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BOODSCHAP VAN HET EERSTE PRESIDIUM

President
Henry B. Eyring
Eerste raadgever in
het Eerste Presidium

DE STEM VAN DE

I

HEER

n de Leer en Verbonden wordt iedereen uitgenodigd
om de stem van de Heer Jezus Christus te horen
(zie LV 1:2, 4, 11, 34; 25:16). Er staan boodschappen,
waarschuwingen en bemoedigende aansporingen in. Het
zijn openbaringen aan uitverkoren profeten. Door die
openbaringen leren we dat God ons gelovig gebed verhoort door boodschappen van leiding, gemoedsrust en
waarschuwing.
We bidden om Gods wil te leren kennen: wat we moeten doen om vrede en geluk in dit leven en het hiernamaals te vinden, en wat er in het verschiet ligt. De Leer en
Verbonden staat vol met antwoorden op zulke nederige
gebeden en vragen van profeten en gewone mensen. Dit
boek is een waardevolle gids die ons leert hoe we antwoord kunnen krijgen op vragen over ons stoffelijk welzijn en ons eeuwig heil.
Essentieel daarvoor zijn nederigheid en geloof in de
Heer Jezus Christus. Op zijn verlangen om mee te werken
aan de vertaling van het Boek van Mormon, kreeg Oliver
Cowdery van de Heer dit antwoord: ‘Bedenk dat u zonder
geloof niets kunt doen; vraag daarom in geloof. Ga niet
lichtvaardig met deze dingen om; vraag niet om datgene
waar u niet om behoort te vragen’ (LV 8:10).

4
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Voordat de Heer zijn kinderen helpt, eist Hij volgens de
Leer en Verbonden dat ze eerst geloven en nederig zijn.
Een van de redenen is dat Hij ons niet altijd het antwoord
geeft dat wij verwachten. Soms vinden wij het moeilijk dat
antwoord te aanvaarden.
Dat zien we ook in de kerkgeschiedenis en de ervaringen van onze voorouders. Mijn overgrootvader, Henry
Eyring, bad vurig om te weten wat hij moest doen toen hij
in 1855 van het herstelde evangelie hoorde. Het antwoord
kwam in een droom.
Hij droomde dat hij aan tafel zat met ouderling Erastus Snow van het Quorum der Twaalf Apostelen en een
ouderling die William Brown heette. Ouderling Snow
onderwees ongeveer een uur lang in de beginselen van
het evangelie. Toen zei ouderling Snow: ‘Ik gebied u in de
naam van Jezus Christus om u te laten dopen. Deze man
[ouderling Brown] […] zal u dopen.’ 1 Mijn gezin is dankbaar dat Henry Eyring gelovig en nederig genoeg was om
zich ’s ochtends om half acht in een plas regenwater in St.
Louis (Missouri, VS) door ouderling Brown te laten dopen.
Het antwoord op zijn gebed kwam niet in de vorm van
een hoorbare stem van de Heer. Het kwam ’s nachts in
een visioen en droom, net als bij Lehi (zie 1 Nephi 8:2).

Links: Henry Eyring
(foto links) heeft in
dit dagboek opgeschreven wat er na de
martelaarsdood van
ouderling Parley P.
Pratt gebeurde (foto
onder die van Henry
Eyring). Op de linkerpagina van het dagboek staat iets over
het martelaarschap.
Onder het dagboek
ligt een uitgave van
de Leer en Verbonden
uit 1890.

FOTO VAN PARLEY P. PRATT GEPLAATST MET TOESTEMMING VAN DE BIBLIOTHEEK VOOR KERKGESCHIEDENIS; DAGBOEK EN FOTO VAN
HENRY EYRING GEPLAATST MET TOESTEMMING VAN DE BIJZONDERE VERZAMELINGEN VAN DE UNIVERSITY OF UTAH MARIOTT LIBRARY;
FOTO VOORWERPEN DAVID STOKER

LESGEVEN MET
DEZE BOODSCHAP

De Heer heeft gezegd dat een antwoord ook in de vorm van een gevoel kan
komen. In de Leer en Verbonden heeft Hij
tegen Oliver Cowdery gezegd, ‘Zie, Ik zal in
uw gedachten en in uw hart tot u spreken
door de Heilige Geest, die op u zal komen en
die in uw hart zal wonen’ (LV 8:2).
En Hij bemoedigde Oliver op deze manier:
‘Heb Ik u daarover geen vrede in uw gemoed
geschonken? Welk groter getuigenis kunt u
hebben dan van God?’ (LV 6:23.)
Door de Leer en Verbonden, de kerkgeschiedenis en de verslagen die Henry Eyring
op zending vlak na zijn doop heeft bijgehouden, ben ik erachter gekomen dat een antwoord zowel door een waarschuwing als door
gemoedsrust kan komen.
In april 1857 was ouderling Parley P. Pratt
van het Quorum der Twaalf Apostelen aanwezig bij een conferentie in wat nu Oklahoma
(VS) is. Henry Eyring schrijft dat ouderling
Pratt ‘een somber voorgevoel had […] en niet
in staat was om de toekomst te onderscheiden

of een uitweg te vinden.’ 2 Henry schrijft kort
daarna over het tragische nieuws dat de apostel de martelaarsdood was gestorven. Ouderling Pratt had zijn reis voortgezet, ondanks het
gevoel van dreigend gevaar, net als de profeet
Joseph Smith had toen hij naar Carthage ging.
Ik heb een getuigenis dat de Heer altijd
gehoor geeft aan een nederig, gelovig gebed.
Door de Leer en Verbonden en onze eigen
ervaringen leren we die antwoorden te herkennen en ze in geloof te aanvaarden, of het
nu gaat om leiding, een bevestiging van de
waarheid, of een waarschuwing. Ik bid dat we
altijd de liefdevolle stem van de Heer zullen
horen en herkennen. ◼
NOTEN

1. ‘The Journal of Henry Eyring: 1835–1902’ (ongepubliceerd manuscript in het bezit van de auteur).
2. ‘The Journal of Henry Eyring: 1835–1902.’

1. Overweeg om
met uw gezin de
alinea’s over gebed
in deze boodschap
te lezen. Vraag de
gezinsleden om tijdens
het lezen aandachtig
op te letten hoe God
gebeden verhoort. U
kunt uw getuigenis
over het belang van
gebed geven.
2. De Leer en
Verbonden staat
vol antwoorden op
vragen die mensen in
hun gebeden gesteld
hebben. Wat zou er
gebeurd zijn als de
antwoorden op hun
gebeden (de openbaringen) nooit waren
opgeschreven? Moedig
de gezinsleden aan om
beter de ingevingen
van de Geest te herkennen en te volgen.
Misschien willen ze
hun gedachten over
gebed in hun dagboek
opschrijven.
Januari 2013

5

JONGEREN
Naar ingevingen luisteren
María Isabel Molina

O

p een avond liep mijn nichtje van
huis weg, dus ging ik snel naar haar
op zoek. In de auto bad ik dat de Geest
me zou helpen. Ik wist dat God mij zou
antwoorden en leiden. Ik probeerde
naar de ingevingen van de Geest te luisteren. Maar toen ik niks hoorde, werd ik
wanhopig en dacht ik dat de Geest me
niets ingaf.
Hoewel ik verder wilde rijden, kreeg
ik het gevoel dat ik in de buurt van
het huis van mijn nichtje moest blijven.
Dus besloot ik om daar nog een rondje

te rijden. Toen ik bij een kruispunt
stopte, zag ik de schaduw van een klein
meisje op straat. Ik had mijn nichtje
gevonden!
Toen ik uitstapte en naar haar
toe rende, besefte ik dat de Geest
me al die tijd al had geleid door
me het gevoel te geven dat ik in de
buurt moest blijven. Omdat ik een
zachte stem had verwacht, negeerde
ik bijna de ingevingen van de Geest.
Toen begreep ik dat we vaak geen
stem horen, maar gewoon een

gevoel in ons hart krijgen.
Ik was erg dankbaar voor de leiding
van de Geest. Hij is er echt altijd! In
de Schriften staat, ‘De Heilige Geest
zal voortdurend uw metgezel zijn’
(LV 121:46).
Als we de leiding van de Geest
waardig zijn en opletten, kunnen we
een werktuig in Gods handen zijn en
veel goeds voor anderen mensen doen.
Door het voortdurende gezelschap
van de Geest weten we welke weg
we moeten inslaan.

KINDEREN
Een gebedsavontuur

P

resident Eyring zegt dat gebeden op veel
verschillende manieren verhoord kunnen wor-

den. Het kan best een avontuur zijn om enkele
van die manieren in de Schriften te vinden.
Gebruik deze kaart bij je ontdekkingsreis.
Zoek elke tekst op die op de kaart staat. Gebruik
de lege regels om met enkele woorden te vertellen wat er in de tekst staat over antwoord krijgen

Leer en
Verbonden 6:22–23

Spreuken 8:10–11

op je gebeden.
Je kunt tijdens je ontdekkingsreis in je dagboek schrijven wat je hebt ontdekt en wanneer
je zelf antwoord op je gebeden hebt gekregen.

Leer en
Verbonden 8:2
Johannes 14:26

ILLUSTRATIES BRYAN BEACH

Leer en
Verbonden 9:8–9
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HUISBEZOEKBOODSCHAP

Bestudeer dit materiaal met een gebed in uw hart en bespreek het naar behoefte met de zusters die u bezoekt. Gebruik de vragen om de zusters te sterken en zelf actief te zijn in de ZHV.
Ga voor meer informatie naar reliefsociety.lds.org.

Geloof, gezin, hulp

Zendingswerk

Onze geschiedenis
Het verhaal van Olga
Kovářová uit het voormalige

H

eiligen der Laatste Dagen worden
uitgezonden ‘om in [de] wijngaard [des Heren] te werken voor
het heil van de zielen der mensen’
(LV 138:56). Daar valt ook zendingswerk onder. We hebben geen officiële zendingsoproep nodig om het
evangelie uit te dragen. Het evangelie is veel mensen om ons heen tot
zegen. Bereiden wij ons voor, dan
zal de Heer gebruik van ons maken.
Huisbezoeksters kunnen zich op
hun geestelijke taak storten om ‘de
onsterfelijkheid en het eeuwige leven
van de mens tot stand te brengen’
(Mozes 1:39).
Toen de profeet Joseph Smith in
1842 de ZHV oprichtte, zei hij dat de
vrouwen niet alleen voor de armen
moesten zorgen, maar ook zielen
moesten redden.1 Dat doel hebben
wij nog steeds.
‘De Heer […] vertrouwt […] een
getuigenis van de waarheid toe aan
diegenen van wie Hij weet dat zij dat
aan anderen zullen doorgeven’ aldus
president Dieter F. Uchtdorf, tweede
raadgever in het Eerste Presidium. ‘De
Heer verwacht ook dat wij als leden
van zijn kerk […] “te allen tijde [onze]

Tsjecho-Slowakije is een voorbeeld van zendingswerk door
leden uit onze ZHV-geschiedenis.
In de jaren zeventig was Olga
doctoraalstudente en hongerde
zij naar een dieper geestelijk
leven. Ze merkte een 75-jarige
heilige der laatste dagen op,
die Otakar Vojkůvka heette. ‘Hij
mocht er dan als een 75-jarige
uitzien, in zijn hart was hij
eerder achttien, en was hij vol

mond opendoen en [zijn] evangelie
met vreugdeklanken verkondigen”
(LV 28:16). […] Soms kan één zinnetje
getuigenis ertoe leiden dat iemands
leven voorgoed verandert.’ 2

vreugde’, zegt ze.‘Dat was in die

Uit de Schriften

gezin waarom ze zo gelukkig

Leer en Verbonden 1:20–23; 18:15;
123:12
NOTEN

1. Zie Leringen van kerkpresident: Joseph
Smith (2007), p. 453.
2. Dieter F. Uchtdorf, ‘Stilstaan op de weg naar
Damascus’ , Liahona, mei 2011, pp. 76–77.
3. Zie Dochters in mijn koninkrijk: de geschiedenis en het werk van de zustershulpvereniging (2011), pp. 103–105.

tijd, waarin het cynisme hoogtij
vierde, in Tsjecho-Slowakije erg
ongebruikelijk.’
Olga vroeg Otakar en zijn
waren. Zij stelden haar aan
andere leden van de kerk voor
en gaven haar een Boek van
Mormon. Ze las er vol verlangen
in en liet zich al snel dopen en
bevestigen. Daarna werd Olga
een invloed ten goede in een
wereld vol politieke onderdrukking en godsdienstige
vervolging. Ze was in een kleine
gemeente werkzaam als ZHVpresidente en hielp met het

FOTO-ILLUSTRATIE MATTHEW REIER

redden van zielen door mensen

Wat kan ik doen?
1. Geef ik gehoor aan de ingevingen

van de Heilige Geest door mijn getuigenis te geven aan de zusters die ik
bezoek?

tot Christus te brengen.3

2. Hoe help ik de zusters over wie ik
waak om het evangelie na te leven?

Januari 2013
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NOTITIES OKTOBERCONFERENTIE

‘Wat Ik, de Heer, heb gesproken, heb Ik gesproken, […] hetzij door
mijn eigen stem, hetzij door de stem van mijn dienstknechten,
dat is hetzelfde’ (LV 1:38).

U kunt deze pagina’s (en de conferentienotities in toekomstige uitgaven) gebruiken om de leringen die de levende profeten, apostelen en andere kerkleiders in
de algemene oktoberconferentie 2012 hebben besproken, te onderzoeken en
toe te passen.
VERHALEN UIT DE CONFERENTIE

Was het toevallig dat onze
paden zich kruisten?

O

p een bijzonder koude zaterdagavond in de winter van 1983–
1984 reden mijn vrouw en ik naar de
bergvallei Midway, in Utah, waar we
een huis hebben. De temperatuur die
avond was min 31 graden Celsius,
en we wilden controleren of alles in
orde was met ons huis. We keken het
na en constateerden dat alles in orde
was, dus ondernamen we de terugreis
naar Salt Lake City. We hadden nog
maar nauwelijks [een] paar kilometer
naar de snelweg afgelegd toen onze
auto het opgaf. […] We waren volkomen gestrand. […]
Met tegenzin begon we naar het
dichtstbijzijnde plaatsje te lopen,
terwijl de auto’s langs ons suisden.
Eindelijk stopte een van de auto’s en
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een jongeman bood ons hulp aan.
[…] Deze vriendelijke jongeman reed
ons terug naar ons huis in Midway. Ik
wilde hem betalen voor zijn diensten,
maar […] hij zei dat hij een scout was
en dat hij graag een goede daad wilde
doen. Ik vertelde wie ik was en hij zei
dat het een eer was om ons te helpen.
Aannemend dat hij ongeveer op de
juiste leeftijd was om op zending te
gaan, vroeg ik of hij zendingsplannen
had. Hij zei dat hij nog niet met zekerheid besloten had wat hij wilde doen.
De daaropvolgende maandag
schreef ik de jongeman een brief om
hem te bedanken voor zijn vriendelijke
hulp. In de brief moedigde ik hem aan
om op voltijdzending te gaan. […]
Ongeveer een week later belde
de moeder van de jongeman en
vertelde dat haar zoon een fijne
jongen was, maar dat zijn vroegere
verlangen om op zending te gaan
door bepaalde invloeden in zijn leven
was afgenomen. Ze zei dat zijn vader
en zij hadden gevast en gebeden
dat hij van mening zou veranderen.
[Zij] wilde me laten weten dat ze de
gebeurtenissen van die koude avond
beschouwde als een antwoord op
hun gebeden voor hem. Ik zei: ‘Dat
ben ik met u eens.’

Na enkele maanden en nog meer
communicatie met deze jongeman
waren mijn vrouw en ik erg blij om
zijn afscheid bij te wonen voor zijn
vertrek naar het zendingsgebied
Vancouver (Canada).
Was het toeval dat onze paden
elkaar op die koude decemberavond
kruisten? Daar geloof ik helemaal
niets van. Nee, ik geloof dat onze
ontmoeting het antwoord was op de
vurige gebeden van een moeder en
vader voor hun geliefde zoon.
President Thomas S. Monson, ‘Denk aan de
zegeningen’, Liahona, november 2012, p. 88.

Denkvragen

• Hoe kan een zending u en uw
onderzoekers sterken?
• Wat kun je doen om je op een
voltijdzending voor te bereiden?
Overweeg hierover te schrijven in
uw dagboek of het met anderen te
bespreken.
Aanvullende bronnen over dit onderwerp: Predik
mijn evangelie: handleiding voor zendingswerk
(2004); Russell M. Nelson, ‘Vraag het maar aan
de zendelingen! Zij kunnen u helpen!’ Liahona,
november 2012, pp. 18–21.

Profetische
belofte
‘Onze hemelse Vader is op de hoogte
van onze behoeften en zal ons bijstaan als we Hem om hulp vragen.
Ik geloof dat geen enkele zorg die
we hebben te klein of te onbeduidend is. De Heer bemoeit zich met
de details in ons leven.’
President Thomas S. Monson, ‘Denk aan de
zegeningen’, Liahona, november 2012, p. 88.

WIJZIGINGEN IN DE RICHTLIJNEN VOOR DE
AANVANGSLEEFTIJD VAN EEN VOLTIJDZENDING
In de algemene oktoberconferentie 2012 heeft president Thomas S.
Monson het volgende aangekondigd:
‘Ik deel u daarom met genoegen
mede dat alle waardige en geschikte

jonge mannen die hun middelbare
school hebben afgemaakt […] de optie
hebben om op hun 18de in plaats van
hun 19de op zending te gaan. […]
Geschikte, waardige jonge vrouwen die

verlangen op zending te gaan [kunnen] vanaf nu op 19-jarige leeftijd
op zending […], in plaats van op 21
jaar.’ (‘Welkom op de conferentie’,
Liahona, november 2012, pp. 4, 5).

STUDIEHOEK

Parallellen:
ware bekering

FOTO’S MICHAEL GOIMARAC EN CHRISTINA SMITH

B

epaalde belangrijke onderwerpen werden door meerdere
sprekers behandeld. Dit is wat vier
sprekers zeiden over ware bekering. Ga op zoek naar andere parallellen tijdens uw studie van de
conferentietoespraken.
• ‘Ware bekering […] omvat ook
een bewuste keuze om een discipel van Christus te worden.’ 1
— Ouderling David A. Bednar
van het Quorum der Twaalf
Apostelen.
• ‘Bij de doop beloven we “de
naam van [ Jezus] Christus op
ons te nemen, vastbesloten Hem
tot het einde te dienen.” [Moroni
6:3; cursivering toegevoegd.]

Een dergelijk verbond vergt
dat we moedig ons best doen,
en toegewijd en integer zijn.’ 2
— Ouderling Quentin L. Cook
van het Quorum der Twaalf
Apostelen
• ‘Wij zijn volgelingen van onze
Heiland, Jezus Christus. Een dergelijke bekering en vertrouwen
zijn het resultaat van bewuste
en ijverige moeite. Zoiets is heel
persoonlijk. Het is een levenslang proces.’ 3 — Ann M. Dibb,
tweede raadgeefster in het algemeen jongevrouwenpresidium
• ‘Alleen als ons getuigenis ontstijgt aan wat ons verstand ons
zegt en zich diep in ons hart

ingraaft, zal onze wil om lief
te hebben en te dienen op die
van de Heiland gaan lijken.’ 4
— Ouderling M. Russell Ballard
van het Quorum der Twaalf
Apostelen
NOTEN

1. David A. Bednar, ‘Tot de Heer bekeerd’,
Liahona, november 2011, p. 107.
2. Quentin L. Cook, ‘Kunt gij nu zo gestemd
zijn?’ Liahona, november 2012, p. 9.
3. Ann M. Dibb, ‘Ik weet het. Ik leef het na.
Ik vind het geweldig’, Liahona, november
2012, p. 10.
4. M. Russell Ballard, ‘Gedreven werkzaam
zijn’, Liahona, november 2012, p. 30.

U kunt de toespraken van de
algemene conferentie lezen,
bekijken of beluisteren op
conference.lds.org.
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WIJ SPREKEN VAN CHRISTUS

GEZOND GENOEG
Michele Reyes

Hoe kan ik nou met één arm luiers verschonen, het avondeten klaarmaken of mijn kinderen troosten?

T

oen ik zeventien was, verloor ik
bij een auto-ongeluk het grootste
gedeelte van mijn linkerarm. Mijn
leven werd er voorgoed door veranderd. Hoewel er moeilijke en zware
tijden zijn geweest, ben ik door dit
vuur van de smelter op een unieke
wijze getuige van de macht van de
verzoening.
Mijn leven draait volledig om mijn
rol als echtgenote en moeder. En ik
vind het geweldig. Voor de geboorte
van mijn kinderen, vroeg ik me af
of ik wel geschikt was als moeder.
Hoe kon ik nou met één arm luiers
verschonen, het avondeten klaarmaken of mijn kinderen troosten? Nu,
vijftien jaar later, zit ik middenin het
moederschap, met vijf lieve kinderen.
Ik heb me aangepast en mijn kinderen hebben nauwelijks door dat
ik anders ben dan andere moeders.
Dat ik een arm mis, is geen belemmering meer, maar een symbool van
liefde. Mijn kinderen houden zich aan
het overblijfsel van mijn arm vast als
ze troost nodig hebben, huilen of ’s
avonds in slaap vallen. Die hechting
heeft misschien nog andere oorzaken,
maar ik zie haar als het bewijs dat de
Heiland van iets tragisch iets moois
kan maken.

10 L i a h o n a

Ik kan haast niet beschrijven hoe
fijn het is dat dit deel van mij mijn
kinderen zoveel troost geeft. Door het
moederschap ben ik mijn lichamelijke
beperking vanuit een ander perspectief gaan zien. Ik heb de genezing van
de verzoening al gevoeld.
De dagelijkse eisen van het moederschap zijn soms zwaar. Op moeilijke momenten denk ik meer aan de
werkelijkheid van de opstanding en
aan het vermogen van de Heiland om
mij te genezen. Daarom betekenen
de geloofsversterkende genezingsverhalen in de Schriften veel voor

mij. Een van mijn lievelingsverhalen
is dat de Heiland het volk in Amerika
bezoekt en de zieken geneest. Ik heb
me voorgesteld hoe het zou zijn om
een van de mensen te zijn die door
de Heiland genezen werden. Het
verhaal begint met zijn liefdevolle
uitnodiging:
‘Hebt gij ook mensen onder u
die ziek zijn? Brengt hen hierheen.
Hebt gij ook mensen onder u die
lam zijn, of blind of kreupel of verminkt […] of die op enigerlei wijze
lijdende zijn? Brengt hen hierheen
en Ik zal hen genezen, want Ik

DE KRACHT OM MET UW MOEILIJKHEDEN
OM TE GAAN
‘Sommige moeilijkheden [worden] niet hier op aarde
opgelost. Paulus smeekte driemaal dat ‘een doorn in het
vlees’ verwijderd zou worden. De Heer gaf het eenvoudige antwoord:‘Mijn genade is u genoeg’ (2 Korintiërs
12:7, 9). […] Hij gaf Paulus de kracht om ertegen te
kunnen, zodat hij een zinvol leven kon leiden. Hij wil
dat u leert hoe u genezing kunt ontvangen als dat zijn wil is, en hoe u
kracht kunt krijgen om te leven met uw moeilijkheden als Hij dat als een
manier beschouwt om groei door te maken. In elk geval zal de Verlosser
u steunen.’
Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen,
‘To Be Healed’, Ensign, mei 1994, p. 7.

BOVEN: FOTO ROBERT CASEY

heb medelijden met u; mijn binnenste is vol
barmhartigheid. […]
‘[…] Ik zie dat uw geloof voor Mij voldoende
is dat Ik u genees.
‘[…] ‘Toen Hij aldus had gesproken, [trad] de
gehele menigte als één man toe […] met hun
zieken en hun lijdenden en hun lammen, en
met hun blinden, en met hun stommen, en met
allen die op enigerlei wijze lijdende waren; en
Hij genas hen’ (3 Nephi 17:7–9).
Ik vind dit een van de meest aangrijpende
gebeurtenissen in de Schriften. Maar mijn
perspectief is anders nu ik het moederschap
met één arm omarmd heb. Ik dacht eerst dat
ik een van degenen was die wel het meeste
naar de opstanding en naar genezing moest
uitzien. Maar nu heb ik niet meer zo’n haast.
Ik voel de uitwerking van de verzoening
steeds sterker in mijn leven nu. Ik ben tot het
besef gekomen dat de genezingskracht niet
pas tijdens de opstanding wordt aangewend.
De genezing is al elke avond gaande, telkens
wanneer mijn kinderen wat er van mijn arm
is overgebleven teder vastpakken en in slaap
vallen. Dat besef betekent net zoveel voor
mij als andere wonderbaarlijke genezingen.
Ik heb besloten dat ik momenteel gezond
genoeg ben. ◼

Dat ik een
arm mis, is
geen belemmering meer,
maar een symbool van liefde.
Mijn kinderen houden
zich aan het
overblijfsel van
mijn arm vast
als ze troost
nodig hebben
of ’s avonds in
slaap vallen.

WAAROM IS MIJ DIT OVERKOMEN?
Ouderling Ronald A. Rasband van het presidium
der Zeventig heeft in zijn toespraak ‘Bijzondere
lessen’ in de algemene aprilconferentie 2012
antwoord op deze vraag gegeven:
‘Dit leven dient als voorbereiding op de eeuwige verhoging, wat betekent dat we met obstakels te maken krijgen. Dat is altijd zo geweest en
niemand ontkomt daaraan.
‘Vertrouwen op Gods wil staat centraal in
dit leven. Als we het allemaal niet meer weten,
stellen we ons geloof in Christus en ontlenen we
kracht aan zijn verzoening. […]
‘Onze liefdevolle Heiland laat ons nooit in de
steek, ook al maken we beproeving, een handicap, hartzeer, moeilijkheden en allerlei leed mee.
Hij heeft beloofd:
‘“Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom
tot u. […]
‘“Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld
die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd” (Johannes 14:18, 27).’

Hoe kunt u in tegenspoed de troost en gemoedsrust van de Heiland zoeken?
Januari 2013
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Aaron L. West
Redacteur kerkelijke
leerplannen

Augurken, knolrapen
en getuigenis:
INSPIRATIE UIT HET LEVEN EN DE
LERINGEN VAN LORENZO SNOW

LINKS: ACHTERGROND © ARTBEATS; PORTRET JOHN WILLARD CLAWSON © IRI; RECHTS: FOTO ROBERT CASEY

Door de leringen van president
Lorenzo Snow dit jaar te bestuderen, leert u hem als profeet, ziener en openbaarder kennen. Zijn
raad is in deze tijd bijzonder van
toepassing.

A

ls u ooit een portret hebt gezien van
president Lorenzo Snow, de vijfde president van De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen, weet u
vast nog wel dat hij een baard en een vriendelijk gezicht had. En als u een paar minuten
naar zo’n portret blijft kijken, vallen president
Snows ogen u zeker op — moe maar niet mat,
oud maar vol energie en licht.
U heeft wellicht gehoord dat president
Snow geïnspireerd was om tiende te prediken,
en misschien hebt u iets over zijn heilige ervaring in de Salt Laketempel gelezen,
maar weet u ook wat de aanleiding tot die
tempelervaring was, en wat het gevolg was?
Bent u nieuwsgierig naar het verhaal achter
de openbaring die hij over de wet van tiende
ontving?
En hoe zit het met zijn ogen en zijn gezicht?
Een predikant van een andere kerk schreef
na een ontmoeting met president Snow: ‘Zijn
gezicht weerspiegelde de kracht van vrede,

zijn aanwezigheid de zegen van vrede.
Diep in de rust van zijn ogen lagen
niet alleen stil gebed maar ook geestelijke kracht verscholen. […] Het
vreemde gevoel bekroop me dat ik
me “op heilige grond” bevond.”’ 1
Wilt u weten door welke combinatie van avonturen, beproevingen, overwinningen, verdriet,
vreugde en openbaringen zo’n
gezicht ontstaan was?
Dit jaar bestuderen de zusters
van de ZHV en de Melchizedekspriesterschapsdragers Leringen
van kerkpresidenten: Lorenzo
Snow. Doet u kennis op uit de
leringen van president Snow
en bespreekt u ze thuis en in
de kerk, dan komt u erachter
dat hij meer dan een vriendelijk uitziende man in een oud
schilderij was. U komt
te weten dat hij een
man van God was
— een profeet, ziener en openbaarder, en dat zijn
raad opvallend
relevant is in
deze tijd.
Januari 2013
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BIOGRAFISCHE GEGEVENS

L

orenzo Snow is op 3 april 1814 in Mantua (Ohio) geboren. Zijn
ouders, Rosetta en Oliver Snow, brachten hem en zijn zes broers en
zussen groot met beginselen als geloof, hard werken, dienstbaarheid
en opleiding. Door die fundamentele beginselen werd hij op het herstelde evangelie voorbereid. In juni 1836 werd hij in Kirtland (Ohio)
lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,
door de invloed van de Heilige Geest en enkele vriendelijke aansporingen van zijn zus Eliza, die al lid van de kerk was. Ongeveer een
jaar later werd hij als voltijdzendeling geroepen.
De volgende twaalf jaar ging hij vaak op zending in de Verenigde
Staten en leidde een groep pioniers van de kerk naar de Salt Lake
Valley. Als zendeling was hij toegewijd en energiek werkzaam in
Italië, Hawaï en het westen van de Verenigde Staten. Hij werd op
12 februari 1849 tot apostel geordend. Hij was ook op andere manieren als kerkleider werkzaam, onder meer ruim vijf jaar als de eerste
president van de Salt Laketempel. Hij werd op 10 oktober 1898 als
president van de kerk aangesteld. Hij overleed op 10 oktober 1901
in Salt Lake City (Utah, VS).

Hier zijn alvast wat voorbeelden van de
leringen en verhalen die u dit jaar tijdens
uw studie gaat tegenkomen om u alvast een
voorproefje te geven. De hoofdstuk- en paginanummers in de volgende alinea’s verwijzen naar Leringen van kerkpresidenten:
Lorenzo Snow.
Misschien herinnert u zich nog dat
ouderling David A. Bednar van het
Quorum der Twaalf Apostelen in een
toespraak het bekeringsproces met het
inmaken van een augurk vergeleek.2 Ouderling Bednar was niet de eerste apostel die
met die vergelijking kwam. President Snow
vertelde 150 jaar eerder over een vergelijkbaar
inzicht:
‘Doe een kleine komkommer in een pot
azijn en u ziet in het eerste uur en ook in de
eerste twaalf uur niet veel resultaat. Kijk maar
eens goed: er is hooguit enig effect op de
schil waar te nemen, want het kost meer tijd
om er een augurk van te maken. Iemand die
zich in deze kerk laat dopen, is daardoor weliswaar ten goede beïnvloed maar niet ogenblikkelijk behouden. De wet van het goede
en van de plicht krijgt in hem de eerste 12 of
24 uur nog geen gestalte. Hij moet in de kerk
blijven, zoals de komkommer in de azijn, tot
hij doordrongen is van de juiste geest.’ 3
Toen President Snow over zijn bekering
sprak, sprak hij uit ervaring. Hij had het vaak
over twee gebeurtenissen — een die plaatsvond voordat hij lid van de kerk werd en een
die vlak na zijn doop en bevestiging plaatsvond — waardoor hij werd ‘doordrongen […]
van de juiste geest.’ U kunt over die ervaringen lezen op pp. 1, 3, 61, 63–64.
‘Waarom wordt iemand geroepen om
anderen te presideren?’ vroeg president
Snow een keer. ‘Is dat om invloed te verkrijgen en die invloed vervolgens direct aan te
wenden om zichzelf te verheerlijken? Nee,
integendeel. Hij is geroepen om in die positie
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President Snow heeft verkondigd dat
we gezegend worden als we tiende
betalen. Tiende werd in kantoren
zoals deze hier in ontvangst genomen
(Salt Lake City, jaren 1880’). Links: ter
voorbereiding op de visite van een
paar vrienden maakte president Snow
kaarsenhoudertjes van rapen om zijn
blokhut te verlichten.

te handelen op basis van hetzelfde beginsel waarop de
Zoon van God het priesterschap ontving, namelijk om
offers te brengen. Voor zichzelf? Nee, maar in het belang
van de mensen die hij presideert. […] Om de dienaar
van zijn broeders te worden, niet hun meester, met hun
belang en welzijn voor ogen.’ 4
President Snow leefde dat beginsel als kerkleider na
en deed dat soms op een creatieve manier. Op een keer
gebruikte hij bijvoorbeeld rapen, lakens en stro om een
groep lijdende heiligen op te beuren. Dat verhaal staat in
hoofdstuk 7. In hoofdstuk 18 kunt u over enkele van zijn
leringen en leiderschap in de kerk lezen.
President Snow was een krachtig, creatief en effectief
leidsman omdat hij wist wie de echte Leidsman is. Hij
zei: ‘Het grote werk dat nu gaande is — de vergadering
van het volk vanuit de natiën der aarde is niet ontsproten aan het brein van enig mens of enige groep mensen,
maar gaat uit van de almachtige Heer.’ 5 Als reactie op
een samenkomst van leden van de kerk die hem op zijn
85e verjaardag eer betoonden, zei hij: ‘Ik voel dat wat
ik heb mogen bereiken niet door Lorenzo Snow komt,
en dat de gebeurtenissen die me tot deze positie als

president van de kerk hebben gebracht niet het werk
van Lorenzo Snow, maar van de Heer zijn.’ 6
Hij onderwees dat beginsel altijd tijdens zijn bediening,
maar hij werd er nog eens op een heilige, persoonlijke
wijze aan herinnerd net voordat hij president van de kerk
werd. Hij werd senior apostel in de kerk toen president
Wilford Woodruff op 2 september 1898 kwam te overlijden. Hij beschouwde zichzelf als onbekwaam om die
verantwoordelijkheid te dragen, dus zonderde hij zich in
een kamer van de Salt Laketempel af en bad. Hij smeekte
om leiding maar kreeg geen antwoord op zijn gebed, dus
liep hij na een tijdje de kamer uit de grote gang in. Daar
kreeg hij antwoord. De opgestane Heiland stond vóór
hem, ongeveer een meter boven de grond. Hij zei tegen
hem dat hij door moest gaan met de kerk leiden. In hoofdstuk 20 kunt u meer over deze ervaring lezen.
President Snow staat erom bekend dat hij een openbaring over de wet van tiende ontving. De openbaring begon
met een gedurfde uitspraak aan de leden van de kerk in
1899: ‘De tijd is aangebroken voor alle heiligen der laatste
dagen die zich op de toekomst willen voorbereiden en op
een stevig fundament willen bouwen, om de wil van de
Januari 2013
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Lorenzo Snow maakte hij iets heiligs mee:
hij zag de opgestane Heer in de Salt Laketempel.

Heer te doen en hun volledige tiende te betalen. Dat is
het woord van de Heer tot u.7
De leden van de kerk gaven gehoor aan de raad van
de profeet, en de Heer zegende hen daarom zowel individueel als collectief. De invloed van die openbaring is
in deze tijd nog geldig. Leden van de kerk over de hele
wereld ontvangen geestelijke en stoffelijke zegeningen
door de wet van tiende te gehoorzamen. In hoofdstuk
12 kunt u meer lezen over de ervaring die leidde tot
deze openbaring en de zegeningen die daarop volgden.
Net zoals iedere andere profeet getuigde president
Snow krachtig van Jezus Christus. Hij zei: ‘We zijn allemaal afhankelijk van Jezus Christus, van zijn komst
in de wereld om de weg te openen die vrede, geluk
16 L i a h o n a

en verhoging binnen ons bereik brengt. En als Hij zijn
zending niet had vervuld, hadden we die zegeningen en
voorrechten die ons in het evangelie door de bemiddeling
van Jezus Christus worden gegarandeerd, niet kunnen verwerven.’ 8 Hij getuigde van de Heiland: van zijn geboorte,
bediening, verzoening, persoonlijke betrokkenheid bij zijn
herstelde kerk en van zijn wederkomst. In hoofdstuk 24
kunt u meer van zijn getuigenis van Jezus Christus lezen.
Natuurlijk is dit korte artikel slechts een voorproefje van
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president Snows leven en bediening. Tijdens uw studie van
Leringen van kerkpresidenten: Lorenzo Snow zult u veel
andere inspirerende verhalen tegenkomen, zoals de eerste
les die hij als zendeling gaf, zijn totale verwondering toen
hij tot het Quorum der Twaalf Apostelen werd geroepen,
zijn gevoelens op een schip in de Atlantische Oceaan en
vier gevallen waarbij hij met de macht van het priesterschap mensenlevens redde (waaronder zijn eigen leven).
U kunt veel van zijn leringen over verschillende onderwerpen leren, waaronder eenheid, nederigheid, verbonden,
tempelwerk, familiebanden, naar volmaking streven, priesterschap, ZHV en de vreugde van het evangelie uitdragen.
Als u de tijd hebt genomen om enkele verhalen in dit
artikel te lezen en te overdenken — of als u zich zelfs alleen
maar hebt voorgenomen om ze in de nabije toekomst te
lezen — kunt u er zeker van zijn dat president Snow blij
zou zijn met de moeite die u doet. Hij was altijd aan het
leren en zei dat wij ons moeten ‘inzetten’, zodat we ‘in de
waarheidsbeginselen […] groeien’ en ‘in hemelse kennis
[toenemen].’ 9 Hij spoorde ons als volgt aan: ‘Elke afgelopen
dag of elke afgelopen week behoort de beste te zijn die we
ooit hebben meegemaakt. Dat wil zeggen: we dienen dagelijks enige vooruitgang te maken, in kennis en wijsheid, en
in ons vermogen om iets goeds tot stand te brengen.’ 10
Moge uw leven dit jaar verrijkt worden door uw studie
van Leringen van kerkpresidenten: Lorenzo Snow. U kunt
bij uw studie een ervaring krijgen die te vergelijken is met
die van de fijne predikant die de president in eigen persoon had ontmoet. Als u verder kijkt dan dat vriendelijke
gezicht en die rustige ogen, kunt u ook het gevoel krijgen dat u zich op heilige grond bevindt — niet omdat u
Lorenzo Snow kent, maar omdat u dichter tot uw hemelse
Vader en Jezus Christus bent gekomen, van wie hij een
getuige was. ◼

KENMERKEN VAN LERINGEN VAN
KERKPRESIDENTEN: LORENZO SNOW

D

it boek is de volgende uitgave van uw persoonlijke
en gezinscollectie van Leringen van kerkpresidenten. De serie bestaat nu uit elf boeken, met daarin veel
inspirerende evangelieonderwerpen. Dit zijn enkele van
de belangrijkste kenmerken van het boek:
• Inspirerende uitspraken van president Lorenzo
Snow over meer dan 75 evangelieonderwerpen.
• Nieuwe afbeeldingen en foto’s uit het leven van
Lorenzo Snow, die veel leden nooit eerder gezien
hebben.
• Drie soorten suggesties voor studie en onderwijs
in elk hoofdstuk: vragen die tot nadenken aanzetten, teksten over het onderwerp van het hoofdstuk, en onderwijstips om de deelname aan de les
en de discussies te verbeteren.
• Drie pagina’s met instructies om de leden te helpen bij hun studie van het boek, en om ertoe bij
te dragen dat ze thuis en in de kerk geïnspireerd
lesgeven.

Leringen van
kerkpresidenten
Lorenzo Snow

NOTEN

1. Eerwaarde Prentis, geciteerd in Leringen van kerkpresidenten:
Lorenzo Snow (2012), p. 32.
2. Zie David A. Bednar, ‘U moet wedergeboren worden’,
Liahona, mei 2007, pp. 19–22.
3. Leringen: Lorenzo Snow, pp. 69–70.
4. Leringen: Lorenzo Snow, p. 224.
5. Leringen: Lorenzo Snow, p. 158.
6. Leringen: Lorenzo Snow, p. 152.
7. Leringen: Lorenzo Snow, pp. 161–162.
8. Leringen: Lorenzo Snow, p. 286.
9. Leringen: Lorenzo Snow, p. 67.
10. Leringen: Lorenzo Snow, p. 106.

Het boek is ook online beschikbaar op LDS.org en in de
Gospel Library-applicatie (in het Engels) op mobile.lds.org.
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Leringen van
kerkpresidenten
Lorenzo Snow

LORENZO
SNOW
LEREN KENNEN
Christopher D. Fosse

H

et lesboek voor de ZHV en de
Melchizedekse priesterschap
gaat over het leven en de
leringen van president Lorenzo Snow
(1814–1901). Maar hoewel je leeftijdsgroep dit boek niet gebruikt, willen
we je er toch een paar dingen uit
meegeven. President Snow heeft een
opmerkelijk leven vol beproevingen
en overwinningen geleid.
Iemand die voor het evangelie
opkwam

Lorenzo Snow was nog een jonge
man toen hij voor het eerst van de
kerk hoorde. In het begin wilde hij
zich niet laten dopen, ook al had zijn
zus Eliza het evangelie met hart en
ziel aanvaard (dezelfde Eliza R. Snow
die veel lofzangen heeft geschreven
en als tweede algemeen presidente
van de ZHV werkzaam is geweest).
Hij vond de leer van de kerk echter

Vervulde een
zending in
Hawaï.
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heel interessant. Toen Lorenzo naar
de hogeschool in Oberlin (Ohio, VS)
ging, vertelde hij zijn medestudenten
aan de opleiding voor protestantse
predikanten vaak over het geloof
van de kerk. Hoewel hij nog niet
had besloten om zich te laten dopen,
legde hij het evangelie zo goed uit dat
veel studenten aan het Oberlin College toegaven dat het evangelie van
de herstelde kerk wel eens waar zou
kunnen zijn.
Aangezien Lorenzo al zoveel
zendingswerk had gedaan voordat hij het evangelie aanvaardde,
is het niet verwonderlijk dat hij na
zijn doop nóg meer toewijding aan
het werk vertoonde. In zijn eerste
jaren als lid van de kerk werd hij als
voltijdzendeling naar verschillende
gebieden geroepen. Als eerste ging
hij op zending naar Ohio. Daarna
naar Missouri, Kentucky en Illinois.

Later werd hij naar Groot–Brittannië gestuurd om daar bij te dragen
aan de vestiging van de kerk in dat
land. Hij overhandigde daar zelfs
exemplaren van het Boek van Mormon aan koningin Victoria en prins
Albert. Later ging hij op zending naar
Italië, Zwitserland en wat uiteindelijk
Hawaï werd genoemd.
Wonder op zee

Toen ouderling Snow vanuit
Engeland terugkeerde naar Nauvoo
(Illinois, VS), reisde er een grote
groep pasgedoopte leden met hem
mee. Ze gingen allemaal aan boord
van het schip de Swanton en bereidden zich voor op een lange reis naar
Noord-Amerika.
Hoewel de kapitein van de Swanton niet gemeen tegen de leden
van de kerk op zijn schip was, was
hij ook niet bepaald vriendelijk.

Vervulde
meerdere
zendingen in
de Verenigde
Staten.
Legde evangeliebeginselen aan
predikanten in
opleiding uit.

JONGEREN

ILLUSTRATIES THOMAS S. CHILD EN JEANETTE ANDREWS; KAART © ISTOCKPHOTO/THINKSTOCK

Hier zijn enkele feiten over de vijfde president van
de kerk die je misschien niet kent.

Hij bleef liever bij hen uit de buurt.
Maar in de derde week op zee
gebeurde er iets. De hofmeester van
de kapitein had zich in een ongeluk ernstig bezeerd. Niemand verwachtte dat de hofmeester die nacht
zou overleven.
Maar een van de trouwe zusters
die de stervende zeeman gezelschap
had gehouden, kwam met een voorstel. Ze zei tegen de hofmeester dat
ouderling Lorenzo Snow hem een
zegen kon geven, wat zijn leven zou
kunnen redden. De hofmeester — die
daar werkte om in het onderhoud van
zijn vrouw en twee kinderen in Duitsland te voorzien — stemde daar maar
al te graag mee in.
Ouderling Snow werd middenin
de nacht wakker gemaakt en naar de
hut van de stervende man ontboden.
Daar aangekomen, kwam hij de kapitein van het schip tegen. De kapitein

bedankte hem voor zijn komst, maar
verzekerde hem dat de situatie hopeloos was. Ouderling Snow zag dat de
kapitein had gehuild.
Hij ging de hut binnen, legde
zijn handen op het hoofd van de
hofmeester en gaf hem een priesterschapszegen. Zodra ouderling Snow
de zegen had uitgesproken, ging de
man rechtop zitten en stapte zijn bed
uit. De hofmeester was weer helemaal gezond en ging de volgende
dag verder met zijn werkzaamheden.
De waarde van zielen

Toen de hofmeester genezen was,
veranderde er het een en ander op
de Swanton. De kapitein bracht
zoveel mogelijk tijd met de leden
van de kerk door. Hij bestudeerde
zelfs het evangelie en ging naar de
kerkbijeenkomsten. Ook de andere
matrozen waren erg onder de indruk.

Genas de hofmeester van de kapitein
op de terugreis naar
Noord-Amerika.

Toen het schip op zijn bestemming
aankwam, nam de bemanning liefdevol afscheid van de leden van de
kerk. Door de macht van het priesterschap werd niet alleen iemands leven
gered, maar vingen anderen ook een
glimp van Gods macht en liefde op.
De hofmeester en veel andere leden
van de bemanning lieten zich uiteindelijk dopen.
President Lorenzo Snow heeft veel
andere verbazingwekkende dingen
meegemaakt. Dus waarom zou je niet
gewoon met de volwassenen bij hun
studie van Leringen van kerkpresidenten: Lorenzo Snow meedoen? Je zou
op zondagen of in je vrije tijd enkele
van de leringen van president Snow
kunnen lezen. Dan heb je thuis tijdens
discussies over het evangelie een grotere inbreng en raak je tegelijkertijd
bekend met een geweldige man die
een profeet van God werd. ◼

Overhandigde exemplaren van het Boek
van Mormon aan
koningin Victoria
en prins Albert.
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Ouderling
Neil L. Andersen
van het Quorum der
Twaalf Apostelen

EERBIED VOOR GOD
IS HET BEGIN DER

De wijsheid van
de wereld is het
meest waardevol
als zij ondergeschikt aan Gods
wijsheid wordt
gesteld.
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W

e leven in een wereld met een
overvloed aan informatie. Wikipedia, ’s werelds grootste online
encyclopedie, staat wellicht symbool voor die
wereld. Om u een idee van de omvang ervan
te geven: in 2012 stonden er alleen al in het
Engels 2,5 miljard woorden op, met meer
dan 22 miljoen artikelen in 284 verschillende
talen. Er zijn meer dan zeventig verschillende
talen op Wikipedia met tenminste tienduizend artikelen per taal. In het Engels staan
er meer dan vier miljoen artikelen op.1
De overvloed aan informatie blijkt ook
uit de enorme toename aan sociale netwerksites zoals Facebook, dat in 2004 is
opgericht en waar nu in 2012 het aantal
gebruikers wereldwijd een miljard overschreden heeft 2 of YouTube, gelanceerd in
2005. Volgens de cijfers zijn sommige videoclips op die site meer dan honderd miljoen
keer bekeken.
Onder deze vloedgolf van informatie hebben wij veel wijsheid nodig om te filteren en
te onderscheiden hoe we het geleerde toe
kunnen passen. T. S. Eliot, een gelovig christen, heeft jaren geleden het volgende aan de
wereld in deze tijd geschreven:

O wereld van lente en herfst, geboorte
en sterven!
De eindeloze cirkelgang van idee en
handeling,
eindeloos uitvinden, eindeloos
experimenteren,
geeft kennis van beweging, maar niet
van kalmte;
kennis van gepraat, maar niet van stilte;
kennis van woorden, maar onwetendheid
omtrent het Woord.
Door al onze kennis komen we dichter tot
onze onwetendheid,
door al onze onwetendheid komen we
dichter tot de dood,
maar de dood brengt ons niet dichter
tot God.
Waar is het Leven dat we hebben verloren
door te leven?
Waar is de wijsheid die we door onze
kennis hebben verloren?
Waar is de kennis die we door alle
informatie zijn verloren?
De cirkelgang van de hemel in twintig
eeuwen tijd
verwijdert ons van God en brengt ons
dichter bij het stof.3

FOTO-ILLUSTRATIE DEREK ISRAELSEN

wijsheid





Waar bevindt u zich op de schaal van wijsheid? Een
voorbeeld is de jonge dame die vol verwachting naar haar
aanstaande huwelijk uitziet en tegen haar ouders zegt:
‘Ik ga trouwen. Ik ben aan het eind van mijn problemen
gekomen.’ Waarop de moeder in het oor van de vader
fluistert: ‘Ja, maar ze weet alleen niet wélk uiteinde.’
Hoe meer ik over de wijsheid van God te weten kom,
des te meer kom ik tot de conclusie dat ik de wijsheid van
een beginner bezit. Het stemt mij nederig te beseffen dat
ik nog zoveel te leren heb. Vandaag wil ik ons verlangen
vergroten om wijsheid te vergaren, in het bijzonder de
wijsheid van God.

vernietigen’ (Alma 2:1–2, 4; cursivering toegevoegd).
Wij hebben geen interesse in dergelijke wijsheid.
Er bestaat een minder slechte wijsheid van de wereld,
die in feite heel positief is. Deze wijsheid wordt bewust
door studie, reflectie, observatie en hard werken vergaard.
Zij komt ons goed van pas bij wat we doen. Bij goede,
nette mensen wordt zij door levenservaring vergaard.
Velen van ons kennen de uitspraak van de Amerikaanse auteur Mark Twain: ‘Toen ik veertien jaar was,
was mijn vader zo onnozel dat ik hem liever niet in
mijn buurt had. Maar toen ik 21 was, stond ik er versteld
van hoeveel de oude man in zeven jaar had bijgeleerd.’ 4
Als we blijven opletten en nadenken, zal de tijd ons
De zegeningen van wijsheid
veel leren.
Ik wil graag verschillende beginselen van wijsheid
Ik weet nog dat ik afstudeerde aan de universiteit. Ik
behandelen. Ten eerste moeten we in onze
reisde van de Brigham Young University naar
tijd van informatie en kennis naar wijsheid
mijn oma, Mary Keller, in Preston, Idaho. Ze
zoeken. Wijsheid heeft veel dimensies en
was 78 jaar en slecht ter been. Twee jaar later
Door vroegtijdig
bestaat in verschillende maten en kleuren.
overleed ze. Ze was een geweldige dame. Ik
wijsheid te vergaHet is een enorme zegen om al vroeg wijswist dat ik veel levenswijsheid zou opdoen
ren kunnen we
heid te vergaren. We kunnen wijsheid op
en er mijn voordeel mee zou doen als ik naar
polsstokspringen
het ene terrein niet altijd op het andere terhaar ervaringen luisterde.
over veel droevige
rein gebruiken. Tenslotte is de wijsheid van
Door vroegtijdig wijsheid te vergaren, kunervaringen
heen
de wereld, ook al is zij in veel gevallen erg
nen we als met een polsstok heenspringen
waar anderen
waardevol, het meest waardevol als zij onderover veel droevige ervaringen waar anderen
geschikt aan Gods wijsheid wordt gesteld.
wél mee te maken krijgen — en dat is een
mee te maken
In de Schriften staan twee soorten wijswijsheid die onze leeftijd te boven gaat. Zoek
krijgen.
heid: de wijsheid van de wereld en de wijswijsheid — peins, let goed op, denk na over
heid van God. De wijsheid van de wereld
uw belevenissen.
bestaat zowel uit een positieve als een
We kunnen ook wijsheid leren in onze
negatieve component. De meest negatieve
persoonlijke en professionele bezigheden.
component is de gedeeltelijke waarheid, die
Ik zal u twee voorbeelden geven.
— vermengd met intelligentie en manipulaDokter DeVon C. Hale is in Idaho Falls
tie — wordt aangewend om egoïstische of
(Idaho) opgegroeid en is nu arts in Salt Lake
kwade doelen te bereiken.
City. Ik stond versteld van zijn wijsheid en
Een voorbeeld hiervan in het Boek van
kennis van tropische ziekten. Dokter Hale
Mormon was Amlici. Er staat iets over ‘een
beschikt niet alleen over de kennis maar ook
zekere man die Amlici heette, een zeer gesleover het nodige begrip om die kennis toe te
pen man, ja, een wijs man wat de wijsheid
passen. Hij kan ook kennis in verschillende
der wereld betreft […] [die] vele mensen achlagen tegen elkaar afwegen. Dergelijke mediter zich aan [had] gelokt.’ Amlici wordt in de
sche wijsheid is zendelingen over de hele
Schriften beschreven als een ‘goddeloos man,
wereld tot zegen.
[…] [die het] voornemen [had om] de kerk
Nog een voorbeeld: toen onze oudste
van God te
zoon in Tampa (Florida, VS) voor het eerst
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naar de basisschool ging, wilden we graag
kennismaken met zijn kleuterjuf, mevrouw
Judith Graybell. Ze was in de vijftig en ging
erg goed met kleine kinderen om. Ze wist
precies hoe ze hen moest motiveren of complimenteren, en wanneer ze streng voor ze
moest zijn. Ze wist meer dan alleen hoe ze
hen les moest geven. We deden hard ons
best om al onze kinderen bij haar in de klas
te krijgen.
Zulke mensen bezitten een bepaalde vorm
van wereldse wijsheid. Hun wijsheid is velen
tot hulp, waardoor ze succes in hun beroep
hebben.
We moeten echter wel de grenzen van dit
soort wijsheid beseffen. We kunnen wijsheid
op het ene terrein niet altijd gebruiken op het
andere terrein. Ik zou bijvoorbeeld niet willen dat mevrouw Graybell tropische ziekten
diagnostiseerde en dokter Hale de kleuterklas van mijn kind lesgaf.
Belangrijker is dat de wijsheid waarmee
werelds succes wordt geboekt, zich achter
Gods wijsheid schaart, en niet moet denken
dat zij die kan vervangen.
Bedenk dat niet alle vormen van wijsheid
gelijk zijn.

De psalmist heeft gezegd: ‘De vreze
des Heren is het begin der wijsheid’ (Psalmen 111:10). De tekst betekent dat ‘diepe
eerbied’ 5 voor de Heer het begin van de
wijsheid is. We hebben die diepe eerbied
omdat onze hemelse Vader ‘alle wijsheid en
macht bezit, zowel in de hemel als op aarde’
(Mosiah 4:9). Zijn wijsheid is volmaakt. Zij is
rein. Zij is onzelfzuchtig.
Zijn wijsheid staat soms lijnrecht tegenover
de wijsheid van de wereld, waardoor de wijsheid van God en de wijsheid van de wereld
met elkaar in conflict komen.
Weet u nog wat de Heer tegen Jesaja heeft
gezegd?
‘Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt
het woord des Heren.
‘Want zoals de hemelen hoger zijn dan
de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw
wegen en mijn gedachten dan uw gedachten’
( Jesaja 55:8–9).
Wij ontvangen Gods wijsheid niet omdat
we er recht op hebben, maar omdat we
ernaar op zoek gaan. ‘Indien […] iemand van
u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God
daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en

De wijsheid waarmee
werelds succes wordt
geboekt, moet zich
achter Gods wijsheid scharen en niet
denken dat zij die kan
vervangen.
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zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden’
Wijsheid en tiende
Het belangrijkste punt is misschien wel
( Jakobus 1:5; cursivering toegevoegd).
dat niet alle wijsheid aan elkaar gelijk is. We
De wijsheid van God is een geestelijke
moeten leren om onze wil aan de wijsheid
gave. ‘Zoek niet naar rijkdom, maar naar
van God over te geven als de wijsheid van
wijsheid; en zie, de verborgenheden Gods
de wereld en de wijsheid van God niet met
zullen u worden ontvouwd, en dan zult u
elkaar sporen.
rijk worden gemaakt’ (LV 6:7; cursivering
Wij zijn zoons en dochters van God. Wij
toegevoegd).
zijn geestelijke wezens met een sterfelijke
Het streven naar de wijsheid van God gaat
missie. Wij willen ijverig de wijsheid van de
altijd gepaard met gehoorzaamheid aan de
wereld en de wijsheid van God vergaren,
geboden.
maar we moeten niet in de war raken over
Over het algemeen krijgen we de geesteWe kunnen de
de vraag welke het belangrijkst is.
lijke gave van wijsheid stap voor stap als we
wijsheid van
Ik wil u een ervaring van een edel lid van
er oprecht en ijverig naar zoeken. ‘Ik zal de
God
putten
uit
de kerk in São Paulo (Brazilië) vertellen. Ze
mensenkinderen regel op regel geven, voorde Schriften, de
vertelt dat ze worstelt met de vraag of ze
schrift op voorschrift, […] en gezegend zijn
tiende of collegeld zal betalen. Ze zegt het
zij die naar mijn voorschriften luisteren, […]
leringen van
volgende:
want zij zullen wijsheid leren; want hem die
de profeten
‘De universiteit […] stond studenten die
ontvangt, zal Ik meer geven’ (2 Nephi 28:30;
(zoals tijdens
schulden hadden [of hun collegegeld niet
cursivering toegevoegd).
de algemene
hadden betaald] niet toe om examens af te
Joseph Smith heeft gezegd: ‘De zaken Gods
conferentie)
en
leggen.
zijn van het grootste belang; en alleen door
natuurlijk uit
‘Ik kan me nog herinneren dat ik […] een
tijd, ervaring en weloverwogen, plechtige
ernstig financieel probleem had. Ik kreeg mijn
gedachten kan hieromtrent onze kennis toeonze gebeden.
salaris op donderdag. Toen ik mijn maandenemen.’ 6 Het zoeken van de wijsheid van God
levert niet onmiddellijk resultaat op.
lijkse begroting opstelde, merkte ik dat er niet
Uiteindelijk is de bron van Gods wijsheid anders dan
genoeg geld was om [zowel] mijn tiende als de universiteit
die van de wereld. We kunnen de wijsheid van God putte betalen. Ik moest kiezen. De tweemaandelijkse examens
ten uit de Schriften, de leringen van de profeten (zoals
begonnen de daaropvolgende week, en als ik die zou mistijdens de algemene conferentie) en natuurlijk uit onze
sen, kon ik mijn studiejaar verspelen. Ik was vertwijfeld.
gebeden (zie LV 8:1–2). En die wijsheid wordt ons altijd
[…] Ik leed eronder.’
door de macht van de Heilige Geest geschonken. De
In dit geval spoorden de wijsheid van de wereld en
apostel Paulus heeft gezegd:
de wijsheid van God niet met elkaar. Ook al bent u goed
‘Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is,
en rechtschapen, toch zullen er, indien u trouw aan uzelf
dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook
blijft, momenten zijn dat u zult lijden omdat zulke tegenniemand, wat in God is, dan de Geest Gods. […]
strijdigheden zich voordoen.
‘Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet
Terug naar haar verhaal. Eerst betaalde ze op zondoor menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn’
dag haar tiende. En dan vertelt ze wat er die maandag
(1 Korintiërs 2:11, 13; cursivering toegevoegd).
gebeurde:
Met Gods wijsheid zien we voorbij onze huidige
‘De werkdag was bijna voorbij toen mijn werkgever
omstandigheden, want ‘de Geest […] spreekt […] van
langskwam om de laatste instructies te geven. […] Plotsedingen, zoals die werkelijk zijn, en van dingen, zoals die
ling dacht hij een moment na en vroeg: “Hoe gaat het met
werkelijk zullen zijn’ ( Jakob 4:13).
je studie?” [Ze vertelt dat hij hardvochtig van aard was en
Gods wijsheid verdient onze volledige aandacht.
dus zei ze alleen maar:] “Alles gaat goed!”’
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Toen ging hij weg. Opeens kwam zijn
secretaresse de kamer binnen. Ze zei: ‘De
baas heeft net gezegd dat het bedrijf van nu
af aan je collegegeld en je boeken betaalt.
Kom even bij me langs voordat je vandaag
weggaat om door te geven wat de kosten
zijn. Dan zorg ik dat er morgen een cheque
voor je klaarligt.’ 7
Als u goed oplet, zult u merken dat u
regelmatig met dit soort dilemma’s te maken
krijgt. In wie stelt u uw vertrouwen dan? De
Heer heeft ons een rechtstreekse waarschuwing gegeven:
‘O, de zelfingenomenheid en de zwakheden en de dwaasheid der mensen! Wanneer
zij geleerd zijn [in de wijsheid van de wereld]
menen zij wijs te zijn en luisteren zij niet naar
de raad Gods, want zij schuiven die opzij in
de veronderstelling het zelf wel te weten [de
wijsheid van de wereld]; daarom is hun wijsheid dwaasheid en hun van geen nut. En zij
zullen verloren gaan.
‘Maar geleerd zijn [in de wijsheid van de

wereld] is goed indien zij naar de raadgevingen Gods luisteren’ (2 Nephi 9:28–29; cursivering toegevoegd).
Paulus zegt:
‘Waar blijft de wijze? […] Heeft God niet de
wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?’
(1 Korintiërs 1:20).
‘Laat niemand zichzelf misleiden! Indien
iemand onder u meent wijs te zijn in deze
tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.
‘Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God’ (1 Korintiërs 3:18–19; cursivering toegevoegd).
We worden vaak getoetst of we ons door
de wijsheid van God laten leiden op momenten dat die tegenstrijdig aan de wijsheid van
de wereld is.
Ammon klaagde: ‘Want zij willen geen
wijsheid zoeken [de wijsheid van God], noch
verlangen zij dat die over hen heerst!’ (Mosiah
8:20). Als ik denk aan onze bereidheid om
de wijsheid van God te laten overheersen,
moet ik denken aan een vriend van mij uit de

Denk aan Gods wijsheid in verband met
persoonlijke financiën. Door een eerlijke
tiende en een royale
vastengave te betalen.
stellen we onze kijk
op geld bij.



Volksrepubliek China, Xie Ying. Hij bracht grote offers om
eerlijke tiende en een royale vastengave te betalen, stellid van de kerk te worden en naar New York op zending
len we onze kijk op geld bij. We geven minder uit dan
te gaan. Ik denk aan mijn intelligente dochters, die wel een
we verdienen en maken onderscheid tussen noden en
mastersgraad hebben behaald maar toch voor de zegeninwensen. We mijden leningen, behalve voor onze meest
gen van kinderen en het moederschap hebben gekozen.
essentiële behoeften. We leven binnen ons budget. We
Ik denk aan een vriend uit Zuid-Amerika die zijn aantrekhouden spaargeld apart. We voldoen eerlijk aan onze
kelijke baan opzegde toen hij erachter kwam dat het bedrijf verplichtingen.
belasting ontdook. Zij hebben allemaal de wijsheid van
Ongeveer veertien jaar geleden waarschuwde president
God boven de wijsheid van de wereld verkozen.
Gordon B. Hinckley (1910–2008): ‘Ik stel dat de tijd is
Jammer genoeg kunnen bekwame mensen door de
gekomen om uw huis in orde te brengen. Zoveel mensen
wijsheid van de wereld misleid worden. Joseph Smith
leven op de rand van hun inkomen. In feite leven somheeft daarover gezegd: ‘Er zijn veel wijze mannen en vrou- migen van geleend geld. […] Er zijn voortekenen dat we
wen in ons midden die te wijs zijn om zich te laten onderstormachtig weer voor de boeg hebben waar we maar
richten; daarom zullen ze in onwetendheid
beter rekening mee kunnen houden.’ 9
Enkele jaren geleden was er sprake van een
sterven en in de opstanding zullen ze hun
hoogtepunt in de welvaart. President Thomas S.
dwaling herkennen.’ 8
We kunnen nu
Monson zei toen:
veel leren over
Wijsheid en financiën
‘Broeders en zusters, maak uzelf niet wijs
wijsheid. Ik
Laat ik, naar aanleiding van de economische
dat de luxe artikelen van gisteren nu een
beloof u dat de
moeilijkheden van onze tijd, eens het ondernoodzakelijkheid zijn geworden. Ze zijn alleen
zegeningen van
werp persoonlijke financiën ter sprake brennoodzakelijk als wij ze als noodzakelijkheden
de
Heer
de
uwe
gen. We zijn in onze huidige toestand allemaal
gaan beschouwen. Veel mensen sluiten leninwat nederiger en ontvankelijker geworden —
gen met een lange looptijd af om er vervolgens
zullen worden
maar denkt u eens aan de afgelopen paar jaar.
achter te komen dat hun situatie verandert: ze
als u naar wijsDe wereld vertelt ons dat we kunnen krijgen
worden ziek of raken gehandicapt, hun werkheid zoekt —
wat we maar willen. Dat we er niet op hoeven
gever gaat failliet of gaat inkrimpen, ze raken
de wijsheid
te wachten. Met een lening kunnen we er nu al
hun baan kwijt of worden getroffen door een
van God.
aan komen. We kunnen geld met onze creditnatuurramp. Om allerlei redenen kunnen de
card of met ons huis als onderpand lenen. We
betalingen van grote schulden niet meer workunnen lenen met onze bezittingen of zelfs
den gedaan. Dan hangt onze schuld als een
onze opleiding als onderpand. De waarde van
zwaard van Damocles boven ons hoofd en
onze bezittingen blijft alsmaar stijgen, zodat we
dreigt ons te vernietigen.
in weelde kunnen leven. Volgens de wijsheid
‘Ik spoor u aan om niet meer uit te geven
van de wereld is het maandelijks te betalen
dan u verdient. Niemand kan meer blijven uitbedrag belangrijker dan de totale schuld die
geven dan hij verdient en financieel zijn hoofd
we opbouwen. Onze verplichtingen worden
boven water houden. Ik beloof u dat u dan
min of meer onder stoelen of banken geschogelukkiger bent dan als u zich voortdurend
ven. En als alles mislukt, verklaren we onszelf
zorgen maakt over hoe u de volgende betaling
gewoon bankroet.
moet doen aan een schuld die nergens voor
Laten we nu eens nadenken over de wijsnodig was.’ 10
Ziet u in dat de wijsheid van God soms met
heid van God in verband met persoonlijke
de wijsheid van de wereld in tegenspraak is?
financiën, zoals de profeten die altijd hebDe keuze leek niet zo voor de hand te liggen
ben uitgelegd. Zelfredzaamheid en wertoen de economie bloeide. Veel leden van de
ken liggen eraan ten grondslag. Door een
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kerk hadden liever beter geluisterd.
Dat is de wijsheid van God.
Ik stel voor dat u enkele van uw problemen in gedachte neemt. Trek midden op een
stuk papier een verticale lijn. Som de wijsheid
van de wereld aan de linkerzijde en de wijsheid van God aan de rechterzijde op. Schrijf
op welke er met elkaar in tegenspraak zijn.
Welke keuzen doet u nu?
Afdeling 45 van de Leer en Verbonden
gaat over de gebeurtenissen die aan de
wederkomst van de Heiland voorafgaan.
De Heer vertelt nogmaals het verhaal van
de tien maagden en zegt dan het volgende:
‘Want zij die verstandig zijn en de waarheid
hebben ontvangen, en de Heilige Geest tot
gids hebben genomen en niet zijn misleid
— voorwaar, zeg Ik u: Zij zullen niet worden
nedergehouwen en in het vuur geworpen,
maar de dag doorstaan.’ (LV 45:57).
Laten wij de wijsheid van God zoeken.
De hele wereld bevindt zich momenteel in
een moeilijke economische tijd. Daar moeten
we rekening mee houden als we een plan
gaan opstellen voor onze baan, loopbaan
of ons inkomen. Maar er liggen veel goede,

welvarende dagen in het verschiet. We kunnen nu veel leren over wijsheid. Ik beloof u
dat de zegeningen van de Heer de uwe zullen worden als u naar wijsheid zoekt — de
wijsheid van God. ◼
Naar een toespraak, gehouden op 10 april 2009 tijdens een
openingsceremonie aan de Brigham Young University–
Idaho. De volledige Engelstalige tekst vindt u op http://web
.byui.edu/DevotionalsAndSpeeches.
NOTEN

1. Zie Andrew Lih, The Wikipedia Revolution (2009),
xv–xvi; zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/
Wikipedia:Size_comparisons; http://wikimediafound
ation.org/wiki/FAQ/en; http://en.wikipedia.org/wiki/
History_of_Wikipedia.
2. Zie Ramona Emerson, ‘Facebook Users Expected to
Pass 1 Billion in August: iCrossing’, The Huffington
Post, 14 januari 2012, www.huffingtonpost.com/
2012/01/13/facebook-users-1-billion-icrossing_
n_1204948.html.
3. ‘Choruses from “The Rock”’, in T. S. Eliot: The Complete Poems and Plays, 1909–1950 (1980), p. 96.
4. Mark Twain Laughing: Humorous Anecdotes by
and about Samuel L. Clemens, uitg. P. M. Zall (1985),
p. XXII.
5. Zie Marion G. Romney, ‘Converting Knowledge into
Wisdom’, Ensign juli 1983, p. 5.
6. Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007),
p. 287.
7. In Gordon B. Hinckley, ‘Wij wandelen in geloof’,
Liahona, juli 2002, pp. 81–82.
8. Leringen: Joseph Smith, p. 218.
9. Gordon B. Hinckley, ‘Aan de jongens en de mannen’,
De Ster, januari 1999, p. 53.
10. Thomas S. Monson, ‘Trouw aan het geloof’, Liahona,
mei 2006, p. 19.

Neem enkele van uw
problemen in gedachte.
Trek midden op een
stuk papier een verticale
lijn. Som de wijsheid
van de wereld aan de
linkerzijde en de wijsheid van God aan de
rechterzijde op. Schrijf
op welke er met elkaar
in tegenspraak zijn.
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Thuis
ZINVOL LESGEVEN
H

et is moeilijk om van elk moment
gebruik te maken om onze acht kinderen iets te leren, maar het loont.
Maar we weten dat ‘het gezin […] de eerste
en belangrijkste plaats [is] waar kinderen de
levenslessen leren’,1 dus hebben mijn vrouw
en ik gedaan wat we konden om onze kinderen die lessen bij te brengen. Deze beginselen
hebben ons geholpen.
Doe de beste dingen

Vier manieren
waarop we
onze kinderen
belangrijke
levenslessen
bijbrengen.
Darren E. Schmidt

Omdat onze kinderen zich met steeds meer dingen
bezighouden, wordt het steeds belangrijker om prioriteiten te stellen. Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum
der Twaalf Apostelen heeft ons gezegd: ‘Dat iets goed is,
is niet voldoende reden om het te doen. […] Sommige
dingen zijn béter dan goed, en dát zijn de dingen die we
voorrang moeten geven.’ Verder heeft hij gezegd: ‘Ouders
moeten ingrijpen om tijd te reserveren voor gezinsgebed,
gezamenlijke schriftstudie, gezinsavond, en de kostbare
tijd samen die een gezin hechter maakt en de kinderen
eeuwige waarden bijbrengt. Ouders moeten hun kinderen
evangelieprioriteiten bijbrengen door de dingen die zij
samen met hen doen.’ 2
Die raad is goed voor ons gezin geweest. Toen mijn
vrouw en ik over de bezigheden van de kinderen buitenshuis nadachten en baden, bleek dat sommige dingen die we eerst belangrijk vonden, eigenlijk niet nodig
waren. Ik was vooral verwonderd toen ik aan mijn
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kinderen vroeg of ze in een basketbalteam met
mij als coach wilden spelen. Ze antwoordden:
‘Mooi niet’, en: ‘Papa, we hebben een basket in
de voortuin. We vinden het leuk om daar met
jou en met de buren te spelen. Dan krijgen we
de bal vaker!’

Bestudeer en handel naar de Schriften

Er is een groot verschil tussen de Schriften lezen en ze
bestuderen. In de oudheid schreef de profeet Jozua hoe
we de Schriften het beste kunnen bestuderen. Hij schreef:
‘Overpeins ze dag en nacht’ en handelt ‘nauwgezet […]
overeenkomstig alles wat daarin geschreven is’ ( Jozua
1:8; cursivering toegevoegd). We bestuderen als gezin de
Schriften het beste als we onze kinderen de tijd geven om
over bepaalde vragen na te denken en hen
dan uitnodigen om te handelen ‘overeenkomstig alles
wat daarin geschreven is.’
Op een avond aten we buiten een versnapering
en lazen we in het Boek van Mormon over de val van
de Nephieten. Ik kreeg de ingeving om de kinderen
te vragen waarom zij dachten dat de Nephieten zo
slecht waren geworden. Celeste (zes jaar) zei dat ze
dacht dat de Nephieten en Lamanieten waren opgehouden dagelijks te bidden. We waren het er allemaal
over eens dat de val van de Nephieten kwam doordat
ze vergeten waren om te bidden en andere schijnbaar kleine dingen te doen. Op dat moment kwam de
gedachte in me op om de kinderen te vragen om met

meer diepgang en gevoel te bidden.
De volgende dag vroeg ik hen hoe het er
met hun gebeden voor stond. Ze vertelden me
hoe ze het hadden ervaren en ik kon nogmaals mijn getuigenis over het gebed geven.
Schriftstudie met het gezin is niet altijd goed
gegaan, maar de keren dat we erover praatten
en ze verzochten om iets te doen, kregen de
Schriften meer betekenis.

FOTO-ILLUSTRATIE CODY BELL © IRI

Leer kinderen verantwoordelijkheid

We zijn sterker geworden door onze kinderen taken te geven en hen zelf de details
te laten uitzoeken. Als we onze kinderen
ergens betrekken en hen mee laten beslissen,
is de kans groter dat ze actief meedoen. Ze
krijgen het gevoel dat ze iets bezitten en daar
verantwoordelijk voor zijn. Zo leren ze om

We bestuderen als
gezin de Schriften
het beste als we
onze kinderen de
tijd geven om over
bepaalde vragen
na te denken en
hen dan uitnodigen om ernaar
te handelen.

‘vele dingen uit eigen vrije wil te doen en veel
gerechtigheid tot stand te brengen’ (LV 58:27).
Door deze dingen zijn onze kinderen verantwoordelijker geworden:
• Help ze bij hun voorbereiding op een
zelf gekozen gezinsavondles, tekst of
talent.
• Laat hen een lofzang uitkiezen die u aan
het begin van uw gezamenlijke Schriftstudie zingt en vraag een kind om een
gebed uit te spreken.
• Laat hen meeplannen en maak hen
medeverantwoordelijk voor een uitstapje
met het gezin.
• Bespreek geldzaken met hen in de
gezinsraad en laat hen over aankopen
meebeslissen.
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Hoed hen

Af en toe voelde het alsof mijn vrouw en ik schapenhoeders waren die onze kinderen de omheining van
gebed en Schriftstudie binnen moesten leiden. Maar we
hebben ook een lieflijke geest gevoeld op momenten dat
we onze kleine kudde werkelijk hoedden en verzorgden.
Als we niet uitkijken, gaan die herdersmomenten aan ons
voorbij.
Dat gebeurde bijvoorbeeld een keer toen ik onze kinderen in bed stopte. Een van mijn zoontjes vroeg: ‘Papa,
met welke verleidingen heb jij te maken?’
De vraag verbaasde mij.
Toen zei hij: ‘We hebben het over soorten verleidingen
gehad, en we vroegen ons af met welke jij te maken hebt.’
Ik wist dat dit een perfect leermoment was, maar ik was
uitgeput omdat ik een lange dag op werk had gehad. Ik
had geen zin om zo laat nog een diep gesprek met twee
jongetjes aan te gaan, vooral omdat ze de volgende dag
weer naar school moesten.
Maar ik moest denken aan het verhaal van de Heiland
bij de bron. Hoewel Hij zo’n 48 kilometer te voet had afgelegd, nam hij toch nog de tijd om de vrouw uit Samaria
iets te leren (zie Johannes 4). Ik bedacht dat dit net zo’n
moment was als bij de bron, dus ging ik zitten en vroeg
of ze dachten dat het een zonde is om verleid te worden.
Het was een tijdje stil. Daarna praatten we en luisterden
we naar elkaar. Ik vertelde hen over de confrontatie van
de Heiland met Satan (zie Matteüs 4) en getuigde van de
zegeningen die we krijgen als we verleiding weerstaan.
Het was voor mij als ouder een bijzonder moment.
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We gingen een beetje later dan gewoonlijk naar bed, maar de vreugde die ik
voelde, was ondanks een korte nachtrust zeker de moeite waard.
‘We hebben de dringende taak om
een kind antwoord te geven als hij
een oprechte vraag stelt. Bedenk dat
ze niet altijd vragen stellen, dat ze
niet altijd iets willen leren en dat ze
niet altijd luisteren’, aldus ouderling
Richard L. Evans (1906–1971) van het
Quorum der Twaalf Apostelen. ‘We moeten die kans
vaak grijpen op hun voorwaarden, op hun tijd en niet
altijd op onze voorwaarden of op onze tijd. […] Als ze
erachter komen dat ze ons in vertrouwen onbeduidende
vragen kunnen stellen, komen ze wellicht later met
belangrijkere naar ons toe.’ 3
Gekozen en gesteund door de Heer

Over Gods kinderen waken, is een zware taak. Telkens
wanneer ik voel dat ik als ouder niet genoeg doe, denk
ik aan de woorden van ouderling Neal A. Maxwell (1926–
2004) van het Quorum der Twaalf Apostelen: ‘Dezelfde
God die een bepaalde ster precies in de juiste kring had
geplaatst, voordat die duizenden jaren later tijdens de
viering van de geboorte van het Kind in Betlehem was
verschenen, heeft ieder van ons minstens net zo aandachtig in de juiste menselijke kring geplaatst, zodat we het
landschap van ons eigen leven kunnen verlichten als wij
daartoe gewillig zijn, zodat ons licht anderen niet alleen
leidt maar ook opwarmt.’ 4
Door die uitspraak word ik opgebouwd als ik ontmoedigd ben. We worden er zelfverzekerd door dat
we bekwame ouders zijn, wetende dat onze kinderen
niet voor niets in onze ‘kring’ zijn geplaatst en dat onze
hemelse Vader ons vertrouwt.
Moge Hij uw gezin zegenen wanneer u samen het
evangelie bestudeert, uw kinderen verantwoordelijk maakt
en van die kostbare leermomenten gebruik maakt. ◼
NOTEN

1. David O. McKay, in Ideeën voor de gezinsavond (1968), p. III.
2. Dallin H. Oaks, ‘Goed, beter, best’, Liahona, november 2007,
pp. 104–105.
3. Richard L. Evans, ‘The Spoken Word’, Ensign, mei 1971, p. 12.
4. Neal A. Maxwell, That My Family Should Partake (1974), p. 86.

HET VERLOREN SCHAAP, DEL PARSON

• Leer hen een bepaalde klus te klaren en laat hen daar een week lang
de leiding over nemen.
• Doe elke maand een dienstbetoonproject en laat hen beslissen welk
gezin ze gaan helpen.
• Laat hen om de beurt iemand
uitkiezen die u samen op bepaalde
zondagen gaat bezoeken.
• Laat ze één bepaalde avond
per maand een gezinsactiviteit
uitkiezen.

OPLEIDING VOOR DE KR ACHT VAN DE JEUGD

DE WAARDE VAN EEN OPLEIDING

E

en opleiding volgen is een essentieel onderdeel van het evangelie en
van je voorbereiding op je rol in de
maatschappij en om voor jezelf en je
gezin te zorgen.1 Ouderling Craig A.
Cardon van de Zeventig heeft het op
pp. 54–55 van deze uitgave over het
belang van een opleiding.
‘In deze wereld die steeds ingewikkelder wordt, is een opleiding
een enorme aanwinst’, schrijft hij.
‘Het mag dan wel zo zijn dat een
hogere opleiding meer mogelijkheden tot stoffelijke beloningen biedt,
maar de meerwaarde van toegenomen kennis is dat we meer invloed
hebben om de doeleinden van de
Heer te bereiken.’
In Voor de kracht van de jeugd
staat: ‘Ontwikkel ook je spirituele
kant. Onderzoek de Schriften en de
woorden van de hedendaagse profeten. Neem deel aan het seminarie
en instituut. Blijf je de rest van je
leven verdiepen in het plan van onze
hemelse Vader. Deze spirituele vorming zal je van pas komen als er zich
in je leven problemen voordoen en
zal je helpen om dicht bij de Heilige
Geest te blijven.’ 2

ILLUSTRATIE TAIA MORLEY

Suggesties voor lesgeven
aan jongeren

• Lees wat er in Voor de kracht
van de jeugd over een opleiding
staat. Vertel zelf iets dat u op
school of tijdens uw evangeliestudie hebt meegemaakt. Dan
kunt u deze norm met uw tiener

bespreken en antwoord op zijn
of haar vragen geven.
• Help uw tiener met het stellen
van beroeps- en opleidingsdoelen die op zijn of haar talenten
en interesses aansluiten. Stel met
hem of haar vast welke stappen
hij of zij moet nemen om aan
die doelen te werken.
• Overweeg een gezinsavond aan
het belang van een opleiding
te besteden (u kunt daarbij
gebruik maken van een artikel
van ouderling Dallin H. Oaks
en Kristen M. Oaks genaamd:
‘Heiligen der laatste dagen en
studie’, (Liahona, april 2009,
pp. 26–31).
• Ga naar youth.lds.org en klik op
‘For the Strength of Youth’ [Voor
de kracht van de jeugd] onder
het menu Youth [jeugd]. Onder
‘Education’ [opleiding] vind
je teksten over een opleiding,
video’s (bijvoorbeeld: ‘Surfing
or Seminary?’ [surfen of seminarie]), radioprogramma’s van
het Mormon Channel, vraag en
antwoord, en andere artikelen,
waaronder toespraken van algemene autoriteiten.
Suggesties voor lesgeven
aan kinderen

Het is leuk om nieuwe dingen te
leren, maar leren kan ook moeilijk
zijn. In de uitgave van deze maand
staat een verhaal dat ‘Klaar om te
lezen’ heet (p. 66). Het verhaal gaat

TEKSTEN OVER LEREN
Spreuken 4:7
2 Nephi 9:29
Alma 37:35
Leer en Verbonden
88:77–80

over een meisje dat dyslectisch is en
dus moeite heeft met hardop lezen.
De andere kinderen in het jeugdwerk
moedigen haar aan om haar best te
doen. Overweeg dat verhaal met uw
kinderen te lezen en de volgende
vragen te bespreken:
• Hoe voelde Maartje zich toen
ze iets moeilijks probeerde te
doen? Waarom is het belangrijk
om te blijven leren, ook als het
moeilijk is?
• Hoe hielpen de andere kinderen
Maartje? Hoe kun jij anderen
thuis, in de kerk en op school
helpen met leren? ◼
NOTEN

1. Zie Voor de kracht van de jeugd
(boekje, 2011), p. 9.
2. Voor de kracht van de jeugd, p. 10.
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Jonge vrouwen
en de

zendingsvraag
I

LINKS: FOTO-ILLUSTRATIE ROBERT CASEY; RECHTS: FOTO NAAMPLAATJE EMILY LEISHMAN BEUS © IRI

n de algemene oktoberconferentie 2012
kondigde president Thomas S. Monson
aan dat ‘geschikte, waardige jonge vrouwen
die verlangen op zending te gaan vanaf nu op
19-jarige leeftijd op zending kunnen gaan, in
plaats van op 21 jaar.’ Hij zei dat hoewel jonge
vrouwen ‘niet hetzelfde mandaat als de jonge
mannen [hebben] om een voltijdzending te
vervullen’, hun ‘bijdrage in het zendingsveld
waardevol en van harte welkom’ 1 is.
Hoe beslist een zuster of ze een zending
moet vervullen? Hieronder vertellen zusters
hoe de Geest hen liet weten welk pad voor hen
het juiste was.

dat ik dacht er niet sterk genoeg voor te
zijn. Ik zou mijn gerief moeten opgeven
en misschien wel een nieuwe taal moeten
leren. En ik was bang dat ik niet genoeg van
Hoe deze jonge het evangelie wist om er in te onderwijzen.
Maar toen ik er gericht over bad, voelde ik dat
vrouwen promijn angsten verdwenen. Het antwoord dat ik
fetische raad
kreeg kon ik niet ontkennen: de Heer hield
van mij en Hij wilde dat ik op zending ging.
inzake een
Ik was verbaasd hoe gesterkt ik mij voelde
voltijdzending
na dat antwoord. Ik was niet meer nerveus en
toepasten.
voelde me ook niet meer incapabel. Ik wilde
opeens heel graag op zending en begon meteen mijn zendingsformulieren in te vullen.
Al gauw kreeg ik een oproep voor het zendingsgebied
De ontbrekende schakel
Temple Square in Salt Lake City (Utah, VS).
Als iemand mij toen ik jong was had gevraagd of ik op
Rebecca Keller Monson
zending wilde, zou het antwoord nee zijn geweest. Naarmate ik ouder werd, ging ik daar toch anders over denken, Een zendingsleven
Toen ik zeventien was, begonnen mensen mij te vragen
deels omdat mijn oudere broers een zending vervulden.
of ik op zending wilde. Dat wist ik nog niet, dus stuurde
Maar ik heb een zending nooit echt serieus overwogen,
ik ze altijd met een kluitje het riet in.
omdat het gewoon niet bij mij opkwam.
Maar toen mijn 21ste verjaardag naderde, begon ik er
Toen ik 21 werd, begon ik mij af te vragen of ik mistoch serieus over na te denken. Ik las mijn patriarchale
schien toch een zending moest vervullen, maar ik bad er
zegen, sprak er met mijn ouders over, en bad.
nooit echt over. Op den duur kreeg ik het gevoel dat er
Maar er gebeurde niets, ik kreeg nooit het gevoel dat ik
iets ontbrak aan mijn leven. Ik sprak er met mijn moeder
op zending moest. Ik dacht na over de raad van president
over en zij gaf mij in overweging om over een zending na
Gordon B. Hinckley (1910–2008), die zei dat hoewel zente denken. Ze zei dat zij, toen ze mijn leeftijd had, dezelfde
delingzusters welkom waren, ze ‘niet verplicht zijn op zengevoelens had als ik. Op zending gaan was voor haar het
ding te gaan.’ 2 Ik herinnerde mij ook de woorden van de
antwoord, misschien was het ook wel mijn antwoord.
Heer in de Leer en Verbonden: ‘Indien gij verlangens hebt
Ik was doodsbang om over een zending te bidden. Eén
om God te dienen, zijt gij tot het werk geroepen’ (4:3).
reden waarom ik nooit een zending had overwogen, was
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DE GEEST VAN
OPENBARING
‘Als een keuze grote
invloed heeft op ons
leven […] en als wij
in overeenstemming
met de Geest leven
en om zijn leiding
vragen, kunnen we
er zeker van zijn dat
we de nodige leiding
zullen ontvangen om
ons doel te bereiken.
De Heer zal ons niet
aan ons lot overlaten.’
Ouderling Dallin H. Oaks
van het Quorum der
Twaalf Apostelen,
‘Revelation’. In: Brigham
Young University 1981–82
Fireside and Devotional
Speeches (1982), p. 26.
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Die tekst gaf voor mij de doorslag om
geen zending te vervullen. Toen ik de Heer in
gebed vertelde over mijn besluit, kwam er een
vredig gevoel over mij en een bevestiging dat
er andere manieren waren dan een voltijdzending om zendingswerk te doen. Sindsdien is
gebleken dat ik mijn getuigenis op heel veel
manieren kan geven — door een gesprek
over de tedere barmhartigheden van de Heer,
door op huisbezoek te gaan, of door familiegeschiedenis en tempelwerk te doen. Ik wijd
mijzelf aan zendingswerk door het evangelie
zo goed mogelijk na te leven en gehoor te
geven aan de inspiratie van de Geest.
Amy Simon

Goede moed

In januari 2010 had ik met de nodige problemen te kampen en besloot ik een wandeling te maken om weer helder in mijn hoofd
te worden. Op mijn wandeling voelde ik de
Geest fluisteren dat ik geen zorgen moest
hebben over het verleden; het was beter om
mij met de toekomst bezig te houden. Toen
ik daarna naging hoe ik mijn studie met goed
gevolg kon afronden, drong de gedachte aan
een voltijdzending zich op. Ik had nog nooit
over een zending nagedacht, maar toen de
gedachte post vatte, raakte ik daar steeds
enthousiaster over. Wel vond ik dat ik wat
meer tijd nodig had om over zo’n gewichtige
beslissing na te denken.
In de maanden daarna bleef de gedachte
aan een zending zich aan mij opdringen.
Hoewel ik mij er dan steeds goed over
voelde, had ik ook mijn twijfels en bedenkingen. Ik wist dat vrouwen op zending kunnen
gaan als ze dat verlangen hebben, maar dat
ze dat niet verplicht zijn. Ik kreeg in die tijd
een paar priesterschapszegens waarin gezegd
werd dat welke beslissing ik ook nam, de
Heer achter mij zou staan.
De volgende zomer had ik een flatgenoot

die een zending had vervuld. Zij zei dat zij
zich voordat ze besloot op zending te gaan
onzeker had gevoeld en zelfs nog na haar
besluit. Ze maakte mij duidelijk dat de Geest
geen twijfel of angst inspreekt (zie 2 Timoteüs 1:7). Terwijl we erover spraken, werd
ik door de Geest geraakt. Ik ging naar mijn
kamer en las een brief van een vriendin die
op zending was. Ze moedigde mij aan om
Jozua 1:9 te lezen, en ik geloof dat de Geest
mij ook een zetje gaf om het te doen.
De woorden drongen diep in mijn ziel
door: ‘Wees sterk en moedig. Sidder niet
en word niet verschrikt, want de Here, uw
God, is met u, overal waar gij gaat.’ Het leek
wel alsof de Heer rechtstreeks tot mij sprak.
Ik wist dat ik een zending kon vervullen.
Ik hoefde niet bang te zijn — ik zou er niet
alleen voor staan; de Heer zou met mij zijn.
Een maand later kreeg ik mijn oproep
voor het zendingsgebied Iloilo (Filipijnen),
waar Jozua 1:9 het zendingsmotto was.
Kristen Nicole Danner

Een andere zending

Ik was mijn hele leven van plan om op
zending te gaan. Maar toen ik mijn studie
aan de Brigham Young University (Utah, VS),
aanving, begon ik nerveus te worden. Hoe
kon ik weten of een zending wel voor mij was
weggelegd? Ik smeekte mijn hemelse Vader
minstens een jaar lang of Hij mij wilde laten
weten of ik op zending moest. Toen zei een
van mijn godsdienstdocenten iets wat mijn
leven veranderde: ‘De Heer kan geen stilstaande auto besturen.’ Ik besloot te handelen.
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Ik zond mijn papieren in, ontving mijn oproep, kocht
zendingskleding, en reed van Utah naar mijn ouderlijk
huis in North Carolina — terwijl ik mij met gebed, studie
en vasten bleef voorbereiden op mijn zending.
Toen ik in North Carolina was, bracht een jongen die
ik op de universiteit had leren kennen mij een bezoek.
We spraken serieus over onze relatie.
Ik begon weer ernstig te bidden en te pleiten, maar
ik bleef voelen dat de Heer wilde dat ik mijn eigen keuzes
maakte. Ik voelde de druk op mijn schouders, maar ook
de geruststelling dat zolang ik in geloof koos de Heer mijn
besluit zou steunen.
Tien dagen voor ik mij moest melden, vroeg mijn
vriend mij ten huwelijk. Ik stelde mijn zending uit om
meer bedenktijd te hebben. Toen ik besloot mij te verloven, bevestigde de Geest aan mij en mijn verloofde dat
het goed was.
Hoewel ik geen voltijdzending vervulde, veranderde mijn
voorbereiding op een zending wel mijn leven. Het kwam
mijn zending als echtgenote en moeder ten goede dat ik
de Heer had gezocht en dichter bij Hem gekomen was.
Cassie Randall

Een leven aan ervaringen

Ik was al op jonge leeftijd gezegend met een groot
getuigenis van en liefde voor het evangelie, maar ik kan
mij niet echt herinneren wanneer precies ik besloot op
zending te gaan. Ik heb gewoon altijd geweten dat ik zou
gaan. Ik stelde mij al vroeg ten doel om zo te leven dat
ik voor een zending in aanmerking kon komen.
Toen ik mijn zendingsformulieren begon in te vullen,
vastte en bad ik en ging naar de tempel. Met alle hulp die
ik maar van mijn bisschop kon krijgen, bleef ik het goede
gevoel houden dat ik altijd al had gehad over een zending
vervullen.
Soms viel het niet mee: het leven leek opeens een stuk
duurder te worden, en school en mijn baantje vergden
veel van me. Ik studeerde in een andere stad dan waar
mijn familie woonde, en het had er veel weg van dat al
mijn vrienden en vriendinnen in het huwelijk traden. De
gedachte dat de mensen om wie ik gaf, zouden veranderen terwijl ik weg was, joeg mij best wel schrik aan.
Daar ik niet echt een geestelijke bevestiging van de

juistheid van mijn keuze had gekregen, was het makkelijk om twijfel toe te laten als het moeilijk werd. De Heer
zegende mij echter toen ik eenmaal mijn zendingsoproep
naar het zendingsgebied Santiago (Chili) had gekregen. Ik
voelde, nog voordat ik in Chili arriveerde, heel veel liefde
in mijn hart voor de mensen in mijn zendingsgebied. Ik
heb nu een leven aan ervaringen die ervan getuigen dat
een zending de juiste keuze voor mij was. ◼
Madeleine Bailey
NOTEN

1. Thomas S. Monson, ‘Welkom op de conferentie’, Liahona, november
2012, pp. 4–5.
2. President Gordon B. Hinckley, ‘Aan de bisschoppen van de kerk’,
Wereldwijde instructiebijeenkomst voor leidinggevenden, juni 2004,
p. 27.

VRAGEN BEANTWOORDEN

W

ordt er van iedere heilige der laatste dagen
vereist dat ze een zending vervullen? Nee,
elke zending is op vrijwillige basis. Van jonge mannen wordt een zending verwacht, jonge vrouwen
kunnen op zending als ze dat willen, en ouderen en
echtparen wordt verzocht een zending te vervullen
als hun omstandigheden dat toelaten. Jonge mannen
kunnen op hun 18de op zending en dienen twee jaar.
Jonge vrouwen kunnen op hun 19de op zending en
dienen anderhalf jaar. Gepensioneerde ouderen en
echtparen kunnen 6 tot 23 maanden op zending en
daar voor vele taken worden ingezet.
De leden van de kerk vinden het een voorrecht om
hun liefde voor anderen en de Heer te tonen door
deze opdracht uit te voeren: ‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken’ (Matteüs 28:19).
Ga voor meer informatie naar mormon.org/faq,
klik op het onderwerp over zendelingen.
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V

oor meer informatie
over zendingsmogelijk-

heden voor ouderen spreekt
u met uw priesterschapsleider en gaat u naar lds.org/
service/missionary-service.

Welke zending

past het best
Wat uw situatie ook is, er zijn volop
mogelijkheden voor oudere zendelingen.
Kerkwerkzending

Langetermijnvrijwilliger

Wie kunnen dienen?

Oudere echtparen,
oudere zusters

Oudere echtparen,
oudere broeders,
oudere zusters

Iedereen

Moet
tempelwaardig
zijn?

Ja

Ja

Nee

Beschikbare tijd

Meer dan 32 uur
per week

Tussen 8–32 uur
per week

Minder dan 8
uur per week

Zendingsduur

6–23 maanden

6–24 maanden (kan
met toestemming
van ringpresident
worden verlengd)

Elke

Werksituatie

Doorgaans
gepensioneerd

Gepernsioneerd
of werkend

Gepernsioneerd
of werkend

Locatie

Ander land

Dicht bij huis of thuis

Thuis

Financiën

Bekostigt zending zelf.
Betaalt zelf voor huisvesting (tot US $ 1.400
per maand voor een
echtpaar), ziektekostenverzekering, vervoer
in zendingsgebied,
persoonlijke uitgaven.

Bekostigt zending
zelf. Betaalt zelf huisvesting, ziektekostenverzekering, vervoer,
persoonlijke uitgaven

Bekostigt eigen
uitgaven.
FOTO ROBERT CASEY.

Voltijdzending
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MIJN LICHT
DELEN

H

et was die dag ongewoon weer
in Zuid-Californië (VS). Er was
donder en bliksem, stortregen en een
drukkende hitte. Ik zag ernaar uit om
thuis lekker te ontspannen en een
film te kijken met de airconditioning
aan. Maar toen ik net ging zitten,
kreeg ik het gevoel dat ik mijn vriendin Sherrill moest bellen.
Toen ik belde, vertelde ze me dat ze
al sinds die ochtend geen stroom meer
had. Ze was bezorgd dat haar bevroren

voedsel zou ontdooien en dat haar
melk zou bederven, dus deden we
haar eten bij mij in de koelkast.
De volgende avond stonden Sherrill en ik voor haar huis. Alle huizen
aan haar kant van de straat waren
totaal verduisterd, maar die aan de
overkant hadden stroom. Een van
de huizen trok vooral mijn aandacht.
Precies tegenover haar huis stond
een woning waarin alle lichten
brandden. Op de veranda zaten mensen die praatten, lachten en het naar
hun zin hadden.
De daaropvolgende dagen bleef

Toen ik in de duisternis stond, vroeg ik me af hoe vaak ik net als de overburen was
— ik heb het licht van het evangelie terwijl mijn overburen in duisternis verkeren.

dat beeld in mijn hoofd hangen. Het
contrast was zo frappant: totale duisternis aan de ene kant van de straat
en felle lichten aan de andere kant;
mensen die in duisternis verkeerden
terwijl hun overburen licht hadden.
Door dat beeld vroeg ik me af hoe
vaak ik net als de overburen was —
ik heb het licht van het evangelie
terwijl anderen in duisternis verkeren.
Ik stelde mij voor dat ik met een paar
vrienden van de kerk op de veranda
zat met het licht van het evangelie,
zonder dat met anderen te delen.
Iedereen in de wereld heeft bij de

ILLUSTRATIES BRIAN CALL

ONDER HEIL IGEN DER L A AT STE DAGEN

geboorte al licht bij zich — het licht
van Christus. Wij, de leden van de
kerk, hebben het voorrecht om iets
aan hun licht toe te voegen door hen
over het evangelie te vertellen. De
Heiland heeft gezegd:
‘Zie, steken de mensen een kaars
aan en zetten ze die onder een
korenmaat? Neen, integendeel, op
een standaard, en zij geeft licht aan
allen die in het huis zijn;
‘Laat dan uw
licht voor dit volk
zo schijnen dat
zij uw goede

werken kunnen zien en uw Vader die
in de hemel is, verheerlijken’ (3 Nephi
12:15–16).
Wij, de leden van de kerk, hebben de taak om ons getuigenis van
Christus voor iedereen te laten schijnen — vooral voor degenen die in
geestelijke duisternis verkeren. Na
deze ervaring nam ik mij voor om zo
te worden dat mijn hemelse Vader
ervan op aan kan dat ik van mijn
comfortabele veranda af kom en
het licht van het evangelie naar mijn
overburen in de duisternis breng. ◼
Dolores Sobieski, Californië (VS)

MIJN EERSTE
GEBED OVER
HET EERSTE
VISIOEN

I

k wilde me laten dopen omdat
enkele van mijn problemen tijdens
de zendelingenlessen waren opgelost,
maar niet omdat ik had gebeden en
een getuigenis had ontvangen dat het
Boek van Mormon waar was en dat
Joseph Smith onze hemelse Vader en
zijn Zoon, Jezus Christus, had gezien.
De zendelingen hadden me gevraagd
om erover te bidden, maar dat had ik
niet gedaan. Ik geloofde gewoon wat
de zendelingen me verteld hadden.
Drie jaar na mijn doop stond er
een zuster op het podium in de kapel
te getuigen van het Boek van Mormon en Joseph Smith. Ze vroeg iedereen om over de volgende vraag na te
denken: ‘Hebben wij werkelijk over
de waarachtigheid van het Boek van
Mormon en Joseph Smiths ervaring
gebeden?’ Die vraag raakte mij diep.

Ik dacht: ik heb daar nog nooit over
gebeden, maar dat moet eigenlijk wel,
dus ga ik dat doen.
Ik was gemotiveerd om iets te doen
omdat mijn geloof toen zwak en mijn
getuigenis van de Schriften oppervlakkig was. Ik bad die avond tot mijn
Vader over Joseph Smith en de waarachtigheid van het Boek van Mormon.
De eerste keer dat ik bad, voelde
ik niets. De tweede keer ook niet. Om
maar niet ontmoedigd te raken, deed
ik de Schriften open en las de Geschiedenis van Joseph Smith— 1:14–17.
Daar staat wat er gebeurde toen Joseph
naar het bos ging om te bidden:
‘[Ik zag] recht boven mijn hoofd
een lichtkolom, de helderheid van
de zon overtreffend, die geleidelijk
neerdaalde tot zij op mij viel.
‘Zodra die verscheen, voelde ik
mij bevrijd. […] Toen het licht op mij
rustte, zag ik twee Personen.’
Toen ik die woorden las, voelde
ik een rilling als een soort elektrische
stroom door mijn hele lichaam heen
gaan. Ik wist toen meteen dat Joseph
Smith God de Vader en zijn Zoon
Jezus Christus wel degelijk heeft
gezien. Ik wist dat we het Boek van
Mormon hebben omdat God het door
zijn profeet vertaald heeft.
Ik ben dankbaar dat mijn hemelse
Vader op deze manier tot mij van de
waarachtigheid van het eerste visioen
getuigd heeft. Ik besefte dat ik mijn
Verlosser nooit gekend zou hebben
als het evangelie niet hersteld zou
zijn. Ik weet dat het volle evangelie waar is en dat ik Gods beloften
ontvang als ik getrouw tot het einde
volhard. ◼
Jing-joean Tsjen (Taiwan)
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MAG IK EEN ZEGEN?

J

aren geleden ging ik met mijn
huisonderwijscollega, broeder
Schaaf, naar het ziekenhuis om zijn
vrouw voor een operatie een priesterschapszegen te geven. Zuster Schaaf
lag op één kamer met een vrouw die
Annie Leddar heette. Zij was al heel
lang patiënt en had terminale kanker.
Men verwachtte niet dat ze nog lang
te leven had.
Ik strekte mijn hand uit om het
gordijn tussen de twee ziekenhuisbedden dicht te trekken voordat
we de zegen zouden geven, maar
toen stopte ik. Ik wilde Annie niet
buitensluiten, dus legde ik uit wat
Ik strekte mijn
hand uit om het
gordijn tussen de
twee ziekenhuisbedden dicht te trekken
voordat we de zegen
zouden geven, maar
toen stopte ik, want
ik wilde Annie niet
buitensluiten.

we gingen doen en vroeg of ze erbij
wilde zijn. Ze zei dat ze wel wilde
kijken. Wijlen haar man was predikant van een ander geloof, en ze had
interesse in onze geloofsovertuiging.
Broeder Schaaf en ik gaven de zegen
terwijl Annie meeluisterde.
Een paar dagen later, nog voordat
zuster Schaaf weer naar huis mocht,
vroeg Annie of ze ook een priesterschapszegen mocht. Broeder Schaaf
en ik keerden met plezier terug naar
het ziekenhuis en gaven haar een
zegen. Annie werd niet van de kanker genezen, maar ze werd steeds
gezonder.

Ze had interesse in het evangelie,
dus vroeg ik de zendelingen om langs
het ziekenhuis te gaan om haar les
te geven. Ze luisterde naar de evangelieboodschap en liet zich dopen.
Na haar doop gingen we elke week
naar het ziekenhuis om Annie in haar
rolstoel naar de kerk te brengen.
Omdat Annie ziek was, was het
voor haar moeilijk om zich te verplaatsen, maar ze vond al snel een
manier om de Heer te dienen. We
gaven haar een typemachine, waarmee ze zich in het ziekenhuis elke
dag urenlang met familiehistorisch
werk bezighield. Annie bleef drie
jaar langer dan verwacht in leven en
maakte voor haar dood honderden
familienamen gereed voor de tempel.
Na de dood van Annie, deed
zuster Schaaf veel van het plaatsvervangende tempelwerk voor Annies
vrouwelijke voorouders.
Voor zover ik weet, was Annie
de enige in haar familie die lid van
de kerk werd. Haar familie die nog
in leven was, vond het maar niets dat
ze bij de kerk betrokken was geraakt,
maar ik weet zeker dat veel van haar
overleden familieleden blij waren met
het plaatsvervangende werk dat voor
hen gedaan was.
We weten niet of de mensen die we
tegenkomen klaar zijn om het evangelie te ontvangen. Ik ben dankbaar dat
ik een zaadje zag groeien — gezaaid
in Annies hart nadat ze een priesterschapszegen had gezien — waardoor honderden kinderen van onze
hemelse Vader gezegend werden. ◼
Art Crater (New York, VS)

MIJN VERJAARDAGSWENS

T

oen ik op achttienjarige leeftijd
het evangelie aannam, erkende
ik dat ik de zoetste van alle vruchten
geproefd had. Ik voelde me heerlijk,
maar dacht aan mijn familieleden, die
in het duister tastten. Ik vond het heel
erg dat ik het enige lid van de kerk
in mijn familie was, maar ik wist niet
hoe ik ervoor kon zorgen dat anderen
open zouden staan voor de waarheid.
Ik probeerde op veel manieren
mijn familie over te halen om naar de
zendelingen te luisteren. Maar hoe
meer ik het probeerde, hoe meer ze
gingen aarzelen.
Ik raakte ontmoedigd en dacht
erover om niet meer naar de kerk te
gaan. Maar toen ik bad, kwam er een
tekst in mijn gedachten: ‘[Als] gij Mij
daarna verloochent, dan zou het voor
u beter zijn geweest Mij niet te hebben gekend’ (2 Nephi 31:14). Ik bad
nog meer, las de Schriften, ging naar
de kerk en concentreerde me op mijn
zegeningen. Het gevolg was dat de
droefheid verdween.
Toen mijn verjaardag eraan kwam,
voelde ik mij geïnspireerd om thuis
een verjaardagsfeestje te vieren en al
mijn vrienden in de kerk uit te nodigen, inclusief de voltijdzendelingen.
Ik wilde dat mijn familie meer met
de leden van de kerk om zou gaan,
aangezien mij dat de gelukkigste
mensen van de wereld leken te zijn.
Ik vond dat het feestje nogal op een
gezinsavond leek.
Na die dag veranderde er het een
en ander. De zendelingen waren thuis
welkom en raakten goed bevriend

Toen mijn verjaardag eraan kwam, voelde ik mij geïnspireerd om thuis een verjaardagsfeestje te vieren en al mijn vrienden in de kerk uit te nodigen, inclusief
de voltijdzendelingen.

met mijn familie. Op een dag kondigde mijn vader aan dat hij wilde dat
iedereen naar de zendelingen zou
luisteren en naar de kerk zou gaan. Ik
was stomverbaasd.
Drie jaar na mijn doop liet mijn
hele familie zich dopen. Mijn moeder
gaf haar getuigenis op de doopdienst
en mijn vader bedankte de zendelingen. De leden in de wijk waren onder
de indruk van hun bekering.
Hoe was dat nu gebeurd? Alle
tranen die ik gelaten had en alle

doelen die ik had gesteld, hadden
daarbij geholpen. Maar boven alles
werd het hart van mijn vader verzacht
door de liefde en vriendschap van de
zendelingen en de leden in de wijk.
Alle leden waren zendelingen omdat
ze het evangelie van Jezus Christus
naleefden en een goed voorbeeld
waren. Ik ben blij met hen en met het
plan van mijn hemelse Vader, waardoor gezinnen voor eeuwig bij elkaar
kunnen zijn. ◼
Angelica Carbonell Digal (Filipijnen)
Januari 2013
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van de Zeventig

Geloof,
hoop en
relaties
Door verlangen,
geloof en hoop
dienen we een
relatie aan te
gaan die tot een
huwelijk leidt.

42 L i a h o n a

‘H

eb je echt een lijst met vooren nadelen gemaakt?’ Die
vraag stelde mijn tienerzoon
op een verbaasde toon toen hij een
lijst in een van mijn dagboeken zag
staan. Het was niet zomaar een lijst
met voor- en nadelen, maar eentje die
ik dertig jaar vóór mijn huwelijksaanzoek aan zijn moeder had gemaakt.
Ik weet niet hoeveel mannen zo’n lijst
samenstellen, maar toen ik als vierentwintigjarige student over het huwelijk nadacht, voelde het gewoon juist
om te trouwen.
Ik weet niet meer wat mijn zoon
die dag nog meer over mijn verkeringstijd vroeg, want hij had vooral
aandacht voor de lijst. Ik zie het nog
steeds voor me dat hij naar zijn broers
en zussen roept: ‘Papa heeft een
lijst over mama gemaakt! Kom eens
kijken!’ Nu ik echter terugblik, kan ik
heel wat vragen bedenken die hij had
kunnen stellen.
Hield je van haar? Dat had zijn
eerste vraag moeten zijn. Dan had ik
ja geantwoord, want daarom had ik
de lijst samengesteld. Ik hield echt
van haar en ik verlangde sterk dat ze

gelukkig zou zijn. De lijst ging meer
over wat ik kon doen om haar gelukkig te maken dan of ik al dan niet van
haar hield.
Hadden jullie samen plezier? Dan
had ik weer ja geantwoord, want
daarom had ik de lijst samengesteld.
Op die manier wilde ik zien of de
hoop dat ze altijd plezier met me zou
hebben, werkelijkheid zou worden.
Dacht je dat ze de ware was? Dat
is wellicht de mooiste vraag van
allemaal. Dan had ik ja geantwoord,
want ik geloofde dat ze ‘de ware’ was,
maar ik wilde er zeker van zijn dat ik
er door dat geloof toe aangezet zou
worden om de relatie te laten werken.
Ik denk niet dat ik tijdens mijn
zending ten volle besefte hoeveel
invloed mijn zendingspresident op
mijn relatie had toen hij over verlangen, geloof en hoop sprak. Ik heb
er in de loop der tijd een duidelijker
beeld van gekregen en ben blij met
de invloed die president F. Ray Hawkins op mij had. Ik heb de notities die
ik als twintigjarige zendeling maakte
toen mijn jonge zendingspresident
over de elementen van waar geloof

FOTO-ILLUSTRATIE ANN HIGGINS
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Alma’s leringen over geloof

Een van de dingen waar president
Hawkins met betrekking tot waar
geloof over sprak, was de leringen
van Alma onder de Zoramieten. Alma
stelde vast dat we een sprankje geloof
moeten hebben. Dat noemde hij
verlangen (zie Alma 32:27). Een verlangen dat er iets gebeurt, heeft een
krachtige uitwerking op ons, zodat
we de nodige stappen doen om ons
geloof te vergroten.
Alma onderwees dat het tweede
sprankje geloof uit verlangen voortkomt: een stukje geloof. Hij leerde
de Zoramieten om hun verlangen in
zich te laten werken totdat ze zo’n
geloof hadden dat ze plaats in hun
hart zouden inruimen voor zijn woorden (zie vers 27). De combinatie van
verlangen en een stukje geloof gaat in
ons hart zwellen, en we erkennen het
als een goed zaadje. Het begint onze
ziel te verruimen en ons verstand te
verlichten. Het begint heerlijk te zijn.
(Zie vers 28.)
Hoop is ook een belangrijk
sprankje geloof. Alma zei tegen de
Zoramieten dat geloof geen volmaakte kennis van dingen is. Het
bestaat uit ‘hoop op dingen die niet
worden gezien, maar die waar zijn’
(Alma 32:21; cursivering toegevoegd).
Mormon onderwees ook dat hoop
een sprankje geloof is. Hij zei tegen
Moroni: ‘Hoe kunt gij geloof verwerven, tenzij gij hoop hebt?’ (Moroni
7:40.) Hoop kan worden omschreven
44 L i a h o n a

als het vermogen om de toekomst
positief tegemoet te zien.1 Mijn
manier om met een oog vol geloof
naar de toekomst te kijken, was mijn
lijst. Net als Abraham stelde ik vast
dat ‘er groter geluk en meer vrede’
(Abraham 1:2) voor me weggelegd
waren als ik met mijn vrouw zou
trouwen.
Ik had het sprankje verlangen
al, maar had nog een stukje geloof
en hoop nodig om tot waar geloof
te komen. Daarna moest ik actie
ondernemen en Rosalie ten huwelijk vragen. De lijst was hoe ik mijn
verlangen, geloof en hoop uitte — ik
kreeg er de moed door om in actie te
komen, zodat ik tot waar geloof kon
komen. Jakobus heeft gezegd dat
geloof zonder werken dood is (zie
Jakobus 2:17). Als die sprankjes mij
er niet toe hadden aangezet om een
huwelijksaanzoek te doen, had ik
nooit door mijn verlangen, geloof of
hoop dat grote geluk en die vrede in
mijn huwelijk kunnen vinden. ( Jammer genoeg ging ze niet op mijn eerste huwelijksaanzoek in, maar dat is
een ander verhaal. In zulke situaties
— als niet alles volgens plan of volgens onze timing verloopt — kunnen
we geloof nog steeds niet weglaten.)
We hadden allebei wat doorzettingsvermogen en geduld nodig, en later
zijn we op een sneeuwachtige dag in
december 1982 getrouwd.
Geloof is belangrijk bij alles wat
we doen, ook bij daten en verkering.
Verlangen, geloof en hoop dat er wel
degelijk meer geluk en vrede voor
ons weggelegd zijn, dienen ons tot
handelen aan te sporen, zodat we

relaties aangaan die tot een huwelijk
leiden. Verlang je om het plan van
geluk te volgen? Geloof je dat je door
dat plan te volgen meer geluk en
vrede krijgt? (Geloof me maar als ik
zeg dat je meer geluk en vrede vindt
als je het plan volgt en in de tempel
trouwt.) Hoop je op een gelukkig huwelijk? Zie je jezelf door die
hoop in de toekomst op een betere
plek staan? Als je antwoord op die
vragen ja is, moet je tot waar geloof
komen door actie te ondernemen.
Vraag iemand uit! Zeg ja als iemand
je uitvraagt! Zoek situaties op waar
je andere jongvolwassenen met
dezelfde gedachtengang tegenkomt.
Kortom, volg een weg die naar meer
geluk en vrede leidt.
Joseph Smith: een voorbeeld
van geloof

Laten we eens kijken hoe
Joseph Smith een voorbeeld van
waar geloof was en hoe hij de

FOTO-ILLUSTRATIES CRAIG DIMOND EN JUSTIN JOHN SODERQUIST

sprak nog steeds, en door die notities
heb ik later de belangrijkste beslissing
van mijn leven genomen.

Misschien verwachtte hij niet dat hij
zijn hemelse Vader en Jezus Christus
zou zien, maar hij verwachtte wél
een antwoord. Wat een groot voorbeeld van geloof! Hij had verlangen,
geloof en hoop, en ging tot handelen over.
Door het geloof van een veertienjarige jongen is de wereld veranderd.
Vanwege Josephs gebed in het heilige
bos werden de hemelen geopend
en sprak God weer tot zijn kinderen
door een profeet.
Een van jouw mogelijkheden om
geloof uit te oefenen

De Heer spreekt nu nog steeds
door middel van zijn profeten. Ongeveer een half jaar geleden heeft President Thomas S. Monson gezegd:
‘Er is een tijd waarop je serieus moet gaan nadenken over een
huwelijk en op zoek moet gaan naar
een [partner] met wie je de eeuwigheid kunt doorbrengen. Als je een

NOTEN

1. Zie Dennis F. Rasmussen, ‘What Faith Is’, in
Larry E. Dahl en Charles D. Tate jr., red., The
Lectures on Faith in Historical Perspective
(1990), p. 164.
2. Thomas S. Monson, ‘Macht in het priesterschap’, Liahona, mei 2011, pp. 67–68.
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sprankjes verlangen, geloof en hoop
uitoefende.
Joseph zocht naar de ware kerk
van Jezus Christus. Zijn verlangen
om die te vinden, was zo sterk dat
hij deze tekst in de Schriften tegenkwam: ‘Indien […] iemand van u in
wijsheid te kort schiet, dan bidde
hij God daarom’ ( Jakobus 1:5). Hij
dacht over die tekst na. Hij verlangde
naar wijsheid en geloofde dat hij die
zou ontvangen als hij God erom
zou vragen. Hij deed slechts wat
logisch was: hij ging in gebed en
vroeg het aan God. Denk daar eens
even over na. Joseph verlangde de
waarheid te weten. Hij geloofde de
woorden van Jakobus. Hij hoopte op
een antwoord. Maar als hij toen was
opgehouden, zouden we hier nu niet
zijn. Om zijn geloof uit te oefenen
moest hij naar het bos gaan en bidden. Ik denk dat Joseph verwachtte
dat hij antwoord zou krijgen toen
hij naar het bos ging om te bidden.

verstandige keuze maakt, en als je
veel tijd stopt in je huwelijk, is er niets
in het leven dat je meer geluk zal
brengen.
‘Als je trouwt, […] wil je uiteraard
in het huis des Heren trouwen. Voor
jullie die het priesterschap dragen,
is er geen andere optie. Wees voorzichtig, zodat je dat voorrecht niet
kwijtraakt. Je kunt je verkering binnen de grenzen van het welvoeglijke
houden en toch een hele fijne tijd
hebben.’ 2
Je verlangen, geloof en hoop
komen misschien niet tot uiting in
een lijst, zoals bij mij, maar wat je ook
met die eigenschappen doet, daardoor kom je tot waar geloof, door de
profeet van de Heer te volgen en een
partner te zoeken met wie je meer
geluk kunt vinden. Met verlangen,
geloof en hoop zul je een verstandige
keuze kunnen doen.
Als je kiest om een eeuwig huwelijk na te streven en te koesteren,
word je gezegend en zul je de vruchten van het evangelie plukken, die
Alma beschrijft als ‘uiterst kostbaar,
[…] zoet […] boven alles wat zoet is
[…] en rein boven alles wat rein is.’
Hij gaat verder: ‘Gij zult u aan die
vrucht vergasten totdat gij verzadigd
zijt, zodat gij zult hongeren noch dorsten.’ (Alma 32:42). Wees niet bang
voor de toekomst, maar oefen geloof,
zodat je de beloften van de Heer kunt
opeisen. ◼

Het

van de Zeventig

Ouderling Uceda
(tweede van rechts)
met zijn familie in
Lima (Peru), kort
nadat hij lid van de
kerk was geworden.
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Ik wist dat het Boek van
Mormon waar was vanwege
drie dingen die ik voelde toen
ik erin las.

T

oen ik achttien was, woonde
ik in Lima (Peru). Daar was ik
geboren en getogen. Mijn vader
kwam in die tijd een goede vriend
tegen die hij al lang niet meer had
gezien.
Mijn vader was onder de indruk
van zijn vriend omdat die er jonger
en goed verzorgd uitzag. Hij vroeg
aan zijn vriend hoe het kwam dat
hij zo veranderd was. ‘Heb je net
de loterij gewonnen?’ vroeg hij. Zijn
vriend antwoordde: ‘Nee, eigenlijk
iets beters. Ik ben nu mormoon en
ik wil jou en je gezin graag over het
evangelie vertellen.’
Mijn vader dacht dat zijn vriend
een grapje maakte, dus zei hij: ‘Oké,

FAMILIEFOTO’S GEPLAATST MET TOESTEMMING VAN OUDERLING UCEDA: ILLUSTRATIES BRIAN CALL

Ouderling
Juan A. Uceda

Boek van
Mormon
— vertel
anderen
erover

Ik las de ene na de andere pagina
en wist van geen ophouden. Het
boek had een soort betoverend
effect. Ik houd van lezen en heb
veel boeken, maar dit boek was
anders. Het boek boeide mij. Toen
ik een paar uur had gelezen, zei
mijn moeder: ‘Juan, doe het licht uit!
Je broers willen slapen.’ ‘Ja, is goed.
Nog even’, zei ik, en las door. Zelfs
nadat ik uren gelezen had, had ik
geen honger of dorst en geen zin
om te slapen.

Voordat ik het boek uit had, wist ik
dat er iets bijzonders in stond. Ik had
een getuigenis vanwege drie dingen
die ik voelde terwijl ik het boek voor
de eerste keer las.
Het eerste wat ik tijdens die
uren voelde, was gemoedsrust,
anders dan ik ooit tevoren gevoeld
had. Die gemoedsrust bleef een
paar uur bij me.
Het tweede wat ik tijdens het
lezen voelde, was vreugde. Het was
niet de soort blijdschap die ik kreeg
als ik vrienden om mij heen had of
iets leuks voor mijzelf kocht. Het
was geen gevoel van blijdschap,
maar van vreugde. Tijdens het lezen
huilde ik en ik besefte: ‘Wauw, ik
vind het leuk!’
Het derde wat ik voelde, was
verlichting. Toen ik net met lezen
begon, was het moeilijk te begrijpen omdat er voor mij onbekende
woorden als Nephi en verzoening
in stonden. Maar na een paar uur
gelezen te hebben, werd mijn verstand opengesteld en was het net
alsof er een lichtje in mijn gedachten
ging branden, zodat ik steeds beter
begreep wat ik las.
Ik kwam er later achter dat de
Geest ons onder meer door die drie
gevoelens iets openbaart. Ik had de
Geest ontvangen en was klaar om
me te laten dopen, maar ik moest
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stuur de zendelingen dan maar.’
Maar deze man meende het echt,
dus stonden binnen een paar dagen
de zendelingen voor de deur. Dat
was het begin van een fantastische
ervaring.
De zendelingen vertelden ons over
het Boek van Mormon en lieten een
exemplaar voor ons achter. Dat was
tijdens de zomer, toen ik na een jaar
aan de universiteit twee maanden op
vakantie was. Dus begon ik die middag na de les in het boek te lezen.

wachten tot de rest van mijn familie
zelf een getuigenis had ontvangen.
Uiteindelijk, op 6 april 1972, lieten
mijn moeder, mijn zus en ik ons
dopen. Mijn vader en twee andere
broers waren aanwezig en letten
goed op wat er gebeurde. Een paar
maanden later lieten zij zich ook
dopen.
De kerk en het evangelie kwamen
op het juiste moment in mijn leven.
In mijn eerste jaar aan de universiteit
werd ik blootgesteld aan veel filosofieën van de mens, en aan nieuwe
denkbeelden en levenswijzen die
heel anders waren dan ik gewend
was. Veel van de waarden die ik in
mijn jeugd in mijn andere kerk had
geleerd, werden ontkracht door de
nieuwe denkbeelden waar ik mee te
maken kreeg.
Ik vond het moeilijk omdat ik
erdoor in de war raakte. Er waren

zoveel dingen die ik als onjuist
beschouwde, maar de rest deed daar
niet moeilijk over. En ik kon mijn
waarden niet goed verdedigen met
het beetje kennis dat ik had.
Na mijn doop was het heel anders
voor mij om terug naar de universiteit te gaan. Nu kon ik met liefde op
anderen reageren. Ik kon met zelfvertrouwen zeggen: ‘Nee, dank je,
dat doe ik liever niet.’ En nu weet ik
waarom ik dat moest zeggen. De kerk
en het Boek van Mormon kwamen
op het juiste moment. Ik ben er erg
dankbaar voor, want mijn leven is
erdoor veranderd.
Ik ben gezegend omdat ik lid van
de kerk ben geworden. In de kerk
ben ik mijn beste vrienden tegengekomen. Ik was daarvóór erg verlegen en zat liever thuis te studeren of
boeken te lezen. Zo had ik het naar
mijn zin. Maar toen ik in de kerk
kwam, kwam ik erachter wat echte
vriendschap is. Ik heb in de kerk
een fijne jonge vrouw ontmoet die
mijn echtgenote is geworden. Ik heb
kennisgemaakt met priesterschapsleiders en mensen die om mij geven.
In de kerk van de Heer heb ik

gevonden waar ik behoefte aan had.
Veel mensen zouden in de kerk
vinden waar ze behoefte aan hebben. Wees niet bang om je mond
open te doen en tegen je vrienden
te zeggen: ‘Dit is wat ik geloof. Ik
wil jou er graag over vertellen.’
Soms hoor je dat volwassenen je
vertellen wat goed en fout is, maar
als een vriend of vriendin van jouw
leeftijd hetzelfde zegt, volg je die.
Om de een of andere reden telt de
stem van onze vrienden meer mee
dan de stem van volwassenen. Dus
wees een goed voorbeeld, want
je weet maar nooit of er een Juan
Uceda op je staat te wachten. Je
weet het nooit, tenzij je je mond
open doet en zegt: ‘Juan, ik wil
graag dat je mee naar mijn kerk
komt. Ik wil graag dat je dit boek
leest.’ Als je dat ene kleine ding
doet, kunnen er levens veranderd
worden. ◼

Nadat ouderling Uceda lid van de
kerk was geworden, kreeg hij op
zijn voltijdzending in Peru vaak
de kans om zijn getuigenis van
het Boek van Mormon te geven.
Linksboven: ouderling Uceda
(rechts) staat naast een gezin van
bekeerlingen die hij onderwezen
heeft. Linksonder: ouderling Uceda
(achterste rij, rechts) komt met
andere zendelingen buiten het
kerkgebouw bijeen.
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REGEL OP REGEL

Leer en Verbonden 87:8
Door het thema van de wekelijkse activiteitenavond
komen we te weten waar we veilig staan.

Staat
‘De Heer nodigt
ons uit: “Nadert
tot Mij en Ik zal tot
u naderen; zoekt
Mij naarstig en gij
zult Mij vinden.” Door dat te doen,
voelen we zijn Geest, en daardoor
zullen we het verlangen en de moed
hebben om sterk en standvastig in
rechtschapenheid te zijn — om “op
heilige plaatsen [te staan] en niet aan
het wankelen [te worden] gebracht.”’
President Thomas S. Monson, ‘Op heilige plaatsen staan’, Liahona, november 2011, p. 86.

Die komt spoedig

‘We moeten letten op de tekenen
[van de wederkomst], we moeten zo
getrouw mogelijk leven. […] Maar
we moeten ons niet laten verlammen
door de gedachte dat deze en bijbehorende gebeurtenissen ergens in
het verschiet liggen. We kunnen niet
stoppen met leven. In feite moeten
we ons leven meer ten volle leven
dan ooit tevoren.’
Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der
Twaalf Apostelen, ‘De heerlijkste bedeling van
alle’, Liahona, juli 2007, pp. 19–20.

Dag des Heren

Dag des Heren—De wederkomst
van Jezus Christus

Op heilige plaatsen

‘Waar slaan die “heilige plaatsen”
op? Die slaan zeker op de tempels en
de verbonden die we getrouw nakomen. Die slaan zeker op een thuis
waar de kinderen gekoesterd worden
en de ouders gerespecteerd. Deze
heilige plaatsen slaan zeker op de
taken die ons door priesterschapsautoriteiten zijn toegewezen, inclusief
een zending of een roeping, naar
behoren vervuld in gemeenten,
wijken en ringen.’
Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der
Twaalf Apostelen, ‘Voorbereiding op de wederkomst’, Liahona, mei 2004, p. 10; cursivering
toegevoegd.

Wordt niet aan het wankelen
gebracht

Op deze manieren wordt voorkomen dat iets aan het wankelen wordt
gebracht:
• Een anker — ‘Hoop […] vormt
[een anker] voor de ziel der mensen’ (Ether 12:4).
• Een vast fundament — ‘Het is op
de rots van onze Verlosser, die
Christus is, de Zoon Gods, dat gij
uw fundament moet bouwen […],
die een vast fundament is’ (Helaman 5:12).
• Een stevige ondergrond — iemand
kan niet met één voet in Zion en
met de andere in de wereld staan,
want ‘innerlijk verdeeld als hij is,
[is hij] ongestadig op al zijn wegen
( Jakobus 1:8).
• Tentharingen — door de ringen
van de tent van Zion staat de kerk
overeind en is zij stevig gevestigd,
zodat wij erin kunnen schuilen: ‘De
vergadering in het land Zion, en in
zijn ringen, [zal] een bescherming
[…] zijn en een toevlucht voor de
storm’ (LV 115:6).

Noot van de redactie: deze pagina is niet bedoeld als allesomvattende uitleg
van de gekozen tekst, maar als uitgangspunt voor persoonlijke studie.
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THEMA
WEKELIJKSE
ACTIVITEITENAVOND 2013
OP VEILIGE
GROND STAAN
David L. Beck

H

Algemeen jongemannenpresident

et Thema wekelijkse activiteitenavond 2013 komt uit
Leer en Verbonden 87:8: ‘Staat op heilige plaatsen en
wordt niet aan het wankelen gebracht, totdat de dag des
Heren komt.’ Ik hoop dat iedere jongeman dit jaar over
de volgende vraag nadenkt: sta ik op heilige plaatsen?
Door edele jongemannen over de hele wereld ontmoet
te hebben, heb ik uit eigen ervaring gezien dat duizenden van jullie dit al op verschillende manieren doen. Elke
keer dat je naar de tempel gaat om dopen voor de doden
te verrichten, sta je op de allerheiligste plaats. Ik moedig
jullie aan elke kans aan te grijpen om naar de tempel te
gaan en altijd tempelwaardig te zijn. Elke dag dat je je
plicht jegens God vervult, sta je op heilige plaatsen en ben
je in staat om anderen op te bouwen. Je staat op heilige
plaatsen door elke zondag het avondmaal klaar te zetten,
te zegenen en rond te dienen. Je staat op heilige plaatsen
door het evangelie uit te dragen en je als een vaste dienaar
te gedragen — een die altijd vaardig, gewillig en waardig
is om anderen te dienen en te sterken.
Jullie, Aäronisch priesterschapsdragers, hebben de
opdracht om te waarschuwen, uit te leggen, aan te sporen,
te onderwijzen en allen uit te nodigen om tot Christus te
komen (zie LV 20:59). President Harold B. Lee (1899–1973)
heeft gezegd: ‘Je kunt geen andere ziel omhoog trekken
tenzij je op hoger gelegen grond staat dan hij. […] Je kunt
geen licht in de ziel van een ander ontsteken tenzij het
in je eigen ziel brandt.’ 1 Jongemannen, dit betekent dat
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jullie je getuigenis voortdurend moeten versterken en altijd
bereid moeten zijn om het te geven.
Jullie hebben de heilige taak om een werktuig in de
handen van de Heer te zijn. Door te bidden, in de Schriften te lezen, de geboden na te leven en naar de ingevingen van de Geest te luisteren, kom je op hoger gelegen
grond. Als gevolg daarvan kan elke plaats waar je je
bevindt, heilig worden. Als er dan iets gebeurt, heb je de
kracht, de moed en het vermogen om anderen op te trekken. Je krijgt dan de macht en bescherming die de Heer
belooft aan degenen die op heilige plaatsen staan.
Ik vind de woorden van president Thomas S. Monson
over die beloften mooi. Hij verzekert ons dat we, door tot
de Heer te naderen, ‘zijn Geest [zullen] voelen, en daardoor zullen we het verlangen en de moed hebben om
sterk en standvastig in rechtschapenheid te zijn — om
“op heilige plaatsen [te staan] en niet aan het wankelen
[te worden] gebracht”’ (LV 87:8).
‘Mogen wij, als de winden van verandering om ons heen
waaien en het morele karakter van de maatschappij steeds
meer voor onze ogen uiteenvalt, denken aan de geweldige
belofte van de Heer aan hen die op Hem vertrouwen:
“Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want
Ik ben uw God. Ik sterk, ook help Ik u” ( Jesaja 41:10).’ 2 ◼
NOTEN

1. Harold B. Lee, ‘Stand Ye in Holy Places’, Ensign, juli 1973, p. 123.
2. Thomas S. Monson, ‘Op heilige plaatsen staan’, Liahona,
november 2011, p. 86.

‘STAAT OP HEILIGE
PLAATSEN EN
WORDT NIET AAN
HET WANKELEN
GEBRACHT’
(ZIE LV 87:8).

HEILIGE PLAATSEN
IN JOUW LEVEN
Elaine S. Dalton

FOTO-ILLUSTRATIE JOHN LUKE

M

Algemeen jongevrouwenpresidente

et het Thema wekelijkse activiteitenavond van dit
jaar worden jullie uitgenodigd om uit de wereld en
in Gods koninkrijk te stappen. President Boyd K. Packer,
president van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft
gezegd dat we ons in vijandelijk gebied bevinden.1 Om
te overleven moeten we ‘op heilige plaatsen staan.’
Naar aanleiding van dit thema kunnen we de belangrijke vragen stellen: wat is een heilige plaats? Waar bevinden zich die heilige plaatsen? Hoe kunnen we op heilige
plaatsen staan? Hoe maken we de plaatsen waar we
wonen heiliger? Jullie antwoorden op deze vragen bepalen je omgang met anderen en je bezigheden, manier van
kleden, woorden en daden.
Jullie hebben toegezegd om je familie te sterken. Streef
ernaar om van je huis een heilige plaats te maken, die
vervuld is met de Geest van de Heer. Je kunt gezinsgebed
en schriftstudie bevorderen.
Je kamer kan een heilige plaats zijn waar de Geest aanwezig is. Als de profeet je kamer binnen zou komen, zou
hij het dan een heilige plaats vinden? En jij zelf?
We kunnen op heilige plaatsen staan door naar
de kerk te gaan. In de Schriften staat dat de wijken
en gemeenten van Zion heilige plaatsen zijn die ‘een
bescherming [zullen] zijn en een toevlucht voor de
storm ’ (LV 115:6).
De tempels zijn de heiligste plaatsen op aarde. President Thomas S. Monson heeft gezegd: ‘Jonge vrienden

in je tienerjaren, richt je altijd op de tempel. Doe niets
dat je ervan weerhoudt om er naar binnen te gaan en
deel te hebben aan de heilige en eeuwige zegeningen
daar. Ik prijs diegenen onder jullie die al geregeld naar
de tempel gaan om dopen voor de doden te doen.’ 2
Wees altijd een tempelaanbeveling waardig, ook als
de tempel ver weg is.
Elke plek waar de Geest aanwezig is, kan een heilige
plaats zijn. President Harold B. Lee (1899–1973) heeft
gezegd dat heilige plaatsen meer te maken hebben met
hoe we ons leven leiden dan met waar we wonen.3 Als je
zó leeft dat je het gezelschap van de Heilige Geest altijd
waardig bent, sta je op een heilige plaats.
Op elke tempel staan de woorden: ‘De Here gewijd.’
Streef ernaar om altijd op heilige plaatsen te staan. Als je
je aan de normen houdt, dagelijks bidt en in de Schriften
leest — vooral het Boek van Mormon — zul je voelen dat
de Heilige Geest bij je is. De Heer heeft zelf beloofd: ‘Want
voorwaar, Ik zeg u dat grote dingen u wachten’ (LV 45:62).
Ik ben het daarmee eens en getuig dat dit waar is. ◼
NOTEN

1. Zie Boyd K. Packer, ‘Overleven in vijandelijk gebied’, Liahona,
oktober 2012, pp. 34–37; New Era, april 2012, pp. 2–5.
2. Thomas S. Monson, ‘De heilige tempel—een baken voor de wereld’,
Liahona, mei 2011, p. 93.
3. Zie De Leer en Verbonden — lesboek (Godsdienst 324 en 325), tweede
editie (lesboek van de kerkelijke onderwijsinstellingen, 2001), p. 196.
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Adam C. Olson
Kerkelijke tijdschriften

WAT
AGUNG
GELEERD
HEEFT

DOOR TE
BADMINTONNEN
Een Indonesische tiener leert dat hij niet
opgeeft als hij hoop heeft.
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H

et is een typerend vochtige dag in Jogjakarta (Indonesië). Het zweet drupt van
Agungs voorhoofd terwijl hij op de service
van zijn tegenstander wacht. Het is een spannende badmintonwedstrijd en de vijftienjarige
is gedreven om te winnen.
Na een flink heen en weer slaan, slaat
Agungs tegenstander het pluimpje ver buiten Agungs bereik. Agung wil geen punten
verliezen in zo’n spannende wedstrijd,
dus duikt hij naar het pluimpje maar redt
het niet — hij bloedt omdat hij over het
cementen veld heen is gegleden.
Je kunt wel zien dat hij competitief
badmintonnen leuk vindt. Maar Agung
heeft geen droom om professioneel
badmintonner te worden. Hij hoeft niet
tussen een pluim in de Olympische
Spelen en een zending te kiezen. Hij geeft
zelf toe dat hij niet eens zo goed in de sport is.
Dus waarom doet deze kleine tiener met een
grote glimlach zo hard zijn best? Hoop.
‘Ik weet zeker dat ik beter kan worden’,
zegt hij.

Toch zijn er manieren om de hoop
terug te krijgen als Satan erin slaagt
om ons te ontmoedigen.
Hoop krijgen

Een reden om te hopen

We doen een boel dingen omdat
we hoop hebben. We doen aan
lichaamsbeweging omdat we sterker
en gezonder hopen te worden. We
oefenen op een muziekinstrument
omdat we hopen dat we daardoor
beter zullen spelen. Agung oefent met
badmintonnen omdat hij beter hoopt
te worden.
‘Als ik niet hoopte dat ik beter zou
worden en veel kon winnen, zou ik
het al snel opgeven’, zegt Agung.
Hoop is een belangrijk onderdeel
van het heilsplan. Als we hopen dat
we vergeven kunnen worden, bekeren we ons en proberen we opnieuw
het overtreden gebod na te leven.
Satans aanval op hoop

Twee van Satans beste wapens
tegen ons zijn twijfel en ontmoediging. Hij heeft het plan van onze
hemelse Vader niet kunnen dwarsbomen door de verzoening tegen
te houden. Maar hij kan wél de reinigende invloed van de verzoening
dwarsbomen als hij onze hoop op
vergeving kan afpakken.
‘Satan wil dat we de hoop verliezen’, zegt Agung, ‘want als we
het opgeven, zijn we ver van onze
hemelse Vader.’

Als we hoop voor de toekomst
nodig hebben, kunnen we op het
verleden terugblikken. Agung geeft
een voorbeeld van iets dat hij op
school geleerd heeft. ‘Ik heb gemerkt
dat ik mijn toetsen goed maak als
ik hard leer’, zegt hij. ‘Vanwege die
ervaring hoop ik dat ik beter in badminton word als ik veel oefen’, zegt
hij. ‘Mijn ervaring geeft mij hoop.’
Als we hoop op Jezus Christus
nodig hebben, kunnen we dat met de
macht van de verzoening krijgen door
onze eigen ervaringen (zie Romeinen
5:4) en door de ervaringen van anderen, waaronder degenen die u tijdens
de avondmaalsdienst of zondagsschoolles hoort, of degenen over wie
u in de Liahona of de Schriften leest
(zie Jakob 4:4–6).
Door de hoopgevende woorden
van de profeten te bestuderen, om de
geestelijke gave van hoop te bidden
en de macht van de Heiland in ons
leven te herkennen, wordt ons geloof
in Hem sterker, alsmede onze hoop
dat Hij ons in de toekomst helpt.1
Geef nooit op

maar hij weet dat er hoop is dat hij
beter wordt als hij zijn best blijft doen.
Hij weet nu dat dit de grote kracht
van hoop is: ‘Dat er hoop is als je
nooit opgeeft’, zegt hij.
De verzoening van Jezus Christus
is de ultieme bron van hoop. Vanwege de verzoening kunnen we ons
bekeren als we fouten maken. Dat
betekent ook dat we vanwege de
verzoening niet voor de toets van
het leven gezakt zijn als we fouten
maken, tenzij we ophouden ons te
bekeren en te gehoorzamen.
Om die reden nodigt Agung zijn
vader nog steeds elke zondag naar de
kerk uit. Om die reden blijft hij voor
het goede opkomen, zelfs als zijn
vrienden dat niet doen. Om die reden
fietst hij zo vaak een uur heen en een
uur terug om aanwezig te zijn op het
seminarie, de wekelijkse activiteitenavond, zondagsbijeenkomsten, voorbereidingslessen op een zending en het
schoonmaken van het kerkgebouw.
‘Het is niet makkelijk om zoals
Jezus te zijn’, zegt Agung. ‘Soms raak
ik ontmoedigd, maar ik geef nooit op.
Vanwege zijn offer voor mij heb ik de
hoop dat ik beter kan worden.’
Er is hoop vanwege de verzoening.
En omdat er hoop is, kunnen wij
door de verzoening veranderen. ◼
NOOT

Agung weet wel dat hij waarschijnlijk
nooit sporter van beroep zal worden,

1. See Dieter F. Uchtdorf, ‘De oneindige
kracht van hoop’, Liahona, november 2008,
pp. 21–24.

EEN HOOPVOLLE BELOFTE
‘Omdat God betrouwbaar is en in het verleden zijn beloften is nagekomen,
kunnen we vol vertrouwen hoop blijven stellen in Gods beloften aan ons in
het heden en de toekomst.’
President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium,
‘U bent belangrijk in zijn ogen’ Liahona, november 2011, p. 20.
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Opleiding

Als we in kennis toenemen, hebben we meer invloed
om de doeleinden van de Heer te bereiken.

J

akob had een groot verlangen
en grote zorgen om het welzijn van het volk van Nephi.
Hij leerde hen ‘over dingen die nu
zijn, en die zullen komen’ (2 Nephi
6:4). Het was zijn volk en hij had
hen lief. Hij leerde hen wie zij werkelijk waren en welke beloften de
Heer aan hen had gedaan. Toen hij
hen aangaande de Heiland leerde,
riep hij uit: ‘O hoe groot is de heiligheid van onze God! Want Hij weet
alle dingen, en er is niets of Hij
weet het’ (2 Nephi 9:20; cursivering
toegevoegd).
Houd dat in gedachten als je aan
het belang van een opleiding denkt.
Eeuwen daarvoor, in een ander
deel van de wereld, ‘streefde [vader
Abraham] naar de zegeningen van
de vaderen’ en verlangde ‘ook […]
iemand te zijn die grote kennis bezat,
en een nog grotere navolger van
gerechtigheid te zijn, en nog grotere
kennis te bezitten (Abraham 1:2).
Jullie zijn allemaal geliefde
zoons en dochters van God 1
en zijn ‘kinderen van de
profeten; […] en gij zijt
van het verbond dat de
Vader met [Abraham]
heeft gesloten’ (3 Nephi
20:25). Net zoals Abraham
hebben jullie het vermogen
om ‘nog grotere kennis te bezitten’
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doordat jullie onderricht worden in
de dingen die ‘nuttig voor u zijn om
te begrijpen’ (LV 88:78).
De Heer heeft aangegeven dat
wenselijke kennis gaat over ‘dingen
zowel in de hemel als op de aarde en
onder de aarde; dingen die geweest
zijn, dingen die nu zijn, dingen
die binnenkort moeten
geschieden; dingen
die binnenslands
zijn, dingen

JONGEREN

Ouderling
Craig A. Cardon
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van de Zeventig

die buitenslands zijn; de oorlogen en
de verwikkelingen van de natiën, en
de oordelen die op het land rusten;
en ook kennis van landen en van
koninkrijken’ (LV 88:79).
Waarom? Waarom is een opleiding
zo belangrijk? De Heer heeft zelf
een geweldig inzicht daarover
gegeven: ‘Opdat gij in alle
dingen voorbereid zult zijn
wanneer Ik u wederom
uitzend om de roeping
waartoe Ik u heb geroepen
en de zending die Ik u heb
opgedragen, groot te maken’
(LV 88:80).
In deze wereld die steeds
ingewikkelder wordt, is een
opleiding een enorme aanwinst.
Het mag dan wel zo zijn dat een
hogere opleiding meer mogelijkheden tot stoffelijke beloningen biedt,
maar de meerwaarde van toegenomen kennis is dat we meer invloed
hebben om de doeleinden van de
Heer te bereiken. In Voor de kracht
van de jeugd staat: ‘Onderwijs is een
belangrijk onderdeel van het plan
van onze hemelse Vader om jou op
zijn niveau te brengen. Hij wil dat je
je verstand ontwikkelt en je vaardigheden en talenten ontplooit, dat je je
taken bekwaam uitvoert en van het
leven geniet.’ 2
Ook de profeet Joseph Smith

heeft gezegd: ‘In kennis ligt macht.
God bezit meer macht dan alle
andere schepsels, omdat Hij meer
kennis bezit.’ 3
Er wordt door opleidingen om
goede redenen vereist dat je je een
aantal jaren lang verschillende vaardigheden en vakken eigen maakt.
Sommige daarvan ben je misschien
niet bekend mee of ben je niet zo dol
op. Toch moet je ijverig studeren, want
daardoor wordt je blik verruimd en de
capaciteit van je hersenen vergroot,
zodat je ook beter in andere vakken
wordt. Als je met een breed scala
aan basisvaardigheden en vakken te
maken krijgt, kun je wel degelijk vaststellen welke vaardigheden en vakken
je echt interesseren. Met die interesse
kun je een vervolgopleiding doen en
krijg je meer mogelijkheden om te

doen wat je werkelijk leuk vindt.
President Henry B. Eyring, eerste
raadgever in het Eerste Presidium,
heeft waardevol advies gegeven dat
hij van zijn vader heeft ontvangen.
Zijn vader had hem aangeraden om
een vak te kiezen ‘dat je zo graag
doet dat je, als je niets anders hebt
om aan te denken, daaraan denkt.’ 4
Mijn vrouw en ik hebben onze kinderen aangeraden om een opleiding en loopbaan te volgen waar ze
zoveel interesse in hebben dat ze het
liefst ‘meteen naar de baan zouden
doorstromen.’
Jakob waarschuwde zijn volk tegen
‘de zwakheden en de dwaasheid der
mensen!’ Hij legde uit: ‘Wanneer zij
geleerd zijn, menen zij wijs te zijn en
luisteren zij niet naar de raad Gods.’
Toen voegde hij deze edele waarheid
toe: ‘Maar geleerd zijn is goed indien
zij naar de raadgevingen Gods luisteren’ (2 Nephi 9:28–29).
Wees geleerd en luister naar de
Heer. Hij zal je zegenen en voorspoedig maken, zodat je zijn doeleinden
kunt bereiken. ◼
NOTEN

1. Zie ‘Het gezin: een proclamatie aan de
wereld’, Liahona, november 2010, p. 129.
2. Voor de kracht van de jeugd (boekje, 2011),
p. 9.
3. Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith
(2007), p. 265.
4. Gerald N. Lund, ‘Elder Henry B. Eyring:
Molded by “Defining Influences”’, Liahona,
april 1996, p. 28.
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Ik wilde opgeven. Is het allemaal wel de moeite waard?

Willis Jensen
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gemeenten beschikten enkel over
een keyboard, dat moeilijk te bespelen was. Ik was dus enthousiast dat
ik op een echte piano kon spelen.
Toen de conferentie begon, werd
ik gevraagd om in de zaal plaats
te nemen.
Hoe kwam het dat ik tussen mijn
jeugd en mijn zending van houding
was veranderd? Door de muziek
voelde ik de invloed van de Geest.
Toen ik op zending was, kon ik de
muzikale vaardigheden gebruiken die
ik had aangeleerd. Ik genoot van het
zingen en pianospelen, en ik mocht
bijna elke week tijdens de avondmaalsdienst pianospelen. Het gezang
van de lofzangen van die trouwe
leden uit Guatemala zal mij altijd
bijblijven. Ik leerde de leden nieuwe
lofzangen die ze nog niet kenden. Ik
gaf een paar keer pianoles aan beginners. Mijn collega’s en ik zongen voor
de mensen die we lesgaven. Zelfs als
we vals zongen, raakte de Geest altijd
het hart van de mensen.
Ik ben erachter gekomen dat het
niet uitmaakt welke talenten je hebt.

Je kunt altijd muzikale vaardigheden
aanleren. Ik zal nooit een pianist op
wereldniveau worden en de meeste
leden in Guatemala zullen nooit in
het Tabernakelkoor zingen. Maar dat
gaf niet. We genoten toch van de
Geest die we door de muziek voelden. Ik ben dankbaar dat mijn ouders
me hebben aangemoedigd om op
pianoles te blijven, en ik ben blij dat
ik ben blijven oefenen. ◼

ONTWIKKEL JE VAARDIGHEDEN EN TALENTEN.
‘Onderwijs is een belangrijk onderdeel
van het plan van onze hemelse Vader
om jou op zijn niveau te brengen. Hij
wil dat je je verstand ontwikkelt en je
vaardigheden en talenten ontplooit,
dat je je taken bekwaam uitvoert en
van het leven geniet. Het onderwijs
dat je volgt, zal je hier en in het
hiernamaals tot zegen zijn.’
Voor de kracht van de jeugd
(boekje, 2011), p. 9.
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‘I

k wil niet meer op pianoles’, zei
ik tegen mijn moeder. Ik had al
een paar jaar les gehad en had
genoeg van al dat oefenen. Ik was
er helemaal klaar mee. Ik was er
toch niet goed in. Omdat ik een
matig gehoorverlies heb en een
gehoorapparaat draag, had ik nooit
het idee dat ik over veel muzikaal
talent beschikte. Het kostte altijd
veel moeite om de melodie van
een liedje aan te leren.
Mijn moeder zei weinig, maar
vertelde mij eenvoudigweg dat ik
op pianoles moest blijven totdat ik
de lofzangen kon spelen. Na veel
gemopper van mijn kant en veel
aanmoediging door mijn ouders
bleef ik het toch maar doen.
Een paar jaar later, duizenden
kilometers verderop in een kerkgebouwtje in het gebergte in het
midden van Guatemala, was ik op
zending en woonde ik een districtsconferentie bij. Ik was vroeg aangekomen en zag een piano staan, dus
ging ik zitten en begon lofzangen
te spelen. De meeste wijken en
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OP HEILIGE PLAATSEN

STAAN

‘Elke plek waar de Geest aanwezig is, kan een heilige plaats zijn.’
(Elaine S. Dalton, ‘Heilige plaatsen in jouw leven’,
Liahona januari 2013, p. 51; zie ook LV 87:8.)

Het goede in Kylie zien
We konden elkaar niet uitstaan. Hadden we ooit vriendinnen kunnen worden?

I

k vond groep zes geweldig. Alles
in die klas was perfect — behalve
Kylie (echte naam bekend bij de
redactie). Ze was gemeen tegen
iedereen, ook tegen mij. Ik had
gezien dat ze anderen in de gang had
geduwd en ze had mij zelfs een paar
keer geduwd. Ik kwam soms huilend
thuis omdat ik niet begreep waarom
ze mij pestte.
Ze had geen vrienden of vriendinnen. Ze zat tijdens de lunchpauze in
haar eentje aan een tafeltje omdat niemand bij haar wilde zitten. Ik vertelde
mama over Kylie en ze zei een paar
levensveranderende, wijze dingen
tegen me: ‘Misschien heeft ze gewoon
een vriendin nodig.’
Ik schrok ervan. Hoe kon ik nou
aardig voor iemand zijn die er niet
voor terugdeinsde om me uit te
schelden? Ik besloot om dan toch
maar wat aardiger voor Kylie te zijn
en te proberen om haar te begrijpen.
Hoe beter ik haar leerde kennen, hoe

meer ik erachter kwam dat ze eigenlijk best aardig was. Ik ontdekte dat
ze een moeilijker leven had dan ik
me voor kon stellen. Ze had het thuis
zwaar en mijdde elk gesprek waar
het woord ‘gezin’ of ‘familie’ in voor
kwam.
Op een dag zat ik tijdens de lunchpauze bij mijn vriendinnen. Aangezien Kylie gemeen tegen anderen
was, waren sommige meisjes ook niet
aardig voor haar. Ze zaten Kylie belachelijk te maken en praatten expres
hardop over haar, zodat ze hen kon
horen. Ze zeiden bijvoorbeeld: ‘Kom
maar bij ons zitten — MAAR NIET
HEUS!’ ‘Ruiken jullie ook die stank?
O, het komt van Kylie!’ en ‘Blijf bij
ons uit de buurt!’ Ik luisterde toe.
Toen zei een stemmetje in mijn
hoofd: ‘Doe er iets aan.’ Ik stond op
en zag een tiental ogen mijn kant op
kijken. ‘Ophouden!’ riep ik. ‘Waarom
zeggen jullie zoiets over iemand?
Wees gewoon lief voor haar!’ Het was
doodstil. Toen ik ging zitten, keek
ik naar Kylie. Ze draaide zich om en
keek me ontzettend dankbaar aan.
In groep acht werd ik bijna twaalf
en wilde ik graag wat vriendinnen

op mijn feestje uitnodigen. Toen mijn
moeder vroeg of ik nog iemand wilde
uitnodigen, hoorde ik hetzelfde stemmetje in mijn hoofd zeggen: ‘Nodig
Kylie uit.’
‘Ik wil Kylie uitnodigen’, zei ik
tegen mijn moeder.
‘Echt waar?’
Ik knikte. Na mijn verjaardagsfeestje werd Kylie zulke goede vriendinnen met mij en de anderen dat we
de laatste drie maanden op school
elke vrijdag bij elkaar gingen spelen.
Kylie kwam elke keer. We werden
hartsvriendinnen.
Nu zit ik in de tweede klas op de
middelbare school in een andere
staat, maar ik praat nog regelmatig
met Kylie, die nog steeds een van
mijn beste vriendinnen is. Soms vragen mijn andere vriendinnen hoe we
zo goed bevriend raakten.
‘In groep zes was ze een pestkop
en hadden we een hekel aan elkaar’,
zei ik.
‘Maar hoe zijn jullie dan zulke
goede vriendinnen geworden?’
‘Ik probeerde het goede in haar te
zien. Iedereen heeft iets goeds in zich
en ik heb dat van haar gevonden.’ ◼

ILLUSTRATIE TAIA MORLEY

Karinne Stacey
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BIJZONDERE GETUIGE

Hoe krijg ik een
Ouderling
Robert D. Hales

GETUIGENIS?

van het Quorum der
Twaalf Apostelen
De leden van het
Quorum der Twaalf
Apostelen zijn bijzondere getuigen van
Jezus Christus.

Om een getuigenis te krijgen,
moeten we studeren,

bidden,

ILLUSTRATIES BRAD TEARE

het evangelie geduldig en standvastig naleven,

en de Geest uitnodigen en dan op Hem wachten.

Uit ‘Een getuigenis van het herstelde evangelie van Jezus Christus
ontvangen’, Liahona, november 2003, p. 28.

Het leven van Joseph Smith
is een uitstekend voorbeeld
van dit proces.
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plan voor
ons gezin
Een

‘Ons gezin kan eeuwig zijn’ (Kinderliedjes, p. 98).

Marissa Widdison
Kerkelijke tijdschriften

I

k zat op het bed van papa en
mama en ik miste hen. Toen
rinkelde de telefoon.
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‘Hé, Levi. Moet je eens horen!’ zei
papa. ‘Je zusje Nora is vanmiddag
geboren!’
Ik kon wel merken dat papa
blij was, maar zijn stem klonk
raar — alsof hij zich zorgen maakte.
‘Hoeveel weegt
ze?’ vroeg ik, maar
ik vroeg me af of ik

het wel echt wilde weten.
Papa was even stil. ‘Net iets meer
dan 0,9 kilo’, zei hij. Nu klonk hij
echt bezorgd. Nora had eigenlijk
rond de kersttijd geboren moeten
worden, maar het was nog september. ‘Ze is inderdaad erg klein’,
ging papa verder. ‘Blijf voor haar
bidden, Levi. En bid ook maar voor
ons, zodat we vertrouwen dat onze
hemelse Vader weet wat het beste
voor ons gezin is.’
Toen ik ophing, ging ik naar
de keuken en pakte een grote zak
bonen die mama in de soep wilde
gaan doen. Op het pakketje stond
dat dat nu ongeveer net zo licht als
Nora was. Ik hield het in mijn handen en probeerde mij voor te stellen hoe een baby van die grootte
eruitzag.
‘Haar geest was net nog bij haar
hemelse Vader’, bedacht ik me toen
ik dacht aan wat ik over het voorsterfelijk bestaan en het heilsplan te
weten was gekomen. Ik wist dat we
Nora zelfs te zien zouden krijgen als
ze dood zou gaan, want we waren

ILLUSTRATIES BEN SIMONSEN

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal

KINDEREN

allemaal als gezin aan elkaar verzegeld. Maar ik hoopte ook dat ze bij
ons op aarde zou blijven.
De volgende paar maanden
waren papa en mama vaak in het
ziekenhuis. Opa en oma kwamen
bij ons thuis om voor mij en mijn
broertjes en zusjes te zorgen. De
leden van de wijk vastten en baden
voor ons gezin en soms brachten
aardige dames van de ZHV ons te
eten. Iedereen wilde weten hoe het
met Nora ging.
Op zekere avond riepen papa
en mama ons in de huiskamer bij
elkaar. Ze zeiden dat papa Nora
met de bisschop een zegen ging
geven. Toen papa in pak wegging,
ging mama met ons om de bank
heen zitten en ging met ons in
gebed.
‘Zegen papa alstublieft als hij
Nora een priesterschapszegen geeft’,
bad mama. Ze praatte steeds zachter. ‘En als het uw wil is, laat haar
dan alstublieft gezond thuiskomen.’
Toen we baden, voelde ik dat de
Heilige Geest de kamer met vrede

en liefde vervulde. Het was net alsof
mijn hemelse Vader tegen me zei
dat alles bij zijn plan hoorde, wat
er ook met Nora zou gebeuren.
Later die avond kwam papa
thuis en vertelde wat er in het
ziekenhuis gebeurd was. Normaal
gesproken was er veel lawaai in
Nora’s kamer. Er stonden veel
machines en monitoren met alarmsystemen en knipperende lichtjes.
Verpleegkundigen en dokters
renden er altijd rond om de baby’
tjes te helpen. Maar toen papa en

de bisschop aankwamen, ging het
er anders aan toe. De machines
maakten geen geluid. De verpleegkundigen zaten naast de baby’s
te lezen of te waken. Papa en de
bisschop gaven Nora een zegen
zonder onderbrekingen.
Ik weet niet of Nora hier op
aarde opgroeit of binnenkort terugkeert naar haar hemelse Vader. Maar
ik weet wél dat onze hemelse Vader
gebeden hoort en verhoort. Ik voel
me gerust omdat Hij voor ieder van
mijn familieleden een plan heeft. ◼
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OP DE ROUTE

Kom een belangrijke plek in de geschiedenis van de kerk ontdekken!

TWEE HUIZEN
WAAR JOSEPH SMITH IN GEWOOND HEEFT
Jan Pinborough Kerkelijke tijdschriften

In Palmyra (New York) vond 193 jaar geleden de herstelling van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen plaats. Luke, Rachel en Julia S. hebben deze bijzondere plek bezocht om meer te weten te komen
over de plaats waar de profeet Joseph Smith gewoond heeft en hoe hij aan de herstelling van de kerk op aarde
heeft meegeholpen.

De blokhut is zó gebouwd dat hij lijkt op de
woning waar Joseph van zijn twaalfde tot
negentiende jaar heeft gewoond.

1.

Joseph had vijf broers en drie
zussen Het was een klein huisje
voor elf mensen!

Het gezin kwam vaak
rond de keukentafel samen om in de
Bijbel te lezen. Toen
hij veertien was, las
Joseph Jakobus 1:5:
‘Indien […] iemand
van u in wijsheid te
kort schiet, dan bidde
hij God daarom.’ Hij
had een belangrijke
vraag voor God.
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DE BLOKHUT

2.

4.

Vroeg in de lente van 1820
liep Joseph naar een bos in
de buurt van zijn blokhut
en vroeg in zijn gebed bij
welke kerk hij zich moest
aansluiten. God de Vader
en Jezus Christus verschenen en zeiden dat hij zich
bij geen enkele kerk moest
aansluiten. Jezus zei dat
Joseph zou helpen om de
kerk van de Heer terug op
aarde te brengen.

De jongens in het gezin sliepen alle zes
boven in een kamer. Op een nacht, toen
Joseph zeventien was, verscheen de
engel Moroni drie keer en vertelde hem
over de gouden platen die Joseph zou
vertalen en als het Boek van Mormon zou
uitgeven. Vier jaar
later kreeg Joseph
de platen.

DE BOERDERIJ

Toen Joseph negentien was, verhuisde zijn familie
naar een nieuw huis. Daar woonde hij toen hij de
gouden platen uit de heuvel Cumorah kreeg.

5.

Sommige mensen probeerden de gouden platen te stelen. Joseph verstopte
ze onder de bakstenen die vóór de
open haard lagen.

6.

Josephs zussen Sophronia
en Katherine sliepen in dit
slaapkamertje. Op een nacht
wikkelde Joseph de platen in
doeken en verstopte ze tussen de twee meisjes in bed.
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3.

VERHALEN VAN JEZUS

Jezus Christus
en het eerste visioen

Het eerste visioen — toen Joseph
Smith zijn hemelse Vader en Jezus
Christus zag — luidde de terugkeer
van de kerk van Jezus Christus op
aarde in.

In de Schriften worden slechts twee
andere gevallen vermeld waarin onze
hemelse Vader zijn Zoon, Jezus Christus voorstelde (zie Geschiedenis van
Joseph Smith 1:17). De andere keren
waren toen de Heiland de Nephieten
bezocht en toen Hij zich liet dopen
(zie 3 Nephi 11:7; Matthew 3:17).
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HET EERSTE VISIOEN GARY KAPP, KOPIËREN NIET TOEGESTAAN

Joseph Smith is door het eerste visioen
te weten gekomen dat onze hemelse
Vader en Jezus Christus twee afzonderlijke wezens zijn.

Carolina L. (11), Venezuela. Ze is opgegroeid in De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen en
wilde haar hele leven al naar de Caracastempel (Venezuela). In maart 2012
ging ze voor het eerst naar de tempel.
Ze werd er blij van.

Ik heb een bijzondere familie. De
kerk is zes uur reizen, maar we gaan
zo vaak mogelijk.
Mijn vader zegent
elke zondag het
avondmaal voor
ons en mijn moeder
geeft les in het jeugdwerk. We gaan
één keer per jaar naar de Recifetempel
(Brazilië). Als ik groot ben, ga ik op
zending. Dagelijks lees ik in de Schriften en zeg ik mijn gebeden. Ik probeer
een brave jongen te zijn omdat mijn
hemelse Vader dat fijn vindt. Ik houd
veel van het evangelie.

Toen ik naar
de tempel ging,
speelde ik met
mijn vader en mijn
broer, Ryan, terwijl
mijn moeder en
haar vriendin in
de dienst zaten. Ik
was heel eerbiedig
toen ik in de wachtkamer van de tempel
zat. Ik vond het fijn om in het huis van
mijn hemelse Vader te zijn en door zijn
Geest zijn liefde en goedheid te voelen.
Ik houd van het huis van de Heer.

Jorge M. (6), Costa Rica

KINDEREN

Ons prikbord

Dit is een tekening van de Asuncióntempel (Paraguay) Ik ben blij, want
binnenkort worden we voor eeuwig
als gezin aan elkaar verzegeld. Ik dank
mijn hemelse Vader dat ik tot een gezin
behoor.

Angelo N. (5), Paraguay

Mijn zusje, Omega,
en ik kijken graag
naar de tempel.
Om als wijk naar
de Monterreytempel (Mexico)
te gaan, moeten
we rond middernacht vertrekken
en zes uur reizen. Ik weet dat gezinnen
eeuwig kunnen worden in de tempel.
Binnenkort verhuizen we naar Tuxtla
Gutiérrez. Daar is een tempel, dus kunnen we er vaker heengaan. Ik ben blij
dat er tempels zijn.

Helem N. (4), Mexico

Toen ik naar de
Quetzaltenangotempel (Guatemala) ging, voelde
ik een enorme
rust. Ik voelde me
heerlijk tijdens de
inwijding. Ik werd
diep in mijn hart
geraakt door de
toespraken.

Juan G. (11),
Guatemala

Kevin L. (8), Brazilië
Solene S. (6), Brazilië
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Klaar
om
Klaar
om
Klaar
om
Klaar om
Merillee Booren

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal

‘God heeft ons niet gegeven een geest
van lafhartigheid, maar van kracht’
(2 Timoteüs 1:7).

M

ILLUSTRATIES APRYL STOTT

aartje schuifelde zenuwachtig heen en weer in
haar stoel terwijl ze naar
de andere kinderen luisterde, die
om de beurt uit de Schriften voorlazen. Ze hoopte dat ze nooit aan de
beurt zou komen.
Maartje had een leerstoornis
die dyslexie heet. Als ze naar de
letters op een pagina keek, leek
het net alsof ze ronddraaiden
en van plaats verwisselden.
Als ze hardop las, ging dat
langzaam en waren ze soms
in de verkeerde volgorde.
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mmtetete
lezen
lezen
lezen
m te lezen
Vaak las ze woorden die er niet
eens stonden.
Toen Maartje bijna aan de beurt
was, werd ze alleen maar nog banger. Toen Maartje uiteindelijk aan de
beurt was, kon ze niet meer staan.
‘Ik moet naar de w.c.’, zei ze
plotseling. Ze sprong van haar
stoel, waardoor haar Schriften op
de grond tuimelden. Maartje rende
door de gang naar de w.c. Ze was
blij dat hij niet bezet was. Ze ging in
de hoek staan huilen.
Een paar minuten later hoorde
ze zuster Smit, die de w.c. in kwam
en haar naam riep. ‘Wat is er aan de
hand, Maartje?’
Maartje wist niet wat ze moest
zeggen. Ze schaamde zich. Geen
van de andere kinderen had dat
probleem. ‘Ik kan niet lezen!’ huilde
ze en stopte haar hoofd onder haar
gevouwen armen.
‘Kun je niet lezen?’ vroeg zuster
Smit verbijsterd. ‘Ik heb zelf gezien
dat je toespraakjes hebt gegeven. Ik
weet dat je kunt lezen.’
Maartje schudde haar hoofd.
‘Ik leer de toespraakjes uit mijn
hoofd. Ik oefen ze elke keer weer,
zodat ik ze niet hoef op te lezen
waar iedereen bij is. Ik kan niet
hardop lezen. Als ik dat probeer,
maak ik veel fouten. Ik wil niet dat

de andere kinderen mij
uitlachen.’
‘Ach, Maartje, het spijt
me. Ik zal je niet vragen
om voor te lezen totdat ik
zeker weet dat je er klaar
voor bent’, zei zuster Smit.
‘Ik denk trouwens niet
dat iemand in de klas je
uit zal lachen. Het zijn je
vrienden.’
‘De kinderen op school
lachen me uit’, fluisterde
Maartje.
Zuster Smit veegde Maartjes
tranen weg. ‘Kom maar eens terug
naar de klas. Dan zul je het wel
zien’, zei ze.
Samen liepen ze terug naar het
klaslokaal. Maartjes vriendin Betsie
zat in de stoel naast die van Maartje
en streek de gekreukte pagina’s van
Maartjes Schriften glad. Maartje ging
zitten en Betsie gaf haar de Schriften terug.
‘Wie wil er nu lezen?’ vroeg zuster Smit.
‘Maartje is aan de beurt’, zei een
jongen in de klas.
Maartje aarzelde, maar keek rond
en zag de vriendelijke glimlach
van haar klasgenootjes. Zuster Smit
knikte en glimlachte ook. Maartje
was zenuwachtig, maar voelde zich

op haar gemak en begon te lezen.
Het ging maar langzaam. Ze
maakte enkele fouten, maar toen ze
vastliep, fluisterde Betsie het juiste
woord in Maartjes oor. Maartje las
niet zo goed als de andere kinderen
in haar klas, maar niemand lachte
of zette haar voor schut. Toen was
iemand anders aan de beurt en ging
de les verder.
Toen ze na de les naar het jeugdwerklokaal liepen, fluisterde zuster
Smit dat ze trots op Maartje was.
Maartje was blij dat ze haar leesproblemen niet meer hoefde te verbergen. ‘Ik blijf gewoon oefenen’, dacht
ze. Ze lachte, want ze wist dat ze
goede vrienden in de kerk had die
haar steunden. ◼
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JEUGDWERK THUIS

Je kunt deze les en activiteit gebruiken
om meer over het jeugdwerkthema
van deze maand te leren.

Mijn hemelse Vader houdt van mij

E

r hing een geur van gebakken koekjes in de lucht toen
Nataniël deeg voor zijn oma
op een bakplaat schepte. Oma glimlachte naar hem. ‘Wie houdt er van
jou?’ vroeg ze.
Nataniël bedacht zich dat oma
altijd zijn lievelingskoekjes maakte
en papier bij haar had omdat ze

wist dat hij van tekenen hield. ‘Jij’,
antwoordde hij.
‘Klopt’, zei oma. ‘Naast je papa en
mama ken ik je al langer dan wie
dan ook. Maar er is iemand die je
nóg langer dan ik kent.’
‘Wie dan?’ vroeg Nataniël.
‘Iemand die van je hield voordat
je geboren werd’, zei oma.

‘O’, zei Nataniël. ‘Je bedoelt onze
hemelse Vader.’
‘Ja’, zei oma terwijl ze Nataniël
een knuffel gaf.
Hij glimlachte. Hij voelde zich
warm van binnen, want hij wist dat
er iemand van hem hield.
In de participatieperiode van dit
jaar leer je meer over de geweldige
waarheid dat je een kind van God
bent. Je hemelse Vader houdt van
je. Hij heeft een plan om je te helpen zodat je eens naar Hem terug
kunt keren. ◼

Liedje en Schrifttekst
• ‘Ik ben een kind van God’
(Kinderliedjes, pp. 2–3)
• Romeinen 8:16
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en heeft een plan voor mij

KINDEREN

Knutselen met sneeuwvlokken
1. Vouw een stuk papier van 20 x 20 centimeter dubbel. Vouw het daarna nog twee keer
dubbel.
2. Knip met de vorm een jongens- of meisjessneeuwvlok uit. Knip het gele vlak uit.
3. Gebruik krijtjes of potloden om de
sneeuwvlok in te kleuren. Je kunt elk

figuurtje anders inkleuren om iets te laten
zien wat echt bij jou past.
4. Schrijf middenin de sneeuwvlok: ‘Mijn
hemelse Vader houdt van mij’ zodat je
steeds bedenkt dat je hemelse Vader alles
van je afweet en heel heel veel van je
houdt.

meisje

Ideeën voor de
gezinsraad
• Net zoals sneeuwvlokken van
vorm en grootte verschillen, hebben
kinderen unieke eigenschappen. Als
u de sneeuwvlokken gemaakt hebt,
kunt u om de beurt de sneeuwvlokken doorgeven en de bijzondere
eigenschappen van die persoon
opnoemen en uw liefde uiten. Zeg
dan tegen ieder dat onze hemelse
Vader hem of haar liefheeft.

Mijn
hemelse Vader
houdt van mij

he
ho me Mij
ud lse n
t v Va
an de
mi r
j

• U kunt ook een spiegel
doorgeven en ieder
familielid erin laten
kijken en het concept
bespreken dat ieder een
kind van God is. Je hemelse
Vader houdt veel van je.
Voordat je op aarde kwam,
woonde je in de hemel bij
Hem. Daarom noemen we Hem onze
hemelse Vader. Hij wil dat je gelukkig
bent en eens naar Hem terugkeert.
Hoe kun je weten dat je hemelse
Vader van je houdt?

jongen
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Eveliens getuigenis van de tempel
Miche Barbosa en Marissa Widdison
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal

Evelien gaat graag naar het jeugdwerk. Ze steekt altijd haar hand op
om het gebed uit te spreken. Ze helpt ook graag haar leerkrachten.

ILLUSTRATIES KATIE MCDEE

Maar vandaag moest Evelien
voor het eerst een toespraakje
geven. Toen ze naar de voorkant van de klas liep, rommelde
het in haar buik. Daarna begon
haar hart sneller te kloppen.
Boem-boem. Boem-boem.
Boem-boem.
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‘Hoi’, zei Evelien toen ze voor de klas stond. ‘Ik heet Evelien. Mijn familie
is net naar de tempel geweest zodat we voor eeuwig samen kunnen zijn.’

Evelien vertelde de jeugdwerkkinderen over de witte jurk die ze had
gedragen. De tempel was ook erg wit. Ze vertelde hen dat haar ouders
en zus voor eeuwig aan elkaar verzegeld waren.
Januari 2013
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‘Ik weet dat onze hemelse Vader van ons houdt’, zei Evelien. ‘Hij zorgt ervoor
dat we naar de tempel kunnen om als gezin voor eeuwig samen te zijn.’
Evelien ging weer zitten. Ze was blij van binnen. Het voelde alsof er een
warm licht door haar lichaam heen scheen. Ze was blij dat ze naar de tempel
was geweest. ◼
72 L i a h o n a

Evelien vertelde dat ze in de tempel aan haar familie verzegeld was. Kijk
eens of je de voorwerpen in Eveliens kamer kunt vinden waar ze het in haar
toespraakje in het jeugdwerk over had. Kun je de andere verborgen spullen
ook vinden?

Januari 2013
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Getuigenis van de tempel

KERKNIEUWS

Ga naar news.lds.org voor meer nieuws en evenementen in de kerk.

Jongeren helpen om beter te leren en te onderwijzen
Michael Barber
Leerplanontwikkelaar, afdeling priesterschapszaken

(LV 93:13). Jongeren die hun leven
in harmonie brengen met de waarheden die ze kennen, kunnen ook
waarlijk tot de Heiland en zijn
evangelie bekeerd raken en ‘regel
op regel […], voorschrift op voorschrift’ (2 Nephi 28:30) in wijsheid
toenemen.

In het nieuwe leerplan voor jongeren, Kom
hier, volg Mij: leermiddelen voor jongeren,
staan vier manieren waarop ouders, leerkrachten en leidinggevenden doeltreffend
jongeren bij hun bekering tot het evangelie
kunnen helpen.

n een verhaal uit de Schriften
over de jeugd van Jezus Christus
staat dat zijn ouders de twaalfjarige
Heiland vonden ‘in de tempel, zittende te midden der geleerden, en
zij hoorden naar Hem en stelden
Hem vragen.
‘Allen nu, die Hem hoorden,
waren verbaasd over zijn verstand en
zijn antwoorden’ (Bijbelvertaling van
Joseph Smith, Lucas 2:46–47).
Van jongs af leerde en onderwees
de Heiland actief in het evangelie.
In de tempel onderwees de Heiland
evangeliebeginselen aan wie als
meer onderlegd en ervaren dan Hij
werden beschouwd. Toch begreep
Hij dat het evangelie leren en onderwijzen bij ‘de dingen [zijns] Vaders’
hoorden (Lucas 2:49), en dat die
centraal in zijn goddelijke zending
op aarde stonden.
Jezus Christus was ongetwijfeld
een uitzonderlijke evangelieleerling
en -leraar, zelfs al op jonge leeftijd.
Toch moest ook Hij groeien in zijn
begrip en prediking van de leer.
In de Schriften staat dat Hij ‘van
genade tot genade voort [ging], totdat Hij een volheid had ontvangen’
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kunnen wij onze jongeren steunen als zij het evangelie van Jezus
Christus leren, naleven en onderwijzen. Net als de Heiland kunnen
we ons geestelijk voorbereiden,
inspelen op de behoefte van onze
jongeren, ze aanzetten tot het ontdekken van evangeliewaarheden

Door geestelijke voorbereiding — studie, gebed en vasten — voelen zowel de leerling als de leerkracht de invloed van de Heilige Geest.

In de leidraad voor de nieuwe
leermiddelen voor jongeren verklaart het Eerste Presidium: ‘U
bent door de Heer geroepen om
jongeren bij hun bekering tot het
evangelie te helpen.’ 1 Bestuderen
wij de bediening van de Heiland
en volgen wij zijn voorbeeld, dan

en tot bekering doordat zij in
geloof handelen.
Geestelijke voorbereiding

Voordat de Heiland met zijn sterfelijke bediening begon, bereidde
Hij zich geestelijk voor door ijverige
studie, gebed en vasten. Hij werd

haar getuigenis aan de jongevrouwen dat ze vurig had gebeden om
te weten of het evangelie waar was.
Ze zei dat ze toen een stem iets in
haar hart hoorde fluisteren wat ze
nooit vergeten is: ‘Je weet dat het
waar is, Estefani. Je hebt het altijd
al geweten.’
Door de leer waarin we onderwijzen te bestuderen en na te leven,
worden we meer dan leerkrachten — we worden getuigen van de
waarheid.

wat zijn leerlingen nodig hadden.
De jongeling vroeg aan Hem: ‘Wat
moet ik doen om het eeuwige
leven te beërven?’ Nadat de Heiland
had uitgelegd dat het belangrijk is
om de geboden te onderhouden,
antwoordde de jongeling: ‘[Al die
geboden] heb ik van jongs af in acht
genomen.’ Jezus wist dat de jongeling nog in ‘één ding’ tekortschoot,
dus verzocht Hij hem om al zijn
bezittingen te verkopen, ze aan de
armen te geven en Hem te volgen.

FOTO-ILLUSTRATIE RICHARD ROMNEY
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‘door de Geest naar de woestijn
geleid om bij God te zijn’ en had
‘veertig dagen en veertig nachten
gevast’ (Bijbelvertaling van Joseph
Smith, Matteüs 4:1–2). Aan het
eind van zijn vastenperiode werd
de Heiland enkele keren door de
tegenstander bezocht. Omdat Jezus
de Schriften had bestudeerd, kon
Hij elke bezoeking met een vers uit
de Schriften weerstaan (zie Matteüs
4:3–10). Door Zich geestelijk voor
te bereiden was Hij niet alleen in
staat om zijn hele leven verleiding te
weerstaan, maar ook om tijdens zijn
bediening krachtig in het evangelie
te onderwijzen.
Om jongeren iets te leren, moeten we meer aan voorbereiding
doen dan even snel in het lesboek
te kijken voordat de les begint. De
Heer heeft geboden: ‘Tracht niet
mijn woord te verkondigen, maar
tracht eerst mijn woord te verkrijgen’ (LV 11:21). We bereiden ons
geestelijk voor en komen de ware
leer te weten als we onder gebed
de Schriften en de woorden van de
hedendaagse profeten bestuderen.
Als we ons dusdanig voorbereiden,
bevestigt de Heilige Geest de waarheid van de leer, en geeft Hij ons in
wat we over onze gehoorzaamheid
aan de leer kunnen vertellen.
Toen ik aan de jongevrouwen
vertelde hoe belangrijk persoonlijke
openbaring was, kreeg Estefani
Melero van de ring Surco (Lima,
Peru) de ingeving om te vertellen
hoe zij op haar veertiende aan een
getuigenis was gekomen. Ze gaf

Jongeren sterken elkaar door elkaar te vertellen hoe zij het evangelie naleven.

Ter overdenking: In welke teksten staat hoe de Heiland Zich op
zijn onderwijs voorbereidde? Hoe
heeft uw lesvoorbereiding de effectiviteit van uw boodschap beïnvloed?
Concentreer u op behoeften

Uit zijn gesprek met een rijke jongeling, blijkt dat de Heiland begreep

(Zie Lucas 18:18–23.) Als we om
openbaring bidden en ons bewust
worden van de interesses, hoop en
verlangens van de jongeren, weten
we — net zoals de Heiland — hoe
we hen het beste kunnen lesgeven
en ertoe kunnen bewegen om het
evangelie op een persoonlijke, zinvolle manier na te leven.
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President Boyd K. Packer, president van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd dat onze
‘jonge mensen […] in vijandig gebied
[opgroeien].’ 2 Wij, ouders en leerkrachten, moeten begrip hebben van
de problemen waar onze jongeren
mee te maken krijgen. Kevin Toutai,
zondagsschoolleerkracht voor jongeren in de ring Columbine (Colorado,
VS) gaf aan: ‘Je kunt de problemen
waar jongeren mee te kampen

hebben niet uit een lesboek halen.
Als leerkrachten ontvangen we persoonlijke openbaring, zodat wij voort
kunnen gaan en onze jongeren elke
dag op de strijd tegen Satan kunnen
voorbereiden. Ik heb gemerkt dat je
op zondag niet gewoon een lesje uit
het lesboek kunt afdraaien.’
Om jongeren het evangelie te
leren begrijpen en naleven, moeten
ouders, leidinggevenden, raadgevers en leerkrachten de handen

ineenslaan. Zoeken wij de inspiratie
van de Heilige Geest, dan kunnen
we op effectieve wijze in die leer
onderwijzen die de jongeren voorbereidt op de verleidingen en problemen waarmee zij te maken krijgen.
Ter overdenking: In wat voor
opzicht is de wereld van nu anders
dan toen u jong was? Met welke problemen krijgen jongeren te maken?
Welke evangelieleerstellingen dienen
ze te begrijpen om die problemen
aan te kunnen?

Ouders hebben de voornaamste taak om hun kinderen evangeliewaarheden te laten

Laat jongeren evangelie
waarheden ontdekken

ontdekken. Iedere jongevrouw of jongeman is zelf verantwoordelijk voor zijn of

FOTO-ILLUSTRATIE CHRISTINA SMITH

haar bekering. Leidinggevenden en leerkrachten van jongeren steunen hen daarbij.
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De Heiland onderwees zijn discipelen zó dat ze waarheid ontdekten
en een persoonlijk getuigenis kregen. Tegen de Nephieten zei Hij:
‘Ik bemerk, dat gij zwak zijt, dat
gij niet al mijn woorden kunt begrijpen, die mijn Vader Mij heeft geboden heden tot u te spreken.
‘Gaat daarom naar huis en overweegt de dingen die Ik heb gezegd,
en vraagt de Vader in mijn naam om
te kunnen begrijpen, en bereidt uw
gemoed voor op morgen’ (3 Nephi
17:2–3).
Bij christelijk onderwijs komt
meer kijken dan alleen informatie
doorgeven. We moeten jongeren
bijvoorbeeld helpen om de leer
zelf te begrijpen. We zijn wellicht
geneigd om hun een preek over
het evangelie te geven, maar het is
beter om hen zelf de antwoorden te
laten vinden, hun eigen getuigenis
te laten ontwikkelen en hen te leren
hoe ze zelf antwoord op de vragen
die ze hebben, kunnen vinden. We
kunnen ze ook vragen om te vertellen hoe zij het evangelie naleven

en om tot hun leeftijdgenoten te
getuigen van de dingen waarvan zij
weten dat die waar zijn, net zoals er
in het nieuwe leerjaar voor jongeren, Kom hier, volg Mij: leermiddelen
voor jongeren, staat.
Ouderling Kim B. Clark, gebiedszeventiger en president van BYU–
Idaho (VS), vertelde onlangs het
verhaal van een adviseur die met
zijn diakenenquorum over het gebed
praatte. De quorumpresident diakenen stak onverwachts zijn hand
op en zei: ‘Ik wil het quorum graag
een vraag stellen. Wie zegt er toe
deze week elke dag ’s ochtends en
’s avonds te zullen bidden?’ Alle
quorumleden staken hun hand op,
behalve één jongeman, die niet
zeker wist of hij die toezegging wel
kon nakomen. Doordat de quorumleden hem onderwezen en tot hem
van het gebed getuigden, kreeg hij
er meer vertrouwen in dat hij die
toezegging kon waarmaken. De
adviseur leunde intussen achterover
en keek toe.
Ter overdenking: Hoe hebben
leerkrachten om u heen klasleden
aangemoedigd om actief mee te
doen? Hoe kunt u de jongeren waarmee u werkt, evangeliestudiegewoonten laten ontwikkelen? Wat zijn,
behalve besprekingen, nog andere
manieren om jongeren bij het leren
van het evangelie te betrekken?
Moedig aan tot bekering

Bekering is een levenslang proces.
Daarbij hoort dat iemand elke dag
het evangelie leert en naleeft. Het
betekent meer dan slechts weten
dat het evangelie bestaat. Bekering
‘vereist dat wij doen en worden.’ 3

De Heiland leerde zijn discipelen
over het medeleven van de barmhartige Samaritaan en droeg hen daarna
op: ‘Ga heen, doe gij evenzo’ (Lucas
10:37). Hij moedigde hen aan om
niet slechts hoorders van het woord
te zijn, maar om ook in geloof naar
zijn leringen te handelen.
Wij moeten jongeren aanmoedigen om het evangelie ijverig na
te leven, want bekering gebeurt
doorgaans niet in één bepaald leermoment. Jongeren bekeren zich pas
als ze de ware leer begrijpen en zich
evangeliestudiegewoonten aanleren
en een rechtschapen leven leiden.
Daartoe moedigen wij hen aan in
Kom hier, volg Mij.
Krista Warnick, jongevrouwenpresidente in de ring Arapahoe
(Colorado, VS) zegt: ‘Jongeren krijgen tegenwoordig met een stroom
aan negativiteit te maken waar ik in
mijn jeugd nog nooit van gehoord
had. Ik ontwikkelde mijn getuigenis
grotendeels toen ik op mezelf ging
wonen. Toen kon ik wat ik in de
jongevrouwenklas had geleerd, verbeteren en uitvoeren Als u ervoor
zorgt dat jongeren hun geloof kunnen oefenen, zal de basis van hun
getuigenis al op erg jonge leeftijd
gelegd worden.’
Bekering betekent niet alleen dat
we het evangelie leren, maar ook dat
we door het geleerde veranderen.
We moeten onze jongeren duidelijk
maken dat er misschien niet meteen
een ‘machtige verandering’ (Alma
5:14) in hun hart zal plaatsvinden,
maar dat die geleidelijk aan komt
als ze consequent blijven studeren,
altijd bidden en de geboden onderhouden. Doen zij dat, dan zullen ze

merken dat hun verlangens, houding
en daden steeds meer met de wil van
hun hemelse Vader overeenkomen.
Ter overdenking: Hoe hebben
uw ijver om het evangelie te leren
en na te leven tot uw eigen bekering
bijgedragen? Hoe bent u door ouders,
kerkleiders en leerkrachten gesterkt?
Onze jongeren steunen

Kom hier, volg Mij is niet het enige
waarmee men de jongeren steunt.
Iedere jongere is zelf verantwoordelijk voor zijn volledige bekering.
Daarnaast berust ‘de verantwoordelijkheid om kinderen te helpen onze
hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus
Christus, te leren kennen […] in eerste instantie bij de ouders.’ 4 Omdat
wij met jongeren werken, kunnen
we ouders steunen en het voorbeeld
van de Heiland volgen als we ons
geestelijk voorbereiden, ons op de
behoeften van jongeren concentreren, hen evangeliewaarheden laten
ontdekken en hen mogelijkheden
geven om zich te bekeren doordat
zij in geloof handelen. Volgen wij
het voorbeeld van Jezus Christus,
dan worden we beter in leren en
onderwijzen en zorgen wij ervoor
dat de toekomstige leiders van onze
gemeenschap en kerk zelf beter
gaan leren en onderwijzen. ◼
NOTEN

1. Het evangelie onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland (handleiding voor
Kom hier, volg Mij: leermiddelen voor jongeren, 2012), p. 2.
2. Boyd K. Packer, ‘Raad aan jongeren’,
Liahona, november 2011, p. 16.
3. Dallin H. Oaks, ‘Opdracht tot wording’,
Liahona, januari 2001, p. 40.
4. Handboek 2: de kerk besturen (2010), 1.4.1.

Voor meer informatie over het nieuwe
leerplan voor jongeren gaat u naar
lds.org/youth/learn.
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De kerk voert in 2013 een
nieuw leerplan voor jongeren in

M

et ingang van deze maand
beginnen leerkrachten
en leidinggevenden in de kerk
met het nieuwe leerplan voor
jongeren Kom hier, volg Mij:
leermiddelen voor jongeren,
dat in september in een brief
van het Eerste Presidium is
aangekondigd.
Op lds.org/youth/learn staan
in 23 talen lessen voor leerkrachten en leidinggevenden in de
jongevrouwen, de Aäronische
priesterschap en de zondagsschool. Alle lessen kunnen worden afgedrukt. Wie geen internet
heeft, kan aan zijn of haar plaatselijke priesterschapsleider
vragen hoe Kom hier, volg Mij ter
plekke zal worden uitgevoerd.
In de brief van het Eerste
Presidium staat: ‘Het nieuwe leerplan omvat fundamentele evangelieleringen alsmede beginselen
voor onderwijs naar het voorbeeld van de Heiland die ook in
het leerplan van het seminarie
geïntegreerd worden.’ ‘Wij vertrouwen erop dat het nieuwe

leerplan de jongeren tot zegen
zal zijn in hun pogingen om zich
volledig te bekeren tot het evangelie van Jezus Christus.’
In Kom hier, volg Mij wordt
er elke maand een ander onderwerp in de zondagsschool-,
jongevrouwen- en Aäronischepriesterschapsles behandeld.
Elke les bestaat uit vier
gedeelten: geestelijke voorbereiding voor de leerkracht, ideeën
voor een introductie van de les,
specifieke ideeën voor activiteiten en een gedeelte om jongeren tot actie aan te zetten. Wij
verzoeken leerkrachten om zich
door de Geest te laten leiden bij
hun keuze van de lessen en die
aan de behoeften van hun leerlingen aan te passen.
Op de website staan ook
nuttige video’s waarin uitgelegd
wordt hoe het nieuwe leerplan uit
te voeren, ideeën voor boeiende,
leerzame activiteiten, en een
nieuwe leidraad, Het evangelie
onderwijzen naar het voorbeeld
van de Heiland. ◼
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IN EN OM DE KERK

Door hun deelname aan projecten van Mormoonse
Helpende Handen deden de kerkleden in Afrika
belangrijk werk, sloten vriendschap met andersgelovigen, gaven de kerk bekendheid en ontwikkelden
hun getuigenis van naastenliefde.

Zesde dag van dienstbetoon in Afrika
Op zaterdag 18 augustus 2012 kwamen duizenden
heiligen in zeven Afrikaanse landen in hun gemeenschappen bijeen om deel te nemen aan de zesde jaarlijkse Afrikaanse Mormoonse-Helpende-Handen-dag.
‘Zo’n beetje alle wijken en gemeenten dienden hun
medemensen’, schrijft public affairs-zendeling ouderling C. Terry Warner in een e-mail. ‘Ze namen kennissen
mee en kozen voor projecten die moeilijk waren maar er
wel echt toe deden. Ze kwamen in groten getale ijverig
meehelpen en hun vrienden kregen een goede indruk
van de kerk.’
Ouderling Adesina J. Olukanni, bestuurder public
affairs van het gebied Afrika-West, zei aan het eind van
de dag van dienstbetoon: ‘Op deze manier kunnen we
het beste gehoor geven aan de oproep van de profeet
om vriendelijk met onze medemensen om te gaan, in
hun behoeften te voorzien en te geven in plaats van te
ontvangen. Het is de makkelijkste manier om het evangelie te prediken — door het goede voorbeeld te geven.’

Mormon.org nu in 20 talen
Mormon.org is nu in het Armeens, Bahasa Indonesia,
Cebuano, Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans,
Japans, Koreaans, Lets, Nederlands, Pools, Portugees,
Russisch, Spaans, Zweeds, Tagalog, Thai en Oekraïens
beschikbaar.
Mensen worden aangemoedigd om hun eigen profiel
op Mormon.org in een gekozen taal aan te maken en
die met anderen te delen.
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IDEEËN VOOR DE GEZINSAVOND

Hoe genade echt werkt

In deze uitgave staan artikelen en activiteiten die geschikt zijn
voor de gezinsavond. Enkele voorbeelden:

Ik werd diep geraakt door twee
artikelen in de uitgave van april
2012: die van ouderling David A.
Bednar, ‘De verzoening en de reis
door het sterfelijk leven’ (p. 12)
en die van Kristen Nicole Cardon,
‘Geweldige Genade’ (p. 10). Ik kreeg
een perfect antwoord op mijn vragen over hoe genade echt werkt als
wij naar het eeuwige leven streven.
Ik ben heel blij met deze artikelen —
mijn begrip is erdoor verruimd en ik
denk er keer op keer over na.
Emmanuel Adu-Gyamfi (Ghana)

Correctie
In de boodschap van het Eerste
Presidium, ‘Het overvloedige leven’,
in de uitgave van januari 2012 hebben we nagelaten een citaat aan
Mary Anne Radmacher toe te schrijven. Het citaat staat op pagina 5 van
de Liahona. Het citaat van mevrouw
Radmacher luidt als volgt: ‘Soms is
moed dat stemmetje aan het eind
van de dag dat zegt: “Ik probeer het
morgen opnieuw.”’ Het komt onder
meer voor in andere publicaties
van mevrouw Radmacher, Courage
Doesn’t Always Roar (2009). Wij
bieden onze verontschuldigen aan
voor deze vergissing.

‘Eerbied voor God is het begin der
wijsheid’, p. 20: u kunt de wijsheid van de
wereld met de wijsheid van God vergelijken.
Wellicht wilt u 2 Nephi 9:28–29 lezen en
situaties bedenken waarin wereldse wijsheid
van de wijsheid van het evangelie verschilt.
Kies wat u in die situaties zou doen.
‘Thema wekelijkse activiteitenavond
2013’, p. 50: Lees de artikelen van Elaine S.
Dalton en David L. Beck. Overweeg te
brainstormen over hoe ieder gezinslid
ervoor kan zorgen dat het gezin een heilige
plek wordt. U kunt een afbeelding van een
tempel in uw huis ophangen of een doel
stellen om als gezin naar de tempel te gaan.
‘Blijven oefenen’, p. 56: overweeg
om een talentenshow met het gezin te

organiseren. Stel voor om ieder gezinslid
een talent te laten voorbereiden dat ze
kunnen laten zien. Lees naderhand het
artikel ‘Blijven oefenen’ en bespreek hoe
we anderen tot zegen zijn als we onze
talenten ontwikkelen en delen.
‘Eveliens getuigenis van de tempel’, p. 70: overweeg om een ‘getuigenisspeurtocht’ met het gezin te organiseren.
Verstop afbeeldingen over het geloof in
de kamer en laat de gezinsleden ernaar
zoeken (bijvoorbeeld: afbeeldingen van
uw gezin, de tempel, president Thomas S.
Monson, de doop, een tiendespecificatieblaadje, jongeren die zich netjes kleden).
Vertel aan het eind waarom u in die
dingen gelooft.

Les in het donker
Op een dag in oktober zei onze dochter Júlia, die tijdens de gezinsavond vaak
onrustig is: ‘We hebben nog nooit een gezinsavond in het donker gehouden. Mag dat
alsjeblieft?’ We vroegen ons af hoe we een les in het donker moesten aanpakken.
We deden het licht uit en het werd pikkedonker. Toen deed mijn man zijn mobiele
telefoon open en vertelde ons over het licht van Christus. Hij liet zien hoe het licht van
Christus ons als gezin uit de duisternis terug naar Hem kan leiden. Het licht van de telefoon was niet zo fel, maar het was helder genoeg om iets te kunnen zien.
Toen de telefoon na een tijdje vanzelf uitging, lieten we onze dochter zien hoe ons
leven zonder de Heiland, Jezus Christus, eruit zou zien. De Geest was sterk aanwezig en
onze dochter werd helemaal eerbiedig. Zelfs nu herinnert ze zich nog wat er op onze
lievelingsgezinsavond gezegd is.
Valquíria Lima dos Santos (Brazilië)
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DE VIJF-MINUTEN-LES
Christopher James Smith

A

an het eind van mijn laatste jaar aan de
universiteit was het de bedoeling dat ik,
in aanwezigheid van alle andere afstuderenden, gekleed in het traditionele kleed met
hoofddeksel, mijn diploma in ontvangst zou
nemen van een bezoekende hoogwaardigheidsbekleder. Ik had erg naar dat moment
uitgezien, een viering van vier jaar hard studeren. De ochtend dat de ceremonie plaatsvond,
had ik een brief van de universiteit gekregen,
maar die had ik nog niet opengemaakt.
De ceremonie ving om half twee aan. Ik
had geregeld dat ik van tevoren op de foto
mocht. Jammer genoeg stond er een rij bij
de plek waar de foto’s gemaakt werden en
ik keek naar de klok; de ceremonie begon al
bijna. Maar ik had al zo lang gewacht dat ik
per sé op de foto wilde. Toen ik uiteindelijk
nog tien minuten over had voor de diplomauitreiking, rende ik naar de gang.
Maar toen ik daar aankwam, waren de deuren gesloten en stonden er bewakers voor. Ik
vroeg of ik naar binnen mocht, maar de bewakers lieten me er niet door. Ze zeiden dat ik er
een kwartier van tevoren had moeten zijn. Die
vereiste was compleet langs me heengegaan,
dus sputterde ik tegen. Maar de bewakers
gingen niet uit de weg. Ik had vier jaar lang
voor dit diploma gewerkt en nu mocht ik het
niet eens op de diploma-uitreiking komen
ophalen. Ik moest op de tribune bij de toeschouwers wachten.
Toen ik terug naar huis keerde en de brief
opende die ik die ochtend had ontvangen, las
ik daarin de duidelijke instructie dat ik tenminste vijftien minuten van tevoren aanwezig
moest zijn, anders zou ik er niet in mogen. Ik
voelde me net zoals de dwaze maagden in de
gelijkenis van de Heiland.
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Ik was vijf
minuten te laat
en stond voor
gesloten deuren.
Ik had zoveel
tijd over dat ik
heus wel aanwezig zou zijn voor
mijn diplomauitreiking aan
de universiteit.

‘Doch terwijl [de dwaze maagden] heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die
gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten.
‘Later kwamen ook de andere maagden
en zeiden: Heer, Heer, doe ons open!
‘Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar,
ik zeg u, ik ken u niet.’ (Matteüs 25:10–12).
Hoewel buitengesloten worden van een
belangrijke ceremonie een ernstig gevolg lijkt
voor wat je als een kleine vergissing zou kunnen zien, besef ik nu dat keuzen en gevolgen
zo in hun werk gaan. Als ik het ene uiteinde
van een stok van de grond optil, til ik ook het
andere uiteinde op. Zo is het ook met keuzen.
Ik kies niet alleen voor de handeling, maar
ook voor het gevolg dat daaraan vastzit —
ook al zie ik dat gevolg niet altijd van tevoren.
Satan wil dat we ons op keuzen concentreren, zonder aan de gevolgen daarvan te
denken. Hij doet dat vaak door ons met een
lichamelijke begeerte te verleiden, ‘de wil
van het vlees’ (2 Nephi 2:29), en onmiddellijke
bevrediging.
Onze hemelse Vader wil echter dat we
ons op geluk en eeuwige zegeningen richten.
Hij verwacht dat we bij het nemen van beslissingen rekening houden met de gevolgen
en dat die gevolgen deel van onze motivatie
uitmaken: ‘Zij zijn vrij om vrijheid en eeuwig
leven te kiezen door de grote Middelaar van
alle mensen, of om gevangenschap en dood
te kiezen’ (2 Nephi 2:27).
Hoewel ik er nogal van baal dat ik mijn
diploma niet officieel in ontvangst heb kunnen
nemen, ben ik wel blij dat ik hier in geestelijk
opzicht iets van geleerd heb — dat ik nooit
een keuze wil doen die me ervan weerhoudt
om door de Bruidegom verwelkomd te worden. In plaats van dat ik buitengesloten word
met de woorden: ‘Ik ken u niet’, doe ik liever
keuzen waardoor Hij tegen me zegt: ‘Ga in tot
het feest van uw heer’ (Matteüs 25:21). ◼
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TOT WE ELKAAR WEERZIEN

PORTRET VAN EEN PROFEET

JOSEPH SMITH

Joseph Smith was veertien toen hij bad om te weten welke kerk juist was.
Onze hemelse Vader en Jezus Christus verschenen aan hem. Hij ontdekte
dat geen enkele kerk op aarde de volledige waarheid had. Joseph Smith
hielp bij de herstelling van het ware evangelie van Jezus Christus en werd
de eerste profeet van de laatste dagen. Een gedeelte van zijn werk bestond
uit het Boek van Mormon vertalen van gouden platen en de heiligen leiden
bij het bouwen van de eerste tempel in deze bedeling, de Kirtlandtempel.

E

en predikant van een andere kerk
schreef na een ontmoeting met president Lorenzo Snow: ‘Zijn gezicht
weerspiegelde de kracht van vrede, zijn
aanwezigheid de zegen van vrede. Diep
in de rust van zijn ogen lagen niet alleen
stil gebed maar ook geestelijke kracht verscholen. […] Het vreemde gevoel bekroop
me dat ik me “op heilige grond” bevond.’
Zie ‘Augurken, knolrapen en getuigenis:
inspiratie uit het leven en de leringen
van president Lorenzo Snow’, p. 12.

