Verbonden 
duidelijk uiteengezet.

Van het Quorum der Twaalf Apostelen wordt gezegd dat
zij ‘in macht en gezag gelijk [zijn] aan de voornoemde drie
presidenten’ (LV 107:24).

En ook de Zeventig ‘vormen een quorum, in gezag
gelijk aan dat van de zojuist genoemde twaalf bijzondere
getuigen of apostelen’ (LV 107:26).

De vraag dringt zich op: Hoe kunnen ze nou gelijk 
in gezag zijn? Hierover heeft president Joseph F. Smith
(1838–1918) het volgende gezegd: ‘Ik wil hier een indruk
corrigeren die enigszins heeft postgevat onder de mensen,
en dat is dat de twaalf apostelen hetzelfde gezag bezitten
als het Eerste Presidium van de kerk. Dat geldt namelijk
alleen als er geen enkel ander presidium is buiten de
twaalf apostelen, maar zolang er drie presiderende ouder-
lingen zijn die het presiderende gezag in de kerk hebben,
is het gezag van de twaalf apostelen niet gelijk aan dat van
hen. Als dat namelijk wel zo was, zouden er twee dezelfde
soorten gezag en twee dezelfde quorums in het priester-
schap zijn die naast elkaar stonden, en dat kan niet, want

er moet iemand aan het hoofd staan.’ (Elders’ Journal,

1 november 1906, p. 43.)
Zo zouden de Zeventig, die onder leiding van de Twaalf

opereren, ook gelijk in gezag worden, maar alleen als het
Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf op de een of
andere manier zouden ophouden te bestaan.

Er zijn lange periodes geweest dat er helemaal geen
Quorum van het Eerste Presidium was. Na de dood van 
de profeet Joseph berustte het presiderende gezag bij het
Quorum der Twaalf Apostelen, met Brigham Young als pre-
sident. Dat bleef drie en een half jaar zo. Na de dood van
Brigham Young kreeg het Quorum der Twaalf Apostelen
het gezag weer terug, en dat bleef drie jaar en twee maan-
den zo. Na de dood van John Taylor ging er een jaar en
negen maanden voorbij voordat het Eerste Presidium weer
werd georganiseerd.

Sinds die tijd heeft de reorganisatie van het Presidium
altijd plaatsgevonden binnen enkele dagen na de 
dood van de president. In alle gevallen is het senior lid 
van het Quorum der Twaalf Apostelen president van 
de kerk geworden. De senioriteit wordt bepaald aan 

President Gordon B. Hinckley (midden); president Thomas S. Monson, eerste raadgever (links); en president James E. Faust,

tweede raadgever (rechts) werken al meer dan tien jaar samen in het Eerste Presidium.
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de hand van de datum van ordening tot het 
apostelschap.

Delegeren van taken

Het is duidelijk dat het, hoewel het Eerste Presidium
alle elementen van de kerk presideert en er jurisdictie
over heeft, mogelijk moet zijn om gezag en verantwoor-
delijkheid te delegeren aan anderen om de uitgebreide
activiteiten van de kerk over de hele wereld voortgang te
doen vinden.

‘De Twaalf vormen een reizende presiderende hoge
raad, om in de naam des Heren te officiëren, op aanwijzing
van het presidium van de kerk, in overeenstemming met
de wet des hemels; om de kerk op te bouwen en al haar
aangelegenheden onder alle natiën te regelen, ten eerste
ten behoeve van de andere volken, en ten tweede ten
behoeve van de Joden.

En voor de Zeventig geldt dat zij moeten ‘handelen in
de naam des Heren, op aanwijzing van de Twaalf of de rei-
zende hoge raad, bij het opbouwen van de kerk en het
regelen van al haar aangelegenheden onder alle natiën’ 
(LV 107:33–34).

Zo wordt de Twaalf en de Zeventig op aanwijzing van
het Eerste Presidium veel van de taken gegeven in de
godsdienstige aangelegenheden van de kerk. Dat houdt
onder meer de verkondiging van het evangelie aan de 
volken der aarde in en het bestuur van de verschillende
programma’s voor de leden van de kerk.
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Er is echter ook nog ander werk te doen. Er moeten
huizen van aanbidding worden gebouwd en onderhou-
den, kerklectuur vertaald, materiaal gedrukt en gepubli-
ceerd, en nog veel andere materiële kwesties worden
geregeld. De verantwoordelijkheid voor die zaken ligt 
bij de Presiderende Bisschap. De Presiderende Bisschap
heeft, ook weer onder toezicht van het Eerste Presidium,
de methodes en manieren vastgesteld om de tiende en
andere gaven van leden in ontvangst te nemen, te voor-
zien in de behoeften van de armen en behoeftigen, en veel
andere taken te vervullen.

En zo gaat de kerk over de hele wereld voort met haar
uitgebreide programma, middels deze eenvoudige en
makkelijk te begrijpen bestuursstructuur. De organisatie
van de kerk is zo opgezet dat zij kan groeien door het aan-
tal leden van de Zeventig te vergroten om godsdienstige
zaken af te handelen en het aantal werknemers van de
kerk uit te breiden om de materiële werkzaamheden te
verrichten.

Bovendien staat in een van onze geloofsartikelen: ‘Wij
geloven alles wat God heeft geopenbaard, alles wat Hij 
nu openbaart, en wij geloven dat Hij nog vele grote en
belangrijke dingen aangaande het koninkrijk Gods zal
openbaren’ (Geloofsartikelen 1:9).

Met andere woorden, wij geloven in voortgaande open-
baring. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de
president van de kerk om openbaring te ontvangen voor
de hele kerk. Elke andere functionaris heeft recht op
openbaring aangaande zijn eigen taken en verplichtingen,
maar openbaring voor de hele kerk wordt alleen gegeven
aan en door de president.

Leiding door openbaring

Wij hebben de standaardwerken die door de leden van
de kerk als Schriftuur zijn aangenomen. Dan rijst vanzelf
de vraag: Is er sindsdien openbaring ontvangen en wordt
er nu nog openbaring ontvangen?

Ik twijfel er niet aan.
Mijn werk in de kerk heeft onder meer drie en een half

jaar als assistent van de Twaalf omvat — die assistenten zijn
later opgegaan in het Eerste Quorum der Zeventig; twintig
jaar als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen; en 24 jaar
als lid van het Quorum van het Eerste Presidium, waarvan RE
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Uit praktisch oogpunt is inzake de aangelegenheden van de

kerk de Twaalf en de Zeventig onder de leiding van het Eerste

Presidium veel verantwoordelijkheid gegeven.



de afgelopen tien jaar als president. Ik heb veel veranderin-
gen gezien waarvan ik absoluut zeker ben dat ze door
openbaring kwamen.

Van tijd tot tijd hebben vertegenwoordigers van de
media mij interviews afgenomen. Bijna allemaal wilden 
ze weten: ‘Hoe krijgt de profeet van de kerk openbaring?’

Ik antwoord daarop dat het tegenwoordig net zo gaat
als in het verleden. Ik heb in dit verband wel eens aan die
mediavertegenwoordigers verteld hoe het Elia verging na
zijn wedstrijd met de priesters van Baäl:

‘En zie, toen de Here juist zou voorbijgaan, was er een
geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rot-
sen verbrijzelde, die voor de Here uitging. In de wind was
de Here niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbe-
ving was de Here niet.

‘En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de
Here niet. En na het vuur het suizen van een zachte
koelte [in de King Jamesvertaling van de Bijbel  “a still,
small voice”, te vertalen met “een stille, zachte stem”]’ 
(1 Koningen 19:11–12).

En zo gaat het. Er spreekt een stille, zachte stem. Die
komt in antwoord op gebed. En zij is te horen in de
influisteringen van de Geest. Dat kan bijvoorbeeld in de
stilte van de nacht gebeuren.

Twijfel ik daaraan? Absoluut niet. Ik heb dat al zo vaak
meegemaakt. Een van de bekendste openbaringen van de
afgelopen tijd is waarschijnlijk de openbaring die president

Spencer W. Kimball (1895–1985) ontving waarmee alle
mannen die zich aan de evangelienormen houden in aan-
merking komen om tot het priesterschap geordend te
worden (zie Officiële Verklaring 2). De uitwerking van die
openbaring was enorm.

Voortgaande ontwikkeling

Er zijn nog veel andere
gevallen waar niet zo veel aan-
dacht aan is besteed. Bijvoorbeeld
de manier waarop plaatselijke
kosten van de kerk betaald wor-
den. Al vele jaren betaalden de
leden van de kerk niet alleen hun
tiende en vastengaven, maar
gaven zij ook gul aan de begro-
ting van hun wijk. Ze droegen
ook bij aan bouwfondsen voor
de bekostiging van grondaan-
kopen en bouwactiviteiten.
Toen kwam er een opmerke-
lijke verandering. Er werd
vastgesteld dat dergelijke



kosten voortaan uit het tiendefonds van de kerk zouden
worden betaald. Die verandering was een grote geloofs-
daad, gebaseerd op openbaring.

Momenteel worden al die zaken bekostigd met tiende-
geld. En het opmerkelijke en wonderlijke is dat de kerk
nog nooit in een betere financiële situatie heeft verkeerd
dan nu. De Heer heeft zich gehouden aan de belofte die
Hij vanouds heeft gegeven en heeft hedendaagse openba-
ring gegeven.

En ik geloof ook dat het idee om kleine tempels te
bouwen een rechtstreekse openbaring was. Ik heb ver-
scheidene malen verteld hoe dat idee tot stand kwam.
De zegeningen die onze leden door de bouw van deze
kleine tempels hebben ontvangen, zijn opmerkelijk.

Nog een voorbeeld. Enkele jaren geleden werd
duidelijk dat de Salt Lake Tabernakel niet alle
mensen kon herbergen die onze algemene con-
ferenties bij wilden wonen. Wat konden we daar-
aan doen?

De bouw van het Conferentiecentrum 
was een stoutmoedige onderneming. We
moesten er een historisch gebouw voor
slopen en het vervangen door dit enorme
complex met auditorium, wat miljoenen 
dollars kostte.

Maar nu blijkt dat we de Tabernakel 
hebben moeten sluiten om het te verster-
ken tegen seismische invloeden en om 
de gevolgen van de ouderdom van

het gebouw tegen te gaan. En dan vraag ik me af: ‘Wat
zouden we zonder het Conferentiecentrum moeten
doen?’

En zo gaat het door. Ik kan nog andere dingen noemen,
maar dat is niet nodig. Feit is dat God zijn wil openbaart
zoals Hij vroeger ook heeft gedaan. Hij leidt zijn kerk door
zijn aangewezen dienstknechten.

Het Eerste Presidium draagt een zware last op de
schouders. En dat is alleen mogelijk door een grote, 
efficiënte organisatie. Wij hoeven de toekomst niet te 
vrezen. De structuur die nodig is voor de voortgang van
het werk, is er. Er kunnen wijzigingen in programma’s
plaatsvinden, maar het is Gods werk, en de bestemming

ervan is duidelijk. Het zal ‘zoals de steen die uit de
berg is losgehakt zonder toedoen van mensen-

handen, […] voortrollen totdat hij de gehele
aarde heeft 
vervuld’ (LV 65:2).

Twijfel nooit aan die
bestemming. ■
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In december 1996 was ik op vol-
tijdzending in het zendingsgebied
Monterrey-Noord (Mexico). Mijn

collega was een jonge zuster uit Utah.
Het was mijn eerste kerstfeest dat 
ik van huis en zonder kinderen en
kleinkinderen doorbracht. Ik bleef
me maar afvragen wat mijn kinderen
aan het doen waren en wie de maal-
tijd bereidde, daar ik er niet was om
het te doen.

Ik was stiller dan
gebruikelijk, dus mijn
collega sloeg haar
armen om me heen en
zei: ‘Ik zal wat lekkers
voor je klaarmaken.’ 
Ik keek naar haar 
lieve gezicht, in haar
prachtige blauwe ogen
die mij met zo veel
liefde aankeken, zoals
mijn kinderen en klein-
kinderen ook naar me
keken. Ik glimlachte.

Het lekkers dat ze
voor me maakte, was
een warm kaneeldrankje. Ik
vond het heerlijk. Ik was 46
jaar en zij was nog maar 21. 
Ik wilde altijd maar geven en
dacht er niet aan om te ontvan-
gen. Als zendelingen hadden
we niet veel geld om elkaar
iets te geven, dus gaven we
liefde en diensten. Zonder
dat mijn collega het wist, had
ik een paar handschoenen en
een sjaal gekocht om haar

voor de kou te beschermen. Dat was
mijn geschenk aan haar. Maar zij gaf
me iets dat niet voor al het goud in
de wereld te koop was: liefde en
dienstbetoon.

Die avond leerde ik door haar
geschenk dat we met Kerstmis het
mooiste deel van onszelf moeten
geven, namelijk de gevoelens in ons
hart. Ik pakte verlegen mijn
cadeautjes voor mijn

lieve collega. Nu ik haar grote liefde
had gekregen, was ik verlegen met
wat ik had gekocht.

Na mijn zending heb ik mijn 
kinderen en kleinkinderen elk 
jaar met Kerstmis over dat fantasti-
sche kerstfeest verteld. Ik zal mijn
hemelse Vader en Jezus Christus
altijd dankbaar zijn voor het heilige
kerstfeest en mijn collega voor 
haar voorbeeld in het geven van
liefde. ■

Lucía Rivero Romero is lid van de wijk
Juárez in de ring Mexico-Stad-Tenayo.

Een geschenk uit het hart
Lucía Rivero Romero

Door het
geschenk
van mijn

collega leerde 
ik dat we met
Kerstmis het
mooiste deel van
onszelf moeten
geven, namelijk de
gevoelens in ons
hart.
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Stro voor de kribbe
Sue Jones

Toen onze kinderen zich
bewuster werden van de
wereld buitenshuis, had

Kerstmis voor hen steeds meer te
maken met de kerstman en met
pracht en praal. Toen de verwach-
tingsvolle spanning op het gebied van
cadeautjes toenam, leek de geboorte
van de Heiland steeds minder aan-
dacht te krijgen. Mijn man, Bob, en ik
probeerden de ware kerstgeest terug
te brengen in onze viering, op manie-
ren die voor het hele gezin zinvol
zouden zijn. Op een keer vestigden

we tradities waar we veel aan hebben
gehad, waardoor we jarenlang zin-
volle kerstvieringen hebben gehad.

We kozen voor de eerste week in
december een gezinsavondles over
dienstbaarheid als viering van het
kerstfeest. We maakten een karton-
nen kribbe en zetten stro klaar.
Iedere keer dat een gezinslid zich
dienstbaar maakte, deden we een
strootje in de kribbe. De kinderen
zochten ijverig naar zinvolle goede
daden waarmee ze een strootje 
voor de kribbe van het Kindje Jezus

konden verdienen. Dat jaar vulden
we de kribbe drie keer.

Bob zag in een winkel met 
kerstversieringen een ouderwetse
lantaarn. Hij kocht hem en we
gebruikten hem om ons te inspire-
ren bij het hoogtepunt van onze
godsdienstige kerstviering. Na ons
feest en diner op kerstavond deden
de kinderen hun pyjama aan en kwa-
men bij elkaar in de grootste slaap-
kamer, ver weg van de kerststal in 
de woonkamer. We deden alle lam-
pen in het huis uit en legden uit 
dat we op pelgrimsreis gingen om
naar de pasgeboren Koning der
koningen te kijken. We bereidden
ons voor op de reis met het zingen
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Iedere keer dat
een gezinslid
zich dienstbaar

maakte, deden we
een strootje in de
kribbe.



van traditionele kerstliederen en gin-
gen toen onder het zingen van

‘Komt allen tezamen’ naar de
woonkamer. Bob ging voorop
met in de lantaarn een flakke-
rende kaars om ons pad te
verlichten.

Toen we de kerststal bereikt
hadden, gingen we rustig 
zitten en zongen nog wat
kerstliederen. Toen gaven
we de kribbe aan het Kindje
Jezus. De kribbe zat vol met
stro die de liefdesgeschen-
ken voorstelde die we gedu-
rende de maand gegeven

hadden. Iedereen die dat
wilde, sprak zijn of haar
liefde voor de Heiland 
uit. Die avond was de

Geest des Heren in ons 
huis en in ons hart. De kinderen 
gingen kalm en rustig naar bed. Ze
wachtten de volgende ochtend toch
nog gespannen af, maar ze hadden
nu ook liefde en waardering voor
het Kerstkind, wiens geboorte wij
vierden.

Ieder jaar hebben we ondanks 
de drukke voorbereidingen voor
Kerstmis een gevoel van vrede, in 
de wetenschap dat de commerciële
aspecten van het feest bij ons thuis 
in elk geval met enkele momenten
van zinvolle aanbidding getemperd
worden. Zelfs als de verwachtings-
volle spanning over kerstochtend 
op zijn hoogst is, kijken de kinderen
uit naar de bijzondere tijd die we op
kerstavond samen aan de pasgeboren
Koning besteden. ■

Sue Jones is lid van de wijk Bountiful 31 
in de ring Bountiful (Utah).

In januari 2001 raakte mijn man,
Peter, werkloos. Kort daarna 
werd ons derde kind geboren.

Toen Peter ongeveer achthonderd
kilometer verderop werk vond, 
verhuisden we. En hoewel hij zijn
nieuwe baan leuk vond, was het eco-
nomisch gezien een erg slecht jaar 
en hadden we nauwelijks genoeg om
onze huur en boodschappen te beta-
len. Onze kleine voedselvoorraad ver-
dween al snel, en de kersttijd brak
aan. Toen gaf Peters werkgever ons
een onverwachte ‘kerstbonus’ — alle
werknemers op Peters afdeling wer-
den voor een maand ontslagen.

Mijn man zat dus weer zonder
werk. Maar de Heer vergat ons niet.
Enkele leden vroegen Peter om 
hulp. Door zijn klussen konden we
het financieel toch redden. En met
Kerstmis werden we ook niet verge-
ten. Op een dag belden de zendeling-
zusters aan. Ze gaven ons een pakje
namens een gezin in de wijk dat 
anoniem wilde blijven. Toen we het
openmaakten, vonden we liefdevol
ingepakte cadeautjes, elk met de
naam van een lid van ons gezin erop.
We vonden ook een envelop
met extra geld — alsof 
de cadeautjes niet
genoeg waren!

Op kerstavond ging de deurbel
weer. Op de stoep stond een pakket
met mooi ingepakte cadeautjes voor
ons allemaal. We waren er blij mee. Ik
bedankte onze hemelse Vader voor
de kleine wonderen die Hij verrichtte.
En ik was de leden dankbaar die zich
zo liefdevol opstelden, ook al woon-
den we daar nog maar vijf maanden.

We weten niet wie ons in die
moeilijke tijden heeft geholpen,
maar het doet mij denken aan de
woorden van de Heiland: ‘Want Ik
heb honger geleden en gij hebt Mij
te eten gegeven. Ik heb dorst gele-
den en gij hebt Mij te drinken gege-
ven’ (Matteüs 25:35). ■

Iris Lehmann is lid van de wijk Salzburg 
in de ring Salzburg (Oostenrijk).

Werkloos tijdens de feestdagen
Iris Lehmann



Elk jaar maakt mijn vrouw op
kerstavond mijn lievelingsge-
recht, schelpvissoep. We heb-

ben die soep niet alleen aan onze
kersttradities toegevoegd omdat we
hem lekker vinden, maar ook omdat
hij ons herinnert aan de oneindige
liefde die de Heiland voor ons heeft.
Als de soep op is, vertellen we het
verhaal van de schelpvissoep, iets wat
gebeurde toen onze kinderen nog
erg klein waren.

Het was maandagavond en ik was
van mijn werk op weg naar huis. Ik
keek ernaar uit om wat plezier te
hebben en een ontspannende avond
door te brengen met mijn vrouw en
kinderen. Toen ik door de achterdeur
naar binnen ging, verwachtte ik dat
de kinderen lekker aan het spelen
zouden zijn en het avondeten op
tafel zou staan. Maar dat was niet zo.

Mijn vrouw, Joy, was maar net iets
eerder thuis gekomen dan ik. Ze had
een drukke dag achter de rug en nu
probeerden alle kinderen tegelijk
haar aandacht te krijgen. Terwijl we
uitzochten wat ze wilden, leek het
erop dat ze allemaal huiswerk hadden
dat nog die avond gedaan moest wor-
den. Joy was doodmoe, we moesten
eten koken, gezinsavond houden, 
en Joy had bovendien beloofd om
schelpvissoep te maken voor zestig
vrouwen die de volgende dag deel
zouden nemen aan de ZHV-lunch.

We verdeelden de taken. Joy
kookte het eten, ik hielp de kinderen
met hun huiswerk, en we hielden een

korte gezinsavond. Vervolgens bracht
ik de kinderen naar bed terwijl Joy aan
de schelpvissoep begon. Tegen half
tien waren alle kinderen ingestopt. Ik
liep de keuken binnen, waar Joy bezig
was om de schelpvissoep klaar te
maken. Dat is een langdurig en ietwat
lastig proces. De soep moet voortdu-
rend op de juiste temperatuur geroerd
worden, anders brandt hij aan.

Joy moest de volgende ochtend
om acht uur weg, dus de soep moest
die avond klaar. Ik vroeg of ik ergens
mee kon helpen. Ze zei dat het wel
ging, dus ik ging naar boven om wat
aan mijn cursus elektronica te doen.

Het was ongeveer half twaalf toen
Joy mijn kamer binnenkwam met een
kommetje schelpvissoep. Ik was net
een onderdeel op een elektronisch 
circuit aan het vastsolderen. Toen ik
opkeek, was ze weg. Daar stond de
dampende kom hemelse soep. Ik
deed een grote lepel vol in mijn mond,
in de verwachting dat ik in de zevende
hemel zou zijn. Ik schrok. Ik kon nau-
welijks geloven wat ik proefde. Het
was verschrikkelijk! Het smaakte aan-
gebrand. Dat kon toch niet. Hoe kon
ik dat tegen mijn vrouw zeggen?

Ik verzamelde al mijn tact en moed
en ging naar beneden. Ze zat in de
keuken en zag er verloren en afgemat
uit. Ik zei zo vriendelijk als ik kon:
‘Liefje, dit kun je ze niet geven. Het is
aangebrand.’ Ze keek op en begon te
huilen. ‘Ik hoopte dat je het niet zou
merken. Ik was maar aan het roeren en
ineens zag ik dat er zwarte korreltjes

boven kwamen. Ik haalde het gauw
van het fornuis en deed het in een
andere pan, in de hoop dat ik er op
tijd bij was. Ze liet haar tranen de vrije
loop. Ze zag er wanhopig uit. ‘Ik ben
zo moe. Het is al zo laat. En we heb-
ben het geld niet om nieuwe ingredi-
ënten te kopen. Wat doen we nu?’

Ik sloeg mijn armen om haar heen
en zei dat ze naar bed moest gaan. Ze
zei: ‘Maar dat kan niet. Ik moet nog
wortels schrappen en snijden.’ Ik liep
met haar mee naar de slaapkamer. We
spraken een gebed uit en ze ging naar
bed. Ze sliep al toen ik de deur dicht-
deed en naar de keuken ging. Ik vroeg
me af wat ik er eigenlijk aan kon doen.

Ik pakte het kookboek en zocht
naar ‘aangebrande melkproducten’ 
in de inhoudsopgave. Niets. Ik pro-
beerde zelfs te bellen naar een nachte-
lijk radioprogramma waar men allerlei
verschillende onderwerpen besprak.
Maar ik kwam er niet door, dus ging ik
terug naar het aanrecht en schrapte
wortelen. De wanhoop was volledig.
Ik had alles gedaan wat ik kon. Ik had
nog maar één optie. Ik ging naar de
donkere huiskamer en knielde neer.
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Het verhaal van de schelpvissoep
Gary B. Lundberg
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Ik voelde me een beetje vreemd
toen ik over zo’n kleinigheid begon.
Maar het was geen kleinigheid voor
Joy. ‘Hemelse Vader,’ begon ik, ‘ik weet
dat er veel mensen met grote proble-
men zijn. Maar ik kan me tot niemand
anders wenden. Ik heb alles gedaan
wat ik kon bedenken. Dit is een heel
groot probleem voor mijn vrouw en
daarom is het ook belangrijk voor mij.
Zij is getrouw en probeert alles te
doen wat haar gevraagd wordt.’ Ik
haalde diep adem. ‘Alstublieft, Vader,
verwijder vóór de ochtend de aange-
brande smaak uit de schelpvissoep.

Vergeef me alstublieft
dat ik U zoiets

onbeduidends vraag, maar help mijn
vrouw alstublieft.’ Ik ging naar bed.

Rond half zeven zat mijn vrouw
rechtop in bed en vroeg:
‘Wat moet ik nu doen?’ Ik
vertelde dat de wortels
klaar waren, en dat ze zich
moest aankleden en de
soep proeven. Ze haalde
een klein beetje uit de pan
en warmde het op. Toen
ze het proefde, keek ze me
met tranen in de ogen aan
en zei: ‘Er zitten geen
zwarte

korreltjes meer in en het
smaakt niet meer aange-
brand. Wat heb je ermee
gedaan?’ Ik vertelde wat ik
had gedaan. We beseften
allebei welke zegening de
Heer ons had gegeven. We
knielden neer en bedank-
ten onze hemelse Vader
voor zijn liefde en zorg.

Hoe had de Heer het gedaan? Ik
weet het niet. Waarom had hij aan
mijn verzoek voldaan? Ik weet het
niet. Ik weet alleen maar dat Hij
heeft gezegd: ‘Bidt en u zal gege-
ven worden’ (Matteüs 7:7), en ik
geloofde Hem. En dit keer had
hij de zegening verstrekt.
O, en de schelpvissoep werd aan

de zusters geserveerd. Ze zeiden alle-
maal hoe heerlijk het was en

vroegen naar het recept.
Wij vinden de kerst-

tijd de beste periode
van het jaar om onszelf
en ons gezin eraan te
herinneren hoezeer de
Heiland om ons geeft
en dat de kleine din-
gen ook belangrijk
voor Hem zijn. ■

Gary B. Lundberg is lid
van de wijk Edgemont
14 in de ring Provo-
Edgemont (Utah).

Toen mijn
vrouw het
proefde,

keek ze me met
tranen in de ogen
aan en zei: ‘Er zit-
ten geen zwarte
korreltjes meer in
en het smaakt niet
meer aangebrand.
Wat heb je ermee

gedaan?’
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H E T  E E U W I G E

G E S C H E N K

‘Laten wij in deze

kersttijd, waarin

mensen elkaar

geschenken geven,

niet vergeten dat God zijn Zoon

heeft gegeven en dat zijn Zoon zijn

leven heeft gegeven opdat ieder van

ons de gave van het eeuwige leven

mocht hebben.’

President Gordon B. Hinckley, ‘De Zoon van

God’, Ensign, 6 december 1992, p. 6.

‘Ver, ver van hier in Judea schoon’

‘Ver, ver van hier in Judea schoon’ is een bijzonder
kerstlied, want het is door een lid van de kerk geschreven.
In 1869 wilde John Macfarlane uit St. George (Utah) zijn

koor een nieuw lied geven voor hun kerstprogramma.
Hij zwoegde om er een te schrijven, maar zonder suc-
ces. En toen werd John op een nacht wakker na een
droom en schreef de tekst en componeerde de melodie

van ‘Ver, ver van hier in Judea schoon’. Het is een
prachtige aanvulling op de andere kerstliederen
en is zowel binnen als buiten de kerk populair.

(Zie lofzang 146.)

Wist je?
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Ware vrienden?
Vrienden hebben veel invloed op ons. Helpen je vrien-den je om een goed mens te zijn, of kun je door hen jeleven niet leiden zoals je eigenlijk zou moeten? Met dezequiz kun je erachter komen welke invloed je vrienden opje hebben. Je zou er zelfs betere vrienden mee kunnen vinden. Kies het antwoord dat het beste beschrijft hoe jevriend volgens jou zou reageren op ieder van de situaties.Kijk daarna onderaan om te zien wat je score betekent.

1. Je bent op een leuk feest, maar er beginnen mensenalcohol te drinken. Je wilt naar huis en je vriend zegt:a. Je hebt gelijk. Laten we naar huis gaan. Ik bel mijn moeder om ons op te halen.b. Wees toch niet zo braaf. Een drankje heeft nog nooitiemand kwaad gedaan.c. Waarom blijf je niet nog even plezier maken? Je hoeftniets te drinken.

2. Iemand vraagt je uit, maar je wordt pas over een paarmaanden zestien. Als je uitlegt waarom je niet gaat, zegt je vriend:
a. Ben je gek? Je moet gewoon gaan! Dit is het grootstefeest van het jaar!

b. Oké, maar je krijgt er spijt van. Kun je dit keer geen uitzondering maken?
c. Goed, als je het zeker weet. Goed dat je vasthoudt aanje principes.

3. Je had voor aardrijkskunde een opdracht moeten doenen iedereen moet voor de klas de gevonden antwoor-den meedelen. Jij bent de opdracht helemaal vergetenen je vriend zegt:
a. Maak je geen zorgen. Eén opdracht maakt niet uit.b. Als je opschiet, kun je het nog vóór de les afkrijgen.c. Snel, hier zijn mijn antwoorden. Schrijf ze maar over.

4. Je gaat met een vriendin naar een videozaak om eenfilm uit te zoeken. Ze zoekt er een uit die niet door debeugel kan en je legt uit dat je geen ongepaste filmskijkt. Ze zegt:
a. Prima, dan zoeken we een andere uit.b. We kijken er bij mij thuis naar. Je ouders komen het niette weten.

c. Kom op, voor een keertje. De film is echt niet zo slecht.
Scores:
1. a=3 b=1 c=22. a=1 b=2 c=33. a=2 b=3 c=14. a=3 b=1 c=2

10–12 punten: Je hebt goede vrienden die je steunen inje overtuiging. Probeer een goede vriend voor hen te zijnen ze te steunen in een goede levenswijze.7–9 punten: Je vrienden lijken wel om je te geven, maarbegrijpen niet goed wat het voor je betekent om het evan-gelie na te leven. Leg je geloof nog eens aan ze uit, hope-lijk begrijpen ze het dan beter.
4–6 punten: Je vrienden moedigen je niet erg aan omhet evangelie na te leven en een beter mens te worden.Sluit vriendschap met mensen die je opbouwen, je geloofs-overtuiging respecteren en je aanmoedigen om je eraan tehouden.

Tip voor leidinggevenden
Als je plannen hebt opgesteld, hebt gebeden entaken hebt gedelegeerd aan je klas- of quorumleden,moet jij hun als leidinggevende hulp en steun bieden.Zeg hen dat je vertrouwen in ze hebt en laat ze wetendat je om ze geeft. Moedig ze aan om hun eigenideeën te gebruiken. Sta er niet op om alles altijd opjouw manier te doen. Als je op liefdevolle wijze lei-dinggeeft, help je ze om hun vaardigheden en talen-ten te ontwikkelen.

HARRY ANDERSON, DE WIJZEN UIT HET OOSTEN, © PACIFIC PRESS PUBLISHING ASSOCIATION, KOPIËREN

NIET TOEGESTAAN
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Onze hemelse Vader luistert

Het artikel ‘Onze gebeden verbete-
ren’ van ouderling Joseph B. Wirthlin
in het augustusnummer van 2004 was
uitstekend. Ik weet dat onze hemelse
Vader naar ons luistert als we Hem
zeggen wat we op ons hart hebben.
Hij verhoort vaak door middel van
andere mensen onze gebeden. Als wij
bidden, komen we dichter tot Hem.

Luis Mario Marcelo Carvajal Arce

Gemeente Teno

Ring Curicó (Chili)

Bron van inspiratie

De Liahona is een gids waarmee 
ik het pad kan vinden dat ik moet vol-
gen. Ik ben onze algemene autoritei-
ten dankbaar voor de boodschappen
die ze ons geven. Onze hemelse
Vader heeft hen als herders gegeven
om ons te leiden. Ik kan mijn liefde
voor Hem tonen door hun raad op te
volgen. Ik nodig alle jongeren uit om
dat ook te doen.

Alden Yengo (17)

Wijk Kinsoundi

Ring Brazzaville (Republiek Congo)

Getuigenis gesterkt

Ik wil mijn dankbaarheid uitspre-
ken voor de Liahona. Ik wacht hem
iedere maand met spanning af, en
zodra hij er is, lees ik hem van voor
tot achter. Daarna lees ik gedurende

de maand iedere boodschap nog eens
rustig door. Ik lees graag over leden
van de kerk die het evangelie na pro-
beren te leven. Zij inspireren mij om
dat ook te doen.

Blanca Carrillo de Garza

Wijk Quéretaro

Ring Monterrey Moderna (Mexico)

Neem de profeten onder de loep

Ik heb genoten van ‘Een les
opbouwen uit Leringen van kerk-

presidenten’ in de Liahona van juni
2004. Ik heb veel aan die lessen gehad
en de boeken zijn een geweldige aan-
winst voor mijn bibliotheek. Ik zie uit
naar de volgende boeken in die serie.

Gilbert Staepels

Wijk Antwerpen 1

Ring Antwerpen (België)

Een leidend licht

Na mijn doop gaven de zende-
lingen mij een exemplaar van de
Liahona en ik heb sindsdien altijd
een abonnement gehad. Het is een
fantastisch leidend licht voor mij
geweest. Onze hemelse Vader beant-
woordt er mijn vragen in, vooral in de
Boodschap van het Eerste Presidium
en in de artikelen van andere alge-
mene autoriteiten. Ik weet dat de
Heer weet wat er met mij gebeurt en
Hij verhoort mijn gebeden door zijn
dienstknechten.

Rosario Elisa Gómez Castilla

Wijk Belaunde

Ring Arequipa Zamácola (Peru)

P O S T

ACHTERGROND © COMSTOCK, INC.

Herinnert u zich nog die collega die

af en toe vragen stelde over de

kerk? Dat minderactieve gezin waar u

op huisonderwijs gaat? Dat familielid

dat best wat morele steun kan gebrui-

ken? Die teruggekeerde zendeling die

op zending een nieuwe taal heeft

geleerd? Ze zijn allemaal perfecte kan-

didaten voor een geschenkabonnement

op de Liahona.

U kunt uzelf of een ander op de

Liahona in een van de volgende talen

abonneren (het aantal edities per jaar

verschilt per taal): Albanees, Armeens

(Oost), Bulgaars, Cambodjaans,

Cebuano, Chinees, Deens, Duits,

Engels, Ests, Fijisch, Fins, Frans, Grieks,

Haïtiaans, Hindi, Hongaars, IJslands,

Indonesisch, Italiaans, Japans, Kiribati,

Koreaans, Kroatisch, Lets, Litouws,

Malagasi, Marshalleilands, Mongools,

Nederlands, Noors, Oekraïens, Pools,

Portugees, Roemeens, Russisch,

Samoaans, Sinhala, Sloveens, Spaans,

Tagalog, Tahitiaans, Tamil, Telugu, Thai,

Tongaans, Tsjechisch, Urdu, Vietnamees

en Zweeds.

De leiders in uw wijk of gemeente of

de medewerkers van het distributiecen-

trum kunnen u zeggen hoe u zich kunt

abonneren.

Geef de
Liahona
cadeau



Kathy Lawrence, Bewaard in haar hart

Maria ‘baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken. (…) En allen, die ervan hoorden, 
verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde 

al deze woorden, die overwegende in haar hart’ (Lucas 2:7, 18–19).
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De geboorteplaats van
Joseph Smith heeft
ter nagedachtenis

aan hem een granieten monument (boven 
en links) en een bezoekerscentrum (rechts).
‘Die baby die deze maand tweehonderd jaar
geleden onder nederige omstandigheden is
geboren op het platteland van Vermont, was
voorsterfelijk geordend om een groot leider 
te worden ter vervulling van het plan van 
onze Vader voor zijn kinderen op aarde.’ Zie
President Gordon B. Hinckley, ‘Joseph Smith jr.
— profeet Gods, machtige dienstknecht’, p. 2.


