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‘Hoe komen we tot Hem? In april hebben president Russell M. Nelson 

en ouderling M. Russell Ballard ons aangemoedigd om onder andere 

‘De levende Christus’ te bestuderen om over de Heiland te leren. […]

‘Doordat ik het leven en de leringen van Jezus Christus gerichter heb 

bestudeerd en ‘De Levende Christus’ uit het hoofd heb geleerd, zijn mijn 

dankbaarheid en liefde voor de Heiland toegenomen. Iedere zin in dat 

geïnspireerde document is op zich al een lezing en heeft mijn begrip 

van zijn goddelijke rol en zijn aardse zending vergroot. Wat ik in deze 

periode van studie en overdenking heb geleerd en gevoeld, bevestigt dat 

Jezus werkelijk “het licht, het leven en de hoop van de wereld” is.’

Jean B. Bingham, algemeen ZHV- presidente, ‘Opdat uw blijdschap volkomen zal 
worden’, 85

Door ogen van geloof,  
Mark Missman en Mark Mabry
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Zaterdagavond, 23 september 2017, 
algemene vrouwenbijeenkomst
Leiding: Jean B. Bingham. Openingsgebed: 
Megumi Yamaguchi. Slotgebed: Leslie P.  
Layton. Muziek door een ZHV- koor uit 
ringen in Park City (Utah, VS); Jane Fjeld-
sted, dirigente; Bonnie Goodliffe, organiste: 
‘Let Zion in Her Beauty Rise,’ Hymns, nr. 41, 
arr. Kasen, publicatie Jackman; ‘Sing Praise 
to Him,’ Hymns, nr. 70, arr. Fjeldsted en  
Goodliffe; ‘True to the Faith,’ Hymns, nr. 254; 
‘We Have Partaken of Thy Love,’ Hymns, 
nr. 155, arr. Fjeldsted en Goodliffe.

Zaterdagmorgen 30 september 2017, 
algemene bijeenkomst
Leiding: president Henry B. Eyring. Ope-
ningsgebed: ouderling Larry R. Lawrence. 
Slotgebed: ouderling Massimo De Feo. 
Muziek door het Tabernakelkoor; Mack 
Wilberg en Ryan Murphy, dirigenten; Richard 
Elliott en Andrew Unsworth, organisten: 
‘Come, We That Love the Lord,’ Hymns, 
nr. 119; ‘Arise, O God, and Shine,’ Hymns, 
nr. 265, arr. Wilberg, publicatie Oxford  
University Press; ‘God Bless Our Prophet 
Dear,’ Hymns, nr. 24, arr. Wilberg; ‘High on 
the Mountain Top,’ Hymns, nr. 5; ‘God Is 
Love,’ Hymns, nr. 87, arr. Murphy; ‘Faith in 
Every Footstep,’ Dayley, publicatie Jackman.

Zaterdagmiddag 30 september 2017, 
algemene bijeenkomst
Leiding: president Dieter F. Uchtdorf.  
Openingsgebed: ouderling Lawrence E.  
Corbridge. Slotgebed: ouderling Allan F. 
Packer. Muziek door een jongerenkoor uit 
ringen in Midvale en Sandy (Utah, VS); Leah 
Tarrant, dirigente; Linda Margetts, organiste: 
‘Come, Ye Children of the Lord,’ Hymns, 
nr. 58, arr. Wilberg, publicatie Deseret Book; 
medley, arr. Sally DeFord: ‘I’m Trying to Be 
like Jesus,’ Children’s Songbook, 78–79; ‘He 
Sent His Son,’ Children’s Songbook, 34–35; 
‘There Is Sunshine in My Soul Today,’ Hymns, 
nr. 227; ‘Rejoice, the Lord Is King!’ Hymns, 
nr. 66, arr. Kasen, publicatie Jackman.

Zaterdagavond, 30 september 2017, 
algemene priesterschapsbijeenkomst
Leiding: president Henry B. Eyring.  
Openingsgebed: ouderling Kevin W. Pearson.
Slotgebed: ouderling Rafael E. Pino. Muziek 
door een vader- en- zoonkoor uit ringen in 
Cache County (Utah, VS); Geoffrey  
Anderson, dirigent; Clay Christiansen, 
organist; ‘Put Your Shoulder to the Wheel,’ 
Hymns, nr. 252, arr. Dalton, publicatie LDS 
Music Source; ‘Secret Prayer,’ Hymns, nr. 144, 
arr. Kasen, publicatie Jackman; ‘How Firm a 
Foundation,’ Hymns, nr. 85; ‘We Ever Pray for 
Thee,’ Hymns, nr. 23, arr. Kasen, publicatie 
Jackman.

Zondagmorgen, 1 oktober 2017, 
algemene bijeenkomst
Leiding: president Dieter F. Uchtdorf.  
 Openingsgebed: ouderling Michael T.   
Ringwood. Slotgebed: ouderling José A. 
Teixeira. Muziek door het Tabernakelkoor; 
Mack Wilberg, dirigent; Andrew Unsworth 
en Clay Christiansen, organisten: ‘Praise 
to the Lord, the Almighty,’ Hymns, nr. 72; 
‘Press Forward, Saints,’ Hymns, nr. 81, 
arr. Wilberg; ‘Consider the Lilies,’ Hoffman, 
arr. Lyon, publicatie Sonos; ‘Hark, All Ye 
Nations!’ Hymns, nr. 264, arr. Wilberg; ‘Glory 
to God on High,’ Hymns, nr. 67; ‘Dear to 
the Heart of the Shepherd,’ Hymns, nr. 221, 
arr. Wilberg, niet- gepubliceerd; ‘I Believe in 
Christ,’ Hymns, nr. 134, arr. Wilberg, publica-
tie Jackman.

Zondagmiddag, 1 oktober 2017, 
algemene bijeenkomst
Leiding: president Henry B. Eyring.  
Openingsgebed: ouderling Joseph W. Sitati.
Slotgebed: ouderling Evan A. Schmutz. 
Muziek door het Tabernakelkoor; Mack  
Wilberg en Ryan Murphy, dirigenten; Bonnie  
Goodliffe en Linda Margetts, organisten: 
‘Come, O Thou King of Kings,’ Hymns, nr. 59, 
arr. Murphy, niet- gepubliceerd; ‘Have I Done 
Any Good?’ Hymns, nr. 223, arr. Zabriskie, 
publicatie LDS Music Source; ‘Now Let Us 
Rejoice,’ Hymns, nr. 3;‘If the Savior Stood 
Beside Me,’ DeFord,arr. Cardon; ‘Israel, Israel, 
God Is Calling,’ Hymns, nr. 7, arr. Wilberg.

Beschikbaarheid conferentietoespraken
U kunt de conferentietoespraken in veel 
talen op het internet vinden. Ga naar  
conference .lds .org en kies de gewenste taal. 
De toespraken zijn ook op de app Evangelie-
bibliotheek beschikbaar. Op disability .lds 
.org vindt u informatie over de algemene 
conferentie in aangepaste vorm voor leden 
met een beperking.

Huisonderwijs en huisbezoek
Kies als huisonderwijs-  of huisbezoekbood-
schap een toespraak die het best aansluit op 
de behoeften van het gezin dat u bezoekt.

Op de omslag
Voorkant: foto Leslie Nilsson
Achter: foto Craig Dimond

Foto’s conferentie
De foto’s van de conferentie in Salt Lake City zijn genomen 
door Cody Bell, Janae Bingham, Mason Coberly, Randy 
Collier, Weston Colton, Craig Dimond, Ashlee Larson, 
Leslie Nilsson, Matt Reier en Dave Ward.
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Wil uw profeet, o Heer,
verlenen immermeer
uw zegen rijk.
Wil branden in ons hart
zijn nobel woord,
opdat wij kiezen ’t goede pad
in deugdzaamheid.
(‘Zegen uw profeet, o Heer’,  
Lofzangen, nr. 18, gezongen in 
de zaterdagmorgenbijeenkomst)

Ruim vijftig jaar zijn president  
Thomas S. Monsons ontroerende 
verhalen en zijn krachtige getuigenis 
van Jezus Christus onderdeel van de 
algemene conferentie geweest. Maar 
wegens afnemende gezondheid was 
president Monson, evenals ouderling 
Robert D. Hales van het Quorum der 
Twaalf Apostelen, opvallend afwezig 
in de conferentie.

Afwezig maar niet vergeten.
Hoewel president Monson thuis 

naar de conferentie keek, en ouderling 

Hoogtepunten uit de 187e algemene 
oktoberconferentie

Hales vlak vóór de laatste bijeenkomst 
vredig overleed, waren beiden niet 
alleen in onze gedachten en in onze 
gebeden, maar was hun invloed ook 
voelbaar in de toespraken die zijn 
gehouden.

President Monson werd door ruim 
tien sprekers geciteerd. Eén van hen 
was president Russell M. Nelson (zie 
p. 60), die in het bijzonder verwees 
naar de oproep die president Monson 
de vorige conferentie had gedaan 
om ‘het Boek van Mormon dagelijks 
onder gebed te bestuderen en te 
overdenken.’ 1

Ouderling Neil L. Andersen, deze  
conferentie de slotspreker (zie p. 122), 
citeerde uit de toespraak die ouder-
ling Hales voor deze conferentie had 
voorbereid, maar niet heeft kunnen 
houden: ‘Als wij ervoor kiezen om 
geloof te hebben, zijn wij er klaar 
voor om in Gods aanwezigheid te 
verkeren’, schreef ouderling Hales. 

En ouderling Hales had zeker voor 
geloof gekozen.

Hoewel afwezig, ontbraken pre-
sident Monson en ouderling Hales 
niet echt. Ze hielden geen toespraak, 
maar speelden wel een belang-
rijke rol in het welslagen van de 
conferentie.

Wij bidden steeds voor u, dierb’re 
profeet,

dat u Gods milde zorg rondom u weet.
Als leeftijd en rimpels groeft in uw 

gezicht,
moog’ het dan stralen van innerlijk 

licht,
moog’ het dan stralen van innerlijk 

licht.
(‘Wij bidden steeds voor u’, Lofzangen,  
nr. 19, gezongen in de algemene 
priesterschapsbijeenkomst) ◼

NOOT
 1. Zie Thomas S. Monson, ‘De kracht van het 

Boek van Mormon’, Liahona, mei 2017, 87.
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‘Onder de echte heldinnen die lid 
van de kerk worden, bevinden zich 
vrouwen die meer nadruk op rechtscha-
penheid leggen dan op zelfzucht. Deze 
echte heldinnen zijn nederig, zodat er 
meer waarde aan integriteit dan aan 
populariteit wordt gehecht. […]

‘Zo zullen […] vrouwelijke voorbeel-
den in de kerk aanzienlijke invloed 
hebben op de groei van de kerk in de 
laatste dagen, zowel in ledental als in 
geestelijke instelling.’ 3

Wat is dat een profetische uitspraak. 
Samenvattend:

• Goede relaties tussen vrouwen zul-
len de aanleiding zijn tot een groot 
deel van de groei van de kerk in de 
komende jaren.

• De vriendschap die zusters van de 
ZHV, jongevrouwen en jeugdwerk-
meisjes met oprechte, getrouwe, 
vrome vrouwen en meisjes van 
andere godsdiensten en geloofs-
overtuigingen sluiten, wordt een 
aanzienlijke invloed voor de groei 
van de kerk in de laatste dagen.

• President Kimball noemde die vrou-
wen met een andere achtergrond 
‘heldinnen’ die meer om rechtscha-
penheid dan om zelfzucht geven en 
die ons zullen tonen dat integriteit 
waardevoller is dan populariteit.

Ik heb bij mijn werk over de 
hele wereld veel van zulke vrouwen 
ontmoet. Mijn vriendschap met hen 
is me dierbaar. U kent ze ook onder 
uw vrienden en buren. Of ze op dit 
moment nu wel of geen lid van de kerk 
zijn, wij gaan belangrijke vriendschaps-
banden aan. En hoe moeten we onze 
rol vervullen? Wat moeten wij doen? 
President Kimball noemt vijf punten:

Het eerste is rechtschapen zijn. 
Rechtschapen betekent niet dat we 
volmaakt zijn of nooit fouten maken. 

hebben het daar sinds die dag vaak 
over gehad.

Ik wil u een stukje voorlezen uit die 
toespraak van president Kimball:

Geliefde zusters, ten slotte wil ik 
nog iets zeggen wat nog nooit op deze 
manier gezegd is. De grootste groei van 
de kerk in de laatste dagen zal veroor-
zaakt worden doordat veel goede vrou-
wen van de wereld […] in groten getale 
tot de kerk worden aangetrokken. Dat 
gebeurt omdat de vrouwen van de 
kerk rechtschapen en welbespraakt 
door het leven gaan en omdat zij – in 
positieve zin – als duidelijk herkenbaar 
en anders gezien worden dan de vrou-
wen van de wereld.

Sharon Eubank
Eerste raadgeefster in het algemeen ZHV- presidium

U wist dit vast nog niet, maar presi-
dent Monson en ik zijn een twee-
ling. Op de dag, in hetzelfde uur, 

dat ik in het noorden van Californië 
geboren werd, werd de 36- jarige 
Thomas Monson als apostel gesteund. 
Ik ben heel blij met mijn bijzondere en 
persoonlijke band met de profeet van 
God, president Monson.

De profeten spreken over vrou-
wen.1 Een deel van hun woorden zult 
u tijdens deze bijeenkomst horen. Voor 
mijn toespraak ga ik bijna veertig jaar 
terug naar een opmerkelijke profetie 
die door president Spencer W. Kimball 
geschreven werd. Het was in septem-
ber 1979 pas de tweede keer dat de 
vrouwen van onze wereldwijde kerk 
in een algemene bijeenkomst verga-
derd waren. President Kimball had zijn 
toespraak voorbereid, maar toen de 
dag van de conferentie aanbrak, lag 
hij in het ziekenhuis. Dus vroeg hij zijn 
vrouw, Camilla Eyring Kimball, om zijn 
toespraak in zijn plaats voor te lezen.2

Zuster Kimball las de woorden van 
de profeet voor. Die woorden bena-
drukten de invloed van mormoonse 
vrouwen op de goede vrouwen in de 
wereld voorafgaand aan de weder-
komst van de Heiland. Tegen het eind 
heerste er een opgewonden sfeer 
onder de vrouwen van de kerk. We 
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Ontsteek uw licht
De profeten doen een beroep op ons, zusters. Wilt u rechtschapen zijn? 
Wilt u welbespraakt in uw geloof zijn? Ontsteekt u uw licht?

In september 1979 las Camilla Eyring Kimball 
namens president Spencer W. Kimball zijn 
toespraak voor.
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Het betekent een innerlijke band met 
God koesteren, ons van onze zonden 
en fouten bekeren en anderen graag 
helpen.

Vrouwen die zich bekeerd hebben, 
veranderen de loop van de geschiede-
nis. Ik heb een vriendin die op jonge 
leeftijd een auto- ongeluk had en die 
daardoor aan pijnmedicatie verslaafd 
raakte. Later scheidden haar ouders. 
Ze raakte zwanger door een vluchtige 
relatie en haar verslaving duurde voort. 
Maar op een avond dacht ze na over de 
chaos en troep in haar leven en dacht: 
genoeg. Ze riep de Heiland Jezus 
Christus aan voor hulp. Ze zei dat ze 
erachter kwam dat Jezus Christus ster-
ker was dan haar afgrijselijke omstan-
digheden en dat ze op zijn kracht kon 
vertrouwen op het pad van bekering.

Door tot de Heer en zijn wegen 
terug te keren, veranderde ze de loop 
van haar geschiedenis en die van haar 
kleine jongen en haar nieuwe echtge-
noot. Ze is rechtschapen; ze begrijpt 
anderen die fouten hebben gemaakt en 
willen veranderen. En ze is, net zoals 
wij, niet volmaakt, maar ze weet hoe ze 
zich moet bekeren en het moet blijven 
proberen.

Het tweede punt is welbespraakt 
zijn. Welbespraakt zijn betekent dat je 
helder kunt verwoorden wat je van iets 
vindt en waarom. Eerder dit jaar stond 
er een bericht op mijn facebookpagina 
waarin het christendom belachelijk 
werd gemaakt. Ik las het, stoorde me 
er een beetje aan, maar ik zette het 
van me af. Maar een kennis van me 
die geen lid van onze kerk is, rea-
geerde op het bericht. Zij schreef: ‘Dit 
is precies het tegenovergestelde van 
Jezus’ boodschap. Hij was […] radicaal 
[voor] zijn tijd omdat Hij […] iedereen 
gelijkwaardig achtte. […] Hij [sprak tot] 
prostituees, [hij at] met belastinginner[s] 
[…], sloot vriendschap met vrouwen 

en kinderen die geen invloed hadden 
[…] en vertelde ons het verhaal van de 
goede Samaritaan. […] Dat betekent 
dat […] ware christenen hun best doen 
om de meest liefdevolle mensen ter 
wereld te zijn.’ Toen ik dat las, dacht ik: 
waarom heb ik dat niet geschreven?

Ieder van ons moet de redenen voor 
ons geloof beter leren verwoorden. 
Wat vind je van Jezus Christus? Waarom 
blijf je in de kerk? Waarom geloof je 
dat het Boek van Mormon Schriftuur 
is? Waar vind je gemoedsrust? Wat doet 
het ertoe dat de profeet in 2017 iets te 
zeggen heeft? Hoe weet je dat hij echt 
een profeet is? Gebruik uw stem en 
uw vermogen om wat u vindt en voelt 
onder woorden te brengen – op de 
sociale media, in rustige gesprekken 
met uw vriendinnen en wanneer u met 
uw kleinkinderen chat. Vertel ze wat u 
gelooft, hoe dat aanvoelt, of u ooit twij-
felde, hoe u daar doorheen kwam, en 
wat Jezus voor u betekent. De apostel 
Petrus heeft gezegd: ‘Wees niet bevreesd 
[…], maar heilig God, de Heere, in uw 
hart, en wees altijd bereid tot verant-
woording aan ieder die u rekenschap 
vraagt van de hoop die in u is.’ 4

Het derde punt is anders zijn. 
Ik wil u vertellen wat er afgelopen juli 
op het strand van Panama City, Florida, 
gebeurde.5 Aan het eind van de mid-
dag zag Roberta Ursrey dat haar twee 
zoontjes op zo’n 90 meter in de zee 
om hulp schreeuwden. Ze waren in 
een sterke stroming terechtgekomen 

en werden verder de zee ingesleurd. 
Een echtpaar vlakbij hen probeerde de 
jongens te redden, maar werd ook in 
de stroom meegetrokken. Leden van 
de familie Ursrey doken het water in 
om de zwemmers in nood te redden en 
al gauw werden er negen mensen door 
de stroming meegetrokken.

Er waren geen touwen. Er waren 
geen strandwachters. De politie riep 
de hulp van een reddingsboot in, maar 
de mensen in zee waren al twintig 
minuten in gevecht met het water. 
Ze raakten uitgeput en gingen steeds 
vaker kopje onder. Onder de toe-
schouwers op het strand bevond zich 
Jessica Mae Simmons. Haar man kreeg 
het idee om een menselijke keten te 
vormen. Ze riepen naar mensen op 
het strand om te komen helpen, en 
tientallen mensen haakten hun armen 
in elkaar en liepen de zee in. Jessica 
schreef: ‘Mensen van verschillende ras-
sen en geslachten kwamen in actie om 
volslagen vreemden te helpen. Dat was 
gewoon te gek!!’ 6 Een keten van tachtig 
man reikte tot aan de zwemmers. Kijk 
eens naar deze foto van dat ongeloof-
lijke ogenblik.

Iedereen op het strand kwam met 
niets anders dan traditionele oplos-
singen op de proppen. De situatie ver-
lamde hen. Maar er was één echtpaar 
dat in een fractie van een seconde een 
andere oplossing bedacht. Innovatie 
en creativiteit zijn geestelijke gaven. 
Als wij onze verbonden naleven, zijn 
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we misschien anders dan anderen in 
onze cultuur of maatschappij, maar 
we krijgen wel toegang tot inspiratie, 
zodat we andere oplossingen, andere 
benaderingen of andere toepassingen 
kunnen bedenken. We zullen niet altijd 
bij de wereld passen, maar als we op 
een positieve manier anders zijn, kun-
nen we een reddingslijn vormen voor 
anderen die het moeilijk hebben.

Het vierde punt is duidelijk 
herkenbaar zijn. We kunnen ook zeg-
gen: duidelijk gedefinieerd. We keren 
terug naar het verhaal over Jessica 
Mae Simmons op het strand. Toen die 
menselijke keten tot aan de zwem-
mers reikte, wist zij dat ze kon helpen. 
Jessica Mae zei: ‘Ik kan mijn adem zo 
lang inhouden dat ik met gemak rond 
een Olympisch zwembad kan zwem-
men! [Ik wist hoe ik aan een sterke 
stroming kon ontsnappen.] Ik wist dat 
ik [iedere zwemmer] naar de keten 
kon brengen.’ 7 Zij en haar man pakten 
bodyboards en zwommen langs de 
keten totdat zij en nog een redder de 
zwemmers bereikten. Toen brachten zij 
hen een voor een naar de keten, die ze 
vervolgens doorgaf tot op het veilige 
strand. Jessica had een duidelijke 
vaardigheid: ze wist hoe ze tegen de 
stroming in moest zwemmen.

Het herstelde evangelie is duidelijk 
herkenbaar gedefinieerd. Maar we 
moeten ook duidelijk herkenbaar zijn 
in de manier waarop we het volgen. 
Net zoals Jessica goed leerde zwem-
men, moeten we het naleven van het 
evangelie oefenen, voordat zich een 
noodgeval voordoet. Dan zullen we 
zonder vrees sterk genoeg zijn om 
anderen te helpen als ze door de stro-
ming worden meegesleurd.

En punt vijf is tenslotte dat we 
punt één tot en met vier blijmoedig 
doen. Blijdschap betekent niet dat je 
ongeacht de omstandigheden altijd 

een plastic glimlach vertoont. Maar het 
betekent Gods wetten onderhouden 
en anderen opbouwen en verheffen.8 
Als we opbouwen, als we de lasten 
van anderen verlichten, ontvangen we 
zegeningen die onze beproevingen niet 
van ons af kunnen nemen. Ik heb een 
citaat van president Gordon B. Hinckley 
op een plekje waar ik het elke dag 
zie. Hij zei: ‘Je kunt en zult niets met 
pessimisme of cynisme opbouwen. We 
kijken met optimisme, werken in geloof 
en dan komt daar iets uit voort.’  9

Ik ken iemand die een goed voor-
beeld van een opgewekte, optimistische 
geest is. Het is de 13- jarige Elsa. Ze 
gaat met haar ouders naar Baton Rouge 
(Louisiana) verhuizen, 2.900 kilometer 
van haar vriendinnen vandaan. Als je 
13 bent, is verhuizen naar een vreemde 
stad niet makkelijk. Uiteraard was Elsa 
bezorgd over de verhuizing, dus gaf 
haar vader haar een zegen. Tijdens de 
zegen kreeg haar moeder een berichtje 
op haar telefoon. De jongevrouwen die 
in Louisiana wonen, hadden deze foto 
gestuurd met de tekst ‘Kom alsjeblieft 
naar onze wijk!’ 10

Die jongevrouwen waren optimis-
tisch dat ze Elsa leuk zouden vinden 

zonder dat ze haar hadden ontmoet. 
Hun enthousiasme maakte Elsa opti-
mistisch over de verhuizing en was een 
antwoord op haar gebed of alles goed 
mocht komen.

Blijmoedigheid en optimisme geven 
energie. Die energie is niet alleen 
onszelf tot zegen, zij bouwt iedereen 
om ons heen op. Alles wat je doet om 
het licht van echt geluk in anderen te 
ontsteken, is een teken dat je de fakkel 
die president Kimball aanstak al draagt.

Ik was 15 jaar toen president Kimball 
die toespraak hield. De zusters boven 
de 40 voeren die opdracht van president 
Kimball sinds die dag uit. Nu kijk ik 
naar de meisjes en vrouwen van 8 jaar, 
15 jaar, 20 jaar en 35 jaar, en ik draag de 
fakkel aan jullie over. Jullie zijn de toe-
komstige leidsters in deze kerk en jullie 
moeten dit licht uitdragen en de profetie 
vervullen. Wij, zusters die boven de 40 
zijn, haken onze armen dan in die van 
jullie en voelen jullie kracht en energie. 
Wij hebben jullie nodig.

Luister naar wat er in Leer en Ver-
bonden 49:26–28 staat. Het is onder 
andere omstandigheden geschreven, 
maar ik hoop dat u dit vanavond door 
de Heilige Geest als uw persoonlijke 

Tachtig mensen vormen een menselijke keten om zwemmers te redden die in een stroming terecht 
waren gekomen.
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roeping tot dit heilige werk zult zien.
‘Zie, Ik zeg u: Ga uit zoals Ik u 

geboden heb; bekeer u van al uw zon-
den; vraag en u zult ontvangen; klop 
en u zal opengedaan worden.

‘Zie, Ik zal voor u uit gaan en uw 
achterhoede zijn; en Ik zal in uw 
midden zijn en u zult niet beschaamd 
worden.

‘Zie, Ik ben Jezus Christus en Ik 
kom spoedig.’ 11

Ik moedig u allen aan om u open 
te stellen voor de rijkelijke liefde die 
God voor u heeft. Zorg dat u zich 
niet buiten het bereik van die liefde 
bevindt. Als je zijn liefde voelt, als je 
Hem liefhebt, dan zul je je bekeren en 
zijn geboden onderhouden. Als je zijn 
geboden onderhoudt, kan Hij je voor 
zijn werk gebruiken. Zijn werk en heer-
lijkheid bestaat erin de onsterfelijkheid 
en het eeuwige leven van vrouwen en 
mannen te bewerkstelligen.

De profeten doen een beroep op 
ons, zusters. Wilt u rechtschapen zijn? 
Wilt u welbespraakt in uw geloof 
zijn? Kunt u duidelijk herkenbaar en 
anders zijn aan? Zal uw blijmoedigheid 
ondanks uw beproevingen anderen die 
goed en edel zijn, en behoefte aan uw 
vriendschap hebben, aantrekken? Ont-
steekt u uw licht? Ik getuig dat de Heer 
Jezus Christus voor ons uit zal gaan en 
in ons midden zal zijn.

Ik eindig met de woorden van onze 
geliefde profeet, Thomas S. Monson: 
‘Mijn geliefde zusters, dit is uw dag, 
dit is uw tijd.’ 12 In de naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼
NOTEN
 1. President Brigham Young: ‘Laat [de zusters] 

de zusterhulpvereniging in de verschillende 
wijken organiseren. Er zijn vele begaafde 
vrouwen onder ons en wij willen hun 
hulp daarbij gebruiken. Sommigen denken 
misschien dat het van weinig belang is, 
maar dat is niet zo; en u zult merken dat 
de zusters de stuwende kracht in dit werk 
zullen zijn.’ (in Dochters in mijn koninkrijk:  

De geschiedenis en het werk van de 
Zustershulpvereniging [2011], 47).

President Lorenzo Snow: ‘U hebt altijd 
aan de zijde van de priesterschap gestaan, 
bereid hun handen te sterken en uw deel 
te doen ter behartiging van de belangen 
van het koninkrijk van God. En daar u 
in die arbeid hebt gedeeld, zult u beslist 
delen in de triomf van het werk en in de 
verhoging en heerlijkheid die de Heer 
aan zijn getrouwe kinderen zal geven’ 
(in Dochters in mijn koninkrijk, 7).

President Spencer W. Kimball: 
‘Er is kracht in deze organisatie [de 
zustershulpvereniging] die nog niet ten 
volle benut wordt om de gezinnen van 
Zion te sterken en Gods koninkrijk op te 
bouwen – noch zal die ten volle benut 
worden als niet zowel de zusters als 
de priesterschap de juiste visie op de 
zustershulpvereniging krijgen’ (in Dochters 
in mijn koninkrijk, 155).

President Howard W. Hunter: ‘Volgens 
mij is het noodzakelijk om de vrouwen 
van de kerk op te roepen de algemene 
autoriteiten te steunen om de vloed 
van het kwaad dat ons omringt in te 
dammen en er samen voor te zorgen dat 
het werk van onze Heiland vooruitgaat. 
Wij verzoeken u dringend uw machtige 
invloed ten goede aan te wenden voor de 
versterking van onze gezinnen, onze kerk 
en onze samenleving’ (in Dochters in mijn 
koninkrijk, 169–70).

President Gordon B. Hinckley: ‘Er 
schuilen kracht en grote talenten in 
de vrouwen van deze kerk. Ze geven 
doelgericht leiding, zijn in zekere mate 
onafhankelijk, en toch leveren zij met veel 
voldoening hun aandeel in het koninkrijk 
van de Heer, waarin zij samenwerken met 
de priesterschap om het uit te breiden’ (in 
Dochters in mijn koninkrijk, 155).

President Thomas S. Monson haalde 
Belle Smith Spafford, de negende algemeen 
ZHV- presidente, aan: ‘Nog nooit eerder 
heeft de vrouw meer invloed in de wereld 
gehad dan nu. Nog nooit heeft zij zoveel 
kansen gehad. Dit is een uitnodigende, 

opwindende, uitdagende en veeleisende 
tijd voor de vrouw. Het is een tijd vol 
zegeningen als we ons evenwicht bewaren, 
ons de wezenlijke waarden van het leven 
eigen maken en verstandig prioriteiten 
stellen’ [A Woman’s Reach (1974), 21]. ‘Mijn 
geliefde zusters, dit is uw dag, dit is uw 
tijd’ (‘The Mighty Strength of the Relief 
Society’, Ensign, november 1997, 95).

President Russell M. Nelson: ‘Vandaag 
roep ik mijn zusters in De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen dan ook op om naar voren te 
treden! Neem uw rechtmatige en nodige 
plaats bij u thuis, in uw gemeenschap 
en in het koninkrijk van God in – meer 
dan u ooit gedaan hebt. Ik roep u op om 
president Kimballs profetie te vervullen. 
En ik beloof u in de naam van Jezus 
Christus dat de Heilige Geest uw invloed 
dan op ongekende wijze vergroten zal!’ 
(‘Een oproep aan mijn zusters’, Liahona, 
november 2015, 97.)

 2. De video van zuster Camilla Kimball 
die de toespraak van president 
Spencer W. Kimball voorleest, staat op 
conference .lds .org; zie ook Spencer W. 
Kimball, ‘The Role of Righteous Women’, 
Ensign, november 1979, 102–104.

 3. Spencer W. Kimball, ‘The Role of Righteous 
Women’, 103–104; cursivering toegevoegd.

 4. 1 Petrus 3:14–15.
 5. Zie McKinley Corbley, ‘80 Beachgoers 

form Human Chain to Save Family Being 
Dragged Out to Sea by Riptide’, 12 juli 
2017, goodnewsnetwork.org.

 6. Jessica Mae Simmons, in Corbley, ‘80 
Beachgoers Form Human Chain.’

 7. Simmons, in Corbley, ‘80 Beachgoers Form 
Human Chain.’

 8. Zie Alma 41:10; 34:28; Leer en Verbonden 
38:27; Lukas 16:19–25.

 9. Leringen van kerkpresidenten:  Gordon B . 
Hinckley (2016), 73.

 10. Noot van de familie Virginia Pearce.
 11. Leer en Verbonden 49:26–28.
 12. Thomas S. Monson, ‘The Mighty Strength  

of the Relief Society’, Ensign, november 
1997, 95.
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haar noodzakelijke verordeningen zijn 
hersteld om ons tot zegen te zijn. Voelt 
u dat hun voorbereidingen voor onze 
vreugde en groei met een diepe liefde 
doordrongen zijn? Wij moeten besef-
fen dat het heilsplan van onze hemelse 
Vader erom draait dat wij de wetten 
en verordeningen van het evangelie 
gehoorzamen en het eeuwige leven 
verkrijgen en zoals God worden.4 Dat 
is het ware en blijvende geluk dat onze 
hemelse Vader ons biedt. Er bestaat 
geen ander waar en blijvend geluk.

Vaak leiden beproevingen ons van 
dat pad naar geluk weg. Onze vertrou-
wensband met God kan verloren gaan 
als moeilijkheden ons afleiden in plaats 
van ons op onze knieën te dwingen.

Dit versje leert ons om prioriteiten 
te stellen:

Sommige dingen zijn belangrijk; 
andere niet.

Enkele dingen zijn blijvend, maar 
de meeste niet.5

Zusters, wat is voor u van belang? 
Wat is voor u van blijvende waarde? 

‘Wij hebben de plicht om alles wat 
God over Zichzelf heeft geopenbaard 
te leren.’ 3 Wij moeten beseffen dat God 
de Vader zijn Zoon, Jezus Christus, 
heeft opgedragen de aarde te schep-
pen zodat wij kunnen groeien. Dat 
onze hemelse Vader zijn Zoon voor ons 
heil heeft gegeven om aan de eisen van 
de gerechtigheid te voldoen. En dat 
de priesterschapsmacht van de Vader 
en de ware kerk van de Zoon met 

Neill F. Marriott
Tweede raadgeefster in het algemeen jongevrouwenpresidium

We moeten voortdurend onze 
kennis van en onze gehoor-
zaamheid aan onze hemelse 

Vader vergroten. Onze relatie met 
Hem is eeuwig. Wij zijn zijn geliefde 
kinderen, en dat verandert nooit.  
Hoe kunnen wij volmondig zijn uitno-
diging om nader tot Hem te komen, 
aanvaarden, zodat wij kunnen genie-
ten van de zegeningen die Hij ons in 
dit leven en in de toekomende wereld  
wil geven?

De Heer sprak tot het oude Israël en 
ook tot ons: ‘Met eeuwige liefde heb Ik 
u liefgehad, daarom heb Ik u getrok-
ken met goedertierenheid.’ 1 Sprekend 
alsof Hij de Vader was, zegt Hij ook tot 
ons: ‘U zult in Mij verblijven en Ik in 
u; daarom, wandel met Mij.’ 2 Hebben 
we voldoende vertrouwen in Hem om 
in Hem te verblijven en met Hem te 
wandelen?

Wij zijn op deze aarde om te leren 
en te groeien, en onze belangrijkste 
studie en groei vloeit voort uit onze 
verbondsbinding met onze hemelse 
Vader en Jezus Christus. Onze trouwe 
band met Hen brengt goddelijke ken-
nis, liefde, kracht en het vermogen om 
anderen te dienen voort.

In God verblijven  
en de kloof dichten
Door de macht van Christus kunnen we een liefdevolle band  
met de Vader en met elkaar smeden.
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Voor de Vader is het van blijvende 
waarde dat we over Hem leren, ons 
verootmoedigen en Hem door onze 
aardse ervaringen gehoorzamer wor-
den. Hij wil dat we ons egoïsme in 
dienstbetoon en onze angsten in geloof 
veranderen. Deze blijvende dingen 
kunnen ons danig op de proef stellen.

De Vader vraagt ons nu, met onze 
aardse beperkingen, om lief te hebben 
als dat moeilijk is, te dienen als ons dat 
niet uitkomt, en te vergeven waar dat 
veel van ons vergt. Hoe? Hoe doen we 
dat? We vragen oprecht om hulp van 
onze hemelse Vader, in de naam van 
zijn Zoon, en handelen op zijn manier, 
in plaats van hoogmoedig onze eigen 
wil door te drijven.

Ik herkende mijn hoogmoed toen 
president Ezra Taft Benson sprak over 
de reiniging van de binnenste schotel.6 
Ik vergeleek mezelf met een waterkan. 
Hoe kon ik het bezinksel van hoog-
moed uit mijn waterkan verwijderen? 
Jezelf eigenzinnig dwingen om nederig 
te zijn en jezelf opdragen om anderen 
lief te hebben, is onoprecht en opper-
vlakkig. Het werkt gewoon niet. Onze 
zonden en onze hoogmoed veroor-
zaken een breuk, of een kloof, tussen 
ons en de bron van alle liefde, onze 
hemelse Vader.

Alleen het zoenoffer van de Heiland 
kan ons van onze zonden reinigen en 
die kloof of bres dichten.

Wij willen door de armen van de 
liefde en leiding van onze hemelse 
Vader worden omringd. Daarom zet-
ten we zijn wil op de eerste plaats en 
smeken we met een gebroken hart dat 
Christus onze waterkan met stromen 
reinigend water zal vullen. Eerst komt 
het druppelsgewijs, maar als we zoe-
ken, vragen en gehoorzamen, komt het 
in overvloed. Dat levende water zal ons 
vullen, en als we tot de rand met zijn 
liefde zijn vervuld, kunnen we de kan 

van onze ziel uitgieten en de inhoud 
delen met anderen die dorsten naar 
genezing, hoop en samenhorigheid. Als 
onze binnenste kan rein wordt, begin-
nen onze aardse relaties te genezen.

We moeten onze persoonlijke plan-
nen opofferen om plaats te maken voor 
Gods eeuwige plannen. De Heiland, 
die uit naam van de Vader spreekt, 
vraagt ons: ‘Nader tot Mij en Ik zal tot 
u naderen’.7 Tot de Vader naderen, kan 
betekenen dat we meer waarheid te 
weten komen door in de Schriften te 
lezen, profetische raad op te volgen en 
ernaar te streven om meer volgens zijn 
wil te handelen.

Beseffen we dat Christus de macht 
heeft om ons een liefdevolle band 
met de Vader en met elkaar te laten 
smeden? Door de macht van de Heilige 
Geest verschaft Hij ons het nodige 
inzicht in onze relaties.

Een jeugdwerkleerkracht vertelde 
mij over een ervaring met zijn klas 
11- jarige jongens die een diepe indruk 
op hem had nagelaten. Eén van de 
jongens, die ik Jimmy zal noemen, was 
een dwarse eenling. Op zekere zondag 
kreeg de leerkracht het gevoel dat hij 
zijn les opzij moest leggen en Jimmy 
moest zeggen waarom hij van hem 
hield. Hij uitte zijn dankbaarheid voor 
en zijn geloof in deze jongen. Toen 
vroeg de leerkracht of de andere jon-
gens wilden zeggen wat ze leuk von-
den aan Jimmy. Eén voor één zeiden 
de klasgenoten waarom ze Jimmy zo 

bijzonder vonden, waarop de jongen 
het hoofd boog terwijl de tranen over 
zijn gezicht rolden. Deze leerkracht 
en zijn klas hadden een brug naar het 
eenzame hart van Jimmy gebouwd. 
Een oprechte uiting van eenvoudige 
liefde geeft hoop en een gevoel van 
waarde. Ik noem dit ‘de bres of de 
kloof dichten’.

Wellicht heeft ons leven in een 
liefdevolle voorsterfelijke wereld geleid 
tot een verlangen naar ware, duur-
zame liefde op aarde. God heeft ons 
zo geschapen dat we liefde kunnen 
geven en liefde kunnen krijgen, en we 
ervaren de grootste liefde als we een 
zijn met God. In het Boek van Mormon 
staat de volgende uitnodiging: ‘Wees 
met [God] verzoend door de verzoe-
ning van Christus’.8

Jesaja sprak over wie de wet van 
vasten trouw naleven en zo voor hun 
nageslacht iemand worden ‘die bres-
sen dichtmaakt’. Jesaja belooft hen dat 
zij ‘de verwoeste plaatsen van weleer 
[zullen] herbouwen’.9 Op soortgelijke 
wijze heeft de Heiland de bressen, 
of de afstand, tussen ons en onze 
hemelse Vader dichtgemaakt. Door 
zijn grote zoenoffer maakt Hij het voor 
ons mogelijk om deelgenoot van Gods 
liefdevolle kracht te zijn, waardoor we 
de ‘verwoeste plaatsen’ in ons eigen 
leven weer op kunnen bouwen. Als 
wij onze emotionele afstand tot elkaar 
willen verkleinen, moeten we Gods 
liefde aanvaarden en combineren met 
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het opofferen van onze natuurlijke, 
egoïstische en angstige neigingen.

Op een gedenkwaardige avond 
verschilden een familielid en ik van 
mening over een politiek vraagstuk. Ze 
liet geen spaander heel van mijn rede-
nering en zei ronduit dat ik ongelijk 
had terwijl iedereen het kon horen. Ik 
voelde me dom en onwetend, en waar-
schijnlijk was ik dat ook. Toen ik later 
die avond in gebed neerknielde, kon ik 
niet wachten om mijn hemelse Vader 
over dat lastige familielid te vertellen. 
Ik praatte maar door. Misschien stopte 
ik even met klagen zodat de Heilige 
Geest mijn aandacht kon trekken, want 
tot mijn verbazing hoorde ik mezelf 
zeggen: ‘U wilt waarschijnlijk dat ik 
van haar houd.’ Van haar houden? Ik 
bad verder en vroeg: ‘Hoe kan ik nu 
van haar houden? Ik vind haar niet 
eens leuk. Ik ben boos; ze heeft me 
gekwetst. Ik kan het niet.’

Maar toen kwam een andere 
gedachte in mij op, ongetwijfeld met 

de hulp van de Geest: ‘Maar U houdt 
van haar, hemelse Vader. Kunt U mij 
een deel van uw liefde voor haar 
geven, zodat ik ook van haar kan hou-
den?’ Mijn boosheid ebde weg, mijn 
hart verzachtte zich en ik begon anders 
naar haar te kijken. Ik begon haar 
werkelijke waarde in te zien, die onze 
hemelse Vader in haar ziet. In Jesaja 
staat: ‘de Heere [zal] de breuk van Zijn 
volk verbinden en de wond die het is 
toegebracht, zal genezen’.10

Sinds die tijd is de kloof tussen ons 
gelukkig gedicht. Maar zelfs als ze mijn 
ommezwaai niet had aanvaard, had 
ik in elk geval geleerd dat we met de 
hulp van onze hemelse Vader mensen 
kunnen liefhebben die we onuitstaan-
baar vonden, als we maar om zijn hulp 
smeken. De verzoening van de Heiland 
is een kanaal waarin de naastenliefde 
van onze hemelse Vader stroomt. We 
moeten ervoor kiezen om in die liefde 
te blijven als we naastenliefde voor 
iedereen willen voelen.

Als we ons hart aan de Vader en 
de Zoon geven, veranderen we onze 
wereld, ook al veranderen onze 
omstandigheden niet. We komen dich-
ter tot onze hemelse Vader en voelen 
dat Hij onze inspanningen om ware 
discipelen van Christus te worden, lief-
devol aanvaardt. Ons onderscheidings-
vermogen, zelfvertrouwen en geloof 
nemen toe.

Mormon leert ons dat we met alle 
kracht van ons hart om die liefde moe-
ten bidden. Dan zal ze ons geschonken 
worden door de bron, onze hemelse 
Vader.11 Dan kunnen we pas de kloof 
in onze aardse relaties dichten.

De oneindige liefde van onze Vader 
strekt zich naar ons uit en brengt ons 
terug naar zijn glorie en vreugde. Hij 
heeft zijn eniggeboren Zoon, Jezus 
Christus, gegeven om de brede kloof 
tussen ons en Hem te dichten. Hereni-
ging met onze Vader in de hemel is de 
kern van blijvende liefde en eeuwige 
zingeving. Wij moeten nu een band 
met Hem ontwikkelen om te leren wat 
echt belangrijk is, om lief te hebben 
zoals Hij liefheeft en om te groeien 
zodat we zoals Hij kunnen worden. Ik 
getuig dat onze trouwe band met onze 
hemelse Vader en de Heiland van eeu-
wig belang is voor Hen en voor ons. In 
de naam van Jezus Christus. Amen. ◼
NOTEN
 1. Jeremia 31:3.
 2. Mozes 6:34.
 3. Bruce R. McConkie, ‘The Mystery of 

Godliness’ (haardvuuravond aan de 
Brigham Young University, 6 januari 1985), 
1, speeches.byu.edu.

 4. Zie Bruce R. McConkie, ‘The Mystery of 
Godliness’, 4.

 5. Auteur onbekend
 6. Zie Ezra Taft Benson, ‘De reiniging van 

de binnenste schotel’, De Ster, september 
1986, 3–5.

 7. Leer en Verbonden 88:63.
 8. Jakob 4:11.
 9. Jesaja 58:12.
 10. Jesaja 30:26.
 11. Zie Moroni 7:48.
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en mijn omgeving en cultuur hadden 
me niet geleerd dat ik een waardevol 
individu was. Toen ik het evangelie 
leerde kennen en te weten kwam dat 
ik een dochter van mijn hemelse Vader 
was, veranderde dat mijn leven. Ik 
voelde mij plotseling zo bijzonder. God 
had mij en mijn ziel en mijn leven echt 
geschapen met een belangrijk doel.

‘Voordat ik het evangelie kende, 
probeerde ik anderen altijd te bewij-
zen dat ik bijzonder was. Maar toen ik 
achter de waarheid kwam, dat ik een 
dochter van God ben, hoefde ik niets 
meer te bewijzen. Ik wist dat ik bijzon-
der was. […] Denk nooit dat je niets 
waard bent.’

President Thomas S. Monson heeft 
deze rake woorden gesproken: ‘De 
waarde van de ziel is haar vermogen 
om aan God gelijk te worden.’ 1

Onlangs had ik het genoegen om 
een andere jongevrouw te ontmoeten 
die dat ook begrijpt. Ze heet Taiana. 
Ik ontmoette haar in het Primary 
Children’s Hospital in Salt Lake City. 
Toen Taiana in de middelbare school 
zat, werd bij haar kanker vastgesteld. 

goddelijke beginselen wat ze waard 
was. Haar waarde als een dochter van 
God werd haar door de Heilige Geest 
geopenbaard.

Dit zijn de zusjes Singh uit India. 
Helemaal rechts staat Renu, die als 
eerste van vijf zussen lid van de kerk 
werd. Ze vertelde:

‘Voordat ik de kerk begon te onder-
zoeken, vond ik mezelf niets speciaals. 
Ik was gewoon een deel van de massa, 

Joy D. Jones
Algemeen jeugdwerkpresidente

Toen ik op bezoek was in Sierra 
Leone (West- Afrika), nam ik deel 
aan een bijeenkomst die door een 

jeugdwerkleidster van de ring werd 
geleid. Mariama leidde met zoveel 
liefde, elegantie en zelfvertrouwen dat 
het leek alsof ze al lang lid van de kerk 
was. Maar Mariama was een nieuwe 
bekeerling.

Haar zusje was lid van de kerk 
geworden en had Mariama uitgenodigd 
om een les bij te wonen. Mariama was 
diep onder de indruk van de bood-
schap. De les ging over de wet van 
kuisheid. Ze vroeg of de zendelingen 
haar meer konden leren en al gauw 
kreeg ze een getuigenis van de profeet 
Joseph Smith. Ze liet zich in 2014 
dopen, en haar dochter is de afgelopen 
maand gedoopt. Merk op dat de twee 
fundamentele leringen die tot de beke-
ring van Mariama hadden geleid, de 
wet van kuisheid en de profeet Joseph 
Smith waren, twee elementen die de 
wereld vaak als onbelangrijk, ouder-
wets of te moeilijk beschouwt. Maar 
Mariama getuigde dat ze zich als een 
mot tot het licht voelde aangetrokken. 
Ze zei: ‘Toen ik het evangelie vond, 
vond ik mezelf.’ Ze ontdekte dankzij 

Van onschatbare 
waarde
We kunnen vaak genieten van de zoete influisteringen van de Heilige 
Geest die de waarheid van onze geestelijke waarde bevestigt.

Mariama, samen met haar dochter op de foto, 
werd zich haar waarde bewust na goddelijke 
beginselen te hebben ontdekt.

De kennis dat ze een dochter van God is,  
gaf Taiana de vrede en moed om haar tegen-
spoed het hoofd te bieden.
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Anderhalf jaar lang leverde ze een 
dappere strijd. Enkele weken geleden 
is ze overleden. Taiana was zo levens-
lustig en liefdevol. Ze had een aan-
stekelijke glimlach en stak vaak beide 
duimen omhoog. Toen anderen haar 
vroegen: ‘Waarom jij, Taiana?’, ant-
woordde ze: ‘Waarom ik niet?’ Taiana 
wilde meer lijken op haar Heiland die 
ze zo liefhad. Tijdens onze bezoekjes 
was het mij duidelijk dat Taiana haar 
goddelijke waarde begreep. Weten dat 
ze een dochter van God was, bracht 
haar gemoedsrust en de moed om haar 
overweldigende beproeving op een 
positieve manier het hoofd te bieden.

Mariama, Renu en Taiana leren ons 
dat de Geest voor ieder van ons onze 
goddelijke waarde zal bevestigen. Als 
u echt weet dat u een dochter van God 
bent, zal dat elk onderdeel van uw 
leven beïnvloeden en u elke dag inspi-
reren om mensen te helpen. President 
Spencer W. Kimball heeft deze prach-
tige woorden gesproken:

‘God is uw Vader. Hij houdt van u. 
Voor Hem en voor uw hemelse Moeder 
bent u van onschatbare waarde. […] U 

bent uniek. Enig in uw soort, gemaakt 
van eeuwige intelligentie die u recht op 
het eeuwige leven geeft.

‘Twijfel nooit aan uw waarde als 
individu. De hele bedoeling van het 
evangelieplan is ons een kans te 
bieden om ons hoogste potentieel 
te verwezenlijken, namelijk eeuwige 
vooruitgang en de kans op godschap.’ 2

Weet wel dat er een verschil is tus-
sen twee belangrijke woorden: waarde 
en waardigheid. Ze betekenen niet 
hetzelfde. Geestelijke waarde betekent 
dat we onszelf waarderen zoals onze 
hemelse Vader ons waardeert, niet 
zoals de wereld ons waardeert. Onze 
waarde werd bepaald voordat we naar 
deze aarde kwamen. ‘Gods liefde is 
eindeloos en voor eeuwig.’ 3

Waardigheid wordt echter door 
gehoorzaamheid verworven. Als we 
zondigen, vermindert onze waardig-
heid, maar niet onze waarde! Wij 
blijven ons bekeren en ernaar stre-
ven om meer op Jezus te gaan lijken 
terwijl onze waarde onaangetast blijft. 
President Brigham Young heeft gezegd: 
‘Zelfs de minste, de geringste geest die 

nu op aarde leeft […], is hele werelden 
waard.’ 4 Wat er ook gebeurt, we zijn 
altijd van waarde in de ogen van onze 
hemelse Vader.

Ondanks deze fantastische waarheid 
hebben velen onder ons af en toe met 
negatieve gedachten of gevoelens over 
onszelf te kampen. Ik bijvoorbeeld. 
We laten ons makkelijk vangen. Satan 
is de vader van alle leugen, vooral als 
hij ons beeld van onze goddelijke aard 
en ons goddelijk doel kan verdraaien. 
Onszelf kleineren helpt ons niet voor-
uit. Het houdt ons eerder tegen. We 
horen vaak: ‘Niemand kan je een slecht 
gevoel geven als je dat niet wilt.’ 5 We 
mogen onze eigen zwakheden niet met 
de talenten van een ander vergelijken. 
‘Vergelijken berooft je van vreugde.’ 6

De Heer belooft ons daarentegen 
dat Hij ons met zelfvertrouwen zal 
zegenen als wij deugdzame gedachten 
koesteren, zodat wij met zekerheid 
kunnen weten wie we werkelijk zijn. 
Meer dan ooit moeten we nu gehoor 
geven aan zijn woorden. ‘Laat deugd 
onophoudelijk uw gedachten sieren’, 
zei Hij. ‘Dan zal uw vertrouwen in de 
tegenwoordigheid van God sterk wor-
den; en […] de Heilige Geest zal uw 
constante metgezel zijn.’ 7

Joseph Smith heeft deze bijkomende 
openbaring van de Heer ontvangen: 
‘Hij die van God ontvangt, laat hem 
het beschouwen als van God; en laat 
hem zich verheugen dat hij door God 
waardig geacht wordt om te ontvan-
gen.’ 8 Dat vers legt uit dat we, als we 
de Geest voelen, herkennen dat wat we 
voelen van onze hemelse Vader komt. 
We erkennen Hem en prijzen Hem 
voor de zegeningen die Hij ons geeft. 
Dan verheugen we ons dat wij waardig 
geacht worden om te ontvangen.

Stel u voor dat u ’s ochtends in 
de Schriften leest en dat de Geest u 
zachtjes toefluistert dat u de waarheid 

Dankzij het evangelie leerde Renu Singh (uiterst rechts) wat haar waarde als dochter van God is. 
Zij was de eerste van vijf zussen die tot de kerk toetraden.
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aan het lezen bent. Herkent u de Geest 
en bent u blij dat u zijn liefde hebt 
gevoeld en dat u waardig bent om te 
ontvangen?

Moeders, stel u voor dat u naast uw 
4- jarig zoontje neerknielt om te bidden 
voor het slapengaan. Terwijl u luistert, 
krijgt u een gevoel. Een gevoel van 
warmte en vrede. Het duurt niet lang, 
maar u beseft dat u op dat moment 
waardig bent bevonden om te ont-
vangen. We maken grote geestelijke 
manifestaties zelden of nooit mee, maar 
we kunnen vaak genieten van de zoete 
influisteringen van de Heilige Geest 
die de waarheid van onze geestelijke 
waarde bevestigt.

De Heer sprak over het verband tus-
sen onze waarde en zijn grote zoenof-
fer. Hij zei:

‘Bedenkt dat de waarde van zielen 
groot is in de ogen van God;

want zie, de Heer, uw Verlosser, 
heeft de dood in het vlees ondergaan; 
aldus heeft Hij de pijn van alle men-
sen geleden, opdat alle mensen zich 
zouden kunnen bekeren en tot Hem 
komen.’ 9

Zusters, wat Hij voor ons heeft 
gedaan, creëerde ‘een band die blijft in 
eeuwigheid’.10 Hij zei: ‘En mijn Vader 
heeft Mij gezonden opdat Ik aan het 
kruis zou worden verhoogd; en opdat 
Ik, na aan het kruis te zijn verhoogd, 
alle mensen tot Mij zou kunnen 
trekken.’ 11

Ook koning Benjamin sprak over 
deze band met onze Heiland: ‘En zie, 
Hij zal verzoekingen ondergaan, en 
lichamelijke pijn, honger, dorst en 
vermoeidheid, ja, meer dan de mens 
verdragen kan zonder eraan te sterven; 
want zie, er komt bloed uit iedere porie, 
zo groot zal zijn smart zijn wegens de 
goddeloosheid en gruwelen van zijn 
volk.’ 12 Dat lijden en de gevolgen van 
dat lijden vervullen ons hart met liefde 

en dankbaarheid. Ouderling Paul E. 
Koelliker heeft gezegd: ‘Als we ons 
ontdoen van de afleidingen die ons 
omlaag naar de wereld trekken en Hem 
op basis van onze keuzevrijheid bewust 
zoeken, stellen we ons open voor een 
celestiale invloed die ons tot Hem doet 
naderen.’ 13 Als onze liefde voor de 
Heiland en voor alles wat Hij voor ons 
heeft gedaan, groter is dan de energie 
die we besteden aan zwakheden, twijfel 
en slechte gewoonten, zal Hij ons bij-
staan zodat we onze problemen kunnen 
overwinnen. Hij redt ons van onszelf.

Ik wil dit nog eens extra benadruk-
ken: als de invloed van de wereld ster-
ker is dan ons geloof en vertrouwen in 
de Heiland, dan heeft de wereld altijd 
de overhand. Als wij ervoor kiezen 
om negatieve gedachten te koesteren 
en onze waarde in twijfel te trekken 
in plaats van ons aan de Heiland vast 
te klampen, wordt het moeilijker om 
de ingevingen van de Heilige Geest 
te voelen.

Zusters, laat er geen verwarring 
bestaan over wie wij zijn! Geestelijke 
passiviteit is wellicht makkelijker dan 
ons geestelijk inspannen om onze 
goddelijke identiteit in gedachten te 
houden en te omarmen. Maar die luxe 

kunnen we ons in deze laatste dagen 
niet permitteren. Mogen wij als zusters 
‘getrouw in Christus [zijn]; en […] moge 
Christus [ons] verheffen, en mogen zijn 
lijden en dood, […] en zijn barmhartig-
heid en lankmoedigheid, en de hoop 
op zijn heerlijkheid en op het eeu-
wige leven, [ons] voor eeuwig bijblij-
ven’.14 Als de Heiland ons naar hoger 
gelegen gebied leidt, zien we niet 
alleen duidelijker wie wij zijn, maar zijn 
we ook dichter bij Hem dan we ooit 
hadden gedacht. In de heilige naam 
van Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Thomas S. Monson, ‘Onze heilige 

priesterschapsplicht’, Liahona, mei 2006, 55.
 2. Spencer W. Kimball, ‘Privileges and 
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 4. Brigham Young, ‘Remarks’, Deseret News, 
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En dan was er nog de derde zus. 
In tegenstelling tot haar verdrietige 
en haar boze zus, was zij … blij. Niet 
omdat ze slimmer of mooier of bekwa-
mer dan haar zussen was. Nee, zij werd 
soms ook door anderen gemeden. 
Soms maakten ze haar kleren of woor-
den belachelijk. Soms zeiden ze iets 
gemeens over haar. Maar zij liet zich 
daar niet overstuur door maken.

Deze zus zong graag. Het was niet 
altijd zuiver en de mensen lachten 
erom, maar dat hield haar niet tegen. 
‘Denk je dat ik vanwege andere men-
sen en hun mening stop met zingen?’, 
zei ze.

Het feit dat ze doorging met zingen 
maakte haar eerste zus verdrietig en 
haar tweede zus boos.

Er ging jaren voorbij en uiteindelijk 
kwam iedere zus aan het eind van haar 
leven hier op aarde.

De eerste zus, die keer op keer ont-
dekte dat er in dit leven geen gebrek 
aan teleurstelling was, stierf tenslotte 
verdrietig.

De tweede, die elke dag wel iets 
tegenkwam om zich over op te win-
den, stierf boos.

en interessant. Maar er was altijd wel 
iemand die grappiger, mooier, modieu-
zer of interessanter dan zij was.

Zij was nooit nummer één en dat 
kon ze niet hebben. Zo hoorde het niet 
te gaan in het leven!

Soms viel ze naar anderen uit. Het 
leek of ze zich altijd op het randje van 
een woedeaanval over het een of ander 
bevond.

Daar maakte ze zichzelf natuurlijk 
niet geliefder of populairder mee. 
Soms, in de stilte van de nacht, klemde 
ze haar tanden op elkaar, balde haar 
vuisten en dacht: het leven is oneerlijk!

President Dieter F. Uchtdorf
Tweede raadgever in het Eerste Presidium

Lieve zusters, lieve vriendinnen, 
de algemene conferentie met een 
wereldwijde bijeenkomst voor de 

zusters aanvangen is veelbetekenend 
en geweldig. Stel u eens voor: zusters 
van allerlei leeftijd, achtergrond, natio-
naliteit en taal in geloof en liefde voor 
de Heer Jezus Christus verenigd.

Toen we onlangs met onze geliefde 
profeet, president Thomas S. Monson, 
vergaderden, vertelde hij hoeveel hij 
van de Heer houdt. En ik weet dat pre-
sident Monson u heel dankbaar is voor 
uw liefde, uw gebeden en uw toewij-
ding aan de Heer.

Lang geleden woonden er in een 
ver land drie zussen.

De eerste zus was verdrietig. Niets 
van haar neus tot haar kin en van haar 
huid tot aan haar tenen vond ze hele-
maal goed. Als ze sprak, kwamen de 
woorden wat hakkelend. Dan lachten 
de mensen om haar. Als iemand kritiek 
op haar had of vergat haar voor een 
activiteit uit te nodigen, dan bloosde ze, 
ging weg en zocht een stil plekje. Daar 
zuchtte ze diep en vroeg zich af waarom 
haar leven zo kleurloos en saai was.

De tweede zus was boos. Zij zag 
zichzelf als heel slim, maar toch was 
er op school altijd wel iemand die 
betere resultaten had dan zij. Zij zag 
zichzelf als grappig, mooi, modieus 

Drie zussen
Wij zijn voor ons eigen discipelschap verantwoordelijk en dat heeft  
weinig tot niets te maken met hoe anderen ons behandelen.
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En de derde zong haar hele leven 
uit volle borst met een zelfverzekerde 
glimlach en stierf blij.

Natuurlijk is het leven nooit zo 
simpel. En mensen zijn nooit zo één-
dimensionaal als de drie zussen in het 
verhaaltje. Maar we kunnen zelfs van 
extreme voorbeelden zoals deze iets 
over onszelf leren. De meesten van 
ons herkennen misschien wel een deel 
van onszelf in één of twee zussen, of 
zelfs in alle drie. Laten we ze nader 
bekijken.

Het slachtoffer
De eerste zus zag zichzelf als een 

slachtoffer; als iemand met wie anderen 
handelden.1 Het leek alsof haar van alles 
overkwam wat haar ongelukkig maakte. 
Met die levenshouding gaf ze de con-
trole over haar gevoelens en gedrag uit 
handen. Als we dat doen worden we 
door iedere windvlaag van meningen 
heen en weer geslingerd. En in deze tijd 
waarin de sociale media zich voortdu-
rend aan ons opdringen, waait die wind 
met de kracht van een orkaan.

Lieve zusters, waarom zouden we 
ons geluk laten afhangen van een 
andere persoon, of van meerdere 

personen, die heel weinig om ons of 
ons geluk geven?

Als u merkt dat u zich zorgen maakt 
om wat anderen over u zeggen, dan 
schrijf ik u dit tegengif voor: bedenk wie 
u bent. Bedenk dat u tot het vorstenhuis 
van het koninkrijk der hemelen behoort 
en dat u dochters van hemelse Ouders 
bent, die in het heelal regeren.

U hebt het geestelijke DNA van 
God. U hebt unieke gaven die uit uw 
geestelijke schepping voortgekomen 
zijn en tijdens het immense tijds-
bestek van uw voorsterfelijk leven 
ontplooid zijn. U bent het kind van 
onze barmhartige, eeuwige Vader in 
de hemel, de Heer der heerscharen, 
Hij die het heelal schiep, die de wer-
velende sterren aan het uitgestrekte 
uitspansel van de ruimte plaatste 
en de planeten in hun aangewezen 
omloop zette.

Wij zijn in zijn handen.
Heel goede handen.
Liefhebbende handen.
Zorgzame handen.
En niets wat wie dan ook over u 

zegt, kan dat veranderen. Hun woor-
den zijn betekenisloos vergeleken bij 
wat God over u heeft gezegd.

U bent zijn dierbare kind.
Hij houdt van u.
Zelfs als u struikelt, zelfs als u zich 

van Hem afwendt, houdt God van u. 
Als u zich verdwaald, verlaten of verge-
ten voelt, vrees niet. De Goede Herder 
zal u vinden. Hij zal u op zijn schouders 
leggen. En Hij zal u naar huis dragen.2

Mijn lieve zusters, laat deze waar-
heden alstublieft tot diep in uw hart 
doordringen. Dan zult u merken dat er 
veel reden is om niet verdrietig te zijn, 
want u hebt een eeuwige bestemming.

Onze geliefde Heiland van de 
wereld heeft zijn leven gegeven zodat 
wij kunnen besluiten om die bestem-
ming te bereiken. Wij hebben zijn 
naam op ons genomen. Wij zijn zijn 
discipelen. Dankzij Hem kunnen wij 
onszelf in gewaden van eeuwige heer-
lijkheid kleden.

De hater
De tweede zus was boos op de 

wereld. Net zoals haar verdrietige zus 
was zij van mening dat de problemen 
in haar leven allemaal door iemand 
anders veroorzaakt werden. Ze gaf 
haar familie de schuld, haar vriendin-
nen, haar baas en collega’s, de politie, 
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de buren, kerkleiders, de huidige 
modetrends, zelfs de heftigheid van 
zonnevlammen en doodgewone pech. 
En ze ging tegen hen allemaal tekeer.

Ze zag zichzelf niet als slecht. Integen-
deel, ze vond dat ze slechts voor zichzelf 
opkwam. Alle anderen mensen hadden 
volgens haar zelfzuchtige, bekrompen en 
vijandige motieven. Zij daarentegen had 
goede motieven, namelijk rechtvaardig-
heid, integriteit en liefde.

Helaas komt de denkstijl van de 
boze zus maar al te veel voor. Dat was 
de uitkomst van een recent onderzoek 
waarin conflicten tussen concurre-
rende groepen werden bestudeerd. Als 
onderdeel van dat studieproject hielden 
de onderzoekers interviews met Pales-
tijnen en Israëli in het Midden- Oosten, 
en met republikeinen en democraten in 
de Verenigde Staten. Zij ontdekten dat 
‘iedere partij dacht dat hun eigen groep 
meer door liefde dan door haat werd 
gedreven. Maar op de vraag waarom 
de concurrerende partij bij het conflict 
betrokken [was], noemden [zij] haat de 
drijfveer van [de andere] groep.’ 3

Met andere woorden, iedere groep 
zag zichzelf als ‘de goeden’: eerlijk, 
vriendelijk en oprecht. Maar zij zagen 
hun rivalen als ‘de slechten’: onwetend, 
oneerlijk en zelfs kwaadaardig.

In het jaar dat ik geboren werd, 
was de wereld in een vreselijke oorlog 
verwikkeld die hartverscheurend 
zielenleed en overweldigend verdriet 
veroorzaakte. Die oorlog was door 
mensen van mijn volk in gang gezet; 
mensen die bepaalde groepen als 
kwaadaardig bestempelden en anderen 
aanmoedigden om hen te haten.

Ze legden hen die ze niet mochten 
het zwijgen op. Ze beschaamden hen 
en stelden hen voor als demonen. Ze 
beschouwden hen als minderwaardig, 
zelfs minder dan menselijk. En als je 
een groep mensen eenmaal neerhaalt, 

dan wordt het makkelijker om je 
gewelddadige woorden en gedrag 
tegen hen goed te praten.

Wij huiveren bij de gedachte aan 
wat er in het Duitsland van de 20e 
eeuw plaatsvond.

Als iemand ons tegenspreekt of het 
niet met ons eens is, dan is het ver-
leidelijk om aan te nemen dat er met 
hem of haar iets mis is. En vervolgens 
is het maar een kleine stap om slechte 
motieven aan hun woorden en daden 
toe te dichten.

Natuurlijk moeten we altijd voor het 
goede opkomen. Er zijn zelfs situaties 
waarin we onze stem duidelijk moeten 
laten horen. Maar als we dat met boos-
heid of haat in ons hart doen, als we 
naar anderen uithalen om ze te kwet-
sen, beschamen of het zwijgen op te 
leggen, dan is er een grote kans dat dit 
niet uit rechtschapenheid voortkomt.

Wat onderwees de Heiland?
‘Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; 

zegen hen die u vervloeken; doe goed 
aan hen die u haten; en bid voor hen 
die u beledigen en u vervolgen;

‘zodat u kinderen zult zijn van uw 
Vader, Die in de hemelen is.’ 4

Dat is de manier van de Heiland. 
Het is de eerste stap naar het afbreken 

van blokkades die zoveel boosheid, 
haat, verdeeldheid en geweld in de 
wereld teweegbrengen.

‘Ja’, kunt u zeggen, ‘ik wil mijn vijan-
den wel liefhebben, maar alleen als zij 
dat ook doen.’

Maar dat maakt niet uit, nietwaar? 
Wij zijn voor ons eigen discipelschap 
verantwoordelijk en dat heeft weinig 
tot niets te maken met hoe anderen ons 
behandelen. Uiteraard hopen we dat 
zij dan ook begripvol en liefdevol zijn, 
maar onze liefde voor hen is onafhan-
kelijk van hun gevoelens voor ons.

Als wij ons best doen om onze 
vijanden lief te hebben, zal dat hun 
hart misschien verzachten en hen ten 
goede beïnvloeden. En misschien ook 
niet. Maar dat verandert niets aan onze 
belofte om Jezus Christus te volgen.

Daarom zullen wij als lid van de 
Kerk van Jezus Christus onze vijanden 
liefhebben.

We zullen boosheid en haat 
overwinnen.

We zullen ons hart met liefde voor 
al Gods kinderen vullen.

We zullen ons best doen om 
anderen tot zegen te zijn en te dienen, 
zelfs ‘hen die [ons] beledigen en [ons] 
vervolgen.’ 5
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De authentieke discipel
De derde zus stelt de authentieke 

discipel van Jezus Christus voor. Zij 
deed iets wat vaak heel moeilijk is: 
zij vertrouwde zelfs op God toen ze 
bespot werd en het moeilijk had. Op 
de een of andere manier bleef ze gelo-
ven en hopen ondanks minachting en 
cynische uitlatingen. Zij leefde blijmoe-
dig, niet omdat haar omstandigheden 
blijmoedig waren, maar omdat zij 
blijmoedig was.

Niemand bereikt het eindpunt van 
deze levensreis zonder tegenstand. 
Als er zoveel is wat ons probeert af te 
leiden, hoe kunnen we onze blik dan 
gericht houden op het heerlijke geluk 
dat de getrouwen is beloofd?

Het antwoord op die vraag ligt naar 
mijn idee besloten in een droom die een 
profeet duizenden jaren geleden had. 
Die profeet heette Lehi en zijn droom 
staat in het prachtige Boek van Mormon.

In zijn droom zag Lehi een uitge-
strekte vlakte en op die vlakte stond 
een wonderbaarlijke boom die onbe-
schrijflijk mooi was. Hij zag ook grote 
groepen mensen die op weg naar de 
boom waren. Ze wilden haar heer-
lijke vrucht proeven. Ze meenden en 
vertrouwden erop dat die vrucht hun 
veel geluk en blijvende gemoedsrust 
zou geven.

Er was ook een smal pad dat naar 
die boom leidde. Naast het pad was 
een ijzeren roede, een steunpunt om 
op het pad te blijven. Maar er was 
ook een donkere mist die hun zicht 
op het pad en de boom belemmerde. 
En gevaarlijker misschien nog was het 
geluid van gelach en spotternij dat uit 
een groot en ruim gebouw daar in de 
buurt afkomstig was. Erg genoeg bracht 
die spotternij sommige mensen die de 
boom bereikt en van haar heerlijke 
vruchten gegeten hadden ertoe, dat ze 
zich schaamden en afdwaalden.6

Misschien gingen ze twijfelen of de 
boom wel zo mooi was als ze eerst 
gedacht hadden. Misschien gingen 
ze twijfelen aan de realiteit van hun 
ervaring.

Misschien dachten ze dat hun leven 
makkelijker zou zijn, als ze zich van de 
boom afwendden. Misschien wilden 
ze niet meer bespot en uitgelachen 
worden.

En het leek of de mensen die hen 
bespotten heel gelukkig waren en veel 
plezier hadden. Dus als ze de boom 
verlieten, werden ze misschien in de 
kudde van het grote, ruime gebouw 
verwelkomd en toegejuicht wegens 
hun verstandige keuze, intelligentie en 
wereldwijsheid.

Blijf op het pad
Lieve zusters, lieve vriendinnen, 

als u het moeilijk vindt om de ijzeren 
roede vast te houden en vastberaden 
op uw heil af te gaan; als het gelach en 
de spotternij van anderen die erg zelf-
verzekerd lijken u doen twijfelen; als 
u in de war bent door onbeantwoorde 
vragen of leerstellingen die u nog niet 
begrijpt; als u door teleurstellingen 
verdrietig bent, dan spoor ik u aan om 
aan Lehi’s droom te denken.

Blijf op het pad!
Laat de roede van ijzer, het woord 

van God, nooit los.

En als iemand u in verlegenheid 
probeert te brengen omdat u aan de 
liefde van God deelhebt, schenk daar 
dan geen aandacht aan.

Vergeet nooit dat u een kind van 
God bent. Hij heeft rijke zegenin-
gen voor u in petto. Als u zijn wil 
leert doen, zult u eens weer bij Hem 
wonen! 7

De beloften van lof en acceptatie 
van de wereld zijn onbetrouwbaar, 
onoprecht, en uiteindelijk bieden ze 
geen voldoening. Gods beloften staan 
vast, zijn betrouwbaar en vol vreugde, 
nu en voor altijd.

Ik nodig u uit om godsdienst en 
geloof vanuit een hoger perspectief 
te bezien. Niets wat het grote, ruimte 
gebouw biedt, is vergelijkbaar met de 
vruchten die we plukken als we het 
evangelie van Jezus Christus naleven.

Dat is ‘wat geen oog heeft gezien 
en geen oor heeft gehoord en in geen 
mensenhart is opgekomen, dat is wat 
God bereid heeft voor hen die Hem 
liefhebben.’ 8

Ik heb ontdekt dat het pad van dis-
cipelschap in het evangelie van Jezus 
Christus de weg naar blijdschap is. Die 
weg leidt naar veiligheid en gemoeds-
rust. Dat is de weg naar waarheid.

Ik getuig dat u dat door de gave en 
de macht van de Heilige Geest zelf te 
weten kunt komen.
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En als u het pad zwaar vindt, hoop 
ik dat u steun en kracht zult vinden 
in de prachtige organisaties van de 
kerk: het jeugdwerk, de jongevrouwen 
en de zustershulpvereniging. Dat zijn 
oplaadpunten op het pad waar u uw 
vertrouwen en geloof voor het vervolg 
van uw reis kunt hernieuwen. Zij zijn 
een veilig thuis waar u zich op uw 
gemak kunt voelen en bemoediging 
van uw zusters en medediscipelen 
kunt ontvangen.

De dingen die je in het jeugdwerk 
leert, bereiden je voor op het leren van 
meer waarheid in de jongevrouwenklas-
sen. Het pad van discipelschap waarop 
je in je jongevrouwenklassen wandelt, 
leidt tot de fijne zusterschap in de ZHV. 
Met ieder stap krijgt u meer kansen om 
uw liefde voor anderen door daden 
van geloof, mededogen, naastenliefde, 
deugd en dienstverlening te tonen.

Dat pad van discipelschap leidt tot 
onuitsprekelijk geluk en de ontplooiing 
van uw goddelijke aard.

Het zal niet makkelijk zijn. Het zal 
alles van u vergen: al uw intelligentie, 
creativiteit, geloof, integriteit, kracht, 
vastberadenheid en liefde. Maar op een 
dag kijkt u terug op uw werk en dan 
zult u heel dankbaar zijn dat u sterk 
bent gebleven, dat u niet van het pad 
bent afgeweken, dat u geloof had.

Ga voort
Er zijn misschien veel zaken in het 

leven die u niet onder controle hebt. 
Maar uiteindelijk hebt u de macht om 
uw bestemming en een groot deel van 
uw ervaringen onderweg te kiezen. Niet 
wat u allemaal kan is bepalend; het zijn 
uw keuzes die het verschil maken.9

Laat niet toe dat uw omstandighe-
den u verdrietig maken.

Laat niet toe dat ze u boos maken.
U mag u verblijden omdat u een 

dochter van God bent. U mag vreugde 

en geluk in de barmhartigheid van 
God en de liefde van Jezus Christus 
vinden.

U mag blij zijn.
Ik spoor u aan om uw hart met 

dankbaarheid voor de overvloedige, 
eindeloze goedheid van God te vullen. 
Geliefde zusters, u kunt het! Ik bid 
met heel mijn hart dat u zult besluiten 
om naar de boom des levens voort te 
gaan. Ik bid dat u zult besluiten om 
uw stem te laten horen en van uw 
leven een prachtige symfonie van lof 
te maken. Dat u zich mag verheugen 
in de liefde van God en in de won-
deren die zijn kerk en het evangelie 
van Jezus Christus de wereld kunnen 
schenken.

Het lied van waar discipelschap 
klinkt sommigen misschien niet zuiver 
of zelfs wat te hard in de oren. Dat is 
altijd al zo geweest.

Maar voor onze hemelse Vader en 
voor hen die Hem liefhebben en eren, 
is ’t het lieflijkste, mooiste lied; het 
verheven, louterende lied van verlos-
sende liefde en dienstbetoon aan God 
en onze medemens.10

Ik geef u mijn zegen als een apostel 
van de Heer dat u de kracht en moed 
zult vinden om als dochter van God 
tot bloei te komen, terwijl u iedere dag 
blijmoedig op het heerlijke pad van 

discipelschap wandelt. In de heilige 
naam van Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Zie 2 Nephi 2:14, 26.
 2. Zie Lukas 15:4–6.
 3. Boston College, ‘Study Finds Intractable 

Conflicts Stem from Misunderstanding of 
Motivation’, Science Daily, 4 november 
2014, sciencedaily.com.

 4. Mattheüs 5:44–45.
 5. Mattheüs 5:44.
 6. Zie 1 Nephi 8.
 7. Zie ‘Ik ben een kind van God’ 

(Kinderliedjes, 2–3).
 8. 1 Korinthe 2:9.
 9. Zie ‘The Most Inspirational Book Quotes of 

All Time’, pegasuspublishers.com/blog.
 10. Zie Alma 5:26.
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Wetenschappers die dit fascinerende 
gedrag bestuderen, vragen zich af: hoe 
weten ze waar ze heen moeten? En: 
hoe leert elke volgende generatie dit 
gedrag aan?

Als ik over dat fenomenale instinct 
bij dieren lees, vraag ik me ook af of 
mensen niet eenzelfde drang of ver-
langen – een soort innerlijke kompas – 
naar hun hemelse huis hebben.

Ik geloof dat iedere man, iedere 
vrouw en ieder kind op enig moment 
in zijn of haar leven de roep vanuit de 
hemel gevoeld heeft. Diep in ons schuilt 
het verlangen om ergens door de sluier 
heen onze hemelse Ouders te omhelzen 
die we eens kenden en koesterden.

Sommigen onderdrukken dat 
verlangen misschien en verdoven 
hun ziel voor die roep. Maar wie dat 
licht in zichzelf niet uitdoven, kunnen 
een ongelofelijke tocht ondernemen 
– een wonderlijke trektocht naar 
hemelse oorden.

God roept u
De sublieme boodschap van De 

Kerk van Jezus Christus van de Heili-
gen der Laatste Dagen is dat God onze 

Bobbie is niet het enige dier dat de 
geleerden voor een raadsel plaatste 
met een verbluffend richtingsgevoel en 
instinct naar huis. Sommige monarch-
vlinderpopulaties trekken elk jaar 4800 
kilometer naar oorden waar ze beter 
kunnen overleven. Lederschildpadden 
steken de Stille Oceaan van Indonesië 
naar de kust van Californië over. Bult-
rugwalvissen zwemmen van de koude 
wateren bij de Noord- en Zuidpool naar 
de evenaar en terug. Misschien nog 
ongelofelijker: de noordse stern vliegt 
elk jaar van de poolcirkel naar Antarc-
tica en terug, zo’n 97.000 kilometer.

President Dieter F. Uchtdorf
Tweede raadgever in het Eerste Presidium

We spraken onlangs met presi-
dent Thomas S. Monson. Hij 
uitte toen plechtig en met een 

stralend gezicht hoezeer hij de Heer 
liefheeft en dat hij weet dat de Heer 
hem liefheeft. Geliefde broeders en 
zusters, ik weet dat president Monson 
heel dankbaar is voor uw liefde, uw 
gebeden en uw toewijding aan de Heer 
en zijn geweldige evangelie.

Bobbie de wonderhond
Een kleine eeuw geleden was een 

gezin uit Oregon (VS) op vakantie in 
Indiana (VS) – ruim 3200 kilometer van 
huis – toen hun geliefde hond, Bobbie, 
zoekraakte. Het gezin zocht koortsach-
tig naar de hond, maar zonder resul-
taat. Bobbie was nergens te vinden.

Ze keerden met pijn in het hart naar 
huis terug. Ze raakten met elke kilo-
meter verder van hun geliefde huisdier 
verwijderd.

Zes maanden later stond het gezin 
perplex toen ze Bobbie bij hen aan de 
deur in Oregon aantroffen. ‘Uitgemer-
geld, vuil, de pootjes tot op het bot 
versleten – [hij] leek de hele afstand 
[…] helemaal zelf te hebben gelopen.’ 1 
Bobbies verhaal sprak tot de verbeel-
ding van mensen in de hele Verenigde 
Staten. Hij werd bekend als Bobbie de 
wonderhond.

Zaterdagmorgenbijeenkomst | 30 september 2017

Verlangen naar huis
Keer uw ziel naar het licht. Begin uw eigen wonderbare tocht naar  
huis. Dan zal uw leven er beter, gelukkiger en zinvoller op worden.
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Vader is: Hij geeft om ons en er is een 
weg terug naar Hem.

God roept u.
God kent al uw gedachten, uw ver-

driet en uw grootste hoop. God weet 
van de vele keren dat u Hem gezocht 
hebt. De vele keren dat u grenzeloze 
vreugde hebt gevoeld. De vele keren 
dat u in eenzaamheid gehuild hebt. 
De vele keren dat u zich hulpeloos, 
verward of boos gevoeld hebt.

Maar wat uw achtergrond ook is – 
of u nu gewankeld of gefaald hebt of u 
zich gebroken, verbitterd, verraden of 
verslagen voelt – weet dat u niet alleen 
bent. God roept u nog steeds.

De Heiland strekt zijn hand naar u 
uit. En, net zoals Hij lang geleden tot 
die vissers aan de oever van de Zee 
van Galilea sprak, zegt Hij met onein-
dige liefde tot u: ‘Kom, [volg] Mij.’ 2

Als u Hem wilt horen, zal Hij van-
daag nog tot u spreken.

Wanneer u het pad van het discipel-
schap betreedt – wanneer u koers zet 
naar onze hemelse Vader – verzekert 
iets in u dat u de roep van de Heiland 
hebt gehoord en uw hart op het licht 
hebt afgestemd. Daardoor weet u dat 

u op het juiste pad en onderweg naar 
huis bent.

Vanaf het begin hebben Gods 
profeten er bij de mensen in hun tijd 
op aangedrongen om ‘de stem van de 
Heere, uw God, gehoorzaam [te zijn,] 
Zijn geboden en Zijn verordeningen 
[…] in acht te nemen; [en u] met heel 
uw hart en met heel uw ziel [tot Hem 
te keren].’ 3

In de Schriften staan duizenden 
redenen waarom we dat zouden moe-
ten doen.

Ik wil vandaag twee redenen 
noemen waarom we ons tot de Heer 
moeten keren.

Ten eerste, uw leven gaat erop 
vooruit.

Ten tweede, God zal u gebruiken 
om het leven van anderen beter te 
maken.

Uw leven gaat erop vooruit
Ik getuig dat ons leven, als we die 

ongelofelijke tocht terug naar God 
beginnen of vervolgen, erop vooruit 
zal gaan.

Dat betekent niet dat we geen 
smart meer zullen kennen. We ken-
nen allemaal wel trouwe volgelingen 
van Christus die ellende en onrecht 
meemaken – Jezus Christus zelf leed 
meer dan wie ook. Net zoals God 
de ‘zon [laat] opgaan over slechte en 
goede mensen’, laat Hij rechtvaardigen 
en onrechtvaardigen door tegenspoed 
beproefd worden.4 Soms lijkt ons leven 
juist wel moeilijker omdat we naar ons 
geloof proberen te leven.

Nee, de Heiland volgen neemt niet 
al uw beproevingen weg. Het neemt 
wél de barrières weg tussen u en de 
hulp die uw hemelse Vader u wil 
geven. God zal met u zijn. Hij zal uw 
stappen leiden. Hij zal naast u wande-
len en u zelfs dragen als uw nood het 
hoogst is.

U zult de sublieme vruchten van de 
Geest ervaren: ‘liefde, blijdschap, vrede, 
geduld, vriendelijkheid, goedheid [en] 
geloof.’ 5

Deze geestelijke vruchten komen 
niet uit materiële voorspoed, succes of 
puur geluk voort. Ze komen tot ons als 
we de Heiland volgen en kunnen zelfs 
te midden van de donkerste stormen 
ons deel zijn.

De brandende pijlen en beroeringen 
van het aardse leven kunnen dreigen 
en angst aanjagen, maar wie hun hart 
tot God neigen, worden met zijn vrede 
omhuld. Hun vreugde zal niet afne-
men. Ze zullen niet verlaten of verge-
ten worden.

‘Vertrouw op de Heere met heel je 
hart,’ staat er in de Schriften, ‘en steun 
op je eigen inzicht niet. Ken Hem 
in al je wegen, dan zal Híj je paden 
rechtmaken.’ 6

Wie aan de innerlijke roep gehoor 
geven en God zoeken, wie bidden, 
geloven en het pad bewandelen dat 
de Heiland heeft gebaand – ook al 
struikelen zij soms op dat pad – krijgen 
de troostrijke verzekering: ‘Alle dingen 
zullen voor uw welzijn samenwerken.’ 7

Want God ‘geeft de vermoeide 
kracht en Hij vermeerdert de sterkte 
van wie geen krachten heeft.’ 8

‘Want al valt een rechtvaardige 
zevenmaal, hij staat weer op.’ 9

En de Heer vraagt in zijn goedheid:
Wilt u blijvende vreugde ervaren?
Verlangt u naar de vrede in uw hart 

die alle begrip te boven gaat?’ 10

Keer uw ziel dan naar het licht.
Begin uw eigen wonderbare tocht 

naar huis.
Dan zal uw leven er beter, gelukki-

ger en zinvoller op worden.

God zal u gebruiken
U komt er al snel op uw tocht terug 

naar uw hemelse Vader achter dat het op 
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deze tocht niet alleen om uzelf gaat. Nee, 
dit pad voert er onvermijdelijk toe dat u 
een zegen voor Gods andere kinderen 
– uw broeders en zusters – kunt zijn. En 
het interessante aan de tocht is dat u, 
terwijl u God dient en uw medemensen 
hulp en bijstand biedt, grote vooruitgang 
bij uzelf bespeurt, op manieren die u zich 
amper voor kunt stellen.

Misschien vindt u zichzelf niet erg 
nuttig; misschien vindt u zichzelf geen 
zegen voor een ander. We zien vaak 
alleen de beperkingen en gebreken 
bij onszelf. We vinden misschien dat 
we ‘meer’ van iets moeten zijn voordat 
God ons kan gebruiken – intelligenter, 
rijker, charismatischer, getalenteer-
der, geestelijker. Zegeningen komen 
niet zozeer vanwege uw capaciteiten 
maar vanwege uw keuzes. En de God 
van het heelal werkt in en door u. Hij 
maakt uw bescheiden inspanningen 
voor zijn doeleinden groot.

Zijn werk heeft altijd vooruitgang 
geboekt op basis van dit belangrijke 
beginsel: ‘Uit het kleine komt het grote 
voort.’ 11

De apostel Paulus schreef aan de 
heiligen in Korinthe dat er onder hen, 
naar wereldse maatstaven, niet velen 
wijs zouden worden geacht. Maar dat 
maakte niet uit, want ‘het zwakke van 
de wereld heeft God uitverkoren om 
het sterke te beschamen.’ 12

De geschiedenis van Gods werk 
telt talloze mensen die zichzelf onbe-
kwaam achtten. Maar ze dienden nede-
rig, en vertrouwden op de genade van 
God en zijn belofte: ‘Hun arm zal mijn 
arm zijn, en Ik zal hun schild […] zijn; 
[…] en zij zullen manhaftig voor Mij 
strijden; en […] Ik [zal] hen bewaren.’ 13

Deze afgelopen zomer bezochten 
we met ons gezin enkele plekken uit 
de kerkgeschiedenis in het oosten van 
de Verenigde Staten. We beleefden 
de geschiedenis van die tijd op een 

bijzondere wijze opnieuw. Mensen 
over wie ik veel gelezen had – mensen 
zoals Martin Harris, Oliver Cowdery 
en Thomas B. Marsh – kwamen als 
het ware voor me tot leven. We liepen 
waar zij gelopen hadden en overpeins-
den hun opofferingen om het konink-
rijk van God op te bouwen.

Ze hadden vele goede eigenschap-
pen waardoor ze aanzienlijk aan de 
herstelling van de kerk van Jezus 
Christus konden bijdragen. Maar ze 
waren ook menselijk, zwak en feilbaar 
– net zoals u en ik. Sommigen waren 
het met de profeet Joseph Smith oneens 
en vielen van de kerk weg. Later onder-
vonden velen van hen een verandering 
van hart. Ze verootmoedigden zich en 

zochten de omgang met de heiligen 
weer op.

We hebben misschien de neiging 
om die broeders, en andere leden zoals 
zij, te veroordelen. We zeggen mis-
schien: ‘Ik zou de profeet Joseph nooit 
in de steek hebben gelaten.’

Dat kan best zo zijn, maar we weten 
niet precies hoe het was om in die tijd 
en onder die omstandigheden te leven. 
Nee, zij waren niet volmaakt. Maar is 
het niet bemoedigend om te weten dat 
God ze toch kon gebruiken? Hij kende 
hun sterke en zwakke kanten. Hij 
stelde ze in de uitzonderlijke gelegen-
heid om een vers of een melodie aan 
het glorieuze loflied van de herstelling 
bij te dragen.
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Is het niet bemoedigend om te 
weten dat Hij ons, ook al zijn wij onvol-
maakt, in zijn goedheid en genade voor 
zijn doeleinden zal gebruiken als ons 
hart tot God gewend is?

Wie God en hun medemensen 
liefhebben en dienen, en nederig en 
actief aan zijn werk deelnemen, zullen 
wonderbare dingen in hun leven en dat 
van hun dierbaren zien gebeuren.

Deuren die gesloten leken, zullen 
opengaan.

Engelen zullen voor hen uitgaan en 
de weg bereiden.

Wat uw positie in uw gemeenschap 
of in de kerk ook is, God zal u gebrui-
ken, als u daartoe bereid bent. Hij zal 
uw rechtschapen verlangens grootma-
ken en de liefdevolle daden die u zaait 
in een overvloedige oogst van goed-
heid laten uitmonden.

We komen er niet op de automatische piloot
Wij zijn stuk voor stuk ‘vreemdelin-

gen en bijwoners’ 14 in deze wereld. In 
vele opzichten zijn we ver van huis. 
Maar dat betekent niet dat we ons ver-
loren of alleen hoeven te voelen.

Onze geliefde Vader in de hemel 
heeft ons het licht van Christus gege-
ven. En diep in ieder van ons wekt een 

hemelse aansporing ons op om onze 
ogen en ons hart naar Hem te keren 
terwijl wij de trektocht terug naar onze 
celestiale woning maken.

We moeten er moeite voor doen. U 
komt er niet zonder van Hem te willen 
leren, zijn aanwijzingen te begrijpen, 
die oprecht toe te passen en de ene 
voet voor de andere te zetten.

Nee, het leven is geen zelfrijdende 
auto. Het is geen vliegtuig op de auto-
matische piloot.

U kunt niet op de wateren van het 
leven ronddobberen en ervan uitgaan 
dat de stroom u daarheen voert waar u 
eens hoopt aan te komen. Het discipel-
schap vereist onze bereidheid om zo 
nodig tegen de stroom in te zwemmen.

Niemand anders is verantwoordelijk 
voor uw eigen tocht. De Heiland zal 
u helpen en de weg voor u bereiden, 
maar het vaste voornemen om Hem te 
volgen en zijn geboden te onderhou-
den moet van u komen. Dat is alleen 
úw taak, alleen úw voorrecht.

Dit is uw grote avontuur.
Geef alstublieft gehoor aan de roep 

van uw Heiland.
Volg Hem.
De Heer heeft De Kerk van Jezus 

Christus van de Heiligen der Laatste 

Dagen opgericht om u te helpen bij 
dit vaste voornemen om God en uw 
medemensen te dienen. Het doel ervan 
is bemoedigen, onderrichten, opbeuren 
en inspireren. Er liggen kansen om com-
passie aan de dag te leggen, anderen 
de hand te reiken, en heilige verbonden 
te hernieuwen en na te komen in deze 
geweldige kerk. Daardoor gaan uw 
leven, uw huis en haard, uw gemeen-
schap en uw land, erop vooruit.

Kom, voeg u bij ons en vertrouw op 
de Heer. Zet uw talenten in voor zijn 
wonderbare werk. Bied hulp, bemoedi-
ging, genezing en steun aan allen die het 
verlangen naar onze verheven woning 
willen voelen en in daden omzetten. 
Laten we deze glorieuze trektocht naar 
hemelse oorden samen maken.

Het evangelie is een sublieme bood-
schap van hoop, geluk en vreugde. Het 
is onze weg naar huis.

Als we het evangelie in geloof en 
daad omarmen, elke dag en elk uur, 
komen we steeds iets dichter tot God. 
Ons leven gaat erop vooruit. De Heer 
zal opmerkelijke manieren vinden om 
ons te gebruiken. We zullen mensen 
om ons heen tot zegen zijn en zijn 
eeuwige doeleinden tot stand brengen. 
Daarvan getuig ik. En ik geef u mijn 
zegen, in de heilige naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Zie Susan Stelljes, ‘Bobbie the Wonder 

Dog’, The Oregon Encyclopedia, 
oregonencyclopedia.org.

 2. Zie Mattheüs 4:19; Lukas 18:22.
 3. Deuteronomium 30:10.
 4. Mattheüs 5:45.
 5. Galaten 5:22.
 6. Spreuken 3:5–6.
 7. Leer en Verbonden 90:24.
 8. Jesaja 40:29.
 9. Spreuken 24:16.
 10. Zie Filippenzen 4:7.
 11. Leer en Verbonden 64:33.
 12. 1 Korinthe 1:27.
 13. Leer en Verbonden 35:14.
 14. Hebreeën 11:13; 1 Petrus 2:11.
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sturen sms’jes en twitterberichten in 
plaats van iemand aan te kijken en te 
glimlachen. Persoonlijke gesprekken 
zijn zelfs nog zeldzamer geworden. 
We zijn vaak meer bekommerd om 
ons aantal volgers en likes dan dat we 
een arm om een vriend heen slaan 
en liefde, bezorgdheid en oprechte 
interesse tonen. Moderne technologie is 
een geweldig middel om de boodschap 
van het evangelie van Jezus Christus te 
verspreiden en contact met familieleden 
en vrienden te onderhouden, maar als 
we niet voorzichtig met onze apparaten 
omspringen, kunnen we zelfzuchtig 
worden en vergeten dat dienstbetoon 
de kern van het evangelie is.

Tieners en jongvolwassenen, ik 
houd enorm veel van jullie en ik geloof 
in jullie. Ik heb gezien en gevoeld dat 
jullie willen dienen en iets goeds in 
de wereld tot stand willen brengen. Ik 
geloof dat de meeste leden dienstbe-
toon als de kern van hun verbonden 
en discipelschap beschouwen. Ik denk 
echter dat we soms ook mooie kansen 
om te dienen missen, doordat we 
afgeleid zijn of doordat we met grootse 
plannen de wereld willen veranderen. 
Daardoor zien we niet dat de drin-
gendste behoeften waarin wij kunnen 
voorzien, zich in ons gezin, bij onze 
vrienden, in onze wijk en onze omge-
ving voordoen. We worden geraakt 
door het lijden en de nood van mensen 
aan de andere kant van de wereld, 
maar we zijn blind voor een klasgenoot 
die behoefte aan vriendschap heeft.

Zuster Linda K. Burton vertelde over 
een ZHV-presidente van een ring die 
in de jaren negentig met een groep 
mensen quilts inzamelde voor mensen 
in nood. ‘Met haar dochter reed zij met 
een vrachtauto vol quilts van Londen 
naar Kosovo. Op de terugreis kreeg ze 
een onmiskenbare geestelijke ingeving 
die haar diep raakte. Die ingeving was: 

Heiland ons zegt dat als we ons niet 
verliezen in dienstbaarheid aan andere 
mensen, ons eigen leven nauwelijks zin 
heeft. Zij die alleen maar voor zichzelf 
leven, zullen uiteindelijk verschrom-
pelen en in figuurlijke zin hun leven 
verliezen, terwijl anderen die zichzelf 
verliezen in dienstbaarheid aan ande-
ren groeien en bloeien – en in feite 
hun leven redden.’ 2

We leven in een wereld waar we 
langzaamaan meer aandacht besteden 
aan het kleine schermpje in onze hand 
dan aan de mensen om ons heen. We 

Bonnie L. Oscarson
Algemeen jongevrouwenpresidente

Onlangs waren we getuige van 
een aantal natuurrampen in 
Mexico, de Verenigde Staten, 

Azië, het Caribisch gebied en Afrika. 
Duizenden hebben zich van hun beste 
kant laten zien door bijstand te verle-
nen aan mensen in gevaar of in nood, 
en aan mensen die verliezen hebben 
geleden. Het heeft mij geraakt dat 
jongevrouwen na de recente stormen 
in Texas en Florida net als vele anderen 
een geel vest van Helpende Handen 
hebben aangetrokken en mee puin 
hebben geruimd. Duizenden anderen 
zouden zich naar de rampgebieden 
begeven als de afstand dat toeliet. In 
plaats daarvan hebt u door uw gulle 
giften lijden kunnen verlichten. Uw 
vrijgevigheid en medeleven zijn inspi-
rerend en christelijk.

Vandaag wil ik het hebben over een 
vorm van dienstbetoon die voor ieder-
een, waar ook ter wereld, belangrijk is. 
Voor eenieder die de recente berichtge-
ving heeft gezien en zich afvraagt wat 
hij toch kan doen, ligt het antwoord 
misschien vlak voor onze neus.

De Heiland leerde: ‘Want ieder, die 
zijn leven zal willen behouden, die 
zal het verliezen; maar ieder, die zijn 
leven verloren heeft om Mijnentwil, die 
zal het behouden.’ 1 President Monson 
heeft hierover gezegd: ‘Ik geloof dat de 

In behoeften voorzien
De dringendste behoeften waarin wij kunnen voorzien, doen zich in  
ons gezin, bij onze vrienden, in onze wijk en onze omgeving voor.
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“Wat je hebt gedaan was heel goed. Ga 
nu naar huis, kijk om je heen en help 
je medemens!”’ 3

Wat voor nut heeft het om de wereld 
te redden als we geen oog hebben voor 
de behoeften van onze naasten en onze 
dierbaren? Wat baat het om wereldpro-
blemen op te lossen als mensen in onze 
omgeving instorten, en we zien het 
niet? Onze hemelse Vader zet hen die 
ons nodig hebben misschien het dichtst 
bij ons, omdat wij het beste in hun 
behoeften kunnen voorzien.

Iedereen kan manieren vinden om 
te dienen zoals Christus. Mijn raad-
geefster, zuster Carol F. McConkie, 
vertelde mij pas nog dat haar 10-jarige 
kleindochter, Sarah, had besloten om 
behulpzaam te zijn toen ze besefte 
dat haar moeder ziek was. Ze maakte 
haar zusje wakker, kleedde haar aan, 
poetste haar tanden, kamde haar 
haar en zorgde voor het ontbijt, zodat 
haar moeder kon rusten. Ze deed dit 
eenvoudige dienstbetoon zonder dat 
iemand het haar vroeg, omdat ze een 
behoefte zag en wilde helpen. Sarah 
was niet alleen haar moeder tot zegen, 
ik weet zeker dat ze zelf blij was omdat 
ze de last van haar geliefde moeder 
had verlicht en tegelijk de band met 
haar zusje had versterkt. President 
James E. Faust heeft gezegd: ‘Anderen 
dienen kan eigenlijk vanaf elke leeftijd. 
[…] Het hoeft niet grootschalig te zijn, 

en de edelste diensten verrichten we 
in het gezin.’ 4

Kinderen, weten jullie wat het voor 
jullie ouders en gezinsleden betekent 
als jullie thuis graag dienen? Tieners, 
als jullie de wereld willen veranderen, 
geef dan de hoogste prioriteit aan het 
versterken en dienen van jullie gezins-
leden. Als je vriendelijk en attent bent 
jegens je broers, zussen en ouders, 
help je mee om een sfeer van eenheid 
te creëren en nodig je thuis de Geest 
uit. Verander de wereld, begin met het 
versterken van je familie.

Een andere vorm van dienstbetoon 
ligt bij onze wijkfamilie. Onze kinderen 
vroegen soms: ‘Waarom moet ik naar 
de activiteitenavond gaan? Ik heb er 
niet veel aan.’

Als goede ouder antwoordde ik 
dan: ‘Waarom denk je dat je naar de 
activiteitenavond gaat zodat jij er iets 
aan zou hebben?’

Jonge vrienden, ik weet zeker dat er 
bij jullie kerkelijke bijeenkomsten altijd 
iemand rondloopt die eenzaam is, die 
het moeilijk heeft en behoefte heeft aan 
een vriend, of die het gevoel heeft dat 
hij of zij er niet bij hoort. Aan elke bij-
eenkomst of activiteit kun jij iets belang-
rijks bijdragen, en de Heer wil dat je om 
je heen naar je leeftijdsgenoten kijkt en 
dient zoals Hij dat zou doen.

Ouderling D. Todd Christofferson 
heeft gezegd: ‘Een belangrijke reden 

waarom de Heer een kerk heeft, is 
om een gemeenschap van heiligen 
te vormen die elkaar steunen op het 
“enge en smalle pad dat tot het eeu-
wige leven voert”.’ Hij vervolgt: ‘In deze 
godsdienst bekommert men zich niet 
alleen om zichzelf; integendeel, we 
worden allemaal geroepen om te die-
nen. Wij zijn de ogen, de handen, het 
hoofd, de voeten en de andere leden 
van het lichaam van Christus.’ 5

We gaan naar onze wekelijkse kerk-
bijeenkomsten om aan verordeningen 
deel te nemen, in de leer te worden 
onderwezen en inspiratie op te doen. 
We gaan echter ook voor een andere 
belangrijke reden: als een wijkfami-
lie en als discipelen van de Heiland 
Jezus Christus zorgen we voor elkaar, 
moedigen we elkaar aan en vinden we 
manieren om elkaar te dienen en te 
steunen. We gaan niet alleen naar de 
kerk om te ontvangen en te nemen, 
we moeten ook geven en aanbieden. 
Jongevrouwen en jongemannen, in 
plaats van bij de volgende activiteit 
op je telefoon te volgen wat je vrien-
den aan het doen zijn, kijk eens rond 
en vraag je af: ‘Wie heeft mij vandaag 
nodig?’ Misschien ben jij degene die 
een leeftijdgenoot kan bereiken en tot 
zegen zijn, of kun je een vriend aan-
moedigen in zijn stille worsteling.

Vraag je hemelse Vader of Hij je wil 
laten zien welke mensen in je omge-
ving je hulp nodig hebben, en hoe je 
hen het beste kunt dienen. Denk eraan 
dat de Heiland meestal één persoon 
tegelijk diende.

Onze kleinzoon Ethan is 17 jaar. De 
voorbije zomer heeft het mij geraakt 
dat hij door het voorbeeld van zijn 
moeder werd geïnspireerd en elke 
dag bidt voor de kans om iemand te 
dienen. Toen we bij hen thuis waren, 
zag ik dat Ethan zijn broers en zussen 
met geduld, liefde en vriendelijkheid 
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bejegent. Hij helpt zijn ouders en kijkt 
hoe hij anderen de helpende hand kan 
bieden. Ik ben onder de indruk van 
zijn aandacht voor de mensen in zijn 
omgeving en zijn verlangen om hen te 
dienen. Hij is een voorbeeld voor mij. 
Als we net als Ethan de hulp van de 
Heer inroepen om manieren te vinden 
om te dienen, zal de Geest onze ogen 
openen zodat we de noden om ons 
heen zien, die ‘ene’ zien die ons die 
dag nodig heeft en weten hoe we hem 
of haar kunnen dienen.

Als u uw gezin en de leden van 
uw wijk tot zegen bent, zoek dan ook 
nog naar manieren om mensen in uw 
omgeving tot zegen te zijn. Hoewel 
ons soms wordt gevraagd om hulp te 
bieden na een grote ramp, worden 
wij aangemoedigd om dagelijks in 
onze omgeving manieren te zoeken 
om mensen in nood te steunen en 
te helpen. Onlangs kreeg ik van een 
gebiedspresident in een land dat met 
talrijke materiële noden kampt, de 
raad dat we behoeftigen in andere 
delen van de wereld het beste kunnen 
helpen door een royale vastengave te 
betalen, aan het humanitaire-hulpfonds 
van de kerk bij te dragen en te kijken 
hoe we de mensen in onze omgeving 
kunnen dienen. Stelt u zich eens voor 
hoezeer de wereld gezegend zou zijn 
als iedereen aan deze raad gehoor gaf!

Broeders en zusters, en in het 
bijzonder de jeugd, als u ernaar streeft 
om meer op de Heiland Jezus Christus 
te gaan lijken en uw verbonden na te 
leven, wordt u blijvend gezegend met 
het verlangen om lijden te verlichten en 
minderbedeelden te helpen. Bedenk 
dat de belangrijkste behoeften zich 
misschien vlak voor uw neus bevinden. 
Begin thuis en in uw gezin met dienst-
betoon. Die banden kunnen eeuwig 
zijn. Zelfs als uw gezinssituatie niet vol-
maakt is, en vooral als dat het geval is, 

kunt u manieren vinden om te dienen, 
steunen en sterken. Begin waar u bent, 
houd van ze zoals ze zijn en bereid u 
voor op het gezin dat u in de toekomst 
hoopt te hebben.

Bid om hulp zodat u te weten komt 
welke gezinnen in uw wijk behoefte 
aan liefde en aanmoediging hebben. 
Ga niet naar de kerk met de vraag: ‘Wat 
heb ik aan deze bijeenkomst?’ maar 
vraag eerder: ‘Wie heeft mij vandaag 
nodig? Wat heb ik te bieden?’

En als u uw gezin en de leden van 
uw wijk tot zegen bent, zoek dan 
manieren om mensen in uw omgeving 
tot zegen te zijn. Of u nu tijd hebt voor 
een uitgebreid programma of slechts 
enkele uren per maand beschikbaar 
bent, uw inspanningen zijn anderen tot 
zegen en u zult meer worden gezegend 
dan u zich kunt voorstellen.

President Spencer W. Kimball heeft 
gezegd: ‘God ziet ons en waakt over 
ons. Maar Hij komt meestal door een 
ander aan onze behoeften tegemoet.’ 6 
Mogen wij allen begrijpen dat het een 
voorrecht en een zegen is om bij te 
dragen aan het werk van onze hemelse 
Vader door tegemoet te komen aan 
de behoeften van zijn kinderen. Dat 
is mijn gebed in de naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼
NOTEN
 1. Lukas 9:24.
 2. Thomas S. Monson, ‘Wat heb ik vandaag 

voor iemand anders gedaan ?’, Liahona, 
november 2009, 85.

 3. Linda K. Burton, ‘Ik was een vreemdeling’, 
Liahona, mei 2016, 15.

 4. James E. Faust, ‘Vrouwzijn: de meest 
eervolle plaats’, Liahona, juli 2000, 117.

 5. D. Todd Christofferson, ‘Waarom de kerk 
er is’, Liahona, november 2015, 108, 109.

 6. Leringen van kerkpresidenten:  Spencer W . 
Kimball (2006), 92.
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(1 Korinthe 3:19). En ‘Pas op’, waar-
schuwde hij, ‘dat niemand u als buit 
meesleept […] volgens de grondbegin-
selen van de wereld, maar niet volgens 
Christus’ (Kolossenzen 2:8). De apostel 
Jakobus houdt ons voor dat ‘vriend-
schap met de wereld vijandschap tegen 
God is[.] Wie dan nu een vriend van 
de wereld wil zijn, wordt als vijand van 
God aangemerkt’ ( Jakobus 4:4).

Het Boek van Mormon gebruikt 
vaak dit beeld van ‘de wereld’ die 
tegenwerkt. Nephi profeteerde de 
uiteindelijke vernietiging van allen die 
‘in trek [willen] zijn in de ogen van de 
wereld, en zij die […] de dingen van de 
wereld najagen’ (1 Nephi 22:23; zie ook 
2 Nephi 9:30). Alma veroordeelde hen 
die ‘opgeblazen zijn [door] de ijdelhe-
den van de wereld’ (Alma 31:27). Lehi’s 
droom laat zien dat zij die de ijzeren 
roede, het woord van God, willen vast-
houden door de wereld tegengewerkt 
zullen worden. De bewoners van het 
‘grote en ruime gebouw’ dat Lehi zag, 
‘maakten spottende gebaren en wezen 
met hun vinger’ (1 Nephi 8:26–27, 33). 
In zijn visioen waarin deze droom werd 

haat de wereld u’ ( Johannes 15:19; 
zie ook Johannes 17:14, 16).

Zo wordt ook in de geschriften van 
Jezus’ oorspronkelijke apostelen vaak 
het beeld van ‘de wereld’ gebruikt als 
symbool voor weerstand tegen het 
evangelie. ‘Word niet aan deze wereld 
gelijkvormig’ (Romeinen 12:2), zei de 
apostel Paulus. ‘Want de wijsheid van 
deze wereld is dwaasheid bij God’ 

Ouderling Dallin H. Oaks
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Zoals uit de proclamatie over het 
gezin blijkt, zijn leden van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen 

der Laatste Dagen gezegend met een 
unieke leer en een ander wereldbeeld. 
Wij nemen deel aan en blinken zelfs 
uit in veel wereldlijke activiteiten, maar 
soms doen we niet mee omdat we de 
leringen van Jezus Christus en zijn apos-
telen, van vroeger en nu, volgen.

I.
Jezus sprak eens in een gelijkenis 

over hen die ‘het Woord [horen]’ maar 
‘onvruchtbaar’ worden als de ‘zorgen 
van deze wereld en de verleiding van 
de rijkdom […] het Woord [verstik-
ken]’ (Mattheüs 13:22). Later bestrafte 
Jezus Petrus dat hij ‘niet de dingen 
van God, maar die van de mensen’ 
bedacht en voegde daaraan toe: ‘Want 
wat is een mens erbij gebaat als hij de 
hele wereld wint maar zijn eigen ziel 
verliest?’ (Mattheüs 16:23, 26). In zijn 
laatste onderrichtingen in zijn aardse 
leven zei Hij tegen zijn discipelen: 
‘Als u van de wereld zou zijn, zou 
de wereld het hare liefhebben, maar 
omdat u niet van de wereld bent […] 

Het plan en  
de proclamatie
In de proclamatie over het gezin reikt de Heer ons  
opnieuw de waarheden aan die we nodig hebben  
om de huidige aanvallen op het gezin te weerstaan.
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uitgelegd, zag Nephi dat deze spot en 
tegenwerking ‘van de menigten van 
de aarde, […] de wereld en haar wijs-
heid; […] de hoogmoed van de wereld’ 
kwam (1 Nephi 11:34–36).

Wat betekenen deze waarschuwin-
gen en geboden in de Schriften om niet 
‘van de wereld’ te zijn of het heden-
daagse gebod om ‘de wereld [te] ver-
zaken’? (LV 53:2). President Thomas S. 
Monson vatte deze leringen zo samen: 
‘We moeten waakzaam zijn in een 
wereld die zich zo ver van het geeste-
lijke heeft verwijderd. Het is essentieel 
dat we alles afwijzen wat niet met 
onze normen overeenstemt en daarbij 
weigeren dat op te geven waar we het 
meest naar verlangen: eeuwig leven in 
het koninkrijk van God.’ 1

God heeft deze aarde volgens zijn 
plan geschapen om zijn geestkinderen 
een plek te geven waar ze als sterfe-
lijk mens konden leven. Dat was een 
noodzakelijke stap op de weg naar 
de heerlijkheden die Hij voor al zijn 
kinderen verlangt. Hoewel er verschil-
lende koninkrijken en heerlijkheden 
zijn, verlangt onze hemelse Vader 
vooral voor zijn kinderen wat presi-
dent Monson ‘het eeuwige leven in 
het koninkrijk van God’ noemt, ofwel 
de verhoging in familieverband. Dat 
is meer dan verlossing. President Rus-
sell M. Nelson heeft gezegd: ‘In Gods 
eeuwige plan is heil een individuele 
aangelegenheid, terwijl de verhoging 
een familieaangelegenheid is.’ 2

Het herstelde evangelie van Jezus 
Christus en de geïnspireerde procla-
matie over het gezin, waar ik straks op 
terugkom, zijn essentiële leerstellingen 
om ons in dit leven op de verhoging 
voor te bereiden. Hoewel we met de 
huwelijkswetten en andere tradities van 
deze wereld in verval moeten leven, 
moeten zij die naar verhoging streven 
eigen keuzes maken om in hun gezin te 

leven op de wijze van de Heer als die 
anders is dan de wijze van de wereld.

In dit leven weten we niet meer wat 
er aan onze geboorte voorafging, en 
we worden nu ook tegenwerkt. Door 
bewust Gods geboden te gehoorzamen 
en de ene goede keus na de andere te 
doen, worden we geestelijk sterk en 
volwassen. Daar horen verbonden en 
verordeningen bij en ook bekering als 
we fouten hebben gemaakt. Maar als 
we niet in Gods plan geloven en zijn 
voorschriften overtreden of bewust 
negeren, missen we die kracht en 
volwassenheid. Het Boek van Mormon 
leert ons: ‘Dit leven is de tijd voor de 
mens om zich erop voor te bereiden 
God te ontmoeten’ (Alma 34:32).

II.
Heiligen der laatste dagen die Gods 

heilsplan begrijpen, hebben een uniek 
wereldbeeld en begrijpen de redenen 
voor Gods geboden, de onveranderlijk-
heid van zijn voorgeschreven veror-
deningen, en de fundamentele rol van 
onze Heiland Jezus Christus. Door zijn 
verzoening redt de Heiland ons van de 
dood en, op voorwaarde van bekering, 
van zonde. Met dat wereldbeeld heb-
ben heiligen der laatste dagen welom-
schreven prioriteiten en praktijken en 
worden ze gezegend met de kracht om 

de frustraties en pijn van dit leven te 
doorstaan.

Het is onvermijdelijk dat zij die Gods 
heilsplan proberen te volgen soms 
onbegrip of zelfs onenigheid veroorza-
ken met familieleden of vrienden die 
niet in dezelfde beginselen geloven. 
Deze onenigheid is van alle tijden. Elke 
generatie die Gods plan probeerde te 
volgen, heeft haar problemen gehad. De 
profeet Jesaja sterkte de Israëlieten, die 
hij omschreef als ‘u die de gerechtigheid 
kent, […] dat Mijn wet in [uw] hart heeft’. 
Tot hen zei Hij: ‘Wees niet bevreesd 
voor de smaad van stervelingen, wees 
niet ontsteld door hun beschimpingen’ 
( Jesaja 51:7; zie ook 2 Nephi 8:7). Maar 
wat de onenigheid met hen die Gods 
plan niet begrijpen of geloven ook 
veroorzaakt, aan wie het wel begrijpen 
wordt altijd geboden om de wijze van de 
Heer en niet die van de wereld te kiezen.

III.
Het plan dat elk gezin moet volgen 

om zich op het eeuwige leven en de 
verhoging voor te bereiden, staat in de 
proclamatie van de kerk van 1995: ‘Het 
gezin: een proclamatie aan de wereld’.3 
Deze uitspraken wijken natuurlijk 
zichtbaar af van sommige wetten, prak-
tijken of tendensen in de wereld van 
nu. In deze tijd zijn de meest markante 
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verschillen ongehuwd samenwonen, 
het homohuwelijk, en het grootbren-
gen van kinderen in zo’n relatie. Wie 
niet geloven in of streven naar de 
verhoging en met de wereldse trends 
meegaan, vinden deze proclamatie niet 
meer dan een beleidsverklaring die 
aangepast zou moeten worden. Maar 
heiligen der laatste dagen geloven stel-
lig dat de proclamatie over het gezin 
duidelijk maakt waar het belangrijkste 
deel van onze eeuwige ontwikkeling 
kan plaatsvinden.

We zien hoe ongehuwd samenwo-
nen en het homohuwelijk snel en ook 
breed geaccepteerd worden. Media-
aandacht voor belangengroepen en 
regels in het onderwijs of zelfs op het 
werk kunnen heiligen der laatste dagen 
voor lastige dilemma’s stellen. We 
moeten proberen om aan de ene kant 
de wetten en leringen van het evange-
lie na te leven, en aan de andere kant 
liefde voor ieder mens te tonen.4 Daar-
bij ondervinden we soms, maar hoeven 
we niet bang te zijn voor, wat Jesaja de 
‘smaad van stervelingen’ noemt.

Bekeerde heiligen der laatste dagen 
geloven dat de Heer ons met de procla-
matie over het gezin, die bijna 25 jaar 
geleden werd uitgegeven en nu in veel 
talen is vertaald, opnieuw de waarhe-
den aanreikt die we nodig hebben om 

de huidige aanvallen op het gezin te 
weerstaan. Twee voorbeelden zijn het 
homohuwelijk en ongehuwd samenwo-
nen. Niet meer dan 20 jaar na de pro-
clamatie legaliseerde het Amerikaanse 
hooggerechtshof het homohuwelijk. 
Het maakte daarmee een abrupt eind 
aan het al duizenden jaren bestaande 
voorbehouden van het huwelijk aan een 
man en een vrouw. Het schokkende 
percentage kinderen in de Verenigde 
Staten van een moeder die niet met de 
vader is getrouwd, steeg geleidelijker: 
5 procent in 1960,5 32 procent in 1995 6 
en nu meer dan 40 procent.7

IV.
De proclamatie over het gezin opent 

met de stelling dat ‘het huwelijk tus-
sen man en vrouw van Godswege is 
geboden en dat het gezin centraal staat 
in het plan van de Schepper voor de 
eeuwige bestemming van zijn kinde-
ren’. Het bevestigt ook dat ‘het geslacht 
een essentieel kenmerk van iemands 
voorsterfelijke, sterfelijke en eeuwige 
identiteit en bestemming is’. Daarnaast 
verklaart het ‘dat God geboden heeft 
dat het heilige voortplantingsvermogen 
alleen gebruikt mag worden tussen 
een man en een vrouw die wettig met 
elkaar gehuwd zijn’.

De proclamatie bevestigt dat man 
en vrouw nog altijd gehouden zijn zich 
te vermenigvuldigen en de aarde te 
vervullen en de plechtige taak heb-
ben om voor elkaar en hun kinderen 
te zorgen: ‘Kinderen hebben er recht 
op om binnen het huwelijk geboren 
te worden, en te worden opgevoed 
door een vader en een moeder die de 
huwelijksgelofte met volledige trouw 
eren.’ Het waarschuwt met klem tegen 
mishandeling of misbruik van partner 
of kinderen en bevestigt dat de kans op 
een gelukkig gezinsleven het grootst 
is ‘als de leringen van de Heer Jezus 

Christus eraan ten grondslag liggen’. 
Tot slot roept het op ‘om maatregelen 
te bevorderen die erop gericht zijn het 
gezin als fundamentele eenheid van 
de maatschappij te handhaven en te 
versterken’.

In 1995 werden deze belangrijke 
leerstellingen door de president van de 
kerk en 14 andere apostelen gepubli-
ceerd. Als een van de slechts zeven van 
die apostelen die nog leven, voel ik mij 
geroepen om voor eenieder die deze 
proclamatie overdenkt, te vertellen wat 
de voorgeschiedenis ervan is.

23 jaar geleden kregen de leiders 
van de kerk de inspiratie dat er een 
proclamatie over het gezin moest 
komen. Voor sommigen kwam dat als 
een verrassing. Ze dachten dat de leer 
van het huwelijk en het gezin duidelijk 
was en niet herhaald hoefde te wor-
den.8 Maar toch voelden we de bevesti-
ging en we gingen aan het werk. Bijna 
een jaar lang delibereerden de leden 
van het Quorum der Twaalf Apostelen 
over de op te nemen onderwerpen. Er 
werden teksten geschreven, gelezen 
en aangepast. Gebedvol smeekten we 
de Heer continu om zijn inspiratie over 
wat we moesten zeggen en hoe. We 
kwamen ‘regel op regel, voorschrift op 
voorschrift’ vooruit, zoals de Heer heeft 
beloofd (LV 98:12).

In de loop van dit openbaringspro-
ces werd een concepttekst voorgelegd 
aan het Eerste Presidium, dat de lerin-
gen en beginselen van de kerk overziet 
en afkondigt. Nadat het presidium nog 
verdere wijzigingen had aangebracht, 
werd de proclamatie over het gezin 
door Gordon B. Hinckley, president 
van de kerk, bekendgemaakt. Op de 
zustersbijeenkomst van 23 september 
1995 introduceerde hij de proclama-
tie met deze woorden: ‘Er is zoveel 
wereldse wijsheid die als waarheid 
wordt gezien, zoveel misleiding wat 
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de waarden en normen betreft, zoveel 
verlokkingen en verleidingen die de 
wereld langzaam maar zeker tot verval 
brengen, dat we vinden dat we moeten 
waarschuwen.’ 9

Ik getuig dat de proclamatie over 
het gezin eeuwige waarheid verkon-
digt, de wil van de Heer voor zijn 
kinderen die naar het eeuwig leven 
streven. Het is al 22 jaar de basis van de 
leer en praktijken van de kerk en zal 
dat blijven. Beschouw het als zodanig, 
onderwijs het, leef ernaar en u zult 
worden gezegend, doordat u voor-
waarts streeft naar het eeuwige leven.

Veertig jaar geleden zei president 
Ezra Taft Benson: ‘Iedere generatie 
heeft zijn eigen beproevingen en de 

kans om zichzelf te bewijzen.’ 10 Ik 
geloof dat deze generatie onder meer 
getoetst wordt aan hoe zij de procla-
matie over het gezin aanvaardt en 
gebruikt. Ik bid dat alle heiligen der 
laatste dagen die toets vastbesloten 
doorstaan.

Ik sluit af met de woorden van 
president Gordon B. Hinckley twee jaar 
na publicatie van de proclamatie. Hij 
zei: ‘Ik zie een schitterende toekomst in 
een heel onzekere wereld. Als we ons 
vastklampen aan onze waarden, als 
we voortbouwen op ons erfgoed, als 
we gehoorzaam voor de Heer wan-
delen, als we gewoon het evangelie 
naleven, zullen we ongelooflijk worden 
gezegend. Men zal ons bezien als een 

opmerkelijk volk dat de sleutel heeft 
gevonden tot opmerkelijk geluk.’ 11

Ik getuig van de waarheid en het 
eeuwige belang van de proclamatie 
over het gezin, door de Heer Jezus 
Christus aan zijn apostelen geopen-
baard voor de verhoging van zijn kinde-
ren (zie Leer en Verbonden 131:1–4). In 
de naam van Jezus Christus. Amen. ◼
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Deze door God opgedragen taken 
zijn niet aan een paar bevoorrechte men-
sen voorbehouden maar gelden voor 
ons allemaal – ongeacht geslacht, leef-
tijd, ras, nationaliteit, inkomen, sociale 
status of kerkroeping. Ieder heeft in de 
vooruitgang van Gods werk een rol van 
betekenis te spelen (zie Mozes 1:39).

Sommigen vragen zich af of onze 
hemelse Vader ons wel voor iets 
belangrijks kan gebruiken. Maar 
bedenk dat Hij altijd gewone mensen 
gebruikt om buitengewone dingen 
tot stand te brengen (zie 1 Korinthe 
1:27–28; LV 35:13; 124:1). ‘[Wij] kunnen 
[…] handelen’ en ‘de macht is in [ons]’ 
om ‘veel gerechtigheid tot stand te 
brengen’ (LV 58:27–28).3

President Russell M. Nelson heeft 
uitgelegd:

‘De Heer heeft meer voor u in 
gedachten dan u zelf in gedachten 
hebt! U bent voor deze tijd en plaats 
bewaard. […]

‘De Heer heeft u nodig om de 
wereld te veranderen. Als u zijn wil 
voor u accepteert en volgt, zult u onmo-
gelijke dingen tot stand brengen!’ 4

God heeft een werk voor ieder van ons
Broeders en zusters, God heeft een 

belangrijk werk voor ieder van ons. 
President Spencer W. Kimball heeft tot 
zusters over waarheden gesproken die 
voor iedereen gelden: ‘[We] hebben 
in het voorsterfelijk bestaan bepaalde 
taken gekregen. […] Hoewel we ons 
nu de details niet meer herinneren, 
verandert dat niets aan de heerlijke 
realiteit waar we ooit mee ingestemd 
hebben.’ 2 Wat een verheffende waar-
heid! Onze hemelse Vader wil u en mij 
bepaalde belangrijke dingen tot stand 
laten brengen (zie Efeze 2:10).

Ouderling John C. Pingree jr.
van de Zeventig

God zei tegen Mozes: ‘Ik heb 
een werk voor u’ (Mozes 1: 
6). Vraagt u zich weleens af of 

onze hemelse Vader een werk voor u 
heeft? Zijn er belangrijke dingen die 
Hij ú met de nodige voorbereiding tot 
stand wil laten brengen? Ik getuig dat 
het antwoord ja is!

Kijk eens naar Girish Ghimire, die in 
Nepal geboren en getogen is. Als tiener 
studeerde hij in China. Daar kwam hij 
via een klasgenoot met het evangelie 
van Jezus Christus in aanraking. Uitein-
delijk werkte Girish aan de Brigham 
Young University aan zijn mastersdi-
ploma. Daar leerde hij zijn toekomstige 
vrouw kennen. Ze gingen in de Salt 
Lake Valley wonen en adopteerden 
twee kinderen uit Nepal.

Jaren later werden er ruim 1500 
vluchtelingen uit kampen in Nepal 
naar Utah gebracht.1 Girish voelde zich 
geïnspireerd om te helpen. Hij trad 
met zijn kennis van de taal en cultuur 
als tolk, leraar en mentor op. Sommige 
Nepalese vluchtelingen toonden na 
hun verhuizing belangstelling voor het 
evangelie. Er werd een Nepaleestalige 
gemeente gesticht. Girish werd daar 
later gemeentepresident. Hij speelde 
ook een cruciale rol bij de vertaling van 
het Boek van Mormon in het Nepalees.

Ziet u hoe onze hemelse Vader 
Girish voorbereid en gebruikt heeft?

‘Ik heb een werk voor u’
Ieder heeft een rol van betekenis te spelen in de vooruitgang van Gods werk.
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Hoe kunnen wij het werk dat 
God van ons verlangt leren begrijpen 
en uitvoeren? Ik noem vier nuttige 
beginselen.

Denk aan anderen
Ten eerste: denk aan anderen. We 

kunnen Christus volgen, die ‘het land 
doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed’ 
(Handelingen 10:38; zie ook 2 Nephi 
26:24).

Na mijn zending miste ik het vaste 
dagelijkse doel dat ik had gehad. Ik 
moest uiteraard mijn verbonden nako-
men, een opleiding volgen, een gezin 
beginnen en de kost verdienen. Maar ik 
vroeg me af of er niet meer was, iets bij-
zonders wat de Heer van mij verwachtte. 
Dat hield me een paar maanden bezig. 
Toen stuitte ik op dit vers: ‘Indien u het 
verlangt, zult u het middel zijn om in dit 
geslacht veel goeds te doen’ (LV 11:8). 
De Geest maakte me duidelijk dat het 
voornaamste doel van de taken die God 
ons geeft het zegenen van anderen en 
het doen van ‘veel goeds’ is.

We kunnen beslissingen in ons 
leven – zoals welke studie we volgen, 
wat voor werk we doen of waar we 
gaan wonen – in de context van ande-
ren helpen bekijken.

Een gezin verhuisde naar een 
andere stad. Ze zochten geen huis in 
een rijke buurt, maar voelden dat ze 
in een gebied met grote sociale en 
economische noden moesten gaan 
wonen. Door de jaren heen heeft de 
Heer via hen veel mensen geholpen 
en zijn ze in hun wijk en ring steunpi-
laren geweest.

Een dokter met een gewone praktijk 
voelde zich geroepen om één dag in 
de week gratis zorg te bieden aan men-
sen zonder ziektekostenverzekering. 
Dit echtpaar wilde anderen tot zegen 
zijn. Daardoor kon de Heer hen hon-
derden hulpbehoevende patiënten van 

dienst laten zijn terwijl zij een groot 
gezin grootbrachten.

Ontdek en ontwikkel geestelijke gaven
Ten tweede: ontdek en ontwikkel 

geestelijke gaven. Onze hemelse Vader 
geeft ons deze gaven zodat wij zijn 
werk voor ons leren herkennen en met 
plezier verrichten.

Sommigen vragen zich af: heb ik wel 
een gave? Het antwoord is weer ja! ‘Ieder 
mens wordt een gave geschonken door 
de Geest van God […] opdat allen erdoor 
gebaat zullen worden’ (LV 46:11–12; 
cursivering toegevoegd).5 In de Schriften 
worden diverse geestelijke gaven 
genoemd (zie 1 Korinthe 12:1–11, 31; 
Moroni 10:8–18; LV 46:8–26), maar er zijn 
er nog veel meer.6 Enkele voorbeelden: 
mededogen hebben, hoop uiten, goed 
omgaan met mensen, effectief organi-
seren, overtuigend spreken of schrijven, 
duidelijk onderwijzen en hard werken.

Hoe komen we dan achter onze 
gaven? We kunnen onze patriarchale 

zegen raadplegen, mensen vragen 
die ons het beste kennen, en zelf 
vaststellen wat we goed en graag doen. 
Bovenal kunnen we het aan God 
vragen (zie Jakobus 1:5; LV 112:10). 
Hij kent onze gaven. Hij heeft ze ons 
immers gegeven (zie LV 46:26).

Hebben we onze gaven ontdekt, 
dan hebben we de plicht die te ontwik-
kelen (zie Mattheüs 25:14–30). Zelfs 
Jezus Christus ‘ontving aanvankelijk 
niet van de volheid, maar vorderde van 
genade tot genade’ (LV 93:13).

Een jonge man maakte illustraties 
om religieuze waarden te onderstre-
pen. Ik hou vooral van dit portret van 
de Heiland dat bij mij thuis hangt. Deze 
broeder ontwikkelde en gebruikte zijn 
artistieke gaven. Onze hemelse Vader 
heeft anderen via hem geïnspireerd om 
een betere discipel te worden.

Soms menen we dat we geen gaven 
van betekenis hebben. Op een dag 
smeekte een ontmoedigde zuster: 
‘Heer, wat verwacht U van mij?’ Hij 
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antwoordde: ‘Zie naar anderen om.’ 
Dat was een geestelijke gave! Sindsdien 
vindt ze het fijn om naar anderen om 
te zien die vaak vergeten worden. God 
heeft via haar veel mensen gezegend. 
Sommige geestelijke gaven springen 
naar wereldse maatstaven misschien 
niet erg in het oog, maar zijn wel 
essentieel voor God en zijn werk.7

Maak gebruik van tegenspoed
Ten derde: maak gebruik van 

tegenspoed. Door onze beproevingen 
ontdekken we wat onze hemelse Vader 
in zijn wijsheid aan werk voor ons 
heeft. Alma heeft uitgelegd: ‘Na veel 
beproeving heeft de Heer […] mij een 
werktuig in zijn hand gemaakt’ (Mosiah 
23:10).8 Net zoals de Heiland door zijn 
zoenoffer in staat is om ons te hulp 
te komen (zie Alma 7:11–12), kunnen 
wij anderen met onze levenswijsheid 
opbeuren, versterken en tot zegen zijn.

Nadat een succesvolle personeels-
manager ontslagen was, las hij zijn 
patriarchale zegen. Hij kreeg toen de 
inspiratie een bedrijf te starten om 

andere professionals aan werk te hel-
pen. (Hij heeft ook mij aan werk gehol-
pen nadat we van onze zending waren 
teruggekeerd.) De Heer gebruikte zijn 
beproeving als opstapje om anderen 
tot zegen te zijn, terwijl zijn werk er 
meer inhoud door kreeg.

Een jong stel kreeg een doodge-
boren kindje. Met een gebroken hart 
besloten ze ter ere van hun dochtertje 
om ouders in vergelijkbare situaties 
met raad en daad bij te staan. De Heer 
werkte door dit echtpaar vanwege hun 
gespecialiseerde empathie, door tegen-
spoed ontwikkeld.

Vertrouw op God
En ten vierde: vertrouw op God. Als 

we het Hem gelovig en oprecht vragen, 
zal Hij onze door God gegeven taken 
openbaren.9 Na dit inzicht zal Hij ons 
helpen om die taken te vervullen. ‘Alle 
dingen zijn aanwezig voor [z]ijn ogen’ 
(LV 38:2; zie ook Abraham 2:8). Op de 
juiste momenten ontsluit Hij de nodige 
deuren voor ons (zie Openbaring 3:8). 
Hij heeft zelfs zijn Zoon, Jezus Christus, 

gezonden zodat wij bovenmenselijke 
kracht van Hem kunnen opdoen 
(zie Filippenzen 4:13; Alma 26:12).

Een broeder maakte zich zorgen om 
besluiten van de lokale overheid. Hij 
kreeg de ingeving om zich verkiesbaar 
te stellen. De verkiezingscampagne 
was zwaar. Toch oefende hij geloof en 
zocht hij de nodige middelen bijeen. 
Uiteindelijk won hij niet. Hij voelde 
wel dat de Heer hem geleid en gesterkt 
had om belangrijke kwesties voor de 
gemeenschap aan te roeren.

Een alleenstaande moeder van 
kinderen met ontwikkelingsstoornissen 
vroeg zich af of ze wel in de behoeften 
van haar gezin kon voorzien. Het is 
best zwaar, maar ze voelt de kracht van 
de Heer om haar belangrijkste zending 
goed te vervullen.

Een waarschuwend woord
Terwijl God ons helpt om onze door 

Hem gegeven taken te vervullen, doet 
de tegenstander alles om ons van een 
zinvol bestaan af te brengen.

Zonde is wellicht ons grootste strui-
kelblok. Onze gevoeligheid voor de 
Heilige Geest en aanspraak op gees-
telijke kracht nemen daardoor af. We 
moeten naar reinheid streven om het 
werk van onze hemelse Vader te doen 
(zie 3 Nephi 8:1). Leven we zodanig dat 
God door ons kan werken?

Satan probeert ons ook met minder 
belangrijke zaken af te leiden. De Heer 
waarschuwde een kerkleider van wel-
eer als volgt: ‘Uw gedachten zijn meer 
bij de dingen van de aarde geweest 
dan bij de dingen van Mij […] en de 
bediening waartoe u geroepen bent’ 
(LV 30:2). Zijn wij zo met wereldse 
zaken bezig dat we onze door God 
gegeven taken veronachtzamen?

Satan ontmoedigt ons bovendien 
met gevoelens van onbekwaamheid. 
Hij laat ons werk te moeilijk of 
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intimiderend lijken. We kunnen echter 
op God vertrouwen! Hij houdt van ons. 
Hij wil dat we slagen. Hij gaat ‘voor 
[ons] uit […]. Hij zal met [ons] zijn. Hij 
zal [ons] niet loslaten’ (Deuteronomium 
31:8; zie ook Psalmen 32:8; Spreuken 
3:5–6; Mattheüs 19:26; LV 78:18).

Satan kan ons ook het idee geven 
dat ons werk minder waardevol is dan 
dat van anderen. Maar elke door God 
gegeven taak telt. We vinden vreugde 
als we ‘roem[en] in hetgeen de Heer 
[ons] heeft geboden’ (Alma 29:9).

Als God door ons werkt, kan de 
tegenstander ons verleiden om met 
de eer te strijken. Maar we kunnen de 
Heiland navolgen en nederig de Vader 
loven en verheerlijken (zie Mattheüs 5:16; 
Mozes 4:2). Een verslaggever probeerde 
Moeder Teresa eens erkenning te geven 
voor haar levenswerk onder de armen. 
Haar reactie was: ‘Het is [Gods] werk. 
Ik ben als een […] potlood in zijn hand. 
[…] Hij doet het denkwerk. Hij doet het 
schrijfwerk. Daar heeft het potlood niets 
mee van doen. Het potlood moet alleen 
toelaten dat het gebruikt wordt.’ 10

Tot besluit
Geliefde broeders en zusters, ik 

nodig ieder uit om ons ‘ter beschikking 
[te stellen] aan God, als […] wapens 
van gerechtigheid’ (Romeinen 6:13). 
We stellen ons ter beschikking aan 
Hem, en zoeken daarbij naar zijn aan-
wijzingen en zijn kracht.

Zoals altijd kunnen wij naar Jezus 
Christus, ons volmaakte voorbeeld, 
opzien. In het vooraardse leven vroeg 
onze hemelse Vader: ‘Wie zal Ik zenden?’

En Jezus antwoordde: ‘Hier ben 
Ik, zend Mij’ (Abraham 3:27; zie ook 
Jesaja 6:8).

Jezus Christus aanvaardde, bereidde 
Zich voor op en vervulde zijn voorgeor-
dende rol als onze Heiland en Verlos-
ser. Hij deed de wil van de Vader (zie 

Johannes 5:30; 6:38; 3 Nephi 27:13) en 
voltooide zijn door God opgedragen 
taken.

Als wij Christus’ voorbeeld volgen 
en ons ter beschikking stellen aan God, 
getuig ik dat Hij ons ook zal gebruiken 
om zijn werk te bevorderen en anderen 
tot zegen te zijn. In de naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼
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Toen sprak Hij de diepzinnige bete-
kenis van zijn metafoor uit:

‘Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed 
drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.

‘Zoals de levende Vader Mij gezon-
den heeft, en Ik leef door de Vader, zo 
zal ook wie Mij eet, leven door Mij.’ 7

Zijn toehoorders begrepen nog 
steeds niet wat Jezus bedoelde. ‘Velen 
[…] die dit hoorden, zeiden [dan ook]: 
Dit woord is hard; wie kan het aan-
horen? […] [En] van toen af trokken 
velen van Zijn discipelen zich terug en 
gingen niet meer met Hem mee.’ 8

Zijn vlees eten en zijn bloed drinken 
geven treffend weer hoe volkomen wij 
de Heiland in ons leven – in ons hele 
wezen – moeten opnemen om één met 
Hem te zijn. Hoe gebeurt dit?

Ten eerste: we begrijpen dat Jezus 
door het offeren van zijn vlees en 
bloed voor onze zonden geboet heeft. 
Ook heeft Hij daardoor zowel de licha-
melijke als de geestelijke dood over-
wonnen.9 Wij nemen dus van zijn vlees 
en drinken zijn bloed wanneer wij van 
Hem de kracht en de zegeningen van 
zijn verzoening ontvangen.

Door de leer van Christus weten we 
hoe we verzoenende genade kunnen 
ontvangen. Het komt neer op geloof en 
vertrouwen in Christus, bekering, doop 
en de Heilige Geest ontvangen, ‘en dan 
komt vergeving van uw zonden door 

zei. Ze namen het letterlijk. Met 
weerzin bij de gedachte vroegen ze 
elkaar: ‘Hoe kan Hij ons Zijn vlees 
te eten geven?’ 5 Jezus ging er nog 
verder op in:

‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u 
het vlees van de Zoon des mensen niet 
eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u 
geen leven in uzelf.

‘Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed 
drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal 
hem doen opstaan op de laatste dag.

‘Want Mijn vlees is het ware voedsel 
en Mijn bloed is de ware drank.’ 6

Ouderling D. Todd Christofferson
van het Quorum der Twaalf Apostelen

De dag nadat Jezus de vijfdui-
zend in Galilea met maar ‘vijf 
gerste broden en twee visjes’ had 

gevoed,1 sprak Hij weer tot de menigte 
in Kapernaüm. De Heiland merkte dat 
velen niet zozeer uitkeken naar zijn 
leringen, maar naar nog een maaltijd.2 
Hij probeerde ze dan ook te overtuigen 
van de oneindig grotere waarde van 
‘het voedsel dat blijft tot in het eeu-
wige leven, dat de Zoon des mensen u 
geven zal.’ 3 Jezus verklaarde:

‘Ik ben het Brood des levens.
‘Uw vaderen hebben het manna 

gegeten in de woestijn en zij zijn 
gestorven.

‘Dit is het brood dat uit de hemel 
neerdaalt, opdat de mens daarvan eet 
en niet sterft.

‘Ik ben het levende brood, dat uit de 
hemel neergedaald is; als iemand van 
dit brood eet, zal hij leven in eeuwig-
heid. En het brood dat Ik geven zal, is 
Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het 
leven van de wereld.’ 4

De toehoorders begrepen de ware 
betekenis niet van wat de Heiland 

Het levende brood, 
dat uit de hemel 
neergedaald is
Als we het diepe verlangen hebben om in Christus te blijven  
en Hem in ons te laten blijven, dan streven we naar heiligheid.
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vuur en door de Heilige Geest.’ 10 Dit is 
de poort, onze toegang tot de verzoe-
nende genade van de Heiland en tot 
het nauwe en smalle pad dat naar zijn 
koninkrijk leidt.

‘Welnu, indien u voorwaarts streeft, 
u vergastend aan het woord van 
Christus, en tot het einde volhardt, zie, 
zo zegt de Vader: U zult het eeuwige 
leven hebben.

‘[…] Zie, dit is de leer van Christus, 
en de enige en ware leer van de Vader, 
en van de Zoon, en van de Heilige 
Geest, die één God zijn, zonder einde.’ 11

Het is prachtig om bij de symboliek 
van het avondmaal van de Heer stil te 
staan. Het brood en water symbolise-
ren het vlees en bloed van Hem die het 
brood des levens en het levende water 
is.12 Ze wijzen ons duidelijk op de 
prijs die Hij voor onze redding betaald 
heeft. Bij het breken van het brood 
denken wij aan het verscheurde vlees 
van de Heiland. Ouderling Dallin H. 
Oaks heeft eens gezegd: ‘Omdat het 
brood gebroken wordt, zijn alle stukjes 
uniek, net zoals degenen die ervan 
nemen stuk voor stuk uniek zijn. We 
moeten ons allemaal van verschillende 
zonden bekeren. We hebben allemaal 
verschillende behoeften om door de 
verzoening van de Heer Jezus Christus, 
die we in deze verordening gedenken, 
gesterkt te worden.’ 13 Bij het drinken 
van het water denken we aan het bloed 
dat Hij in Gethsémané en aan het kruis 
vergoten heeft, en aan de heiligende 
macht ervan.14 We weten: ‘Niets onreins 
kan zijn koninkrijk ingaan.’ Daarom 
willen wij behoren tot hen ‘die hun 
kleren in [het] bloed [van de Heiland] 
hebben gereinigd, wegens hun geloof 
en de bekering van al hun zonden en 
hun getrouwheid tot het einde.’ 15

Dankzij de verzoenende genade van 
de Heiland kunnen onze zonden, en 
de smet van die zonden dus, van ons 

weg worden genomen. Maar figuurlijk 
zijn vlees eten en zijn bloed drinken, 
betekent meer dan dat: we maken ons 
de eigenschappen en het karakter van 
Christus eigen. We leggen de natuur-
lijke mens af en worden een heilige 
‘door de verzoening van Christus, 
de Heer’.16 Als we elke week van het 
avondmaalsbrood en -water nemen, 
laten we dan overdenken hoe volko-
men we zijn karakter en het patroon 
van zijn zondeloze leven in ons leven 
en wezen moeten verweven. Jezus had 
niet voor de zonden van anderen kun-
nen boeten tenzij Hij zelf zondeloos 
was. Aangezien de gerechtigheid geen 
aanspraak op Hem had, kon Hij Zich-
zelf in onze plaats offeren om aan de 
eisen van de gerechtigheid te voldoen 
en vervolgens genade te verlenen. 
Wanneer we zijn zoenoffer indachtig 
zijn en eren, dienen we ook zijn zonde-
loze leven te overdenken.

Dat vraagt om een forse inspan-
ning van onze kant. We kunnen geen 
genoegen nemen met wie we nu zijn, 
maar moeten voortdurend streven naar 
‘de maat van de grootte van de volheid 
van Christus’.17 We moeten net zoals de 
vader van koning Lamoni in het Boek 
van Mormon bereid zijn om al onze 

zonden af te leggen.18 We moeten ons 
richten op wat de Heer van ons ver-
wacht, zowel individueel als collectief.

Onlangs vertelde een vriend me 
iets wat hij als zendingspresident had 
meegemaakt. Hij had een operatie 
ondergaan waarvan hij enkele weken 
moest herstellen. Tijdens zijn herstel 
onderzocht hij de Schriften veelvuldig. 
Op een middag overpeinsde hij de 
woorden van de Heiland in hoofdstuk 
27 van 3 Nephi. Hij dommelde daarbij 
in slaap. Vervolgens vertelde hij:

‘Ik droomde weg en kreeg een 
levendig, panoramisch overzicht van 
mijn leven te zien. Ik kreeg mijn zon-
den en verkeerde keuzen te zien, de 
keren […] dat ik mensen met ongeduld 
had bejegend, plus het nalaten van 
goede dingen die ik had moeten zeg-
gen of doen. […] In een paar minuten 
tijd [trok] mijn hele leven [aan mij 
voorbij], maar het leek veel langer. Ik 
schrok wakker en […] viel meteen op 
mijn knieën naast het bed. Ik begon 
te bidden, te smeken om vergeving. Ik 
stortte de gevoelens van mijn hart uit 
zoals ik nog nooit had gedaan.

‘Vóór de droom wist ik niet dat ik 
me van zoveel zaken [moest] bekeren. 
Mijn fouten en zwakheden werden 
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me opeens zo pijnlijk duidelijk, dat de 
kloof tussen wie ik was en de heilig-
heid en goedheid van God miljoenen 
kilometers [leken]. In mijn gebed die 
late middag uitte ik vanuit het diepst 
van mijn hart mijn dankbaarheid aan 
mijn hemelse Vader en aan de Heiland. 
Ik dankte Hen voor wat Zij voor mij 
en voor de relaties die ik koesterde, 
met mijn vrouw en kinderen, hadden 
gedaan. Daar op mijn knieën voelde 
ik eveneens Gods tastbare liefde en 
barmhartigheid, ook al voelde ik me 
zo onwaardig. […]

‘Ik kan wel zeggen dat ik sinds die 
dag een ander mens ben. […] Mijn hart 
veranderde. […] Ik heb meer empathie 
en liefde ontwikkeld jegens anderen, 
gekoppeld aan een gevoel van urgentie 
om het evangelie te prediken. […] Ik 
kon me [meer] dan ooit vinden in de 
boodschappen van geloof, hoop en 
de gave van bekering in het Boek van 
Mormon.’ 19

Het is belangrijk om te beseffen 
dat deze duidelijke openbaring van 
zijn zonden en tekortkomingen deze 
goede man niet ontmoedigde of tot 
wanhoop dreef. Ja, hij was geschokt 
en had wroeging. Hij was zich pijnlijk 
bewust dat bekering nodig was. Hij 

was nederig gestemd. Toch voelde hij 
dankbaarheid, gemoedsrust en hoop 
– werkelijke hoop – dankzij Jezus 
Christus, ‘het levende brood, dat uit de 
hemel neergedaald is’.20

Mijn vriend noemde de kloof in zijn 
droom tussen zijn leven en de heilig-
heid van God. Heiligheid is het juiste 
woord. Het vlees van Christus eten 
en zijn bloed drinken, betekent naar 
heiligheid streven. God gebiedt: ‘Wees 
heilig, want Ik ben heilig.’ 21

Henoch gaf ons de raad: ‘Leer dit 
uw kinderen: dat alle mensen overal 
zich moeten bekeren, anders kunnen 
zij geenszins het koninkrijk van God 
beërven, want niets wat onrein is, kan 
daar wonen, of in zijn tegenwoordig-
heid wonen; want Mens der Heiligheid 
is zijn naam, in de taal van Adam, en 
de naam van zijn Eniggeborene is de 
Zoon des Mensen, ja, Jezus Christus.’ 22 
Als kind vroeg ik me af waarom Jezus 
in het Nieuwe Testament vaak de Zoon 
des mensen wordt genoemd (en Zich-
zelf soms ook zo noemt), terwijl Hij in 
werkelijkheid de Zoon van God is. Uit 
Henochs woorden blijkt dat deze titel 
juist zijn goddelijke status en heiligheid 
aanduiden: Hij is de Zoon des Mensen 
der Heiligheid, God de Vader.

Als we het diepe verlangen heb-
ben om in Christus te blijven en Hem 
in ons te laten blijven,23 dan streven 
we zowel in lichaam als in geest naar 
heiligheid.24 We streven ernaar in de 
tempel, waarop ‘De Here gewijd’ gegra-
veerd staat. We streven ernaar in ons 
huwelijk, gezin en thuis. We streven er 
elke week naar wanneer we ons in de 
heilige dag van de Heer verlustigen.25 
We streven er tot in de details van ons 
dagelijks leven naar: in onze woorden, 
onze kleding, onze gedachten. Presi-
dent Thomas S. Monson heeft gezegd: 
‘We zijn het product van alles wat 
we lezen, zien, horen en denken.’ 26 

We streven naar heiligheid terwijl we 
dagelijks ons kruis opnemen.27

Zuster Carol F. McConkie heeft 
opgemerkt: ‘We kennen de talrijke 
beproevingen, verleidingen en moei-
lijkheden die ons weg kunnen leiden 
van alles wat deugdzaam en prijzens-
waardig voor God is. Maar dankzij 
onze sterfelijke ervaringen kunnen we 
voor heiligheid kiezen. Vaak worden 
we geheiligd door de offers die we 
brengen om onze verbonden na te 
komen.’ 28 En ik zou aan ‘de offers die 
we brengen’ willen toevoegen: ook de 
hulp die we bieden.

We weten dat ‘wanneer [wij] in 
dienst van [onze] medemensen [zijn], 
[wij] louter in dienst van [onze] God 
[zijn].’ 29 En de Heer wijst ons erop dat 
dit dienstbetoon de kern van zijn leven 
en karakter is: ‘Want ook de Zoon des 
mensen is niet gekomen om gediend 
te worden, maar om te dienen, en Zijn 
ziel te geven als losprijs voor velen.’ 30 
President Marion G. Romney heeft 
wijselijk verklaard: ‘Dienstbaarheid is 
niet iets wat we op aarde doorstaan om 
het recht op een leven in het celestiale 
koninkrijk te verdienen. Dienstbaarheid 
is de kern van een verhoogd leven in 
het celestiale koninkrijk.’ 31

Zacharia profeteerde dat tijdens 
de millenniaanse heerschappij van de 
Heer zelfs op de bellen van de paarden 
gegraveerd zal staan: ‘Heilig voor de 
Heere’.32 In die geest voorzagen de hei-
ligen in de pionierstijd in deze valleien 
ogenschijnlijk gewone of alledaagse 
dingen naast zaken die meer met 
godsdienst geassocieerd worden, van 
de woorden ‘Heilig voor de Heere’. Die 
woorden waren op avondmaalsbekers 
en -schalen gegraveerd, op ordenings-
certificaten van zeventigers gedrukt en 
op een ZHV-banier aangebracht. ‘Heilig 
voor de Heere’ was ook te zien boven 
de etalages van Zion’s Cooperative 
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Mercantile Institution, het ZCMI-waren-
huis. De woorden stonden op de kop 
van een hamer en op een trom. ‘Heilig 
voor de Heere’ stond op de metalen 
deurknoppen van president Brigham 
Youngs woning. Deze verwijzingen 
naar heiligheid in schijnbaar ongebrui-
kelijke of onverwachte plaatsen lijken 
misschien misplaatst. Maar ze laten zien 
hoe verregaand en constant onze focus 
op heiligheid dient te zijn.

Het vlees van de Heiland eten en 
zijn bloed drinken betekent alles uit 
ons leven wegdoen wat strijdig met 
een christelijk karakter is, en zijn 
eigenschappen overnemen. Dat is de 
uitgebreide betekenis van bekering: 
ons niet alleen van eerdere zonden 
afkeren, maar voortaan ook ons hart en 
onze wil tot God keren.33. Zoals mijn 
vriend dat in zijn geïnspireerde droom 
ondervond, zal God ons onze fouten 
en tekortkomingen tonen. Maar Hij zal 
ons ook helpen om zwakte in sterkte 
te veranderen.34 Als wij oprecht vragen: 
‘Wat ontbreekt mij nog?’ 35 laat Hij ons 
niet in het ongewisse. Hij zal ons met 
liefde en met het oog op ons geluk 
antwoorden. Hij zal ons ook hoop 
schenken.

Het zal alles van ons vergen. Het 
zou dan ook ondoenlijk zijn als we er 
in ons streven naar heiligheid alleen 
voor stonden. De heerlijke waarheid 
is dat we er niet alleen voor staan. We 

hebben de liefde van God, de genade 
van Christus, de troost en leiding van 
de Heilige Geest, en de vriendschap 
en aanmoediging van medeheiligen in 
het lichaam van Christus. Laten we niet 
tevreden zijn met waar we staan, maar 
laten we ook niet ontmoedigd raken. 
Een eenvoudige maar doordachte lof-
zang spoort ons aan:

Neem tijd en wees heilig, de wereld 
raast voort.

Breng veel tijd in stilte met Jezus toch 
door.

Kijk op dan naar Jezus, als Hij moet  
u zijn;

uw vrienden zien Hem dan in u,  
weest u rein.36

Ik getuig van Jezus Christus, ‘het 
levende brood, dat uit de hemel 
neergedaald is’.37 Ik getuig dat ‘wie [z]
ijn vlees eet en [z]ijn bloed drinkt, […] 
eeuwig leven [heeft]’.38 In de naam van 
Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Johannes 6:9.
 2. Zie Johannes 6:26.
 3. Johannes 6:27.
 4. Johannes 6:48–51.
 5. Johannes 6:52.
 6. Johannes 6:53–55.
 7. Johannes 6:56–57.
 8. Johannes 6:60, 66. Bij die gelegenheid 

vroeg de Heiland aan zijn Twaalf: ‘Wilt 
u ook niet weggaan?’ ( Johannes 6:67.) 
Petrus antwoordde namens de Twaalf met 

resoluut geloof: ‘Heere, naar wie zullen wij 
heengaan? U hebt woorden van eeuwig 
leven. En wij hebben geloofd en erkend dat 
U de Christus bent, de Zoon van de levende 
God’ ( Johannes 6:68–69). Ik weet niet of 
Petrus en zijn broeders op dat moment 
beter begrepen waar de Heer op doelde 
dan de discipelen die de Meester toen in de 
steek lieten. Petrus wist echter wel door het 
zekere getuigenis van de Geest dat Jezus de 
Christus was, de Zoon van de levende God 
(zie ook Mattheüs 16:15–17), en dat het heil 
nergens anders te vinden was. Hij was dan 
ook volkomen toegewijd om Jezus ondanks 
alles te volgen. Eventuele vragen konden 
op zijn tijd wel worden beantwoord, maar 
hij wilde zijn trouw aan de Zoon van God 
niet opgeven – een geweldig voorbeeld 
voor ons allemaal.

 9. Zie Lukas 22:44; Hebreeën 13:12; Mosiah 
3:7; 15:7–8; Alma 7:13; Leer en Verbonden 
19:18; 38:4; 45:4–5.

 10. 2 Nephi 31:17.
 11. 2 Nephi 31:20–21.
 12. Zie Johannes 4:10.
 13. Dallin H. Oaks, inleidende boodschap in 

een instructiebijeenkomst voor nieuwe 
zendingspresidenten, 25 juni 2017, 2.

 14. Zie Mozes 6:60.
 15. 3 Nephi 27:19; zie ook Moroni 10:32–33.
 16. Mosiah 3:19.
 17. Efeze 4:13.
 18. Zie Alma 22:18.
 19. Privécorrespondentie.
 20. Johannes 6:51.
 21. 1 Petrus 1:16.
 22. Mozes 6:57.
 23. Zie Johannes 6:56.
 24. Zie Romeinen 12:1.
 25. Zie Jesaja 58:13.
 26. Teachings of Thomas S. Monson, 

samengesteld door Lynne F. Cannegieter 
(2011), 267.

 27. Zie Bijbelvertaling van Joseph Smith, 
Mattheüs 16:25–26; Lukas 9:23; Lukas 14:27.

 28. Carol F. McConkie, ‘In prachtige heiligheid’, 
Liahona, mei 2017, 10.

 29. Mosiah 2:17.
 30. Markus 10:45; zie ook Alma 34:28.
 31. Zie Marion G. Romney, ‘Het celestiale 

karakter van zelfredzaamheid’, Liahona, 
maart 2009, 19.

 32. Zacharia 14:20.
 33. Zie Gids bij de Schriften, ‘Bekeren (zich), 

bekering’.
 34. Zie Ether 12:27.
 35. Mattheüs 19:20.
 36. William D. Longstaff, ‘Take Time to Be 

Holy’, The United Methodist Hymnal 
(1989), nr. 395.

 37. Johannes 6:51.
 38. Johannes 6:54.
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wijze heilige der laatste dagen, zuster 
Darla Isackson, merkt op dat Satan er op 
de een of andere manier in geslaagd is 
om verbonden en geboden op vervloe-
kingen en veroordelingen te laten lijken. 
Voor sommigen heeft hij de idealen en 
inspiratie van het evangelie omgebogen 
tot zelfverachting en misère.3

Met wat ik nu zeg, wil ik de gebo-
den die God ons ooit heeft gegeven, 
absoluut niet ontkennen of bagatel-
liseren. Ik geloof in zijn volmaking. 
Ik weet ook dat we zijn geestzoons 
en -dochters zijn met het goddelijke 
potentieel om zoals Hij te worden. 
Ik weet ook dat we als kinderen van 
God onszelf niet als minderwaardig 
of slecht mogen zien. Alsof we ooit 
de persoon gaan worden die God ons 
wil laten zijn door onszelf ervan langs 
geven. Nee! Als we de wil hebben om 
ons te bekeren en een beter mens te 
zijn, mag ik hopen dat we aan onze 
vooruitgang kunnen werken zonder 
maagzweer, eetstoornis of depressie en 
zonder ons gevoel van eigenwaarde te 
ondermijnen. Dat wil de Heer niet voor 
een jeugdwerkkind of wie dan ook die 
oprecht zingt: ‘Ik wil graag als Jezus 
worden’.4

over ons hoofd trekken. Zulke celestiale 
doelen lijken te hoog gegrepen. Maar 
de Heer zou ons toch nooit een gebod 
geven waarvan Hij wist dat we dat niet 
konden naleven? Laten we eens kijken 
waar dit dilemma ons brengt.

In de hele kerk hoor ik veel mensen 
worstelen met: ‘Ik ben gewoon niet goed 
genoeg.’ ‘Ik schiet zo tekort.’ ‘Ik ga het 
nooit halen.’ Ik hoor het van tieners. Ik 
hoor het van zendelingen. Ik hoor het 
van nieuwe leden. Ik hoor het van men-
sen die al hun hele leven lid zijn. Een 

Ouderling Jeffrey R. Holland
van het Quorum der Twaalf Apostelen

De Schriften zijn als zegen en aan-
moediging voor ons geschreven, 
en dat zijn ze zeker. We danken 

de hemel voor elk hoofdstuk en vers 
dat we hebben gekregen. Maar hebt u 
gemerkt dat er soms een tekst opduikt 
die ons eraan herinnert dat we toch wat 
tekortschieten? Zo begint de Bergrede 
met de troostrijke, liefelijke zaligspre-
kingen, maar de volgende verzen hou-
den ons onder meer voor dat we niet 
alleen niet moeten doden, maar ook 
niet eens boos moeten zijn. Ons wordt 
gezegd niet alleen geen overspel te ple-
gen, maar zelfs geen onreine gedachten 
te hebben. Als het ons gevraagd wordt, 
moeten we ons onderkleed en dan ook 
nog eens ons bovenkleed geven. We 
moeten onze vijanden liefhebben, hen 
zegenen die ons vervloeken en goed 
doen aan hen die ons haten.1

Als we dan, na dat bij onze och-
tendstudie in de Schriften gelezen te 
hebben, al vermoeden dat we niet zo’n 
best evangelierapport gaan krijgen, 
weten we dat na het laatste gebod 
zeker: ‘Weest u dan volmaakt, zoals uw 
Vader […] in de hemelen […] volmaakt 
is.’ 2 Bij dat slotgebod willen we het 
liefst terug ons bed in en de dekens 

Weest u dan  
volmaakt – uiteindelijk
Als we volharden, dan zal ooit in de eeuwigheid onze verfijning  
af en volledig zijn.
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Om dit alles in het juiste perspec-
tief te plaatsen, herinner ik ons allen 
eraan dat we in een gevallen wereld 
leven en voor nu een gevallen volk 
zijn. We leven in het telestiale konink-
rijk, met een t, geen c. Zoals president 
Russell M. Nelson ons leert, zijn we in 
dit leven ‘op weg’ naar volmaking.5

Dus ik geloof dat Jezus met zijn rede 
over dit onderwerp niet de bedoeling 
had om ons onze tekortkomingen in te 
peperen. Ik geloof eerder dat Hij hem 
gaf als eerbetoon aan wie en wat God 
de eeuwige Vader is en wat we in de 
eeuwigheid met Hem kunnen berei-
ken. Ik ben in ieder geval dankbaar te 
weten dat ondanks mijn onvolkomen-
heden, God in ieder geval volmaakt is. 
Dat in ieder geval Hij, bijvoorbeeld, zijn 
vijanden lief kan hebben, want maar 
al te vaak zijn u en ik, door de ‘natuur-
lijke mens’ 6 in ons, onze eigen vijand. 
Wat ben ik dankbaar dat in ieder geval 
God kan zegenen wie Hem beledigen, 
want zonder het te willen of bedoelen, 
beledigen we Hem soms allemaal. Ik 
ben dankbaar dat God genadig en een 
vredestichter is, want ik heb genade 
nodig en de wereld heeft vrede nodig. 
Natuurlijk geldt alles wat we over de 
deugden van de Vader zeggen ook 
voor zijn eniggeboren Zoon, die voor 
diezelfde volmaking geleefd heeft en 
gestorven is.

Ik voeg daar direct aan toe dat als 
we ons richten op wat de Vader en de 
Zoon hebben bereikt in plaats van op 
onze mislukkingen, dat in niets een 
ongedisciplineerd leven of verlaging 
van onze normen rechtvaardigt. Nee, 
vanaf het begin is het evangelie er om 
de heiligen te vervolmaken, tot wij ‘tot 
de maat van de grootte van de volheid 
van Christus’ 7 komen. Ik zeg eigen-
lijk alleen maar dat in ieder geval één 
bedoeling van een tekst of gelijkenis of 
gebod is om ons eraan te herinneren 

hoe groots die ‘maat van de grootte van 
de volheid van Christus’ 8 is, en meer 
liefde en bewondering voor Hem in 
ons wil aanwakkeren, met een groter 
verlangen om zoals Hij te zijn.

‘Ja, kom tot Christus en word vervol-
maakt in Hem […]’, pleit Moroni. ‘[Heb 
God lief] met al uw macht, verstand en 
kracht, dan [kunt u] door zijn genade vol-
maakt […] zijn in Christus.’ 9 Onze enige 
hoop op ware volmaking is die als een 
geschenk uit de hemel te ontvangen. We 
kunnen die niet ‘verdienen’. Daarmee 
biedt de genade van Christus ons niet 
alleen verlossing van verdriet en zonde 
en dood aan, maar ook verlossing van 
onze eigen onophoudelijke zelfkritiek.

Aan de hand van een van de gelij-
kenissen van de Heiland wil ik dit iets 
anders verwoorden. Een slaaf stond bij 
zijn koning voor 10.000 talenten in de 
schuld. Toen die slaaf om geduld en 
genade smeekte, kreeg de heer ‘medelij-
den met hem en schold hem de schuld 
kwijt’. Maar toen weigerde diezelfde 
slaaf een medeslaaf een schuld van 100 
penningen kwijt te schelden. Toen de 
koning dat hoorde, zei hij bedroefd tegen 
degene die hij de schuld had kwijtge-
scholden: ‘Had ook u geen medelijden 
moeten hebben met uw medeslaaf, zoals 
ik ook medelijden met u had?’ 10

Wetenschappers verschillen van 
mening over de hier genoemde geld-
waarde. Maar om het sommetje simpel 
te houden (en excuses dat ik de Ameri-
kaanse munteenheid gebruik): stel dat 
de kleinere schuld van 100 penningen 
nu 100 dollar was, dan zou de zo vrij-
elijk kwijtgescholden schuld bijna een 
miljard dollar zijn geweest, of zelfs meer!

Een persoonlijke schuld van zo’n 
astronomisch bedrag is voor ons niet te 
bevatten. (Niemand kan zoveel shop-
pen!) Maar voor deze gelijkenis moest 
dat bedrag ook niet te bevatten zijn. 
Het moest ons voorstellingsvermogen 
te boven gaan, laat staan ons vermogen 
om te betalen. De reden is dat dit geen 
verhaal is over twee ruziënde slaven 
in het Nieuwe Testament. Het verhaal 
gaat over ons, de gevallen mensheid, 
allemaal sterfelijke schuldenaren, over-
treders en gevangenen. Ieder van ons 
staat in de schuld en is veroordeeld tot 
gevangenschap. Dat was ons lot geble-
ven, ware het niet dat onze genadige 
Koning ons bevrijdt, simpelweg omdat 
Hij van ons houdt en ‘met medelijden 
jegens ons’ bewogen wordt.11

Jezus gebruikt hier een onpeilbare 
maat omdat zijn verzoening een onpeil-
bare gave is, geschonken tegen een 
niet te bevatten prijs. Naar mijn gevoel 
is dat een van de bedoelingen achter 
Jezus’ oproep om volmaakt te zijn. Mis-
schien is de 10.000-talentenvolmaking 
van de Vader en Zoon nog te hoog 
gegrepen voor ons, maar het is niet 
te hoog gegrepen dat Zij ons vragen 
om in kleine dingen meer als Zij te 
zijn. Dat we in ieder geval spreken en 
handelen, liefhebben en vergeven, ons 
bekeren en verbeteren op het 100-pen-
ningenniveau van volmaking, wat 
beslist wél haalbaar voor ons is.

Broeders en zusters, op Jezus na 
heeft niemand het op dit aardse pad 
waarop we ons bevinden, perfect 
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gedaan. Dus laten we in dit leven 
naar gestage vooruitgang streven 
zonder geobsedeerd te worden door 
wat gedragswetenschappers ‘toxisch 
perfectionisme’ noemen.12 Die laatstge-
noemde verwachting moeten we ver-
mijden: van onszelf, van anderen, en ik 
voeg daaraan toe, van allen die geroe-
pen zijn om in de kerk te dienen. Voor 
heiligen der laatste dagen betekent dat 
dus iedereen, want we krijgen allemaal 
een roeping om ergens te dienen.

In dat verband heeft Leo Tolstoj 
geschreven over een priester die door 
een lid van zijn gemeente werd bekriti-
seerd omdat hij niet consequent genoeg 
leefde. Daarom, zo vond dat lid, moes-
ten de beginselen die deze dwalende 
predikant leerde, ook fout zijn.

In antwoord op die kritiek zegt de 
priester: ‘Kijk naar hoe ik vroeger was 
en hoe ik nu ben. Je zult zien dat ik 
probeer te leven naar de waarheid die 
ik verkondig.’ Maar omdat de priester 
de hoge idealen die hij leerde niet kon 
waarmaken, moest hij toegeven dat hij 
gefaald had. Maar hij roept uit:

‘Val míj aan [als je dat wilt], ík ben 
degene die het doet, maar val […] niet 
het pad dat ik volg, aan. […] Als ik de 
weg naar huis ken [maar] die dronken 
bewandel, is die weg dan minder juist, 
alleen maar omdat ik heen en weer 
waggel?

‘[…] Roep niet uitgelaten: “Kijk hem 
nou! […] Hij strompelt recht het moeras 
in!” Nee, wees niet zelfgenoegzaam, 
maar help [een ieder die de weg terug 
naar God probeert te bewandelen].’ 13

Broeders en zusters, ieder van ons wil 
graag christelijker leven dan we meestal 
voor elkaar krijgen. Als we dat eerlijk 
toegeven en ons proberen te verbeteren, 
zijn we niet hypocriet; we zijn mensen. 
Laten we door onze menselijke zwakhe-
den, en de onvermijdelijke tekortkomin-
gen van zelfs de beste mensen om ons 
heen, niet cynisch worden over de waar-
heden van het evangelie, de waarheid 
van de kerk, onze hoop voor de toe-
komst of de mogelijkheid om als God te 
worden. Als we volharden, dan zal ooit 
in de eeuwigheid onze verfijning af en 
volledig zijn. In het Nieuwe Testament is 

dat de betekenis van volmaking.14

Ik getuig van die verheven bestem-
ming, binnen ons bereik gebracht 
door de verzoening van de Heer Jezus 
Christus, die zelf ‘van genade tot genade 
ging’ 15 tot Hij in zijn onsterfelijkheid 16 
een volmaakte volheid van de celestiale 
heerlijkheid ontving.17 Ik getuig dat Hij 
op dit en elk moment met door spij-
kers verwonde handen ons diezelfde 
genade aanreikt, ons vasthoudt en ons 
aanmoedigt, en weigert ons los te laten 
tot we veilig thuis zijn in de omhelzing 
van onze hemelse Ouders. Voor zo’n 
volmaakt moment blijf ik het proberen, 
hoe onbeholpen dan ook. Voor zo’n 
volmaakt geschenk blijf ik danken, hoe 
gebrekkig dan ook. Ik doe dat in de 
naam van de Volmaking zelf, Hij die 
nooit onbeholpen of gebrekkig was 
maar van ons allen houdt zoals we zijn, 
ja, de Heer Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Zie Mattheüs 5:1–47.
 2. Mattheüs 5:48.
 3. Zie Darla Isackson, ‘Satan’s Counterfeit 

Gospel of Perfectionism’, Meridian 
Magazine, 1 juni 2016, ldsmag.com.

 4. ‘Ik wil graag als Jezus worden’, 
Kinderliedjes, p. 40.

 5. Zie Russell M. Nelson, ‘Perfection Pending’, 
Ensign, november 1995, p. 86–88.

 6. Mosiah 3:19.
 7. Efeze 4:12–13.
 8. Efeze 4:13.
 9. Moroni 10:32; cursivering toegevoegd.
 10. Zie Mattheüs 18:24–33.
 11. Leer en Verbonden 121:4.
 12. Zie Joanna Benson en Lara Jackson, 

‘Nobody’s Perfect: A Look at Toxic 
Perfectionism and Depression’, Millennial 
Star, 21 maart 2013, millennialstar.org.

 13. ‘The New Way’, Leo Tolstoy: Spiritual Writings, 
sel. Charles E. Moore (2006), 81–82.

 14. Zie voor een verhelderende uitleg van de 
betekenis van het Griekse woord dat in het 
Nieuwe Testament voor volmaakt (‘teleios’) 
wordt gebruikt de toespraak van president 
Russell M. Nelson op de algemene 
oktoberconferentie van 1995, ‘Perfection 
Pending’ (Ensign, november 1995, 86-87).

 15. Leer en Verbonden 93:13.
 16. Zie Lukas 13:32.
 17. Zie Leer en Verbonden 93:13.
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Wie hiermee instemt, maakt dat 
kenbaar.

Wie tegen is, maakt dat eveneens 
kenbaar.

Wij stellen voor steun te verlenen 
aan Russell Marion Nelson als president 
van het Quorum der Twaalf Apostelen; 
en als leden van dat quorum: Russell M. 
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell 
Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. 
Holland, David A. Bednar, Quentin L. 
Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. 
Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. 
Stevenson en Dale G. Renlund.

Wie hiermee instemt, maakt dat 
kenbaar.

Wie tegen is, maakt dat eveneens 
kenbaar.

Wij stellen voor de raadgevers in het 
Eerste Presidium en het Quorum der 
Twaalf Apostelen steun te verlenen als 
profeten, zieners en openbaarders.

Wie hiermee instemt, maakt dat 
kenbaar.

Wie niet, eveneens, met hetzelfde 
teken.

De ouderlingen Donald L. Hallstrom 
en Richard J. Maynes zijn ontheven als 
leden van het Presidium der Zeventig.

Wie zijn waardering voor de inzet 
van deze broeders kenbaar wil maken, 
steekt de hand op.

Wij stellen voor de ouderlingen 
Juan A. Uceda en Patrick Kearon te 
steunen als leden van het Presidium 
der Zeventig.

Wie deze broeders in hun nieuwe 
taak wil steunen, maakt dit kenbaar.

Wie dat niet kunnen, geven dat aan 
met hetzelfde teken.

Wij stellen u voor de ouderlingen 
Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence en 
W. Craig Zwick met dank te ontheffen 
voor het werk dat zij vol toewijding als 
algemeen zeventiger hebben verricht 
en ze de status van emeritus algemeen 
autoriteit te verlenen.

als profeet, ziener en openbaarder 
en president van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen; Henry Bennion Eyring als 
eerste raadgever in het Eerste Presi-
dium; en Dieter Friedrich Uchtdorf 
als tweede raadgever in het Eerste 
Presidium.

Voorgesteld door president Henry B. Eyring
Eerste raadgever in het Eerste Presidium

Broeders en zusters, ik zal nu de 
algemene autoriteiten, gebieds-
zeventigers en leden van de 

algemene presidiums van de hulporga-
nisaties van de kerk ter steunverlening 
aan u voorstellen.

Wij stellen voor steun te verle-
nen aan Thomas Spencer Monson 

Zaterdagmiddagbijeenkomst | 30 september 2017

De steunverlening  
aan kerkfunctionarissen
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Wie met ons hun waardering wil-
len uiten voor het uitstekende werk 
dat deze broeders hebben verricht, 
maken dat kenbaar.

Wij stellen voor de volgende 
broeders uit hun functie van 
gebiedszeventiger te ontheffen: 
Pedro U. Adduru, Detlef H. Adler, 
Angel H. Alarcon, Winsor Balderrama, 
Christopher Charles, Gene R. 
Chidester, Ralph L. Dewsnup, Ángel A. 
Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. N. 
Granja, Yuriy A. Gushchin, Clifford T. 
Herbertson, Aniefiok Udo Inyon, 
Luiz M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean 
Claude Mabaya, Declan O. Madu, 
Alexander T. Mestre, Jared R. Ocampo, 
Andrew M. O’Riordan, Jesús A. Ortiz, 
Abenir V. Pajaro, Siu Hong Pon, 
Robert C. Rhien, Jorge Luis Romeu, 
Jorge L. Saldívar, Ciro Schmeil, Alin 
Spannaus, Moroni B. Torgan, Steven L. 
Toronto en Ricardo Valladares.

Wie zijn waardering wil uiten voor 
het uitstekende werk dat zij verricht 
hebben, maakt dat kenbaar.

Wij stellen voor Torben 
Engbjerg steun te verlenen als 
gebiedszeventiger.

Wie hiermee instemt, maakt dat 
kenbaar.

Wie niet, eveneens.
Wij stellen voor de andere alge-

mene autoriteiten, gebiedszeventigers 
en leden van de algemene presidiums 
van hulporganisaties die nu in functie 
zijn steun te verlenen.

Wie hiermee instemt, maakt dat 
kenbaar.

Wie niet, eveneens, met hetzelfde 
teken.

Wie tegen een of meerdere voor-
stellen hebben gestemd, kunnen con-
tact met hun ringpresident opnemen.

Broeders en zusters, wij waarderen 
uw voortdurende geloof en gebeden 
voor de leiders van de kerk. ◼

een zonsverduistering gezien? Laat me 
dit nader toelichten.

Een totale zonsverduistering treedt 
op wanneer de maan precies tussen 
de aarde en de zon staat en het licht 
van de zon vrijwel volledig blokkeert.3 
Dit fenomeen is voor mij een wonder. 
Stel u de zon voor ter grootte van een 
normale fietsband. De maan zou dan 
in vergelijking het formaat van een 
steentje hebben.

Hoe is het mogelijk dat juist de bron 
van onze warmte, ons licht en ons 
leven door iets relatief onbeduidends 
van formaat in zo’n mate kan worden 
verduisterd?

De zon is weliswaar 400 keer groter 
dan de maan, maar staat ook 400 keer 
zo ver weg van de aarde.4 Vanuit het 
perspectief van de aarde lijken de zon 

Ouderling Gary E. Stevenson
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Op 21 augustus jongstleden 
trokken twee gebeurtenissen de 
aandacht van mensen over de 

hele wereld. De eerste was de negentig-
ste verjaardag van onze geliefde profeet, 
president Thomas S. Monson. Ik was op 
dat moment voor een taak in het gebied 
Oceanië. Het deed me erg goed dat de 
heiligen in Australië, Vanuatu, Nieuw- 
Zeeland en Frans- Polynesië niet alleen 
van deze mijlpaal wisten, maar hem 
ook met blijdschap vierden. Ik had het 
geluk om in hun warme uitingen van 
geloof en liefde voor deze geweldige 
man te delen. Wat is het inspirerend om 
de band tussen de heiligen der laatste 
dagen en hun profeet te zien.

Met het oog op de mensen die 
hem wilden feliciteren, gaf president 
Monson zijn ideale verjaardagscadeau 
aan: ‘Doe iets voor iemand die een 
moeilijke tijd doormaakt of die ziek of 
eenzaam is. Dat is alles wat ik vraag.’ 1 
We houden van u en steunen u, presi-
dent Monson.

Zonsverduistering
De andere zeldzame gebeurtenis 

diezelfde dag vond aan de hemel plaats 
en hield miljoenen mensen overal ter 
wereld in de ban. Er was sprake van 
een totale zonsverduistering. Het was 
de eerste keer in 99 jaar dat een derge-
lijke verduistering in de hele Verenigde 
Staten te zien was.2 Hebt u weleens 

Geestelijke verduistering
Laat de afleidingen van het leven het hemelse licht niet verduisteren.
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en de maan geometrisch even groot. 
Bij een bepaalde stand van beide lijkt 
de maan de hele zon te verduisteren. 
Vrienden en familieleden van mij in de 
zone van totale verduistering beschre-
ven hoe licht in duisternis veranderde, 
de sterren verschenen en vogels 
ophielden met zingen. De lucht werd 
kil, aangezien de temperatuur bij een 
zonsverduistering wel meer dan 11 
graden Celsius kan dalen.5

Ze beschreven een gevoel van ont-
zag, grote verbazing en zelfs angst. Ze 
wisten dat een zonsverduistering met 
zekere gevaren gepaard gaat. Iedereen 
trof echter maatregelen om blijvende 
oogschade of ‘eclipsblindheid’ tijdens 
de zonsverduistering te voorkomen. Ze 
waren veilig doordat ze een speciale bril 
met gefilterde lenzen droegen die hun 
ogen tegen eventueel letsel beschermde.

De analogie
Zoals de kleine maan de giganti-

sche zon kan blokkeren, en het licht 
en de warmte ervan kan doven, kan 
er ook een geestelijke verduistering 
intreden. Die doet zich voor als we 
kleine en vervelende obstakels in ons 
dagelijks leven zo dichtbij halen dat ze 
de grootsheid, helderheid en warmte 
van het licht van Jezus Christus en zijn 
evangelie belemmeren.

Ouderling Neal A. Maxwell trok deze 
vergelijking zelfs nog verder door: ‘Zelfs 
zoiets kleins als iemands duim kan een 
mens vlak voor het oog het zicht op de 
enorme zon ontnemen. Toch is de zon 
er nog. Die persoon veroorzaakt zijn 
blindheid zelf. Als we andere zaken te 
dichtbij halen en voorop stellen, nemen 
we ons zicht op de hemel weg.’ 6

Niemand wil zijn of haar zicht op 
de hemel uiteraard met opzet wegne-
men of een geestelijke verduistering 
meemaken. Ik wil bespreken hoe we 
kunnen voorkomen dat een geestelijke 

verduistering ons blijvend geestelijke 
schade berokkent.

Evangeliebril: behoud een 
evangelieperspectief

Ik noemde een speciale bril die men-
sen die naar een zonsverduistering kijken 
tegen oogschade en zelfs eclipsblindheid 
beschermt. Naar een geestelijke verduis-
tering kijken door de beschermende en 
filterende lens van de Geest biedt een 
evangelieperspectief en beschermt ons 
tegen geestelijke blindheid.

Ik geef enkele voorbeelden. Met de 
woorden van de profeten in ons hart 
en de Heilige Geest als onze raadgever 
kunnen we door een ‘evangeliebril’ 
naar gedeeltelijk geblokkeerd hemels 
licht staren. Daarmee vermijden we het 
gevaar van een geestelijke verduistering.

Hoe zetten we een evangeliebril 
op? Hier zijn wat voorbeelden: dankzij 
onze evangeliebril zien we in dat de 
Heer graag wil dat we wekelijks aan 
het avondmaal deelnemen, dat we de 
Schriften bestuderen en dagelijks bid-
den. We zien dan ook in dat Satan ons 
daarvan af wil houden. We weten dat 
hij erop uit is om onze keuzevrijheid 
door afleidingen en wereldse verlei-
dingen weg te nemen. Zelfs in de tijd 
van Job was er bij sommigen sprake 
van een geestelijke verduistering, die 
als volgt werd omschreven: ‘Overdag 
ontmoeten zij duisternis, op de middag 
tasten zij rond zoals in de nacht.’ 7

Broeders en zusters, ik bedoel met 
kijken door een evangeliebril niet dat 
we onze moeilijkheden moeten negeren 

of verzwijgen. Ik zeg ook niet dat we 
ons leven in zalige onwetendheid van 
de valstrikken en het kwaad van de 
vijand moeten leiden. Ik zeg niet dat we 
oogkleppen op moeten doen, maar juist 
het tegendeel. Ik zeg dat we door de 
lens van het evangelie naar die moei-
lijkheden moeten kijken. Ouderling 
Dallin H. Oaks heeft gezegd: ‘Perspectief 
is het vermogen om alle relevante infor-
matie in een betekenisvolle relatie te 
zien.’ 8 Het evangelieperspectief verruimt 
onze blik tot eeuwig zicht.

Met een evangeliebril op ziet u 
meer. U bent dan beter in staat om 
uw prioriteiten, uw problemen, uw 
verleidingen en zelfs uw fouten beter 
te onderscheiden. U ziet dan helderder 
licht dat u zonder die bril niet kon zien.

Ironisch genoeg kan niet alleen het 
negatieve een geestelijke verduistering 
in ons leven veroorzaken. Vaak halen 
we bewonderenswaardige of positieve 
zaken zo dichtbij dat ze het evange-
lielicht overschaduwen en duisternis 
veroorzaken. Deze gevaren of aflei-
dingen kunnen uit onze opleiding en 
voorspoed, macht en invloed, ambitie, 
en zelfs talenten en gaven voortkomen.

President Dieter F. Uchtdorf heeft 
gezegd ‘dat iedere deugd die tot 
het uiterste wordt doorgevoerd, een 
ondeugd kan worden. […] Er komt 
een punt waarop mijlpalen molenste-
nen, en ambities zware lasten op onze 
schouders kunnen worden.’ 9

Ik zal nog wat voorbeelden bespre-
ken die de bescherming tegen onze 
eigen geestelijke verduistering in de 
hand kunnen werken.

Sociale media
Een paar maanden geleden sprak ik 

op de vrouwenconferentie van BYU.10 
Ik beschreef hoe technologie, met inbe-
grip van sociale media, ertoe bijdraagt 
‘dat de kennis van een Heiland zich zal 
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verbreiden onder alle natie, geslacht, 
taal en volk.’ 11 Tot die technologieën 
behoren websites van de kerk, zoals 
lds .org en mormon .org; mobiele apps 
zoals Evangeliebibliotheek, Mormon 
Channel, LDS Tools en Family Tree; plus 
sociale- mediaplatforms zoals Facebook, 
Instagram, Twitter en Pinterest. Hierop 
zijn honderden miljoenen likes, shares, 
views, retweets en pins gegenereerd. 
Je kunt ze heel effectief en efficiënt 
gebruiken om het evangelie met familie, 
vrienden en collega’s te delen.

Deze technologieën hebben bij 
gepast gebruik dus hun nut wel bewe-
zen. Toch kleven er risico’s aan als we 
er te dicht op zitten. Er kan zich dan 
een geestelijke verduistering voordoen 
die de helderheid en de warmte van 
het evangelie blokkeert.

Sociale media, mobiele apps en 
games kunnen onbehoorlijk veel tijd 
opslokken en persoonlijk contact doen 
verwateren. Dit gebrek aan persoonlijke 
gesprekken kan huwelijken in gevaar 
brengen, de plaats van waardevolle 
geestelijke bezigheden innemen en de 
ontwikkeling van sociale vaardigheden 
in de weg staan, vooral onder de jeugd.

Er kleven nog twee risico’s aan soci-
ale media: een geïdealiseerde werkelijk-
heid en verlammende vergelijkingen.

Veel (zo niet de meeste) foto’s op 
sociale media geven het leven – vaak 
onrealistisch – op zijn best weer. We 
hebben allemaal wel plaatjes van fraaie 
interieurs, prachtige vakantiebestem-
mingen, lachende selfies, overheerlijk 
voedsel en superaantrekkelijke licha-
men gezien.

Hier is bijvoorbeeld een foto die 
je op iemands account zou kunnen 
aantreffen. De foto schetst echter niet 
het hele beeld van wat er feitelijk in het 
echte leven gaande is.

Wanneer we ons gewone leventje 
vergelijken met het slim bewerkte, 

perfect vormgegeven leven van ande-
ren op sociale media, blijven we soms 
met gevoelens van ontmoediging, 
jaloezie en zelfs mislukking zitten.

Iemand die talloze berichten over 
zichzelf heeft gedeeld, zei, misschien ten 
dele schertsend: ‘Wat heeft geluk voor zin 
als je het niet op sociale media plaatst?’ 12

Zuster Bonnie L. Oscarson zei van-
morgen al dat een succesvol leven niet 
wordt afgemeten aan hoeveel likes we 
krijgen of hoeveel vrienden of volgers 

we op sociale media hebben. Het heeft 
echter wel te maken met onze zinvolle 
omgang met anderen, en met ons licht 
in hun leven laten schijnen.

Hopelijk kunnen we realistischer 
zijn, meer humor zien en minder 
ontmoedigd raken als we foto’s onder 
ogen krijgen van een geïdealiseerde 
werkelijkheid die te vaak tot verlam-
mende vergelijkingen leiden.

Vergelijkingen zijn kennelijk niet 
alleen een teken van onze tijd, maar 
waren dat vroeger ook al. De apostel 
Paulus waarschuwde de mensen in zijn 
tijd: ‘Door zichzelf af te meten aan zich-
zelf, en zichzelf te vergelijken met zich-
zelf, zijn zij bepaald niet verstandig.’ 13

Laten we onszelf en anderen, nu 
er zoveel geschikte en geïnspireerde 
toepassingen van technologie bin-
nen ons bereik zijn, leren, inspireren, 
opbeuren en aanmoedigen om het 
beste uit onszelf te halen, in plaats van 
onze geïdealiseerde virtuele zelf op te 
poetsen. Laten we het rechtschapen 
gebruik van technologie ook op de 
volgende generatie overbrengen. Laten 
we ze tegen de gevaren en destructieve 

Deze foto, die op sociale media is gepost, schetst niet het hele beeld van wat er feitelijk in het 
echte leven gaande is.
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toepassing ervan waarschuwen. Sociale 
media door de lens van het evangelie 
bekijken, kan voorkomen dat er een 
geestelijke verduistering bij ons intreedt.

Hoogmoed
Laten we het nu over het eeuwen-

oude struikelblok hoogmoed hebben. 
Hoogmoed is het tegenovergestelde 
van nederigheid, oftewel ‘de bereid-
heid om ons aan de wil van de Heer 
te onderwerpen.’ 14 Als we hoogmoe-
dig zijn, willen we graag zelf de eer 
hebben in plaats van die aan anderen 
of God te geven. Hoogmoed is vaak 
concurrerend. Hoogmoed omvat de 
neiging om meer te willen hebben en 
te veronderstellen dat we beter zijn 
dan anderen. Hoogmoed leidt vaak 
tot boze of haatdragende gevoelens, 
aanhoudende wrok of het weerhou-
den van vergeving. Hoogmoed wordt 
echter door de christelijke eigenschap 
nederigheid verzwolgen.

Relaties, zelfs met naaste familieleden 
en dierbaren, vooral met naaste familie-
leden en dierbaren – ook tussen man en 
vrouw – bloeien in nederigheid op en 
worden door hoogmoed belemmerd.

Jaren geleden werd ik door een 
manager van een grote handelsfirma 
gebeld. Zijn bedrijf stond op het punt 
om door een concurrent te worden 
overgenomen. Hij en vele anderen op 
het hoofdkantoor waren erg bang dat 
hun baan op de tocht kwam te staan. 
Hij wist dat ik de directie van het over-
nemende bedrijf goed kende. Hij vroeg 
of ik hem wilde voorstellen en een goed 
woordje voor hem kon doen, ja, zelfs 
een gesprek voor hem wilde regelen. 
Hij besloot met de volgende opmerking: 
‘Je weet wat er gezegd wordt. “De zacht-
moedigen zullen omkomen!”’

Ik nam aan dat zijn opmerking 
grappig was bedoeld. Ik snapte de 
grap wel. Maar er was een belangrijk 

beginsel dat hem naar mijn idee uitein-
delijk van dienst kon zijn. Ik reageerde: 
‘Eigenlijk gaat het gezegde niet zo. In 
feite geldt het tegenovergestelde. “De 
zachtmoedigen zullen de aarde bezit-
ten”,15 dat is het gezegde.’

Ik heb in de kerk en in mijn hele 
loopbaan geweldige, zeer effectieve 
mensen gekend en meegemaakt die 
heel zachtmoedig en nederig waren.

Nederigheid en zachtmoedigheid 
gaan hand in hand. Bedenk: ‘Niemand 
is aannemelijk voor God dan alleen de 
zachtmoedigen en nederigen van hart.’ 16

Ik bid dat wij de geestelijke verduiste-
ring van hoogmoed zullen mijden door 
de deugd van nederigheid te omarmen.

Conclusie
Samengevat: een zonsverduistering 

is werkelijk een opmerkelijk natuur-
verschijnsel. De pracht, de warmte en 
het licht van de zon kunnen volledig 
worden belemmerd door een relatief 
onbeduidend voorwerp, wat duisternis 
en kou veroorzaakt.

Een vergelijkbaar fenomeen kan 
zich ook in geestelijke zin voordoen. 
Daarvan is sprake als we kleine en 
onbeduidende zaken te dichtbij halen 
zodat ze de schoonheid, de warmte 
en het hemelse licht van het evangelie 
van Jezus Christus blokkeren, met kille 
duisternis tot gevolg.

Een speciale bril die het zicht van de 
mensen in de zone van een totale zons-
verduistering beschermt, kan blijvende 
schade en zelfs blindheid voorkomen.17 
Een evangeliebril die bestaat uit kennis 
en een getuigenis van de evangeliebe-
ginselen en - verordeningen biedt een 
evangelieperspectief en extra geeste-
lijke bescherming en duidelijkheid aan 
iemand die aan de gevaren van een gees-
telijke verduistering wordt blootgesteld.

Als u iets tegenkomt wat uw vreugde 
en licht van het evangelie blokkeert, 

plaats dat dan in een evangelieperspec-
tief. Kijk door een evangelielens en laat 
onbelangrijke en onbeduidende zaken 
uw eeuwige kijk op het grote plan van 
geluk niet belemmeren. Kortom, laat de 
afleidingen van het leven het hemelse 
licht niet verduisteren.

Getuigenis
Ik getuig dat het evangelielicht er 

altijd is, wat voor obstakel ons zicht op 
dat licht ook belemmert. Die bron van 
warmte, waarheid en helderheid is het 
evangelie van Jezus Christus. Ik getuig 
van een liefdevolle hemelse Vader, van 
zijn Zoon, Jezus Christus, en van zijn 
rol als onze Heiland en Verlosser. In de 
naam van Jezus Christus. Amen. ◼
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Als we het over bekering heb-
ben, hebben we het niet alleen over 
zelfverbetering. Ware bekering is veel 
meer, en wordt geïnspireerd door 
geloof in de Heer Jezus Christus en 
zijn macht om onze zonden te verge-
ven. Ouderling Dale G. Renlund heeft 
gezegd: ‘Zonder de Verlosser […] wordt 
bekering slechts een povere gedrags-
aanpassing.’ 4 We kunnen zelf proberen 
ons gedrag te veranderen, maar alleen 
de Heiland kan onze smetten verwij-
deren en onze lasten verlichten, en ons 
in staat stellen om vol vertrouwen en 
kracht het pad van gehoorzaamheid 
te volgen. De vreugde van bekering 
houdt meer in dan de vreugde van een 
goed leven leiden. Het is de vreugde 
van vergeving, van opnieuw rein zijn 
en van dichter bij God leven. Als we 
die vreugde eenmaal hebben ervaren, 
voldoet al het andere niet meer.

Ware bekering inspireert ons om 
ons aan gehoorzaamheid toe te wijden, 
een verbond dat met de doop begint 
en elke week tijdens het avondmaal 
wordt hernieuwd. Dan ontvangen we 

en verheffend. Het zijn de zonden 
die ongeluk brengen.2 Bekering is 
onze vluchtroute! Ouderling D. Todd 
Christofferson heeft uitgelegd: ‘Zonder 
bekering is er geen ware vooruitgang 
of verbetering in het leven. […] We 
krijgen uitsluitend door bekering toe-
gang tot de verzoenende genade van 
Jezus Christus en het heil. Bekering […] 
leidt ons naar vrijheid, vertrouwen en 
gemoedsrust.’ 3 Ik wil iedereen, vooral 
de jongeren, duidelijk maken dat beke-
ring altijd positief is.

Stephen W. Owen
Algemeen jongemannenpresident

Jaren geleden woonde president 
Gordon B. Hinckley een football-
wedstrijd bij. Hij was daar om 

bekend te maken dat het stadion naar 
een dierbare footballcoach zou worden 
vernoemd, die met pensioen zou gaan. 
Het team wilde de wedstrijd graag ter 
ere van hun coach winnen. President 
Hinckley bezocht de kleedkamer en 
sprak enkele bemoedigende woor-
den. Geïnspireerd door zijn woorden 
won dat team die dag de wedstrijd en 
beëindigde het seizoen met een record 
aantal gewonnen wedstrijden.

Vandaag wil ik me graag richten tot 
de mensen die bang zijn dat ze in dit 
leven niet aan de winnende hand zijn. 
Eén ding is echter zeker: ‘Allen hebben 
gezondigd, en missen de heerlijkeid 
van God.’ 1 Hoewel er in sport een 
ongeslagen seizoen kan zijn, is dat in 
het leven niet het geval. Maar ik getuig 
dat onze Heiland, Jezus Christus, een 
volmaakte verzoening tot stand heeft 
gebracht en ons de gave van bekering 
heeft gegeven: onze weg terug naar 
volmaakte hoop en een winnend leven.

Bekering brengt geluk
Te vaak zien we bekering als iets 

ellendigs of ontmoedigend. Maar Gods 
plan is het plan van geluk, niet het plan 
van ellende! Bekering is opbouwend 

Bekering is altijd positief
Zodra we voet op het pad van bekering zetten, nodigen  
we de verlossende kracht van de Heiland in ons leven uit.
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de belofte dat we ‘zijn Geest altijd bij 
[ons] mogen hebben’,5 met alle vreugde 
en gemoedsrust die we door zijn voort-
durende gezelschap ontvangen. Dat is 
de vrucht van bekering, en daarom is 
bekering zo vreugdevol!

Bekering vereist volharding
Ik lees graag de gelijkenis van de 

verloren zoon.6 Het moment waarop 
de verloren zoon ‘tot zichzelf gekomen 
was’ is ontroerend. Hij zat in een var-
kensstal en ‘verlangde ernaar zijn buik 
te vullen met de schillen, die de var-
kens aten’. Uiteindelijk besefte hij dat 
hij niet alleen de erfenis van zijn vader 
had verkwanseld, maar ook zijn leven. 
Vol vertrouwen dat zijn vader hem zou 
terugnemen, misschien niet als zoon, 
maar in ieder geval als dienstknecht, 
besloot hij zijn opstandige verleden 
achter te laten en naar huis te gaan.

Ik heb vaak over die lange tocht 
naar huis nagedacht. Waren er 
momenten waarop hij aarzelde en 
zich afvroeg: hoe zal mijn vader mij 
ontvangen? Misschien heeft hij soms 
even overwogen om terug naar de 
varkens te gaan. Stelt u zich eens voor 
hoe het verhaal zou zijn afgelopen 
als hij de moed had opgegeven. Maar 
door geloof vervolgde hij zijn weg, en 
door geloof bleef zijn vader geduldig 
naar hem uitkijken en wachten, totdat 
eindelijk dan:

‘Toen hij nog ver van hem verwij-
derd was, zag zijn vader hem en deze 
was met innerlijke ontferming bewo-
gen en hij snelde hem tegemoet, viel 
hem om de hals en kuste hem.

‘En de zoon zei tegen hem: Vader, 
ik heb gezondigd tegen de hemel en 
tegenover u. Ik ben niet meer waard 
uw zoon genoemd te worden.

‘Maar de vader zei tegen zijn slaven: 
Haal het beste gewaad tevoorschijn 
en trek het hem aan en geef hem een 

ring aan zijn hand en sandalen aan zijn 
voeten. […]

‘Want deze, mijn zoon, was dood en 
is weer levend geworden. En hij was 
verloren en is gevonden.’

Bekering is voor iedereen
Broeders en zusters, we zijn allemaal 

verloren. We moeten allemaal ‘tot ons-
zelf komen’, meestal meerdere malen, 
en het pad kiezen dat naar huis leidt. 
Dat is een dagelijkse, levenslange keuze.

We brengen bekering vaak in ver-
band met ernstige zonden waarvoor 
‘een machtige verandering’ 7 nodig is. 
Maar bekering is voor iedereen: voor 
hen die zich ‘op verboden paden’ 
bevinden en ‘verloren’ gingen8 en voor 
hen die ‘dat nauwe en smalle pad’ 
volgen en nu ‘standvastig […] voor-
waarts streven’.9 Door bekering kunnen 
we ons op het rechte pad begeven en 
kunnen we op dat rechte pad blijven. 
Bekering is voor hen die nog maar pas 
geloven, voor hen die altijd al geloofd 
hebben en voor hen die opnieuw 
moeten geloven. Ouderling David A. 
Bednar heeft ooit gezegd: ‘De meesten 
van ons begrijpen dat de verzoening 

voor zondaars is. Ik ben er echter niet 
zeker van of we begrijpen en beseffen 
dat de verzoening ook voor heiligen is: 
voor goede mannen en vrouwen die 
gehoorzaam, waardig en gewetensvol 
zijn, en die ernaar streven om een beter 
mens te worden.’ 10

Toen ik onlangs een opleidingscen-
trum voor zendelingen bezocht, kwam 
er net een groep nieuwe zendelingen 
aan. Ik werd diep geraakt toen ik naar 
hen keek en het licht in hun ogen 
zag. Ze zagen er zo stralend, gelukkig 
en enthousiast uit. Toen kwam deze 
gedachte bij me op: ze hebben geloof 
tot bekering ervaren. Daarom zijn ze 
met vreugde en hoop vervuld.

Dat betekent niet dat ze allemaal 
ernstige zonden hebben begaan, maar 
ik denk wel dat ze wisten hoe ze zich 
moesten bekeren. Ze hadden geleerd 
dat bekering iets positiefs is, en zij 
waren gereed en gretig om die blijde 
boodschap in de wereld te verkondigen.

Dat is het resultaat als we de vreugde 
van bekering voelen. Denk maar aan 
het voorbeeld van Enos. Hij moest ‘tot 
zichzelf’ komen, en nadat zijn ‘schuld 
[was] weggevaagd’, richtte hij zijn hart 
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meteen op het welzijn van anderen. 
De rest van zijn leven riep Enos mensen 
tot bekering en heeft hij zich daarin 
‘verheugd boven hetgeen van de wereld 
is.’ 11 Dat is het resultaat van bekering. 
Ons hart richt zich op onze medemen-
sen, omdat we weten dat de vreugde 
die we voelen voor iedereen bestemd is.

Bekering is een levenslange tocht
Een vriend van mij is in een min-

deractief gezin opgegroeid. Toen hij als 
jongvolwassene ‘tot zichzelf gekomen 
was’, besloot hij zich op een zending 
voor te bereiden.

Hij werd een uitstekend zende-
ling. Voordat hij naar huis ging, vroeg 
de zendingspresident in hun laatste 
gesprek of hij zijn getuigenis wilde 
geven. Dat deed hij, en na een emo-
tionele omhelzing zei de president: 
‘Ouderling, je kunt alles waarvan je 
getuigd hebt binnen een paar maanden 
vergeten zijn of ontkennen als je niet 
aan je getuigenis blijft werken.’

Mijn vriend zei later dat hij na zijn 
zending dagelijks had gebeden en de 
Schriften had bestudeerd. Omdat hij 
‘door het goede woord van God [werd] 
gevoed’, bleef hij ‘op het rechte pad’.12

Wie zich op een voltijdzending 
voorbereiden en wie hun zending 
vervuld hebben: let op! Het is niet vol-
doende om een getuigenis te krijgen; je 
moet het behouden en versterken. Elke 
zendeling weet dat je, als je op een 
fiets niet meer trapt, omvalt. En als je je 
getuigenis niet blijft voeden, verzwakt 
het. Datzelfde beginsel geldt ook voor 
bekering: het is een levenslange tocht, 
geen eenmalig uitstapje.

Iedereen die vergeving wil ontvangen 
– jongeren, jonge alleenstaanden, ouders, 
grootouders en ja, zelfs overgrootouders 
– roep ik op om thuis te komen. Nu is 
het moment om te beginnen. Stel de dag 
van uw bekering niet uit.13

En als u die beslissing hebt geno-
men, blijf dat pad dan volgen. Onze 
Vader wacht op ons en wil ons met 
open armen ontvangen. Zijn handen 
zijn ‘de hele dag’ naar ons uitgestrekt.14 
De beloning is zeker de moeite waard.

Denk aan deze woorden van Nephi: 
‘Daarom moet u standvastig in Chris-
tus voorwaarts streven, met volmaakt 
stralende hoop, en liefde voor God 
en voor alle mensen. Welnu, indien u 
voorwaarts streeft, u vergast aan het 
woord van Christus, en tot het einde 
volhardt, zie, zo zegt de Vader: u zult 
het eeuwige leven hebben.’ 15

Soms lijkt de tocht erg lang. Het is 
ten slotte de tocht naar het eeuwige 
leven. Maar het kan een vreugdevolle 
tocht zijn als we die met geloof in Jezus 
Christus en hoop in zijn verzoening 
afleggen. Ik getuig dat we, zodra we 
voet op het pad van bekering zetten, 
de verlossende kracht van de Heiland 
in ons leven uitnodigen. Door die 
kracht vinden onze voeten houvast, 

krijgen we een bredere visie en wordt 
ons voornemen sterker om stap voor 
stap voorwaarts te gaan, tot die glo-
rierijke dag waarop we uiteindelijk 
naar ons hemels thuis terugkeren en 
onze Vader in de hemel horen zeggen: 
‘Goed gedaan.’ 16 In de naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼
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nationaliteit, taal of economische 
omstandigheden, is moreel fout. Hij 
of zij begrijpt de ware doeleinden 
van de Heer voor alle kinderen van 
de Vader niet.9

Helaas zien we tegenwoordig in vrij-
wel alle lagen van de samenleving dat 
eigendunk en arrogantie opgehemeld 
worden, terwijl er op bescheidenheid, 
nederigheid en verantwoordelijkheid 
tegenover God neergekeken wordt. 
De samenleving is grotendeels op drift 
geraakt en begrijpt niet waarom we op 
aarde zijn. Oprechte bescheidenheid 
en nederigheid, die essentieel zijn om 
Gods doeleinden voor ons te verwe-
zenlijken, zie je maar zelden.10

Het is belangrijk dat we de in de 
Schriften geschetste nederigheid, 
rechtschapenheid, eigenschappen 
en intelligentie van Christus in volle 
omvang begrijpen. Het is dwaas dat 
de noodzaak wordt onderschat om 
dagelijks naar deze christelijke kenmer-
ken en eigenschappen, in het bijzonder 
nederigheid, te streven.11

De Schriften zijn duidelijk: het 
leven is weliswaar relatief kort, maar 

Daarop verklaarde God, mogelijk 
om eventuele nietswaardige gevoelens 
van Mozes weg te nemen, zijn ware 
doeleinden: ‘Want zie, dit is mijn werk 
en mijn heerlijkheid: de onsterfelijkheid 
en het eeuwige leven van de mens tot 
stand te brengen.’ 6

We zijn allemaal gelijk voor God. 
Zijn leer is duidelijk. In het Boek van 
Mormon staat: ‘Allen zijn voor God gelijk’, 
zowel ‘zwarte en blanke, geknechte en 
vrije, man en vrouw.’ 7 Bijgevolg zijn allen 
uitgenodigd om tot de Heer te komen.8

Iemand die superioriteit claimt 
volgens het plan van de Vader van-
wege kenmerken zoals ras, geslacht, 

Ouderling Quentin L. Cook
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Sinds mijn zending in Engeland 
hou ik van Britse humor. Zelfspot 
en een bescheiden levenshouding 

zijn daarin kenmerkend. Neem bijvoor-
beeld de manier waarop ze de zomer 
beschrijven. Britse zomers zijn relatief 
kort en grillig. Een auteur schreef eens 
onderkoeld: ‘Ik hou van de Britse 
zomer, het is mijn lievelingsdag van 
het jaar.’ 1 Een van mijn favoriete Britse 
stripfiguren was afgebeeld in haar bed 
terwijl ze op een ochtend laat wakker 
werd en tegen haar honden uitriep: 
‘Lieve hemel! Volgens mij hebben we 
ons verslapen en de zomer gemist.’ 2

In deze humor schuilt een analogie 
met ons leven op deze prachtige aarde. 
De Schriften geven duidelijk aan dat 
ons kostbare aardse bestaan zeer kort is. 
Vanuit een eeuwig perspectief is onze 
tijd op aarde zo kortstondig als een 
Britse zomer, zou je kunnen zeggen.3

Soms worden de doeleinden en 
het bestaan van de mens zelf in zeer 
bescheiden termen geformuleerd. De 
profeet Mozes was opgegroeid in wat 
sommigen nu bevoorrechte omstandig-
heden zouden noemen. In de Parel van 
grote waarde staat dat de Heer Mozes 
bij de voorbereiding op zijn taak als pro-
feet de wereld en alle mensenkinderen 
toonde die worden en zijn geschapen.4 
Mozes reageerde enigszins onthutst: ‘Nu 
weet ik dat de mens niets is, hetgeen ik 
nimmer heb verondersteld.’ 5

Het eeuwig alledaagse
Een nederige kijk op onszelf en Gods doeleinden voor ons is essentieel.
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ongelofelijk belangrijk. Amulek, een 
zendingscollega van Alma in het Boek 
van Mormon, heeft gezegd: ‘Dit leven 
is de tijd voor de mens om zich erop 
voor te bereiden God te ontmoeten; ja, 
zie, de dag van dit leven is de dag voor 
de mens om zijn arbeid te verrichten.’ 12 
We willen niet, zoals mijn stripfiguur, 
ons leven verslapen.

Het voorbeeld van de Heiland van 
nederigheid en opoffering voor het 
hele mensdom kent in de geschiede-
nis zijn weerga niet. De Heiland, een 
lid van de Godheid, was bereid om 
als nederig kindje op aarde te komen. 
Hij begon aan een bestaan waarin Hij 
zijn broeders en zusters onderwees en 
genas. Uiteindelijk leed Hij onbeschrij-
felijke pijn in Gethsémané en aan het 
kruis om zijn verzoening te voleindi-
gen. Deze daad van liefde en nede-
righeid wordt zijn goedgunstigheid 
genoemd.13 Hij deed dit voor iedere 
man en vrouw die God geschapen 
heeft en nog scheppen zal.

Onze hemelse Vader wil niet dat 
zijn kinderen ontmoedigd raken of hun 
zoektocht naar celestiale heerlijkheid 
opgeven. Als we werkelijk over God 
de Vader en Christus de Zoon naden-
ken, wie Ze zijn en wat Ze voor ons 
tot stand hebben gebracht, vult ons dat 
met eerbied, ontzag, dankbaarheid en 
nederigheid.

Nederigheid is essentieel om de Heer bij 
het vestigen van zijn kerk te helpen

Alma stelde in zijn tijd een vraag die 
ook nu opgaat: ‘Indien u een veran-
dering van hart hebt ondergaan, en 
indien u gestemd was het lied van de 
verlossende liefde te zingen, zou ik 
willen vragen: Kunt u nu zo gestemd 
zijn?’ 14 Alma vervolgde: ‘Zou u, indien 
u werd geroepen om nu te sterven, 
[…] kunnen zeggen dat u ootmoedig 
genoeg bent geweest?’ 15

Telkens wanneer ik lees dat Alma 
de jonge zijn taak als staatshoofd 
neerlegde om het woord van God te 
prediken,16 ben ik onder de indruk. 
Alma had duidelijk een diepgeworteld 
getuigenis van God de Vader en Jezus 
Christus. Hij voelde zich volkomen en 
zonder voorbehoud verantwoordelijk 
tegenover Hen. Hij had de juiste priori-
teiten en de nederigheid om zijn status 
en positie op te geven. Hij zag in dat 
de Heer dienen belangrijker was.

Voldoende nederig zijn om de kerk 
te helpen vestigen is bijzonder waarde-
vol. Een voorbeeld uit de kerkgeschie-
denis is veelzeggend. In juni 1837 werd 
de profeet Joseph in de Kirtlandtempel 
geïnspireerd apostel Heber C. Kimball 
te roepen om het evangelie van Jezus 
Christus naar Engeland te brengen ‘en 
de deur naar eeuwig heil voor die natie 
te openen’.17 Apostel Orson Hyde en 

enkele anderen werden aangewezen 
om hem te vergezellen. Ouderling 
Kimballs reactie was opmerkelijk. ‘De 
gedachte aan een benoeming tot zo’n 
belangrijke zending was bijna meer 
dan ik kon verdragen. […] [Ik] bezweek 
bijna onder de last die daarmee op mijn 
schouders was gelegd.’ 18 Desalniettemin 
ondernam hij de zending met absoluut 
geloof, toewijding en nederigheid.

Soms bestaat nederigheid erin om 
een roeping te aanvaarden waarvoor 
we ons niet capabel voelen. Soms 
bestaat nederigheid erin om trouw te 
dienen wanneer we ons capabel voe-
len voor een taak met meer aanzien. 
Nederige leiders hebben in woord en 
daad te kennen gegeven dat het niet 
uitmaakt waar we dienen, maar hoe we 
trouw dienen.19 Soms bestaat nederig-
heid erin om gekrenkte gevoelens opzij 
te zetten wanneer leiders of anderen 
ons slecht behandeld hebben.

Op 23 juli 1837 had de profeet 
Joseph een onderhoud met ouder-
ling Thomas B. Marsh, president van 
het Quorum der Twaalf. Ouderling 
Marsh was kennelijk gefrustreerd dat 
de profeet twee leden van zijn quorum 
zonder overleg met hem naar Enge-
land had geroepen. Joseph en ouder-
ling Marsh stapten tijdens het gesprek 
over de gekrenkte gevoelens heen. 
De profeet ontving bovendien een 
opmerkelijke openbaring. Die staat nu 
in afdeling 112 van de Leer en Verbon-
den.20 Er staan ongelofelijke hemelse 
aanwijzingen in wat nederigheid en 
zendingswerk betreft. In vers 10 staat: 
‘Wees nederig ; en de Heer, uw God, 
zal u aan de hand leiden en u ant-
woord geven op uw gebeden.’ 21

Deze openbaring vond precies op 
de dag plaats waarop de ouderlingen 
Kimball, Hyde en John Goodson nede-
rig de herstelling van het evangelie van 
Jezus Christus predikten in de Vauxhall 
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Chapel in Preston (Engeland).22 Dit was 
de eerste keer dat zendelingen het her-
stelde evangelie in deze bedeling bui-
ten Noord- Amerika verkondigden. Hun 
zendingswerk had vrijwel onmiddellijk 
de doop van bekeerlingen tot gevolg en 
bracht talloze trouwe leden voort.23

De openbaring bevat verder richtlij-
nen voor het zendingswerk in onze tijd. 
Er staat onder meer in ‘dat wie u ook in 
mijn naam zult zenden, […] de macht 
zullen hebben om de deur van mijn 
koninkrijk te ontsluiten voor iedere 
natie […] voor zover zij zich verootmoe-
digen voor mijn aangezicht en in mijn 
woord verblijven en naar de stem van 
mijn Geest luisteren.’ 24

De Heer kon zijn kerk op een 
opmerkelijke wijze vestigen dankzij de 
nederigheid waarmee dit ongelofelijke 
zendingswerk gedaan werd.

Dat vinden we tegenwoordig geluk-
kig ook in kerk terug. Leden, ook het 
opkomende geslacht, offeren hun tijd 
op en stellen studie en werk uit om op 
zending te gaan. Veel leden op leef-
tijd stoppen met werken en brengen 
andere offers om God in verschillende 
hoedanigheden te dienen. We staan 
niet toe dat persoonlijke kwesties ons 
afhouden van het doen van zijn werk.25 
Kerkwerk vereist nederigheid. We die-
nen nederig met alle macht, verstand en 
sterkte in onze roeping. Het is belang-
rijk dat iedereen in de kerk, welke 
functie we ook vervullen, de christelijke 
eigenschap van nederigheid begrijpt.

Dagelijkse nederigheid is van essentieel 
belang om mensen God te helpen 
ontmoeten

De samenleving hecht tegenwoordig 
minder dan vroeger waarde aan het eren 
van God en ons aan zijn wil onderwer-
pen.26 Sommige christelijke leiders van 
andere geloven zijn van mening dat we 
in een post- christelijke wereld leven.27

Generaties lang zijn godsdienstige 
nederigheid en de maatschappelijke 
deugden bescheidenheid en discretie 
de heersende norm geweest.

De huidige wereld juicht hoog-
moed, zelfverheerlijking en zogeheten 
‘authenticiteit’ steeds meer toe, soms ten 
koste van oprechte bescheidenheid en 
nederigheid. Sommige mensen bewe-
ren dat je volgens de huidige morele 
waarden ‘echt, sterk en productief moet 
zijn – en vooral niet op andere mensen 
moet bouwen, […] want je lot ligt […] in 
je eigen handen.’ 28

De Schriften staan een andere bena-
dering voor. Ze geven aan dat we ware 
discipelen van Jezus Christus dienen te 
zijn. Dat houdt een sterk verantwoorde-
lijkheidsgevoel tegenover God en een 
bescheiden levenshouding in. Koning 
Benjamin heeft gezegd dat de natuur-
lijke mens een vijand van God is. Hij 
pleitte ervoor dat we ons ‘aan de inge-
vingen van de Heilige Geest’ overgeven. 
Hij legde onder meer uit dat we dan 
‘onderworpen, zachtmoedig, ootmoe-
dig, geduldig [en] vol liefde’ zullen zijn.29

Sommige mensen misbruiken 
authentiek zijn om de natuurlijke mens 
en natuurlijke eigenschappen die lijn-
recht tegen nederigheid, vriendelijkheid, 
barmhartigheid, vergevensgezindheid en 
hoffelijkheid ingaan, vrij spel te geven. 
We kunnen onze unieke individualiteit 
als kinderen van God tot uiting brengen 
zonder authenticiteit als excuus voor 
onchristelijk gedrag te gebruiken.

In ons streven naar bescheiden-
heid en nederigheid maakt het 
moderne internet het moeilijk om niet 

hoogmoedig te worden. Twee voor-
beelden zijn het zelfvoldane ‘kijk mij 
eens’ of tegen anderen op sociale media 
uitvaren. Nog een voorbeeld is ‘hum-
blebrag’. Humblebrag [vrij vertaald met 
nederige opschepperij] wordt gedefini-
eerd als ‘een zogenaamde bescheiden of 
zelfkritische opmerking [of foto] met als 
werkelijk doel de aandacht te vestigen 
op iets waarop men trots is.’ 30 De profe-
ten hebben altijd gewaarschuwd tegen 
hoogmoed en te veel aandacht voor de 
ijdele dingen van de wereld.31

De wijdverspreide teloorgang van 
goede omgangsvormen is ook zorge-
lijk. Het eeuwige beginsel keuzevrij-
heid noopt ons ertoe vele keuzes te 
respecteren waar we het niet mee eens 
zijn. Conflicten en twist overschrijden 
tegenwoordig vaak ‘de grenzen van 
gewoon fatsoen’.32 We hebben meer 
bescheidenheid en nederigheid nodig.

Alma waarschuwt tegen het ‘opge-
blazen zijn in de hoogmoed van uw 
hart’, ‘de veronderstelling dat de een 
beter is dan de ander’ en de vervolging 
van de ootmoedigen die ‘wandelen vol-
gens de heilige orde van God’.33

Ik heb oprechte goedheid aange-
troffen onder mensen van alle geloofs-
richtingen die ootmoedig zijn en zich 
tegenover God verantwoordelijk voe-
len. Velen van hen onderschrijven de 
woorden van de profeet Micha in het 
Oude Testament: ‘Wat de Heere van u 
vraagt: niets anders dan recht te doen, 
goedertierenheid lief te hebben en oot-
moedig te wandelen met uw God.’ 34

Als we echt nederig zijn, bidden we 
om vergeving en vergeven we anderen. 
Alma zette in het boek Mosiah uiteen dat 
de Heer onze overtredingen zal vergeven 
zo vaak als wij ons bekeren.35 Aan de 
andere kant staat er in het Onzevader 36 
dat we anderen hun overtredingen 
moeten vergeven, anders brengen we 
onszelf onder veroordeling.37 Dankzij de 
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verzoening van Jezus Christus en door 
bekering worden onze zonden vergeven. 
Als wij mensen die overtredingen tegen 
ons begaan niet vergeven, verwerpen we 
in feite de verzoening van de Heiland. 
Wrok koesteren, weigeren te vergeven 
en weigeren onze relaties op christelijke 
wijze te benaderen, brengen ons waarlijk 
onder veroordeling. Wrok koesteren 
werkt als gif op onze ziel.38

Ik waarschuw ook tegen elke vorm 
van arrogantie. De Heer trekt bij monde 
van de profeet Moroni een duidelijke 
scheidslijn tussen arrogantie en nederig-
heid: ‘Dwazen spotten, maar zij zullen 
treuren; en mijn genade is genoeg voor 
de zachtmoedigen.’ De Heer heeft verder 
verklaard: ‘Ik geef de mensen zwakheid, 
opdat zij ootmoedig zullen zijn; en mijn 
genade is genoeg voor alle mensen die 
zich voor mijn aangezicht verootmoe-
digen; want indien zij zich voor mijn 
aangezicht verootmoedigen en geloof 
hebben in Mij, zal Ik maken dat zwakke 
dingen sterk voor hen worden.’ 39

Nederigheid houdt ook dankbaar-
heid voor onze talloze zegeningen en 
hemelse bijstand in. Nederigheid is geen 
grote aantoonbare prestatie of zelfs het 
overwinnen van een grote moeilijkheid. 
Nederigheid is een teken van geeste-
lijke kracht. Nederigheid is de kalme 
zekerheid dat we dag na dag en uur na 
uur op de Heer kunnen vertrouwen, 
Hem kunnen dienen en zijn doeleinden 
kunnen verwezenlijken. Ik bid dat we in 
deze twistzieke wereld dagelijks steeds 
naar ware nederigheid zullen streven. In 
een lievelingsgedicht staat het volgende:

Niets bewijst onze grootsheid meer
dan het eeuwig alledaagse doen, keer 

op keer.40

Ik getuig met zekerheid van de 
Heiland en zijn verzoening. Ik getuig 
van het enorme belang om Hem elke 

dag nederig te dienen. In de naam van 
Jezus Christus. Amen. ◼
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Toen Nephi de platen bij Laban ging 
halen, vond er zo’n hemelse tussen-
komst plaats. Hij ‘werd door de Geest 
geleid, van tevoren niet wetende wat 
[hij] moest doen’.6 Laban stond al gauw 
stomdronken voor hem. Nephi doodde 
hem, haalde de platen en snelde naar 
zijn broers toe. Was het toeval dat hij 
Laban tegenkwam? Of was het volgens 
Gods plan?

Er vinden in het evangelie en in de 
kerk belangrijke gebeurtenissen plaats 
die Gods koninkrijk op aarde vooruit-
helpen. Die vinden niet toevallig, maar 
volgens Gods plan plaats. Hij die de 
wereld geschapen heeft, kan de golven 
met zijn stem tot bedaren brengen, 
en kan Alma en Amulek, en Nephi en 
Laban op het juiste moment naar de 
juiste plek leiden.

Zo vinden er ook in ons leven 
gebeurtenissen plaats die Gods werk 
op aarde vooruithelpen.

Volgens ouderling Joseph B. 
Wirthlin heeft president Thomas S. 
Monson ooit tegen hem gezegd: ‘Er is 
in alles een leidende hand. Als er iets 
gebeurt, is dat meestal niet toevallig. 
Als we op een dag op de zogenaamde 
toevalligheden in ons leven terugkij-
ken, zullen we beseffen dat ze mis-
schien toch niet zo toevallig waren.’ 7

Ouderling Neal A. Maxwell heeft 
uitgelegd: ‘Niemand maakt optimaal 
gebruik van de netwerkmogelijkhe-
den die onze vriendenkring ons biedt. 
Misschien denken we dat die relaties 
“toeval” zijn. Het is begrijpelijk dat wij, 
stervelingen, dat woord gebruiken, 
maar toeval is geen gepast woord om 
de werkzaamheden van onze alwe-
tende God te omschrijven. Hij werkt 
niet met “toeval”, maar […] volgens zijn 
“goddelijk plan”.’ 5

Ons leven is als een schaakbord 
en de Heer verplaatst ons van de ene 
plek naar de andere – als we naar zijn 
geestelijke ingevingen luisteren. Kijken 
we terug, dan zien we zijn hand in ons 
leven.

Ouderling Ronald A. Rasband
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Broeders en zusters, nu ik hier op 
deze inspirerende wereldwijde 
algemene conferentie sta en uw 

kracht en geest voel, moet ik aan de 
woorden van de apostel Petrus denken: 
‘[Heer], het is goed dat wij hier zijn.’ 1

Dat is niet bepaald wat Alma zei 
toen hij tot het volk in Ammonihah 
gepredikt had. Alma had de stad 
wegens de goddeloosheid van het volk 
verlaten. Kort daarop verscheen er een 
engel aan Alma die hem gebood ‘naar 
de stad Ammonihah terug te keren en 
opnieuw tot het volk van de stad te 
prediken’.2

Alma keerde ‘met spoed’ terug en 
‘ging de stad binnen langs een andere 
weg’.3

‘En toen hij de stad binnenging, had 
hij honger, en hij zei tot een man: Wilt 
u een ootmoedige dienstknecht van 
God iets te eten geven?

‘En de man zei tot hem: Ik ben 
Nephiet, en ik weet dat u een heilige 
profeet van God bent, want u bent de 
man over wie een engel in een visioen 
heeft gezegd: Die zult u ontvangen.’ 4

Die man was Amulek.
Kwam Alma Amulek toevallig tegen? 

Nee, het was geen toeval dat hij langs 
die weg de stad binnenging en zo deze 
getrouwe man tegenkwam die later zijn 
zendingscollega werd.

Volgens Gods plan
De hand van de Heer leidt u. Hij is volgens zijn goddelijk plan bij de 
kleinste details en de grootste mijlpalen van ons leven betrokken.
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We hangen onze goede daden 
meestal niet aan de grote klok. Maar 
ze worden wel in de hemel opgete-
kend. Op een dag zullen we als getuige 
staan van onze volledige toewijding 
aan de werken van gerechtigheid. 
Geen enkele beproeving of ramp 
kan Gods plan van geluk verijdelen. 
Dankzij Gods plan is er ‘’s morgens […] 
gejuich’.8 Jezus heeft gezegd: ‘Ik [ben] 
in de wereld gekomen om de wil te 
doen van mijn Vader.’ 9 Geliefde broe-
ders en zusters, wij zijn dat ook.

Ik weet uit eigen ervaring dat de 
Heer ons op dat schaakbord verplaatst 
om zijn werk te verrichten. Wat puur 
toeval lijkt, is eigenlijk geregeld door 
onze liefdevolle Vader in de hemel die 
de haren op ons hoofd geteld heeft.10 
Hij merkt het zelfs als er een musje op 
de aarde valt.11 De Heer is bij de klein-
ste details van ons leven betrokken, en 
die voorvallen en kansen bereiden ons 
voor om onze familieleden en anderen 
en Gods koninkrijk op te bouwen. De 
Heer heeft tot Abraham gezegd: ‘Ik ken 
het einde vanaf het begin; daarom zal 
mijn hand over u zijn.’ 12

De Heer heeft mij liefdevolle ouders 
gegeven. Volgens wereldse normen 
waren ze heel eenvoudige mensen. 
Mijn toegewijde vader was vracht-
wagenchauffeur, mijn lieve moeder 
huisvrouw. De Heer liet me mijn 
lieve vrouw, Melanie, vinden. Hij gaf 

een zakenman, die een goede vriend 
geworden is, de ingeving om me werk 
aan te bieden. De Heer riep me als 
jonge man op zending, en later ook als 
zendingspresident. Hij riep me als lid 
van het Quorum der Zeventig, en nu 
heeft hij me als apostel geroepen. Ik 
besef nu dat ik die stappen niet gere-
geld heb. De Heer regelde ze en zo 
regelt Hij ook de belangrijke stappen 
van u en uw dierbaren.

Waar dient u in uw eigen leven op te 
letten? Welke wonderen van God laten 
u beseffen dat Hij nabij is en zegt: ‘Ik 
ben bij je’? Denk aan de vele momen-
ten waarop de Heer keer op keer iets 
voor u gedaan heeft. Beschouw die als 
momenten waarop de Heer zijn ver-
trouwen in u en uw keuzes laat blijken. 
Maar sta Hem toe meer van uw leven 
te maken dan u zelf kunt. Koester zijn 
betrokkenheid. Soms denken we dat 
een wijziging in onze plannen een mis-
stap is. Beschouw zo’n wijziging liever 
als een aanwijzing dat u ‘belast [bent] 
met de opdracht van de Heer’.13

Enkele maanden geleden ging onze 
kleindochter met een groep jongeren 
verschillende plekken uit de kerk-
geschiedenis bezoeken. Volgens het 
reisplan zou ze door het gebied reizen 
waar haar broer, onze kleinzoon, op 
zending was. Onze kleindochter was 
niet van plan om hem op zending te 
bezoeken. Maar toen de bus de stad 

inreed waar haar broer werkzaam was, 
zagen ze op straat twee zendelingen. 
Een van hen was haar broer.

De jongeren werden erg enthousiast 
en vroegen de chauffeur te stoppen, 
zodat ze haar broer kon begroeten. 
Er vloeiden tranen van blijdschap, er 
werden lieve woorden uitgewisseld en 
amper een minuut later ging haar broer 
weer op pad. We ontdekten later dat 
haar broer slechts vijf minuten in die 
straat was toen hij van een afspraak 
naar zijn auto ging.

Onze hemelse Vader kan ons met 
een specifiek doel in gedachten in een 
bepaalde situatie plaatsen. Dat heeft Hij 
voor mij gedaan en doet Hij, net zoals 
voor mijn kleinkinderen, ook voor u.

De Heer heeft ieder van ons lief. 
Hij zorgt voor ons, fluistert ons toe en 
waakt over ons op een manier die bij 
ons past. Hij is veel wijzer en mach-
tiger dan wij, mensen. Hij kent onze 
beproevingen, overwinningen en de 
rechtschapen verlangens van ons hart.

Toen ik ruim een jaar geleden op 
Temple Square was, kwam een van de 
zendelingzusters naar me toe en vroeg: 
‘Kent u me nog? Ik kom uit Florida.’ Ze 
zei dat ze zuster Aida Chilan heette. 
Ik herinnerde me haar en haar fami-
lie nog goed. Haar ringpresident had 
me voorgesteld de familie Chilan te 
bezoeken. Het werd me duidelijk dat 
we er waren voor hun dochter, Aida, 
die zich nog niet had laten dopen. Na 
ons bezoek werd Aida meer dan een 
jaar lang onderwezen en begeleid, en 
uiteindelijk liet ze zich dopen.

Ze schreef me na ons gesprek op 
Temple Square een brief. Ze schreef: 
‘Ik weet met heel mijn hart dat onze 
hemelse Vader ons persoonlijk kent en 
dat Hij ons met een reden op elkaars 
pad brengt. Bedankt dat u een van mijn 
zendelingen was en dat u me vijf jaar 
geleden de hand gereikt hebt.’ 14 Aida 
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stuurde me ook haar bekeringsverhaal 
waarin ze de ‘goddelijke toevallighe-
den’ beschreef die leidden tot haar 
doop en bevestiging, haar zending op 
Temple Square en haar tempelhuwelijk 
dat onlangs voltrokken is.15

Was het slechts toeval dat de ring-
president ons naar de familie Chilan 
leidde of dat we elkaar later op Temple 
Square tegenkwamen? Aida getuigt dat 
dit alles deel van Gods plan uitmaakte.

De Heer is graag bij ons. Het is 
geen toeval dat we zijn aanwezigheid 
ervaren als we zijn Geest voelen en 
aan de eerste ingeving gehoor geven. 
Hij heeft immers beloofd: ‘Ik zal voor 
uw aangezicht uit gaan. Ik zal aan uw 
rechter-  en aan uw linkerhand zijn, en 
mijn Geest zal in uw hart zijn, en mijn 
engelen zullen rondom u zijn om u te 
schragen.’ 16

We hebben allemaal vergelijkbare 
dingen meegemaakt. We ontmoeten 
iemand die ons bekend voorkomt, 
zoeken een oude bekende op of ont-
dekken dat we iets gemeen hebben 
met een vreemde. Misschien laat de 
Heer ons op zulke momenten weten 
dat we allemaal broeders en zus-
ters zijn. We zijn allen betrokken bij 
hetzelfde werk, hetgeen Joseph Smith 
‘Christus’ werk’ noemde.17

Welke rol speelt onze keuzevrijheid 
in Gods plan? We kunnen kiezen of 
we de Heiland en de leiders die Hij 
geroepen heeft, willen volgen. We zien 
het patroon duidelijk in het Boek van 
Mormon als de Nephieten zich van de 
Heer afwenden. Mormon betreurde 
hun situatie:

‘En zij zagen […] dat de Geest van 
de Heer hen niet meer bewaarde; ja, 
Hij had Zich aan hen onttrokken, want 
de Geest van de Heer woont niet in 
onheilige tempels –

‘daarom hield de Heer op hen door 
zijn wonderbare en weergaloze macht 

te bewaren, want zij waren vervallen 
tot een staat van ongeloof en vreselijke 
goddeloosheid.’ 18

De Heer geeft ons niet alleen 
opdrachten omdat we sterk of getrouw 
zijn, of omdat we veel kennis hebben. 
Denk maar eens aan Saulus die op weg 
naar Damascus door de Heer tegenge-
houden werd. Hij ging de verkeerde 
kant op … waarmee ik niet de wind-
richting bedoel. God stuurde Saulus bij. 
Later bleek uit de apostolische bedie-
ning van Paulus wat de Heer reeds 
wist: hij was tot veel meer in staat dan 
wat hij als Saulus ging doen. De Heer 
weet ook waartoe wij in staat zijn. Wat 
onderwees de apostel Paulus? ‘En wij 
weten dat voor hen die God liefheb-
ben, alle dingen meewerken ten goede, 
voor hen namelijk die overeenkomstig 
Zijn voornemen geroepen zijn.’ 19

Als we rechtschapen, bereid en 
bekwaam zijn, als we ernaar streven 
om goed te leven en geschikt te zijn, 
dan maken we onvoorstelbare voor-
uitgang en maken we deel uit van 
Gods plan. We hebben allemaal iets 
goddelijks in ons. Ik bid dat we, als 
we God door en met ons zien werken, 
bemoedigd zullen zijn en dankbaar 
voor die leiding. Toen onze Vader in 
de hemel zei: ‘Dit is mijn werk en mijn 
heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het 
eeuwige leven van de mens tot stand 

te brengen’,20 had Hij het over al zijn 
kinderen – over u in het bijzonder.

De hand van de Heer leidt u. Hij is 
volgens zijn goddelijk plan bij de klein-
ste details en de grootste mijlpalen van 
ons leven betrokken. In Spreuken staat: 
‘Vertrouw op de Heere met heel je 
hart, […] dan zal Híj je paden rechtma-
ken.’ 21 Ik getuig dat Hij u zal zegenen 
en steunen en u vrede zal schenken. In 
de naam van Jezus Christus. Amen. ◼
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Heer oprecht te vragen of de gegeven 
lessen waar waren. Daarbij overwogen 
ze ook de consequenties van wat ze aan 
toezeggingen deden als het antwoord 
tot aanvaarding van het herstelde evan-
gelie zou leiden. Ze vastten en baden 
om achter de waarheid van de kerk en 
van het Boek van Mormon te komen. 
Het antwoord op hun gebeden kwam in 
de vorm van een heerlijke maar duide-
lijke bevestiging: ‘Ja! Het is waar!’

Ze kozen na het ontvangen van dit 
getuigenis voor de doop. Die keuze 
ging met offers gepaard. Ze betaalden 
een hoge prijs voor de beslissing die 
tot hun doop leidde. Ze raakten hun 
baan kwijt, gaven hun sociale status 
op, raakten goede vrienden kwijt, en 
moesten het zonder de steun, de liefde 
en het respect van hun familie stellen. 
Ze gingen nu elke zondag te voet naar 
de kerk. Onderweg wisselden ze onge-
makkelijke blikken met vrienden en 
buren die de andere kant op liepen.

In die moeilijke situatie vroeg men 
deze goede broeder naar zijn gevoelens 
over hun besluit om tot de kerk toe te 
treden. Zijn eenvoudige en vastberaden 
antwoord luidde: ‘Het is immers waar? 
Onze keuze lag voor de hand.’

Deze twee pas bekeerde heiligen 
hadden waarlijk het gelovige hart 
van de weduwe. Net als de weduwe 
wierpen zij er bewust ‘alles’ in wat 
ze van hun ‘armoede’ konden geven. 
Door hun gelovige hart en standvas-
tige geloof in die zware tijden werden 
hun lasten licht gemaakt. Ze werden 
gesteund en omringd door hulpvaar-
dige en dienende kerkleden. Ook put-
ten ze kracht uit hun kerkroepingen.

Nadat ze er ‘alles’ in hadden gewor-
pen wat ze hadden, beleefden ze de 
mooiste dag van hun leven toen ze in 
de tempel als eeuwig gezin verzegeld 
werden. Net zoals bij de bekeerlingen 
onder Alma’s leiding versterkte ‘de Heer 

moment kende de Heiland de weduwe 
volkomen, want haar gave toonde 
Hem haar gelovige hart. Haar liefde en 
geloof waren zo zuiver en groot, dat 
ze gaf in de wetenschap dat ze in haar 
‘armoede’ geen gebrek zou lijden.

Datzelfde gelovige hart heb ik bij de 
heiligen in Oceanië gezien. Een oudere 
man en zijn vrouw in een dorpje op een 
van deze eilanden gaven gehoor aan de 
uitnodiging van de zendelingen om de 

Ouderling O. Vincent Haleck
van de Zeventig

Ik heb bijna mijn hele volwassen leven 
onder de heiligen van Oceanië mogen 
dienen. Het geloof, de liefde en de 

ongelofelijke opofferingen van deze 
toegewijde heiligen vervullen me met 
inspiratie, dankbaarheid en vreugde. 
Hun verhalen lijken op die van u.

Ik moest eraan denken dat deze hei-
ligen veel weg hebben van de weduwe 
die de Heiland gadesloeg terwijl Hij 
‘was gaan zitten [en] zag […] hoe de 
menigte geld in de schatkist wierp; en 
veel rijken wierpen er veel in.

‘En er kwam één arme weduwe, die 
er twee kleine munten in wierp […].

‘En toen Hij Zijn discipelen bij Zich 
geroepen had, zei Hij tegen hen: Voor-
waar, Ik zeg u dat deze arme weduwe 
er meer in geworpen heeft dan allen die 
iets in de schatkist geworpen hebben.

‘Want zij […] hebben van hun 
overvloed erin geworpen; maar deze 
heeft van haar armoede alles wat 
zij had, erin geworpen, heel haar 
levensonderhoud.’ 1

Ook al stelden haar twee muntjes 
op het oog niet veel voor, de Heiland 
beschouwde haar gave van onschat-
bare waarde omdat ze alles gaf. Op dat 

Het gelovige hart  
van de weduwe
Laten we het nodige doen om het gelovige hart van de weduwe 
te krijgen. Laten we ons ook verheugen in de zegeningen die de 
resulterende ‘armoede’ dan ruimschoots zullen compenseren.
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[…] hen, zodat zij hun lasten met gemak 
konden dragen, en zij onderwierpen 
zich welgemoed en met geduld aan 
de gehele wil van de Heer.’ 2 Zo is het 
gelovige hart van de weduwe ook bij 
dit geweldige echtpaar zichtbaar.

Ik wil nog een ervaring aanhalen 
waarbij het gelovige hart van de weduwe 
goed te zien was. In Samoa proberen we 
dorpsraden zover te krijgen dat ze zende-
lingen toelaten om het evangelie te pre-
diken. Een paar jaar geleden sprak ik met 
het hoofd van een dorp waar de zen-
delingen vele jaren niet welkom waren 
geweest. Dat gesprek vond plaats niet 
lang nadat het dorpshoofd de kerk en de 
zendelingen had toegelaten. Ze mochten 
belangstellenden nu in het evangelie en 
de leerstellingen onderwijzen.

Ik was benieuwd wat het dorpshoofd 
na al die jaren tot deze wonderbaarlijke 
ommekeer en actie had bewogen. Ik 
vroeg daar naar en het dorpshoofd ant-
woordde: ‘Een mens kan een tijdlang in 
duisternis leven, maar er komt een tijd 
dat hij naar het licht gaat verlangen.’

Het dorpshoofd gaf met het open-
stellen van het dorp blijk van het 
gelovige hart van de weduwe – een hart 
dat verzacht wordt wanneer de warmte 
en het licht van de waarheid geopen-
baard worden. Deze leider was bereid 
om jarenlange tradities op te geven, veel 
tegenstand te verduren en standvastig te 
blijven zodat anderen gezegend konden 
worden. Het hart van deze leider was 
op het welzijn en geluk van zijn volk 
gericht, niet op tradities, culturele over-
wegingen en persoonlijke macht. Hij 
liet die zorgen varen ten gunste van wat 
president Thomas S. Monson ons heeft 
geleerd: ‘Als we het voorbeeld van de 
Heiland volgen, krijgen we de gelegen-
heid om een licht voor anderen te zijn.’ 3

Ik wil tot slot nog een ervaring onder 
de heiligen van Oceanië aanhalen die 
diep in mijn geest en mijn ziel is gegrift. 

Jaren geleden was ik een jonge raad-
gever van een bisschop in een nieuwe 
wijk in Amerikaans- Samoa. Onder de 
99 leden bevonden zich keuterboeren, 
fabrieksarbeiders, ambtenaren en hun 
gezinsleden. Toen het Eerste Presidium 
in 1977 aankondigde dat er in Samoa 
een tempel zou worden gebouwd, was 
er alom blijdschap en dankbaarheid. In 
die tijd moest men vanuit Amerikaans- 
Samoa voor een tempelbezoek naar 
Hawaï of Nieuw- Zeeland reizen. Dat 
was een dure reis die veel trouwe kerk-
leden zich niet konden veroorloven.

In die periode werden de leden 
aangemoedigd om geld aan een bouw-
fonds voor tempels bij te dragen. In die 
geest vroegen we als bisschap aan de 
wijkleden om onder gebed te over-
wegen wat ze konden geven. Er werd 
een datum geprikt waarop de gezinnen 
hun bijdragen zouden inleveren. De 
enveloppen werden later achter geslo-
ten deuren geopend. Het geloof en de 
gulheid van onze fantastische wijkle-
den stemden ons als bisschap nederig 
en ontroerden ons.

Ik kende elk gezin en hun omstan-
digheden. Ik werd door gevoelens van 
ontzag, respect en nederigheid over-
stelpt. Het ging hier, in elk opzicht, om 
hedendaagse muntjes van de weduwe. 
Zij hadden die vrijwillig en blijmoedig 
van hun ‘armoede’ voor de zegenrijke 
beloofde bouw van een heilige tempel 
van de Heer in Samoa gegeven. Deze 

gezinnen hadden alles wat ze konden 
aan de Heer toegewijd, met het geloof 
dat ze niets tekort zouden komen. 
Hun gave liet zien dat zij het gelovige 
hart van de weduwe hadden. Allen 
die gaven, deden dat bereidwillig en 
blijmoedig omdat het innerlijke oog 
van het gelovige hart van de weduwe 
de grote bekronende zegeningen kon 
zien. Die zegeningen lagen voor de 
volgende generaties van hun familie 
en voor alle mensen van Samoa en 
Amerikaans- Samoa in het verschiet. Ik 
weet dat hun toegewijde offergaven, 
hun muntjes van de weduwe, door de 
Heer opgemerkt en aanvaard werden.

Het gelovige hart van de weduwe 
die haar twee muntjes gaf, is een hart 
dat alles wil geven door offers te bren-
gen; door moeilijkheden, vervolging en 
afwijzing te verduren; en door lasten 
van allerlei aard te dragen. Het gelo-
vige hart van de weduwe is een hart 
dat het licht van de waarheid bespeurt, 
voelt en kent, en er alles voor over 
heeft om die waarheid te omarmen. 
Het helpt ook anderen datzelfde licht 
te zien en dezelfde mate van eeuwige 
blijdschap en vreugde te beleven. Tot 
slot kenmerkt het gelovige hart van de 
weduwe zich door de bereidheid om 
alles voor de opbouw van het konink-
rijk van God op aarde over te hebben.

Laten we als heiligen overal ter 
wereld het nodige doen om het gelovige 
hart van de weduwe te krijgen. Laten 
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oude Amerika had bezocht.
Zoals ik al verwachtte, wist hij 

dat niet.
Ik legde uit dat de Heiland na zijn 

kruisiging en opstanding naar het oude 
Amerika was gekomen en het volk 
daar zijn evangelie had onderwezen. 
Hij had zijn kerk gesticht en zijn disci-
pelen opgedragen een verslag van zijn 
bediening onder hen bij te houden.

‘Dat verslag’, vervolgde ik, ‘kennen 
we nu als het Boek van Mormon. Het 
is eveneens een testament aangaande 
Jezus Christus. Net als de Bijbel is het 
heilige Schriftuur.’

Nu raakte de koning zeer geïnteres-
seerd. Ik draaide me om naar de zen-
dingspresident die me vergezelde en 
vroeg hem of hij een extra exemplaar 
van het Boek van Mormon bij zich had. 
Hij pakte er een uit zijn aktetas.

Ik sloeg 3 Nephi hoofdstuk 11 op en 
las samen met de koning de woorden 
van de Heiland aan de Nephieten. 
Toen gaf ik hem het exemplaar van het 
Boek van Mormon. Zijn antwoord zal 
altijd in mijn hoofd en hart blijven: ‘U 

President Russell M. Nelson
President van het Quorum der Twaalf Apostelen

In 1986 werd ik uitgenodigd om een 
bijzondere lezing te houden aan een 
universiteit in Accra (Ghana). Ik ont-

moette een aantal hoogwaardigheids-
bekleders, waaronder een Afrikaanse 
stammenkoning. In ons gesprek vóór 
de lezing sprak de koning alleen met 
mij via zijn tolk, die voor mij vertaalde. 
Ik antwoordde aan zijn tolk, die mijn 
antwoorden voor de koning vertaalde.

Na de lezing kwam de koning direct 
naar me toe, maar nu zonder tolk. Tot 
mijn verbazing sprak hij perfect Engels. 
Queen’s English nog wel!

De koning leek onzeker. ‘Wie bent u 
precies?’ vroeg hij.

Ik antwoordde: ‘Ik ben een geor-
dende apostel van Jezus Christus.’

De koning vroeg: ‘Wat kunt u mij 
over Jezus Christus leren?’

Ik antwoordde met een vraag: ‘Mag 
ik vragen wat u al over Hem weet?’

Uit het antwoord van de koning 
bleek dat hij de Bijbel grondig bestu-
deerde en van de Heer hield.

Toen vroeg ik of hij wist dat Jezus 
Christus ook de inwoners van het 

we ons ook verheugen in de zege-
ningen die de resulterende ‘armoede’ 
dan ruimschoots zullen compenseren. 
Ik bid dat ieder van ons een gelovig 
hart zal hebben, zodat we onze lasten 
kunnen dragen en de nodige offers 
kunnen brengen, en de wil om te 
geven en te dienen. Ik beloof dat de 
Heer u niets tekort laat komen. Het 
gelovige hart van de weduwe is vol 
dankbaarheid dat de Heiland ‘een Man 
van smarten, bekend met ziekte’ was,4 
zodat wij de ‘bittere beker’ niet hoeven 
te smaken.5 Ondanks, en juist van-
wege, onze zwakheden en fouten blijft 
Hij zijn doorboorde handen naar ons 
uitstrekken. Hij zal ons verheffen als wij 
bereid zijn het licht van zijn evangelie 
in te stappen, Hem omarmen en Hem 
onze ‘armoede’ in overvloed laten 
veranderen.

Ik getuig van de grote liefde die wij 
als discipelen en volgelingen van de 
Heer Jezus Christus kunnen uitdragen 
en ontvangen. Ik hou van president 
Thomas S. Monson en steun hem als 
de profeet van God op aarde. Het 
Boek van Mormon is eveneens een 
getuige van Jezus Christus aan de 
wereld. Ik nodig allen uit het te lezen 
en te ontdekken welke boodschap het 
voor u bevat. Allen die op de uitnodi-
ging van de Heer ingaan en tot Hem 
komen, zullen gemoedsrust, liefde 
en licht vinden. Jezus Christus is ons 
grote Voorbeeld en onze Verlosser. 
Alleen dankzij Jezus Christus en het 
wonder van zijn oneindige verzoening 
kunnen wij het eeuwige leven ontvan-
gen. Daar getuig ik van in de heilige 
naam van Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Markus 12:41–44.
 2. Mosiah 24:15.
 3. Thomas S. Monson, ‘Wees een voorbeeld 

en een licht’, Liahona, november 2015, 88.
 4. Jesaja 53:3.
 5. 3 Nephi 11:11.

Hoe zou ons leven er 
zonder het Boek van 
Mormon uitzien?
Op een zeer wonderbaarlijke en unieke manier leert het  
Boek van Mormon ons over Jezus Christus en zijn evangelie.
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had me diamanten of robijnen kun-
nen geven, maar niets is kostbaarder 
voor mij dan meer over de Heer Jezus 
Christus te weten komen.’

Toen de koning de kracht van de 
woorden van de Heiland in 3 Nephi 
had ervaren, zei hij: ‘Als ik tot bekering 
kom en me laat dopen, neem ik mijn 
hele stam mee.’

‘O koning,’ antwoordde ik, ‘zo werkt 
het niet. Bekering is een individuele 
zaak. De Heiland richtte Zich tot elke 
Nephiet afzonderlijk. Ieder mens krijgt 
een éígen getuigenis van het evangelie 
van Jezus Christus.’ 1

Lieve broeders en zusters, hoe kost-
baar is het Boek van Mormon voor u? 
Als u mocht kiezen tussen diamanten 
en robijnen of het Boek van Mormon, 
wat zou u dan kiezen? Wees eerlijk: wat 
heeft voor u de meeste waarde?

Weet u nog hoe president Thomas 
S. Monson tijdens de zondagmorgenbij-
eenkomst van de aprilconferentie van 
2017 ieder van ons heeft gesmeekt om 
‘het Boek van Mormon dagelijks onder 
gebed te bestuderen en te overden-
ken’.2 Velen hebben gehoor gegeven 
aan deze oproep van onze profeet.

Ik moet er hier bij zeggen dat de 
8- jarige Riley en ik geen idee hadden 

dat we werden gefotografeerd. U ziet 
dat Riley in zijn exemplaar van het 
Boek van Mormon een boekenlegger 
met ‘Ik ben een kind van God’ heeft.

Als een kind van God meer over 
Hem en zijn geliefde Zoon wil weten, 
gaat er een bepaalde kracht stromen. 
Nergens worden die waarheden duide-
lijker en krachtiger onderwezen dan in 
het Boek van Mormon.

Sinds de oproep van president 
Monson zes maanden geleden heb ik 
geprobeerd zijn raad te volgen. Zo heb 
ik lijstjes gemaakt van wat het Boek 
van Mormon is, wat het bevestigt, wat 
het weerlegt, wat het vervult, wat het 
verduidelijkt en wat het openbaart. Het 
was een verhelderende en inspirerende 
oefening om door die brillen naar het 
Boek van Mormon kijken! Ik kan het 
ieder van u aanraden.

In die zes maanden heb ik ook 
verschillende groepen (waaronder mijn 
broeders in het Quorum der Twaalf 
Apostelen, zendelingen in Chili, en 

zendingspresidenten die met hun vrouw 
in Argentinië bij elkaar waren gekomen) 
gevraagd om na te denken over drie 
met elkaar samenhangende vragen die 
ik ook aan u vandaag voorleg:

Eén, hoe zou uw leven er zonder 
het Boek van Mormon uitzien? Twee, 
wat zou u niet weten? En drie, wat zou 
u niet hebben?

Deze groepen gaven enthousiaste 
antwoorden, recht uit het hart. Een 
paar van hun reacties:

‘Zonder het Boek van Mormon 
zouden de tegenstrijdige stromingen en 
meningen over zoveel dingen mij in de 
war brengen. Ik zou zijn zoals ik was 
voor ik bij de kerk kwam, op zoek naar 
kennis, geloof en hoop.’

Iemand anders zei: ‘Ik zou geen 
idee hebben wat de Heilige Geest voor 
mij kan betekenen.’

Weer iemand: ‘Ik zou niet goed 
weten wat voor doel mijn leven heeft!’

En weer iemand: ‘Ik zou niet 
weten dat we na dit leven vooruitgang 

Riley leest in zijn boek-van-mormon, 
met behulp van een ‘Ik ben een kind van 
God’-boekenlegger.

President Nelson volgt de raad van president Thomas S. Monson op, die hij in de aprilconferentie 
van dit jaar gaf, om het Boek van Mormon dagelijks te bestuderen en te overdenken.
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kunnen blijven maken. Dankzij het 
Boek van Mormon weet ik dat er echt 
leven na de dood is. Dat is het hoogste 
doel dat we nastreven.’

Die laatste opmerking bracht me 
tientallen jaren terug in de tijd toen ik 
een jonge chirurg in opleiding was. 
Een chirurg heeft soms de minder pret-
tige taak om de familie te informeren 
dat een dierbare is overleden. In een 
ziekenhuis waar ik werkte, was er een 
speciale ruimte met zacht beklede wan-
den waar familieleden dergelijk nieuws 
te horen kregen. Sommige mensen 
daar waren zo verdrietig dat ze met 
hun hoofd tegen die beklede wanden 
beukten. Wat wilde ik die mensen 
graag leren dat de dood weliswaar 
pijnlijk voor de nabestaanden is, maar 
dat zij een noodzakelijk onderdeel 
van ons onsterfelijke bestaan is. Door 
de dood gaan we naar de volgende 
wereld over.3

Nog iemand beantwoordde mijn 
vraag met: ‘Ik had geen leven tot ik het 
Boek van Mormon las. Hoewel ik mijn 
hele leven had gebeden en naar de 
kerk was gegaan, hielp het Boek van 
Mormon mij om voor het eerst echt met 
mijn hemelse Vader te communiceren.’

Weer iemand zei: ‘Zonder het Boek 
van Mormon zou ik niet begrijpen 
dat de Heiland niet alleen voor mijn 
zonden heeft geleden, maar dat Hij ook 
mijn pijn en verdriet kan genezen.’ 4

En weer iemand: ‘Ik zou niet weten 
dat we door profeten worden geleid.’

Als we onszelf regelmatig in de 
waarheden van het Boek van Mormon 
verdiepen, kan dat ons leven veran-
deren. Een van onze kleindochters 
op zending, zuster Olivia Nelson, 
beloofde een onderzoeker dat als hij 
het Boek van Mormon elke dag zou 
lezen, hij betere cijfers voor zijn tenta-
mens zou halen. Hij deed het, en het 
gebeurde.

Lieve broeders en zusters, ik getuig 
dat het Boek van Mormon werkelijk 
het woord van God is. Het bevat de 
antwoorden op de gewichtigste levens-
vragen. Het verkondigt de leer van 
Christus.5 Het beschrijft en verklaart 
veel van de ‘duidelijke en waardevolle’ 6 
waarheden die in de loop der eeuwen 
en door alle vertalingen van de Bijbel 
verloren waren gegaan.

Het Boek van Mormon geeft het 
meest volledige en betrouwbare beeld 
van de verzoening van Jezus Christus 
dat maar te vinden is. Het leert ons wat 
het echt betekent om wedergeboren 

te worden. Uit het Boek van Mormon 
leren we over de vergadering van het 
verstrooide Israël. We weten waarom 
we hier op aarde zijn. Deze en andere 
waarheden worden in het Boek van 
Mormon krachtiger en overtuigender 
onderwezen dan in welk ander boek 
ook. Het Boek van Mormon bevat de 
volledige macht van het evangelie van 
Jezus Christus. Punt.

Het Boek van Mormon werpt licht 
op de leringen van de Meester én ont-
maskert de tactieken van de tegenstan-
der.7 Het Boek van Mormon onderwijst 
ware leer om verkeerde religieuze tra-
dities af te wijzen, zoals het misplaatste 
gebruik van de kinderdoop.8 Het Boek 
van Mormon geeft het leven zin door-
dat het ons aanspoort om het eeuwige 
leven en het ‘nimmer eindigend geluk’ 
te overpeinzen.9 Het Boek van Mormon 
neemt resoluut de misvattingen weg 
dat goddeloosheid geluk brengt 10 en 
dat je alleen maar goed hoeft te leven 
om bij God terug te keren.11 Het maakt 
voorgoed een eind aan de dwaling dat 
openbaring met de Bijbel ophield en 
dat de hemel nu gesloten is.

Als ik aan het Boek van Mormon 
denk, denk ik aan het woord macht. 
De waarheden van het Boek van 
Mormon hebben de macht om onze 
ziel te genezen, troosten, helen, helpen, 
sterken, opbeuren en bemoedigen.

Lieve broeders en zusters, ik beloof 
dat als u het Boek van Mormon elke 
dag gebedvol bestudeert, u betere 
keuzes zult maken – elke dag. Ik beloof 
dat bij het overpeinzen van wat u 
bestudeert de vensters van de hemel 
open zullen gaan en u antwoord op 
uw eigen vragen en richting voor uw 
eigen leven zult krijgen. Ik beloof dat 
als u zich dagelijks in het Boek van 
Mormon verdiept, u zich immuun kunt 
maken voor het kwaad van deze tijd, 
zelfs voor de klauwen van pornografie President Nelsons kleindochter Olivia.
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en de plaag van andere geestdodende 
verslavingen.

Als ik iemand, mezelf ook, hoor 
zeggen: ‘Ik weet dat het Boek van 
Mormon waar is’, wil ik uitroepen: ‘Dat 
is mooi, maar niet genoeg!’ We moeten 
vóélen, ‘uit het diepst van [ons] hart’ 12, 
dat het Boek van Mormon werkelijk het 
woord van God is. We moeten dat zo 
diep voelen dat we geen dag zonder 
dat boek willen leven. Parafraserend 
op wat president Brigham Young 
(1801–1877) heeft gezegd: ‘Ik wou dat 
ik de stem van zeven donders had om 
de mensen de ogen te openen’ 13 voor 
de waarheid en macht van het Boek 
van Mormon.

We moeten als deze jonge zende-
ling in Europa zijn, die zo doordrongen 
was van de waarheid van het Boek 
van Mormon dat hij letterlijk met een 
exemplaar van deze heilige kroniek in 
de hand naar een man toe rende die hij 
en zijn collega net in een park hadden 
gevonden.

Ik getuig dat Joseph Smith de profeet 
van deze laatste bedeling was en is. Hij 
heeft dit heilige boek door de gave en 
macht van God vertaald. Dit is het boek 
dat de wereld mede zal voorbereiden 
op de wederkomst van de Heer.

Ik getuig dat Jezus Christus de 
letterlijke en levende Zoon van onze 
levende God is. Hij is onze Heiland, 
onze Verlosser, ons grote Voorbeeld, 
en onze Voorspraak bij de Vader. Hij 
was de beloofde Messias, de sterfe-
lijke Messias, en zal de Millenniaanse 
Messias zijn. Ik getuig met heel mijn 
ziel dat het Boek van Mormon ons op 
een zeer wonderbaarlijke en unieke 
manier over Jezus Christus en zijn 
evangelie leert.

Ik weet dat president Thomas S. 
Monson in deze tijd de profeet van 
God op aarde is. Ik heb hem lief en 
steun hem met heel mijn hart. Daarvan 
getuig ik in de heilige naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼
President Nelsons lijstjes over het Boek  
van Mormon
Het Boek van Mormon is:

• Eveneens een testament aangaande Jezus 
Christus. De belangrijkste schrijvers ervan 
(Nephi, Jakob, Mormon, Moroni) en de ver-
taler, Joseph Smith, waren allen ooggetuigen 
van de Heer.

• Een kroniek van zijn bediening aan mensen 
die in het oude Amerika leefden.

• Waar, zoals door de Heer zelf bevestigd.

Het Boek van Mormon bevestigt:
• Dat onze hemelse Vader en zijn geliefde Zoon, 

Jezus Christus, afzonderlijke personen zijn.
• De noodzaak van de val van Adam en de 

wijsheid van Eva, opdat de mens vreugde 
zou hebben.

Het Boek van Mormon weerlegt  
de opvattingen dat:

• Openbaring na de Bijbel is gestopt.
• Kleine kinderen gedoopt moeten worden.
• Goddeloosheid geluk brengt.
• Een goed leven voldoende is voor verhoging 

(er zijn verordeningen en verbonden nodig).
• De ‘erfzonde’ door de val van Adam op de 

mensheid rust.

Het Boek van Mormon vervult  
bijbelse profetieën dat:

• ‘Andere schapen’ zijn stem zullen horen.
• God een ‘wonderbaar werk en een wonder’ 

zal doen en ‘uit het stof’ zal spreken.
• Het ‘hout van Juda’ en het ‘hout van Jozef’ 

één zullen worden.
• Het verstrooide Israël in de laatste dagen zal 

worden vergaderd en hoe dat zal gebeuren.

• Het erfland voor de nakomelingen van Jozef 
het Amerikaanse continent is.

Het Boek van Mormon verduidelijkt  
ons beeld van:

• Ons voorsterfelijk bestaan.
• De dood. Ze is een noodzakelijk onderdeel 

van Gods grote plan van geluk.
• Het hiernamaals, dat in het paradijs begint.
• Hoe het opgestane lichaam, herenigd met 

de geest, een onsterfelijke ziel wordt.
• Hoe de Heer ons zal oordelen volgens onze 

daden en volgens de verlangens van ons hart.
• Hoe verordeningen correct verricht worden, 

zoals de doop, het avondmaal, het verlenen 
van de Heilige Geest.

• De verzoening van Jezus Christus.
• De opstanding.
• De belangrijke rol van engelen.
• De eeuwige aard van het priesterschap.
• Hoe het gedrag van mensen meer door de 

kracht van het woord dan door de kracht 
van het zwaard wordt beïnvloed.

Het Boek van Mormon openbaart  
kennis die voorheen onbekend was:

• Vóór de tijd van Jezus Christus werd de doop 
al verricht.

• De mensen in het oude Amerika bouwden 
en gebruikten tempels.

• Jozef, de 11e zoon van Israël, voorzag de rol 
van Joseph Smith als profeet.

• Nephi (600–592 v.C.) voorzag de ontdekking 
en kolonisatie van Amerika.

• Duidelijke en waardevolle delen van de 
Bijbel zijn weggenomen.

• Het licht van Christus wordt aan ieder mens 
gegeven.

• Het belang van individuele keuzevrijheid en 
de noodzaak van een tegenstelling in alle 
dingen.

• Waarschuwingen tegen ‘geheime verenigingen’.

NOTEN
 1. Zie 3 Nephi 17:9–12.
 2. Thomas S. Monson, ‘De kracht van het 

Boek van Mormon ’ , Liahona, mei 2017, 87.
 3. Zie Alma 42:8.
 4. Zie Alma 7:11–12.
 5. Zie bijvoorbeeld 2 Nephi 31:2–21.
 6. Zie 1 Nephi 13:29–33.
 7. Zie 2 Nephi 26–33.
 8. Zie Moroni 8:11–15.
 9. Mosiah 2:41; zie ook Alma 28:12.
 10. Zie Alma 41:10–11.
 11. Ook specifieke heilige verordeningen 

en verbonden zijn vereist.
 12. Zie Alma 13:27.
 13. Zie Leringen van kerkpresidenten:  

Brigham Young  (1997), 299. Hij had 
het over het belang van tempelwerk en 
familiegeschiedenis.

Een jonge zendeling rent in het park op een man 
af om hem een Boek van Mormon te geven.
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gedelegeerde gezag heten het priester-
schap. Het staat priesterschapsdragers 
toe hun hemelse Vader en Jezus Christus 
bij te staan in hun werk om het heil en 
de verhoging van de kinderen van God 
tot stand te brengen. Dat gaat zo omdat 
het zijn kinderen de kans biedt de zege-
ningen van de verzoeningsmacht van de 
Heiland te ontvangen.

De verzoeningsmacht van Jezus 
Christus is belangrijk omdat niemand 
van ons zonder hulp naar ons hemelse 
thuis kan terugkeren. We maken 
onvermijdelijk fouten en overtreden de 
wetten van God. We raken met zonde 
besmet en ons wordt niet toegestaan 
om bij God te wonen. We hebben 
de verzoeningsmacht van de Heiland 
nodig, zodat we met onze hemelse 
Vader kunnen worden herenigd. Jezus 
Christus verbrak de banden van de 
lichamelijke dood en maakte de opstan-
ding voor iedereen mogelijk. Hij biedt 
ons vergiffenis van onze zonden aan 
op voorwaarde van gehoorzaamheid 
aan de wetten en verordeningen van 
het evangelie. Dankzij Hem behoort de 
verhoging tot onze mogelijkheden. De 
gelegenheid om te profiteren van de 
verzoeningsmacht van de Heiland is de 
belangrijkste lading van de schepping.

De doelen van onze hemelse 
Vader kunnen alleen tot stand wor-
den gebracht als de kinderen van 
God de beschikking hebben over de 
verzoeningsmacht van Christus.1 Het 
priesterschap levert deze mogelijkheid. 
Het is de raket. Het priesterschap is 
belangrijk omdat de noodzakelijke ver-
ordeningen en verbonden alleen door 
priesterschapsgezag op aarde worden 
bediend. Als het priesterschap er niet 
in slaagt de gelegenheid om te profite-
ren van de verzoeningsmacht van de 
Heiland te leveren, welk doel zou het 
dan hebben? Zou het dan alleen een 
ingewikkeld stuk vuurwerk zijn dat de 

Door zijn zoenoffer heeft Jezus 
Christus de macht en het gezag om de 
hele mensheid te redden. Om deze 
verzoeningsmacht beschikbaar te stel-
len, heeft hij een deel van zijn macht en 
gezag aan mannen op aarde gedele-
geerd. Die gedelegeerde macht en dat 

Ouderling Dale G. Renlund
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Beeld u zich, samen met mij, een 
raket in die naar het lanceer-
platform wordt gebracht om 

haar voor lancering in gereedheid te 
brengen. Stel u nu de vlammen voor. 
De brandstof wordt gecontroleerd tot 
ontbranding gebracht en omgezet in 
hete gassen die eruit spuiten. Dit zorgt 
voor de nodige stuwkracht om de raket 
de ruimte in te lanceren. Beeld u zich 
tenslotte de lading in die bovenin de 
raket zit. De lading rendeert alleen als 
ze aankomt op de plaats van bestem-
ming en werkt zoals ze dient te wer-
ken. U hoeft geen raketgeleerde te zijn 
om in te zien dat een dure satelliet voor 
wereldwijde communicatie van weinig 
nut is als hij ergens in een magazijn 
ligt. De missie van de raket is eenvou-
digweg de lading af te leveren.

Vanavond wil ik het priesterschap 
dat we dragen vergelijken met een 
raket en de gelegenheid om te profite-
ren van de verzoeningsmacht van de 
Heiland met de lading die de raket 
aflevert.

Het priesterschap  
en de verzoeningsmacht 
van de Heiland
De doelen van onze hemelse Vader kunnen alleen tot stand worden 
gebracht als de kinderen van God de beschikking hebben over de 
verzoeningsmacht van Christus. Het priesterschap levert deze mogelijkheid.

Priesterschapsbijeenkomst | 30 september 2017
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aandacht trekt? God wil dat het pries-
terschap niet alleen in een zondagse les 
wordt gebruikt of als een gelegenheid 
tot dienstbetoon wordt gezien. Hij wil 
dat het de lading aflevert.

Het kleinste mankement in een raket 
kan tot een mislukte missie leiden. 
Broze pakkingen en materiaalmoe-
heid kunnen ervoor zorgen dat een 
raket niet werkt. Om het priesterschap 
te beschermen tegen overdrachtelijke 
broze pakkingen en materiaalmoeheid 
beschermt God zowel de verlening als 
het gebruik ervan.2 De verlening van 
priesterschap wordt beschermd door de 
sleutels van het priesterschap, wat de 
rechten van het presidentschap zijn die 
aan de mens zijn gegeven.3 Het gebruik 
van priesterschapsmacht wordt zo 
gewaarborgd door de priesterschaps-
sleutels maar ook door de verbonden 
die de priesterschapsdrager sluit. Het 
gebruik van het priesterschap wordt 
door zowel priesterschapssleutels als 
verbonden geregeld. Het priesterschap 
wordt aan iedere man apart verleend 
en het kan niet los van hem worden 
gezien; 4 het priesterschap is geen vorm-
loze bron van zelfstandige macht.

Zowel het Aäronisch als het Melchi-
zedeks priesterschap wordt door een 

verbond ontvangen.5 God bepaalt de 
voorwaarden en de ontvanger stemt 
ermee in. In brede zin verbinden pries-
terschapsdragers zich ertoe God bij zijn 
werk te helpen. In het begin van deze 
bedeling heeft Jezus Christus gezegd 
dat het priesterschapsverbond ‘omwille 
van u op u is bevestigd, en niet 
omwille van u alleen, maar omwille 
van de gehele wereld […] omdat zij 
niet tot Mij komen.’ 6

Zo leren wij dat het doel van het 
priesterschap is anderen uit te nodigen 
om tot Christus te komen door hun het 
herstelde evangelie aan te bieden. Door-
dat we het priesterschap dragen, kun-
nen we de kinderen van onze hemelse 
Vader van hun zondelast helpen verlos-
sen en hen steunen om meer zoals Hij 
te worden. Door het priesterschap is de 
macht der goddelijkheid kenbaar in het 
leven van al wie de evangelieverbonden 
aangaan en onderhouden en de bijbe-
horende verordeningen ontvangen.7 Zo 
komt ieder van ons tot Christus, wordt 
hij gezuiverd en met God verzoend. De 
verzoeningsmacht van Christus wordt 
toegankelijk door het priesterschap die 
de lading aflevert.

Verbonden sluiten met God is een 
gewichtige en plechtige zaak. Een 

man moet zich daarop voorbereiden, 
zich erin verdiepen en die verbon-
den sluiten met de intentie om die na 
te komen. Bij een verbond verbind 
je jezelf. De Engelse toneelschrijver 
Robert Bolt zei ooit, en ik parafraseer 
hem, dat een man alleen een ver-
bond sluit als hij bereid is zich in alle 
opzichten aan een belofte te houden. 
Hij koppelt de waarheid van de belofte 
aan zijn eigen rechtschapen identiteit. 
Als een man een verbond sluit, houdt 
hij zichzelf, als was hij water, in zijn 
komvormige handen. En als hij zijn 
vingers spreidt, moet hij niet de hoop 
hebben dat hij zichzelf terugvindt. 
Iemand die zijn verbonden breekt, is 
zichzelf niet meer en kan niets aanbie-
den of garanderen.8

Een Aäronisch- priesterschapsdrager 
verbindt zich ertoe het kwade te mijden, 
anderen tot God te brengen en zich op 
het Melchizedeks priesterschap voor te 
bereiden.9 Deze heilige taken worden 
vervuld als hij onderwijst, doopt, kerk-
leden sterkt en anderen aanspoort het 
evangelie te aanvaarden. Dat zijn zijn 
‘raket’- activiteiten. God belooft van zijn 
kant hoop, vergiffenis, de bediening van 
engelen en de sleutel van het evangelie 
van bekering en de doop.10
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Een Melchizedeks- 
priesterschapsdrager verbindt zich 
ertoe de taken van het Aäronisch pries-
terschap te vervullen en zijn roeping in 
het Melchizedeks priesterschap groot te 
maken.11 Hij doet dit door de geboden 
die met zijn verbond verband houden 
in acht te nemen. Deze geboden zijn 
onder meer: ‘de woorden van eeuwig 
leven nauwkeurig na […] komen’ door 
ieder woord dat uit de mond van God 
uitgaat na te leven,12 getuigen van 
Jezus Christus en zijn werk in de laatste 
dagen,13 niet in zichzelf roemen14 en de 
vriend van de Heiland worden en als 
een vriend op Hem te vertrouwen.15

God belooft van zijn kant dat een 
Melchizedeks- priesterschapsdrager de 
sleutels ontvangt om de verborgen-
heden van God te begrijpen. Hij zal 
volmaakt worden zodat hij in de tegen-
woordigheid van God kan komen. 
Daardoor zal hij zijn rol in het heils-
werk kunnen vervullen. Jezus Christus 
zal de weg voor de priesterschapsdra-
ger voorbereiden en hem bijstaan. De 
Heilige Geest zal in het hart van de 
priesterschapsdrager zijn en engelen 
zullen hem dragen. Zijn lichaam zal 
gesterkt en vernieuwd worden. Hij 
wordt erfgenaam van de zegeningen 
van Abraham en samen met zijn vrouw 
mede- erfgenaam van Jezus Christus 
in het koninkrijk van onze hemelse 
Vader.16 Dit zijn ‘de grootste en kost-
bare beloften’.17 Men kan zich geen 
grotere beloften indenken.

God bevestigt zijn verbondsbeloften 
met een eed aan iedere man die het 
Melchizedeks priesterschap ontvangt.18 
Die eed heeft alleen betrekking op 
het Melchizedeks priesterschap,19 en 
het is God die de eed zweert, niet de 
priesterschapsdrager.20 Omdat deze 
unieke omstandigheid met zijn god-
delijke macht en gezag te maken heeft, 
gebruikt God een eed in de krachtigste 
taal die Hij kan aanwenden om ons van 
de bindende en onomkeerbare aard 
van zijn beloften te verzekeren.

Er zijn zware gevolgen voor iemand 
die een priesterschapsverbond ver-
breekt of zich er volledig van afkeert.21 
Nonchalant of onverschillig zijn in 
een priesterschapstaak is hetzelfde 
als ervoor zorgen dat een deel van 
de raket materiaalmoeheid heeft. Het 
brengt het priesterschapsverbond in 
gevaar omdat het tot een mislukte 
missie kan leiden. Ongehoorzaamheid 
aan de geboden van God verbreekt 
het verbond. Van wie volhardt in het 
verbreken van zijn verbond en zich niet 
bekeert, worden de beloofde zegenin-
gen weggenomen.

De laatste paar jaar begin ik het 
verband tussen de ‘priesterschapsraket’ 
en de lading, ‘de gelegenheid om van 
de verzoeningsmacht van de Heiland te 
profiteren’, beter te begrijpen. Op een 
bepaald weekend had ik twee taken 
te doen. Ik moest de eerste ring in een 
land stichten en een jonge man inter-
viewen en hem, als alles in orde was, 

zijn priesterschap en tempelzegeningen 
teruggeven. Deze dertigjarige was als 
adolescent lid van de kerk geworden. Hij 
had een eervolle zending vervuld. Maar 
toen hij terugkeerde, raakte hij de weg 
kwijt en verloor hij zijn lidmaatschap in 
de kerk. Na een paar jaar, ‘nadat hij tot 
zichzelf gekomen was’,22 bekeerde hij 
zich met de hulp van liefdevolle priester-
schapsleiders en lieve leden en werd hij 
opnieuw gedoopt en lid van de kerk.

Later diende hij een verzoek tot 
teruggave van zijn priesterschap en 
tempelzegeningen in. We spraken op 
zaterdagochtend om tien uur in de kerk 
af. Toen ik aankwam voor de gesprek-
ken die eerder gepland stonden, was 
hij er al. Hij verlangde er zo naar het 
priesterschap opnieuw te hebben, dat 
hij gewoon niet kon wachten.

Tijdens ons gesprek liet ik hem de 
brief zien waarin stond dat president 
Thomas S. Monson zijn verzoek per-
soonlijk had bekeken en ons gesprek 
had goedgekeurd. Deze doorgaans 
stoïcijnse jonge man begon te snikken. 
Ik zei tegen hem dat de datum van 
ons gesprek nergens officieel te boek 
zou staan. Hij keek verbaasd. Ik legde 
uit dat er op zijn lidmaatschapskaart, 
nadat ik hem zijn zegeningen had 
teruggegeven, alleen de datums van 
zijn oorspronkelijke doop, bevestiging, 
priesterschapsordening en begiftiging 
zouden staan. Hij kreeg weer een brok 
in zijn keel.

Ik liet hem dit uit de Leer en Ver-
bonden voorlezen:

‘Zie, wie zich van zijn zonden 
bekeerd heeft, die ontvangt vergeving, 
en Ik, de Heer, denk er niet meer aan.

‘Hierdoor zult u weten of iemand 
zich van zijn zonden bekeert — zie, hij 
zal ze belijden en ze verzaken.’ 23

Voor de derde maal kreeg hij tranen 
in zijn ogen. Toen legde ik mijn han-
den op zijn hoofd en in de naam van 
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Jezus Christus, met het gezag van het 
Melchizedeks priesterschap en met de 
toestemming van de president van de 
kerk, gaf ik hem zijn priesterschap en 
tempelzegeningen terug.

Een diepe vreugde nam bezit van 
ons. Hij wist dat hij weer het recht had 
het priesterschap van God te dragen en 
uit te oefenen. Hij wist dat zijn tempel-
zegeningen opnieuw volledig actief 
waren. Nu had hij een veerkrachtige 
tred en hij straalde. Ik was zo trots op 
hem en voelde ook hoe trots onze 
hemelse Vader op hem was.

Daarna stichtte ik de ring. De bijeen-
komsten werden volop door enthousi-
aste getrouwe heiligen bijgewoond, die 
hun steun verleenden aan een gewel-
dig ringpresidium. Voor mij viel de 
historische gelegenheid om de eerste 
ring in een land te stichten echter in 
het niet bij de vreugde die ik voelde 
toen ik de zegeningen aan deze jonge 
man teruggaf.

Sindsdien is het tot me doorge-
drongen dat een ring stichten of het 
priesterschap van God op enige wijze 

uitoefenen als doel heeft onze hemelse 
Vader en Jezus Christus te steunen in 
hun werk: ieder van Gods kinderen 
de kans op verlossing en verhoging 
bieden. Net zoals de raket ten doel 
had een lading af te leveren, levert het 
priesterschap het evangelie van Jezus 
Christus af waardoor iedereen verbon-
den kan sluiten en de bijbehorende 
verordeningen kan ontvangen. ‘Het 
zoenbloed van Christus’ 24 kan daardoor 
op ons worden toegepast zodat we 
de heiligende invloed van de Heilige 
Geest ondervinden en de zegeningen 
die God heeft beloofd ontvangen.

Ik spoor u aan niet alleen de wetten 
en verordeningen van het evangelie 
te gehoorzamen, maar ook de pries-
terschapsverbonden te sluiten en na 
te komen. Sta open voor de eed en 
belofte van God. Steun uw hemelse 
Vader en Jezus Christus door uw taken 
in het priesterschap groot te maken. 
Gebruik het priesterschap om iemand 
anders de gelegenheid te geven van de 
verzoeningsmacht van de Heiland te 
profiteren! Dan worden u en uw gezin 
rijkelijk gezegend. Ik getuig dat onze 
Verlosser leeft en dit werk leidt. In de 
naam van Jezus Christus. Amen. ◼
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ontvangen als ik op de manier van de 
Heer naar waarheid zocht. Ze wist dat 
ik de waarheid moest vinden. Ze wist 
dat ik oprecht moest zijn, en bereid om 
te handelen naar de kennis die ik al 
had. Ze wist dat ik moest studeren en 
bidden en meer geduld moest ontwik-
kelen terwijl ik de Heer om antwoorden 
vroeg. De bereidheid om geduldig te 
zijn, maakt deel uit van onze zoektocht 
naar waarheid en van het patroon van 
de Heer om waarheid te openbaren.3

Ik ontdekte dat mijn moeder me 
Gods patroon voor het zoeken naar 
waarheid leerde. Mijn geloof groeide, ik 
ontving antwoorden en ging op zending.

Aan het begin van mijn zending 
besefte ik dat ik moest weten of de 
kerk waar was en of Joseph Smith een 
profeet van God was. Ik voelde wat 
president Thomas S. Monson zo duide-
lijk in de vorige algemene conferentie 
gezegd heeft: ‘Als u nog geen vast 
getuigenis van deze dingen hebt, doe 
dan wat nodig is om er een te krijgen. 
Het is in deze moeilijke tijden van 
wezenlijk belang een eigen getuigenis 

door studie, gebed en gehoorzaam-
heid aan de geboden antwoord op al 
mijn belangrijke vragen kon krijgen. Ik 
ondervond ook dat er voor sommige 
vragen voortgaand geloof, geduld en 
openbaring nodig is.2

Mijn moeder liet me inzien dat ik 
zelf geloof moest ontwikkelen en naar 
antwoorden moest zoeken. Ze wist 
dat ik belangrijke antwoorden zou 

Ouderling David F. Evans
van de Zeventig

We hopen vanavond dat we 
op de een of andere manier 
kracht en inspiratie van de 

Heilige Geest mogen ontvangen, die in 
waarheid onderwijst.1 Ik wil het heb-
ben over onze persoonlijke zoektocht 
naar waarheid.

Ik had als jongeman veel vragen 
over de kerk. Sommige van die vragen 
waren oprecht. Andere waren dat niet 
en ontstonden door andermans twijfels.

Ik besprak mijn vragen vaak met 
mijn moeder. Ze voelde ongetwijfeld 
dat veel van mijn vragen oprecht 
waren en uit mijn hart kwamen. Ze 
was volgens mij een beetje teleurge-
steld over mijn minder oprechte vragen 
die enkel tot discussie leidden. Maar 
ze berispte me nooit omdat ik vragen 
had. Ze luisterde en probeerde ze te 
beantwoorden. Als ze het gevoel had 
dat ze verder niets meer kon zeggen 
en dat ik nog steeds met vragen zat, zei 
ze: ‘David, dat is een goede vraag. Mis-
schien moet je terwijl je zoekt, leest en 
om een antwoord bidt, de dingen doen 
die je behoort te doen en de dingen 
laten die je niet behoort te doen.’ Dat 
werd het patroon voor mijn zoektocht 
naar waarheid. Ik ontdekte dat ik 

De waarheid  
van alle dingen
We hebben allemaal de taak om te doen wat nodig is om  
een sterk getuigenis te ontwikkelen en te behouden.
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te hebben, want het getuigenis van 
anderen helpt u slechts tot op zekere 
hoogte.’ 4 Ik wist wat ik moest doen. Ik 
moest het Boek van Mormon met een 
oprecht hart en een eerlijke bedoeling 
lezen en God vragen of het waar was.

Luister naar deze opmerkelijke 
belofte van onze hemelse Vader bij 
monde van Moroni: ‘Wanneer u deze 
dingen ontvangt, spoor ik u aan God, 
de eeuwige Vader, in de naam van 
Christus te vragen of deze dingen niet 
waar zijn; en indien u vraagt met een 
oprecht hart, met een eerlijke bedoe-
ling en met geloof in Christus, zal Hij 
de waarheid ervan aan u openbaren 
door de macht van de Heilige Geest.’ 5

Om de belofte in het Boek van Mor-
mon te kunnen ontvangen, moest ik 
het lezen. Ik begon vooraan en las elke 
dag. Sommige mensen krijgen heel snel 
een getuigenis. Anderen doen er langer 
over, moeten meer bidden en het boek 
zelfs een paar keer lezen. Ik moest het 
hele boek lezen voor ik de beloofde 
bevestiging ontving. Maar God heeft de 
waarheid ervan door de macht van de 
Heilige Geest aan mij geopenbaard.

Ik schreef in mijn zendingsdagboek 
hoe blij ik met de waarheid was. Ik 
noteerde er ook mijn verklaring van toe-
wijding in en mijn voornemen om naar 
de ontvangen waarheid te handelen. Ik 
schreef: ‘Ik beloof mijn hemelse Vader 
en mezelf dat ik altijd mijn uiterste best 
zal doen, me altijd volledig zal inzetten. 
Ik zal doen wat Hij me vraagt. Nu ga ik 
er een fantastische zending van maken. 
Ik wil er tevreden over zijn. En ik zal dit 
doen voor de Heer, niet voor mezelf. Ik 
heb de Heer lief en hou van dit werk. Ik 
bid dat ik dit gevoel nooit kwijtraak.’

Ik ontdekte dat voortdurende 
geestelijke voeding, bekering en 
gehoorzaamheid aan de geboden 
noodzakelijk waren om dat gevoel bij 
me te houden. President Monson heeft 

gezegd: ‘Als u eenmaal een getuigenis 
hebt, zult u het vitaal en levend moeten 
houden door gehoorzaamheid aan de 
geboden van God, en door dagelijks te 
bidden en de Schriften te bestuderen.’ 6

Ik heb door de jaren heen zende-
lingen en jongeren in heel de wereld 
gevraagd hoe zij hun zoektocht naar 
waarheid begonnen zijn en een getuige-
nis ontvangen hebben. Ze antwoordden 
bijna allemaal dat ze zich voorgenomen 
hadden om het Boek van Mormon 
vanaf het begin te lezen en God te vra-
gen of het waar is. Ze kozen er dus voor 
om te handelen en niet om andermans 
twijfels met zich te laten handelen.7

Om waarheid te leren kennen, moe-
ten we het evangelie naleven8 en het 
woord ‘beproeven’.9 We mogen ons niet 
tegen de Geest van de Heer verzetten.10 
Bekering en vastberadenheid om de 
geboden te onderhouden zijn belang-
rijk bij onze zoektocht naar waarheid.11 
We moeten misschien zelfs bereid zijn 
om al onze zonden af te leggen, zodat 
we de waarheid kunnen achterhalen.12

De Heer gebiedt ons: ‘Zoek kennis, 
ja, door studie en ook door geloof’ en 
‘Put woorden van wijsheid uit de beste 
boeken’.13 We dienen in ‘de beste boe-
ken’ en informatiebronnen naar waar-
heid te zoeken. Daaronder rekenen 
we de Schriften en de woorden van 
de hedendaagse profeten.

President Monson heeft ons 
gevraagd te doen ‘wat nodig is’ om een 
sterk getuigenis te ontwikkelen en te 
behouden.14 Hoe kunnen we ons getui-
genis versterken? We hebben allemaal 
de taak om te doen wat nodig is om 
een sterk getuigenis te ontwikkelen en 
te behouden.

Geduldig wachten terwijl we doen 
‘wat nodig is’ om antwoord van de Heer 
te ontvangen, maakt deel uit van Gods 
patroon voor het zoeken naar waarheid. 
Vooral in moeilijke tijden moeten we 
ons ‘welgemoed en met geduld aan de 
gehele wil van de Heer’ onderwerpen.15 
Door onze verbonden geduldig na te 
komen, worden we nederiger, verlan-
gen we meer naar waarheid en stellen 
we de Heilige Geest in staat ons ‘op 
de paden van wijsheid te leiden, opdat 
[we] worden gezegend, voorspoedig 
gemaakt en bewaard.’ 16

Mijn vrouw, Mary, en ik ken-
nen iemand die haar leven lang met 
bepaalde aspecten van de kerk gewor-
steld heeft. Ze houdt van het evangelie 
en van de kerk, maar zit met vragen. 
Ze is in de tempel verzegeld, actief in 
de kerk, maakt haar roeping groot en is 
een geweldige moeder en echtgenote. 
Ze heeft door de jaren heen steeds 
geprobeerd om het goede te doen 
en het slechte te laten. Ze komt haar 
verbonden na en zoekt. Soms klampt 
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ze zich met een dankbaar hart aan het 
geloof van anderen vast.

Onlangs wilde haar bisschop 
met haar man en haar spreken. Hij 
riep hen om in de tempel plaatsver-
vangende tempelverordeningen te 
verrichten. Dat was een verrassing, 
maar ze aanvaardden de roeping en 
begonnen in het huis van de Heer te 
werken. Hun tienerzoon had onlangs 
genealogisch onderzoek gedaan en 
een familielid gevonden voor wie de 
tempelverordeningen nog niet ver-
richt waren. Ze deden na verloop van 
tijd het plaatsvervangend werk voor 
die man en zijn gezin. Toen ze aan 
het altaar knielden en de verzegeling 
voltrokken werd, had die geweldige, 
geduldige vrouw die zo lang gezocht 
had, een geestelijke ervaring. Daar-
door ontdekte ze dat de tempel en 
de tempelverordeningen waar zijn. 
Ze belde haar moeder op en vertelde 
over haar ervaring. Ze zei dat ze 
ondanks haar vragen wist dat de tem-
pel, de tempelverordeningen en de 
kerk waar waren. Haar moeder huilde. 
Ze was dankbaar voor haar liefdevolle, 
geduldige hemelse Vader en haar 
dochter die geduldig bleef zoeken.

Door onze verbonden geduldig 
na te komen, ontvangen we hemelse 
zegeningen.17

Ik put troost uit deze belofte van de 
Heer: ‘Door de macht van de Heilige 

Geest kunt u de waarheid van alle 
dingen kennen.’ 18 We hoeven niet alles 
te weten om de waarheid te kennen. We 
kunnen weten dat het Boek van Mormon 
waar is. We kunnen in feite, zoals presi-
dent Russell M. Nelson ons vanmiddag 
heeft geleerd, diep in ons hart voelen (zie 
Alma 13:27) dat het Boek van Mormon 
werkelijk het woord van God is. En we 
kunnen het zo diep voelen dat we geen 
dag zonder dat boek willen leven.19

We kunnen weten dat God onze 
liefdevolle Vader is; en dat zijn Zoon, 
Jezus Christus, onze Heiland en Verlos-
ser is. We kunnen weten dat het een 
voorrecht is om lid van zijn kerk te zijn 
en dat wekelijkse deelname aan het 
avondmaal ons en ons gezin bescher-
ming biedt. We kunnen weten dat we 
als gezin dankzij tempelverordeningen 
echt eeuwig samen kunnen zijn. We 
kunnen weten dat de verzoening van 
Jezus Christus en de zegeningen van 
bekering en vergeving echt zijn. We 
kunnen weten dat onze geliefde pro-
feet, president Thomas S. Monson, de 
profeet van de Heer is en dat zijn raad-
gevers en de leden van het Quorum 
der Twaalf Apostelen profeten, zieners 
en openbaarders zijn.

Ik weet dat dit waar is. Dat getuig ik 
in de naam van Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Zie Moroni 10:5.
 2. Een van de vragen betrof het feit dat niet 

alle getrouwe mannen het priesterschap 
konden ontvangen. Die vraag werd 
beantwoord door een openbaring op 1 juni 
1978 aan president Spencer W. Kimball, 
zijn raadgevers en de leden van de Twaalf. 
Die openbaring is Officiële Verklaring 2 in 
de Leer en Verbonden.

 3. Zie bijvoorbeeld Lukas 21:15; Romeinen 
8:5; Alma 32:41–43; Ether 12:19; Leer en 
Verbonden 21:5; 101:38; 107:30–31.

 4. Thomas S. Monson, ‘De kracht van het 
Boek van Mormon’, Liahona, mei 2017, 87.

 5. Moroni 10:4.
 6. Thomas S. Monson, ‘De kracht van het 

Boek van Mormon’, 87.
 7. Zie 2 Nephi 2:14; zie ook David A. Bednar, 

‘Zoek kennis door geloof’, Liahona, 
september 2007, 19–21.

 8. Zie bijvoorbeeld Johannes 7:17, waarin de 
Heer belooft: ‘Als iemand de wil heeft om 
Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht 
weten of het uit God is, of dat Ik vanuit 
Mijzelf spreek.’ Zie ook Alma 32.

 9. Zie Alma 32:27.
 10. Zie Alma 32:28.
 11. Zie Alma 22:18; Leer en Verbonden 

93:27–28.
 12. Zie Alma 22:18.
 13. Leer en Verbonden 88:118.
 14. Thomas S. Monson, ‘De kracht van het 

Boek van Mormon’, 87.
 15. Mosiah 24:15; zie ook Mosiah 24:13–14; 

David A. Bednar, ‘Hun lasten met gemak 
dragen’, Liahona, mei 2014, 87–90.

 16. Mosiah 2:36.
 17. Zie Jeffrey R. Holland, ‘Hogepriester van 

goede dingen die zullen komen’, Liahona, 
januari 2000, 45. Ouderling Holland zegt in 
die toespraak: ‘Sommige zegeningen komen 
vroeg, andere komen laat, andere komen pas 
in de hemel, maar voor hen die het evangelie 
van Jezus Christus omarmen, komen ze.’

 18. Moroni 10:5.
 19. Russell M. Nelson, ‘ Hoe zou ons leven 

er zonder het Boek van Mormon uitzien ?’ 
Liahona, november 2017, 63.
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beginsel is misschien het best zichtbaar 
in onze door God voorgeschreven 
taken als echtgenoot en vader.

Als echtgenoot en vader hebben 
we door hedendaagse profeten, zie-
ners en openbaarders een goddelijke 
opdracht ontvangen met het document 
‘Het gezin: een proclamatie aan de 
wereld’. Aan de hand van dit document 
leren we dat de vader (1) ‘zijn gezin 
met liefde en in rechtschapenheid 
[behoort] te presideren’, (2) ‘tot taak 
[heeft] te voorzien in de levensbehoef-
ten’ en (3) verantwoordelijk is voor de 
bescherming van zijn gezin.2

Om het vertrouwen van God te ver-
dienen, moeten we deze drie door God 
voorgeschreven taken met betrekking 
tot ons gezin op de wijze van de Heer 
vervullen. Zoals er verder ook staat in de 
proclamatie over het gezin is de wijze 
van de Heer dat wij deze taken met 
onze vrouw ‘als gelijkwaardige partners’ 
vervullen.3 Volgens mij betekent dit dat 
we geen ingrijpende beslissing nemen 
inzake deze drie taken zonder het met 
onze vrouw volledig eens te zijn.

We beginnen het vertrouwen van 
de Heer te verdienen door zelf op 
Hem te vertrouwen. Nephi toonde 
deze soort toewijding toen hij bad: 
‘O, Heer, ik heb op U vertrouwd, en 
ik zal eeuwig op U vertrouwen. Ik zal 
mijn vertrouwen niet in de arm van het 
vlees stellen.’ 4 Nephi was vastberaden 
om de wil van de Heer te doen. Hij zei 
niet alleen dat hij ‘de dingen [zou] doen 
die de Heer heeft geboden’, maar ook 
bleef Nephi onverminderd toegewijd 
zijn taken vervullen zoals deze uit-
spraak aantoont: ‘Zowaar de Heer leeft, 
en zowaar wij leven, zullen wij niet 
naar onze vader in de wildernis afdalen 
voordat wij hebben volbracht wat de 
Heer ons heeft geboden.’ 5

Omdat Nephi begon met in God 
vertrouwen, had God een sterk 

worden, want vertrouwen is op 
onkreukbaarheid gebaseerd.

Een onkreukbaar man zijn, betekent 
gewoon dat al uw bedoelingen en uw 
handelingen, zowel in het openbaar 
als in de privésfeer, zuiver en recht-
schapen zijn. Bij elke beslissing die we 
nemen, verdienen we meer van Gods 
vertrouwen of verminderen we het. Dit 

Ouderling Richard J. Maynes
van de Zeventig

Broeders, we kunnen wellicht 
geen groter compliment van de 
Heer krijgen dan dat Hij erop 

vertrouwt dat wij waardige priester-
schapsdragers en geweldige echtgeno-
ten en vaders zijn.

Eén ding is zeker: het vertrouwen 
van de Heer verdienen is een zegen die 
uit zware inspanningen van onze kant 
voortvloeit. Vertrouwen is een zegen 
die van gehoorzaamheid aan Gods 
wetten afhangt. Het vertrouwen van de 
Heer is het gevolg van onze trouw aan 
de verbonden die we tijdens onze doop 
en in de heilige tempel hebben geslo-
ten. Als we onze beloften aan de Heer 
nakomen, groeit zijn vertrouwen in ons.

Ik houd van zowel oude als nieuwe 
Schriftteksten waar de zinsnede ‘een 
volkomen hart ’ of ‘onkreukbaarheid 
van zijn hart’ wordt gebruikt om het 
karakter van een rechtschapen persoon 
te beschrijven.1 Onkreukbaarheid of 
het gebrek daaraan is een belangrijk 
element van iemands karakter. Man-
nen die een onkreukbaar hart hebben 
zijn mannen die vertrouwd kunnen 

Het vertrouwen van 
de Heer en uw gezin 
verdienen
Mannen die een onkreukbaar hart hebben zijn mannen die vertrouwd 
kunnen worden, want vertrouwen is op onkreukbaarheid gebaseerd.
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vertrouwen in Nephi. De Heer zegende 
hem met een sterke aanwezigheid van 
de Geest die zijn familie, zijn volk en 
hem tot zegen was. Omdat Nephi zijn 
familie en volk liefdevol en rechtscha-
pen presideerde, en over hen waakte 
en in hun behoeften voorzag, schreef 
hij: ‘Wij [leidden] een leven van geluk.’ 6

Om ook een vrouwelijk perspectief 
op dit onderwerp te krijgen, ging ik bij 
mijn twee getrouwde dochters te rade. 
Ik vroeg ze of ze kort konden zeggen 
hoe belangrijk zij vertrouwen inzake 
huwelijks-  en gezinsleven vinden. Hier 
volgen de antwoorden van Lara Harris 
en Christina Hansen.

Eerst Lara: ‘Een van de belangrijkste 
dingen voor mij is weten dat als mijn 
man tijdens de dag keuzes maakt, hij 
dat met respect en liefde voor mij doet. 
Wanneer we elkaar zo vertrouwen, 
zorgt dat voor vrede thuis en kun-
nen we ons gezin met plezier samen 
opvoeden.’

Nu het antwoord van Christina: 
‘Iemand vertrouwen is hetzelfde als 
in iemand geloven. Zonder dat ver-
trouwen of geloof, heerst er angst en 
twijfel. Ik denk dat een van de grootste 
zegeningen die ik krijg doordat ik mijn 

man volledig kan vertrouwen, rust is, 
gemoedsrust omdat hij echt doet wat 
hij zegt. Vertrouwen zorgt voor vrede, 
liefde en een omgeving waar die liefde 
kan groeien.’

Lara en Christina wisten niet wat de 
ander had geschreven. Ik vind het erg 
interessant dat ze alletwee onafhanke-
lijk van elkaar de zegen van een vredig 
thuis beschouwen als een direct gevolg 
van het hebben van een betrouwbare 
man. Zoals de voorbeelden van mijn 
dochters aantonen, speelt het beginsel 

van vertrouwen een uiterst belangrijke 
rol bij de ontwikkeling van een thuis 
dat Christus centraal stelt.

Ik had ook het geluk in een der-
gelijke cultuur op te groeien waar 
Christus centraal stond. Ik groeide 
in een gezin op waar mijn vader zijn 
priesterschap eerde en het vertrouwen 
van zijn hele gezin verdiende door 
‘de onkreukbaarheid van zijn hart’.7 Ik 
wil graag over een ervaring uit mijn 
jeugd vertellen. Die maakt de blijvende 
positieve uitwerking duidelijk op het 
gezin van een vader die het beginsel 
van vertrouwen met onkreukbaarheid 
als basis begrijpt en naleeft.

Toen ik nog erg jong was, richtte 
mijn vader een bedrijf op dat in 
fabrieksautomatisering was gespeci-
aliseerd. Dit bedrijf stond in voor het 
ontwerp, de productie en installatie van 
geautomatiseerde productielijnen over 
de hele wereld.

Toen ik naar het middelbaar 
onderwijs ging, wilde mijn vader dat ik 
leerde werken. Hij wilde ook dat ik het 
bedrijf vanaf de basis leerde kennen. 
Mijn eerste baantje hield in dat ik het 
terrein onderhield en het private deel 
van het pand schilderde.
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Daarna werd ik tot algemeen werk 
in het bedrijf gepromoveerd. Ik leerde 
blauwdrukken lezen en de grote 
machines voor staalproductie bedie-
nen. Na de middelbare school ging 
ik naar de universiteit en daarna op 
zending. Toen ik terugkwam van mijn 
zending, begon ik direct weer te wer-
ken. Ik moest geld voor het volgende 
schooljaar verdienen.

Kort na mijn zending was ik in het 
bedrijf aan het werk toen mijn vader 
me in zijn kantoor riep en vroeg of 
ik samen met hem op zakenreis naar 
Los Angeles wilde. Dit was de eerste 
keer dat mijn vader me vroeg hem op 
een zakenreis te vergezellen. Hij ging 
toelaten dat ik het bedrijf mee in het 
openbaar mocht vertegenwoordigen.

Voor ons vertrek vertelde hij enkele 
details over deze mogelijke nieuwe 
klant. Ten eerste was de klant een 
multinational. Ten tweede was de klant 
wereldwijd bezig hun productielijnen 
met de allernieuwste automatiserings-
technologie te vernieuwen. Ten derde 
had ons bedrijf dat bedrijf tot nu toe 
nooit diensten of techniek geleverd. 
En tenslotte had het hoofd aankoop 
van het bedrijf deze afspraak geregeld 
om ons bod voor een nieuw project te 
bespreken. Deze bespreking was een 
nieuwe en mogelijk belangrijke kans 
voor ons bedrijf.

Toen we in Los Angeles aankwa-
men, begaven mijn vader en ik ons 
voor de bespreking naar het hotel 
van het kaderlid. Allereerst werden 
de ontwerpspecificaties van het project 
besproken en geanalyseerd. Daarna 
kwamen de praktische details aan de 
beurt zoals de logistiek en de leverdata. 
Ten slotte bespraken we de prijs, bepa-
lingen en voorwaarden. Toen begon 
het interessant te worden.

Dit kaderlid legde uit dat ons 
prijsvoorstel het laagste bod voor het 

project was. Toen vertelde hij ons 
vreemd genoeg de prijs van het op één 
na laagste bod. Daarna vroeg hij ons of 
we bereid waren ons bod in te trek-
ken en opnieuw in te dienen. Hij zei 
dat onze nieuwe prijs vlak onder het 
volgende bod moest liggen. Hij legde 
vervolgens uit dat dan de helft van het 
verhoogde bod voor hem en de andere 
helft voor ons was. Hij rationaliseerde 
dit door te zeggen dat iedereen erbij 
won. Ons bedrijf zou winnen, want we 
zouden heel wat meer verdienen dan 
ons oorspronkelijk bod opleverde. Zijn 
bedrijf zou erop vooruitgaan, want ze 
zouden nog steeds zaken doen met de 
laagste bieder. En natuurlijk zou hij win-
nen door zijn deel te innen als beloning 
voor deze geweldige overeenkomst.

Hij gaf ons toen een postbusnum-
mer waar het gevraagde geld naartoe 
moest worden gestuurd. Hierna keek 
hij mijn vader in de ogen en zei: ‘Dus, 
zijn we het eens?’ Tot mijn grote verba-
zing stond mijn vader op, schudde zijn 
hand en zei dat hij nog van ons zou 
horen.

Nadat we de bespreking hadden 
verlaten en we in de huurauto zaten, 
vroeg mijn vader me: ‘Wat denk je dat 
we moeten doen?’

Ik antwoordde dat we volgens mij 
dit voorstel moesten weigeren.

Mijn vader vroeg me vervolgens: 
‘Denk je niet dat onze verantwoorde-
lijkheid aan onze werknemers is dat 
we voldoende werk hebben?’

Terwijl ik zijn vraag overdacht, 
beantwoordde hij zijn eigen vraag voor 
ik dat kon. Hij zei: ‘Luister Rick, als je 
eenmaal een steekpenning aanneemt 
of je onkreukbaarheid schendt, is het 
erg moeilijk die te herstellen. Doe het 
nooit, ook niet één keer.’

Aangezien ik nu over deze erva-
ring vertel, wil dat zeggen dat ik nooit 
vergeten ben wat mijn vader me op 

onze eerste zakenreis heeft geleerd. Ik 
haal deze ervaring aan om de blijvende 
invloed die we als vader hebben te 
tonen. U kunt zich het vertrouwen 
indenken dat ik door zijn onkreuk-
bare hart in mijn vader had. Hij leefde 
dezelfde beginselen na in zijn privéle-
ven met mijn moeder, zijn kinderen en 
met wie hij ook  omging.

Broeders, ik bid vanavond dat we, 
naar het voorbeeld van Nephi, allemaal 
beginnen met de Heer te vertrouwen 
en dat we dan door de onkreukbaar-
heid van ons hart het vertrouwen van 
de Heer, en ook dat van onze vrouw 
en kinderen, verdienen. Als we dit hei-
lige beginsel van vertrouwen op basis 
van onkreukbaarheid begrijpen en 
toepassen, blijven we trouw aan onze 
heilige verbonden. We zullen er ook 
in slagen onze gezinsleden met liefde 
en in rechtschapenheid te presideren, 
in hun levensbehoeften te voorzien 
en ons gezin tegen het kwaad van de 
wereld te beschermen. Van deze waar-
heden getuig ik nederig in de naam 
van Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Zie bijvoorbeeld 1 Koningen 9:4;  

Leer en Verbonden 124:15.
 2. ‘Het gezin: een proclamatie aan de  

wereld’, Liahona, november 2010, 129.
 3. ‘Het gezin: een proclamatie aan  

de wereld’, 129.
 4. 2 Nephi 4:34.
 5. 1 Nephi 3:7, 15.
 6. 2 Nephi 5:27.
 7. Leer en Verbonden 124:15.
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nauwelijks weten wat ons overkomt. 
Zoals bij lagen sedimentgesteente kun-
nen geestelijke pijn en verdriet zich 
geleidelijk opstapelen en zo zwaar op 
onze geest rusten dat het bijna ondraag-
lijk wordt. Dat kan zich bijvoorbeeld 
voordoen als we onze taken op het 
werk, thuis en in de kerk niet meer 
aankunnen, zodat we de vreugde van 
het evangelie uit het oog verliezen. 
Misschien hebben we zelfs het gevoel 
dat we niets meer kunnen geven of dat 
gehoorzaamheid aan de geboden van 
God onze krachten te boven gaat.

Maar hoewel geestelijke beproevin-
gen echt bestaan, wil dat niet zeggen 
dat ze ongeneeslijk zijn.

Wij kunnen geestelijk genezen.
Zelfs de diepste geestelijke wonden, 

ja, zelfs die wonden die ongeneeslijk 
lijken, kunnen genezen.

De geneeskracht van Jezus Christus 
bestaat nog steeds.

Zijn genezende aanraking kan ons 
nu nog net zo transformeren als in zijn 
tijd. Als we geloof hebben, kan Hij 
onze handen vastpakken, onze ziel met 
hemels licht en genezing vervullen en 
de gezegende woorden ‘Sta op, neem 
uw ligmat op en ga lopen’ uitspreken.1

Duisternis en licht
Wat ook de oorzaak van uw geeste-

lijke aandoeningen is, ze hebben alle-
maal één ding gemeen: er ontbreekt 
goddelijk licht.

Duisternis vermindert ons vermo-
gen om helder te zien. Ze vermindert 
ons zicht op dat wat eens duidelijk en 
helder was. Als we in duisternis verke-
ren, maken we eerder slechte keuzen, 
doordat we de gevaren op ons pad 
niet kunnen zien. Als we in duisternis 
verkeren, geven we de hoop eerder 
op, doordat we niet kunnen zien welke 
gemoedsrust en vreugde ons wachten 
als we maar voorwaarts blijven streven.

weg leek. Er zijn tijden waarin we de 
zaken van de Geest met heel ons hart 
waarderen. En er zijn misschien tijden 
waarin ze minder waardevol of minder 
belangrijk lijken.

Ik wil vandaag spreken over gees-
telijk welzijn; hoe we van stagnatie 
kunnen genezen en een pad van vitale 
geestelijke gezondheid kunnen begaan.

Geestelijke ziekte
Soms is een geestelijke ziekte het 

gevolg van zonde of emotionele won-
den waar we onder lijden. Soms storten 
we geestelijk zo langzaam in dat we 

President Dieter F. Uchtdorf
Tweede raadgever in het Eerste Presidium

Een bejaarde man stond in de rij 
voor de balie van het postkantoor 
om postzegels te kopen. Een jonge 

vrouw merkte dat hij moeilijk liep en 
bood aan om hem te laten zien hoe hij 
postzegels bij een apparaat kon kopen, 
zodat hij tijd spaarde. De bejaarde man 
zei: ‘Dankjewel, maar ik wacht liever. Dat 
apparaat informeert niet naar mijn artritis.’

Soms helpt het als we met iemand 
over onze problemen kunnen praten.

We maken allemaal pijn, verdriet en 
ziekte mee. Momenten van tegenval-
lers, ellende en tegenspoed kunnen bij 
elkaar genomen aanzienlijk veel ruimte 
op de interne harde schijf van onze ziel 
innemen.

Als het om ons lichamelijk welzijn 
gaat, accepteren we ouder worden en 
ziekte als onderdeel van onze levens-
reis. We vragen raad aan professionals 
die veel kennis van het lichaam hebben. 
Als we onder emotionele stress of men-
tale ziekte lijden, gaan we naar experts 
die dat soort kwalen behandelen.

Net zoals we in dit leven met licha-
melijke en emotionele beproevingen te 
maken hebben, zo hebben we ook met 
geestelijke moeilijkheden te maken. 
De meesten van ons hebben periodes 
gekend waarin ons getuigenis straalde. 
We hebben misschien ook periodes 
gekend waarin onze hemelse Vader ver 

Dragers van hemels licht
Als drager van Gods priesterschap en als een discipel van  
Jezus Christus bent u een drager van licht.



79NOVEMBER 2017

Aan de andere kant kunnen we 
door het licht de dingen zien zoals ze 
werkelijk zijn. Door licht kunnen we 
waarheid van dwaling, en het essenti-
ele van het onbeduidende onderschei-
den. Als we ons in het licht bevinden, 
kunnen we op basis van ware beginse-
len rechtschapen keuzen doen. Als we 
ons in het licht bevinden, hebben we 
een ‘volmaakt stralende hoop’,2 doordat 
we onze beproevingen vanuit een eeu-
wig perspectief zien.

Lieve vrienden, we zullen geestelijke 
genezing vinden als we uit de schadu-
wen van de wereld in het eeuwige licht 
van Christus stappen.

Hoe meer we de leer van het licht 
begrijpen en toepassen, des te meer 
kunnen we onszelf beschermen tegen 
de geestelijke ziekten die ons steeds 
kwellen en bedrukken. Des te beter 
kunnen wij als nederige dragers van 
het heilige priesterschap energiek, 
moedig en zorgzaam dienen, als ware 
dienstknechten en discipelen van onze 
geliefde eeuwige Koning.

Het Licht van de wereld
Jezus Christus heeft gezegd: ‘Ik ben 

het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal 
beslist niet in de duisternis wandelen, 
maar zal het licht van het leven hebben.’ 3

Wat houdt dat in?
Eenvoudigweg dit: Hij die Jezus 

Christus nederig volgt, zal zijn Licht 
ervaren en erin delen. En dat licht zal 
toenemen totdat het zelfs de diepste 
duisternis verjaagt.

Het betekent dat er een macht, een 
sterke invloed, van de Heiland uitgaat. 
Het gaat uit ‘van de tegenwoordig-
heid van God om de uitgestrektheid 
van de ruimte te vervullen.’ 4 Omdat 
die macht ons onderricht, verheft en 
verlicht, wordt zij in de Schriften vaak 
licht genoemd, maar zij wordt ook vaak 
geest en waarheid genoemd.

In de Leer en Verbonden lezen we: 
‘Het woord van de Heer is waarheid, 
en al wat waarheid is, is licht, en al wat 
licht is, is Geest, ja, de Geest van Jezus 
Christus.’ 5

Dat diepzinnige inzicht (dat licht 
geest is, dat geest waarheid is en dat 
dit licht iedere ziel die in de wereld 
komt verlicht) is van groot belang en 
het brengt hoop. Het licht van Christus 
verlicht en vervult de ziel van allen die 
naar de stem van de Geest luisteren.6

Het licht van Christus vervult het 
heelal.

Het vervult de aarde.
En het kan ieder hart vervullen.
‘God is geen aannemer des per-

soons.’ 7 Zijn licht staat iedereen ter 
beschikking, groot of klein, rijk of arm, 
bevoorrecht en minder bevoorrecht.

Als u uw verstand en uw hart 
openstelt om het licht van Christus te 
ontvangen en de Heiland nederig te 
volgen, ontvangt u meer licht. U zult 
regel op regel, hier een weinig en daar 
een weinig, meer licht en waarheid in 
uw ziel vergaren, totdat alle duisternis 
uit uw leven verbannen is.8

God zal uw ogen opendoen.
God zal u een nieuw hart geven.
Gods liefde, licht en waarheid zullen 

latente dingen tot leven brengen en 
u zult tot een nieuw leven in Christus 
Jezus herboren worden.9

De Heer heeft beloofd: ‘Indien uw 
oog alleen op mijn eer is gericht, zal 
uw gehele lichaam met licht vervuld 
zijn en zal er in u geen duisternis zijn; 
en het lichaam dat met licht is vervuld, 
doorgrondt alle dingen.’ 10

Dit is het ultieme geneesmiddel voor 
geestelijke ziekte. Duisternis verdwijnt 
in de aanwezigheid van licht.

Een metafoor voor geestelijke duisternis
Niettemin zal God ons niet dwingen 

om zijn licht te omarmen.

Als wij aan duisternis wennen, zal 
ons hart niet gauw veranderen.

Om tot verandering te komen, moe-
ten we het licht bewust binnenlaten.

Toen ik nog als gezagvoerder over 
de planeet aarde vloog, fascineerden 
de schoonheid en volmaaktheid van 
Gods schepping me altijd. Vooral de 
verhouding tussen de aarde en de zon 
vond ik boeiend. Ik beschouw die 
als een praktisch voorbeeld van het 
bestaan van duisternis en licht.

Zoals we allemaal weten wordt de 
nacht iedere 24 uur dag en wordt de 
dag nacht.

Wat is de nacht dan?
Hij is niets meer dan een schaduw.
Zelfs in de donkerste nachten houdt 

de zon niet op met schijnen. Zij straalt 
even helder als anders. Maar de helft 
van de aarde verkeert in het duister.

De afwezigheid van licht leidt tot 
duisternis.

Als het duister van de nacht valt, 
raken we niet wanhopig bezorgd dat 
de zon uitgedoofd is. We denken niet 
dat de zon er niet is of dat ze dood is. 
We begrijpen dat we ons in de scha-
duw bevinden, dat de aarde doordraait 
en dat de zonnestralen ons spoedig 
weer zullen bereiken.

Duisternis is niet een indicatie dat er 
helemaal geen licht is. Meestal betekent 
het dat we ons niet op de juiste plek 
bevinden om het licht te ontvangen. 
Tijdens de recente zonsverduistering 
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in Amerika deden veel mensen grote 
moeite om op klaarlichte dag in de 
smalle schaduwstrook die de maan 
veroorzaakte, te kunnen staan.

Op dezelfde manier schijnt het 
geestelijke licht voortdurend op al 
Gods scheppingen. Satan zal doen wat 
hij kan om een schaduw te creëren 
of ons in een door ons zelf gemaakte 
schaduw te leiden. Hij zal ons dwingen 
om onze eigen zonsverduistering te 
creëren. Hij duwt ons in de duisternis 
van zijn spelonk.

Door geestelijke duisternis valt er 
vaak een sluier van vergetelheid over 
hen die eens in het licht wandelden en 
zich in de Heer verblijdden. Maar in 
tijden van de diepste duisternis hoort 
God onze nederige smeekbeden, als 
we bidden: ‘Ik geloof, Heere! Kom mijn 
ongeloof te hulp.’ 11

In de dagen van Alma waren er 
velen die moeite hadden geestelijke 
zaken te aanvaarden. ‘Wegens hun 
ongeloof’ konden Gods licht en waar-
heid niet tot in hun ziel doordringen, 
‘en hun hart was verstokt.’ 12

Wij zijn dragers van licht
Broeders, wij moeten zelf zorgen 

dat we ons op de juiste plek bevinden 
om het goddelijk licht en de waarheid 
van het evangelie van Jezus Christus 
te zien. Zelfs als de nacht valt en de 
wereld duister lijkt, kunnen wij kiezen 
om in het licht van Christus te wande-
len, zijn geboden te onderhouden en 
moedig van zijn bestaan en zijn groot-
heid te getuigen.

Als drager van Gods priesterschap 
en als een discipel van Jezus Chris-
tus bent u een drager van licht. Blijf 
die dingen doen waarvan u weet dat 
ze zijn goddelijk licht verwelkomen. 
‘Houdt uw licht omhoog’ 13 en ‘Laat zo 
uw licht schijnen voor de mensen’, niet 
zodat ze die zien en u bewonderen, 

maar ‘opdat zij uw goede werken zien 
en uw Vader, die in de hemelen is, 
verheerlijken.’ 14

Geliefde broeders, u bent een 
werktuig in de handen van de Heer 
om licht en genezing tot de ziel van 
de kinderen van onze hemelse Vader 
te brengen. Misschien voelt u zich niet 
geschikt om hen die geestelijk ziek 
zijn te genezen, net zo min als een 
postbeambte geschikt is om iemand 
met artritis te helpen. Misschien hebt 
u zelf geestelijke moeilijkheden. Toch 
heeft de Heer u geroepen. Hij heeft u 
de bevoegdheid en de taak gegeven 
om mensen in nood te helpen. Hij 
heeft u zijn heilige priesterschapsmacht 
verleend zodat u licht in de duisternis 
brengt en Gods kinderen verheft en tot 
zegen bent. God heeft zijn kerk her-
steld en zijn kostbare evangelie, ‘dat de 
verwonde ziel geneest.’ 15 Hij heeft het 
pad naar geestelijk welzijn bereid, het 
pad waarop we van stilstand genezen 
en een vitale geestelijke gezondheid 
bereiken.

Iedere keer dat u uw hart in nederig 
gebed tot God richt, ervaart u zijn licht. 
Iedere keer dat u zijn woord en wil 

in de Schriften zoekt, neemt dat licht 
in helderheid toe. Iedere keer dat u 
merkt dat iemand in nood verkeert en 
u uw eigen gemak opoffert om vanuit 
liefde te helpen, groeit dat licht en zet 
uit. Iedere keer dat u een verleiding 
afwijst en voor reinheid kiest, iedere 
keer dat u om vergeving vraagt of die 
schenkt, iedere keer dat u moedig van 
de waarheid getuigt, verjaagt het licht 
de duisternis en trekt anderen aan die 
ook naar licht zoeken.

Denk aan uw eigen persoonlijke 
ervaringen, ogenblikken van dienst-
baarheid aan God en uw naasten, 
waarbij goddelijk licht u bescheen: in 
de heilige tempel, aan de avondmaals-
tafel, bij gebedsvolle meditatie, in uw 
gezin of tijdens priesterschapswerk. 
Vertel uw gezinsleden, vrienden en 
vooral onze jeugd die naar licht zoekt, 
over die ervaringen. Ze moeten van 
u horen dat dit licht hoop en gene-
zing brengt, zelfs in een wereld vol 
duisternis.

Het licht van Christus brengt hoop, 
geluk en genezing van iedere gees-
telijke wond of kwaal.16 Wie deze 
verfijnende invloed ervaren, worden 
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Uit die basisbeginselen volgt dat de 
manier waarop de Heer zijn kerk leidt 
groot en onwankelbaar geloof vergt 
van iedereen die Hem op aarde dient.

Het vergt bijvoorbeeld geloof om 
erop te vertrouwen dat de herrezen 
Heer over het dagelijks reilen en zeilen 
van zijn koninkrijk waakt. Het vergt 
geloof om te aanvaarden dat Hij onvol-
maakte mensen tot een vertrouwens-
positie roept. Het vergt geloof om erop 
te vertrouwen dat Hij de mensen die 
Hij roept door en door kent, zowel hun 
vaardigheden als hun potentieel, en dat 
Hij dus geen vergissingen begaat.

Sommigen onder u glimlachen nu 
wellicht of schudden het hoofd. U 

werktuigen in de handen van het Licht 
van de wereld om licht aan anderen te 
geven.17 Zij zullen voelen wat koning 
Lamoni voelde: ‘Dat licht had zijn ziel 
vervuld met zulke grote vreugde, dat 
de wolk van duisternis verdreven was 
en het licht van het eeuwige leven in 
zijn ziel was ontstoken.’ 18

Geliefde broeders, onze zoek-
tocht naar de Heer duurt voort 
totdat zijn licht van eeuwigdurend 
leven in ons straalt en ons getuige-
nis, zelfs te midden van duisternis, 
zeker en sterk wordt.

Het is mijn zegen en gebed dat u 
uw missie als priesterschapsdrager van 
de almachtige God en als blijmoedige 
drager van zijn hemelse licht zult ver-
vullen. In de heilige naam van Jezus 
Christus, onze Meester. Amen. ◼

NOTEN
 1. Johannes 5:8.
 2. 2 Nephi 31:20.
 3. ( Johannes 8:12.)
 4. Leer en Verbonden 88:12; zie ook  

Leer en Verbonden 88:6–7.
 5. Leer en Verbonden 84:45.
 6. Zie Leer en Verbonden 84:46.
 7. Handelingen 10:34.
 8. In Leer en Verbonden 88:40 staat dat 

‘licht zich aan licht [hecht]’. Met andere 
woorden: hoe meer licht, waarheid, 
wijsheid en deugd we ontvangen, hoe 
meer we ze zullen aantrekken. De 
Heiland heeft gezegd: ‘Wie licht ontvangt 
en in God blijft, ontvangt meer licht; en 
dat licht wordt steeds helderder tot de 
volle dag toe’ (Leer en Verbonden 50:24).

 9. Dat is een van de beloften van de doop: 
dat we levend in Christus uit het water van 
de doop zullen voortkomen, als we ons 
stoffelijke, vleselijke leven begraven. Wij 
komen boven water als nieuwe schepselen 
die in een nieuw leven wandelen (zie 
Romeinen 6:4; 2 Korinthe 5:17).

 10. Leer en Verbonden 88:67; zie ook  
Matteüs 6:22.

 11. Markus 9:24.
 12. Mosiah 26:3.
 13. 3 Nephi 18:24.
 14. Matteüs 5:16.
 15. Jakob 2:8.
 16. Zie 1 Johannes 1:7; Alma 7:11–13.
 17. Zie Matteüs 5:14.
 18. Alma 19:6.

President Henry B. Eyring
Eerste raadgever in het Eerste Presidium

Geliefde broeders, vanavond wil 
ik u, die het priesterschap van 
God draagt, toespreken over de 

geweldige manier waarop de Heer zijn 
koninkrijk op aarde leidt. U kent de 
basisbeginselen al. Ik bid dat de Heilige 
Geest die voor u zal bevestigen.

Ten eerste: Jezus Christus is het 
hoofd van de kerk in heel de wereld.

Ten tweede: Hij leidt zijn kerk in 
deze tijd door openbaring aan profeten.

Ten derde: Hij gaf vroeger open-
baring aan zijn profeten, doet dat nog 
steeds en zal dat blijven doen.

Ten vierde: Hij geeft bevestigende 
openbaring aan hen die onder leiding 
van zijn profeten dienen.

De Heer leidt zijn kerk
De manier waarop de Heer zijn kerk leidt, vergt groot en onwankelbaar 
geloof van iedereen die Hem op aarde dient.
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denkt misschien dat uw eigen roeping 
een vergissing was. Of u vindt dat 
iemand anders niet geschikt is voor de 
roeping die hij of zij in het koninkrijk 
van de Heer vervult. Ik raad u aan om 
niet te oordelen tot u ziet wat de Heer 
ziet. U dient echter te beseffen dat 
u openbaring kunt ontvangen en er 
onbevreesd naar kunt handelen.

Dat vergt geloof. Het vergt nog 
groter geloof om te aanvaarden dat 
de Heer onvolmaakte dienstknech-
ten geroepen heeft om u te leiden. Ik 
wil vanavond uw geloof versterken 
dat God u leidt als u Hem dient. En 
belangrijker nog, ik wil uw geloof 
versterken dat de Heer de onvolmaakte 
mensen inspireert die Hij als uw leiders 
geroepen heeft.

U denkt misschien dat zulk geloof 
niet noodzakelijk is voor de opbouw 
van de kerk en het koninkrijk van de 
Heer. Maar u zult ontdekken dat geloof 
voor iedere priesterschapsdrager, van 

de profeet van de Heer tot een pasgeor-
dende diaken, van essentieel belang is.

Laten we beginnen bij wat geloof 
voor een quorumpresident leraren 
of diakenen inhoudt. Het is belang-
rijk dat hij gelooft dat de Heer hem 
zelf geroepen heeft, ook al kende 
Hij de zwakke en sterke punten van 
die leraar. Hij moet geloven dat de 
man die hem riep door de Geest van 
God openbaring ontvangen had. Zijn 
raadgevers en quorumleden hebben 
hetzelfde geloof nodig om hem in ver-
trouwen te volgen.

Ik heb zulk vertrouwen gezien toen 
een jongen op een zondag met zijn 
quorumpresidium diakenen verga-
derde. Hij was hun nieuwe secretaris. 
Het jonge presidium overlegde met 
elkaar. Ze overwogen verschillende 
manieren om aan het verzoek van de 
bisschop te voldoen een minderactieve 
jongen terug naar de kerk te brengen. 
Ze baden en spraken met elkaar en 

vroegen de secretaris om een jongen 
die nog nooit naar de quorumvergade-
ring geweest was te gaan uitnodigen.

De secretaris kende de jongen niet. 
Hij wist dat een van zijn ouders min-
deractief was en dat de ander geen lid 
van de kerk en niet erg vriendelijk was. 
De secretaris was zenuwachtig, maar 
niet bang. Hij wist dat Gods profeet 
priesterschapsdragers verzocht had de 
verloren schapen terug te brengen. En 
hij had het gebed van zijn presidium 
gehoord. Ze hadden samen besloten 
wie ze zouden uitnodigen en dat hij de 
jongen zou bezoeken.

Ik keek toe terwijl de secretaris 
naar het huis van de minderactieve 
jongen ging. Hij slenterde alsof hij zich 
in groot gevaar begaf. Maar een half 
uur later keerde hij glimlachend met 
de jongen terug. Ik weet niet of hij het 
besefte, maar hij was op pad gegaan 
met het geloof dat hij een opdracht 
van de Heer vervulde. Hij heeft dat 
geloof behouden en het is in de uit-
voering van zijn taken als zendeling, 
vader, jongemannenleider en bisschop 
toegenomen.

Laten we nu eens kijken wat zulk 
geloof voor een bisschop inhoudt. 
Een bisschop wordt soms geroepen 
om mensen te dienen die hem goed 
kennen. De leden van de wijk kennen 
zijn menselijke gebreken en geestelijke 
sterktes. Ze weten dat men anderen in 
de wijk had kunnen roepen – mannen 
met meer kennis of ervaring, mannen 
die sympathieker of zelfs knapper zijn.

De leden moeten weten dat de Heer 
hem door openbaring tot bisschop 
geroepen heeft. Zonder hun geloof zal 
de bisschop die God geroepen heeft 
het moeilijk vinden om de openbaring 
te ontvangen die hij nodig heeft om 
ze te helpen. Zonder het geloof en de 
steun van de leden kan hij niet in zijn 
opdracht slagen.



83NOVEMBER 2017

Maar het omgekeerde is ook waar. 
Denk maar eens aan koning Benja-
min, de dienstknecht van de Heer die 
zijn volk tot bekering bracht. Het hart 
van het volk werd verzacht doordat 
ze geloofden dat God hem ondanks 
zijn gebreken geroepen had en dat hij 
namens God sprak. Ze zeiden: ‘Ja, wij 
geloven alle woorden die u tot ons 
hebt gesproken; […] wij [weten] dat ze 
zeker en waar zijn, dankzij de Geest 
van de almachtige Heer, die een grote 
verandering in ons, ofwel in ons hart, 
heeft teweeggebracht, waardoor wij 
niet meer geneigd zijn om kwaad te 
doen, maar wél om voortdurend goed 
te doen’ (Mosiah 5:2).

Een leider kan het werk van de 
Heer pas doen als het vertrouwen van 
het volk dat hij door God geroepen is 
hun mening over zijn gebreken over-
stemt. Koning Benjamin legde zijn rol 
als leider als volgt uit:

‘Ik heb u niet geboden hierheen te 
komen om mij te vrezen of om te den-
ken dat ik uit mijzelf meer ben dan een 
sterfelijk mens.

‘Integendeel, ik ben, net als u, 
onderhevig aan allerlei gebreken van 
lichaam en geest; niettemin ben ik 
door dit volk gekozen en door mijn 
vader gewijd, en de hand van de 
Heer heeft toegestaan dat ik heer-
ser en koning over dit volk was; en 
ik ben door zijn weergaloze macht 
behouden en bewaard om u te 
dienen met alle macht, verstand en 
kracht die de Heer mij heeft gegeven’ 
(Mosiah 2:10–11).

U vindt misschien dat uw kerkleider 
zwak en menselijk of sterk en geïn-
spireerd is. Maar iedere leider heeft in 
feite een variatie aan die eigenschap-
pen en meer. We kunnen de dienst-
knechten van de Heer die ons leiden, 
helpen door ze te zien zoals de Heer 
ze zag toen Hij ze riep.

De Heer ziet zijn dienstknechten 
precies zoals ze zijn. Hij ziet hun 
potentieel en toekomst. En Hij weet dat 
hun inborst kan veranderen. Hij weet 
ook dat hun contacten met de mensen 
die ze leiden hen kunnen veranderen.

Misschien bent u zelf gegroeid 
dankzij de leden die u diende. Ik was 
lang geleden bisschop van een wijk 
voor jonge alleenstaanden. Ik weet niet 
of het de bedoeling van de Heer was 
om hen door mijn toedoen te veran-
deren of om mij door hun toedoen te 
veranderen.

De meeste van die jonge mensen 
leken te geloven dat God mij speciaal 
voor hen geroepen had. Ze zagen mijn 
gebreken, maar negeerden die.

Een van die jonge mannen vroeg 
me om raad betreffende zijn studie. Hij 
was een eerstejaarsstudent aan een erg 
goede universiteit. Ik gaf hem advies 
en een week later maakte hij een 
nieuwe afspraak met me.

Hij kwam mijn kantoor binnen en 
verraste me met de woorden: ‘Bisschop, 
laten we eerst bidden. Zullen we knie-
len? En mag ik het gebed uitspreken?’

Ik was verrast. Maar zijn gebed ver-
raste me nog meer. Het klonk onge-
veer zo: ‘Hemelse Vader, u weet dat 

bisschop Eyring me vorige week raad 
gegeven heeft, en dat die niets heeft 
uitgehaald. Vertel hem alstublieft wat ik 
nu moet doen.’

U vindt dit misschien grappig, maar 
ik kon er niet om lachen. Hij wist al 
wat de Heer van hem verlangde. Maar 
hij had respect voor het ambt van bis-
schop in de kerk van de Heer en wilde 
mij misschien meer vertrouwen inboe-
zemen om in die roeping openbaring 
te ontvangen.

En dat lukte. Toen we gingen zit-
ten, ontving ik openbaring. Ik vertelde 
hem wat de Heer volgens mij van hem 
verlangde. Hij was slechts 18, maar 
geestelijk erg volwassen.

Hij wist al dat hij over zo’n pro-
bleem niet met zijn bisschop hoefde te 
spreken. Maar hij had geleerd om de 
dienstknecht van de Heer ook in zijn 
zwakke punten te steunen. Hij zou uit-
eindelijk ringpresident worden. De les 
die we samen leerden, is hem bijgeble-
ven: als je gelooft dat de Heer zijn kerk 
door openbaring aan zijn onvolmaakte 
dienstknechten leidt, zal de Heer de 
vensters van de hemel voor hen en 
voor jou openen.

Ik heb door die ervaring geleerd dat 
het geloof van hen die we dienen er 
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soms meer toe bijdraagt dat we open-
baring van de Heer krijgen dan ons 
eigen geloof.

Ik heb er nog iets van geleerd. Als 
die jongen me op basis van mijn foute 
advies beoordeeld had, zou hij me 
nooit meer om raad gevraagd hebben. 
Door me niet te beoordelen, ontving hij 
de bevestiging die hij verlangde.

Er is nog een les die ik eruit geleerd 
heb. Voor zover ik weet, heeft hij 
niemand in de wijk verteld dat ik hem 
aanvankelijk geen goede raad gegeven 
had. Als hij dat gedaan had, zouden de 
anderen in de wijk misschien minder 
vertrouwen in de inspiratie van de bis-
schop gehad hebben.

Ik probeer de dienstknechten van 
de Heer niet te beoordelen of over hun 
zwakheden te spreken. En ik probeer 
dat mijn kinderen door mijn voorbeeld 
bij te brengen. Ik probeer mij het credo 
van president James E. Faust eigen te 
maken. Ik kan het van harte aanbevelen:

‘Wij [dienen] onze plaatselijke leiders 
te steunen, omdat […] zij zijn “geroe-
pen en gekozen”. Ieder lid van deze 
kerk krijgt soms raad van een bisschop 
of gemeentepresident, een ring-  of zen-
dingspresident, en de president van de 
kerk en zijn medewerkers. Geen van 
deze broeders hebben om hun roeping 
gevraagd. Geen van hen is volmaakt. 
Toch zijn het dienstknechten van de 
Heer, door Hem geroepen bij monde 
van hen die recht hebben op inspiratie. 

Wie zo geroepen, gesteund en aange-
steld zijn, hebben recht op onze steun.

‘Gebrek aan respect voor kerkelijke 
leiders heeft bij velen geleid tot hun 
geestelijke verzwakking en ondergang. 
We dienen elke veronderstelde zwak-
heid, fout of tekortkoming in de man-
nen die ons presideren over het hoofd 
te zien en het ambt dat zij dragen te 
eerbiedigen.’ (‘Geroepen en gekozen’, 
Liahona, november 2005, 54–55.)

Die raad is Gods dienstknechten 
altijd tot zegen.

In de begintijd van de kerk begon-
nen enkele leiders over de gebreken 
van de profeet Joseph Smith te spreken. 
Ze hadden veel gezien en wisten hoe 
hij er bij de Heer voor stond, maar toch 
verspreidden hun kritiek en afgunst zich 
als een plaag. Een van de Twaalf toonde 
door zijn geloof en trouw welke hou-
ding we moeten hebben als we in het 
koninkrijk van de Heer willen dienen.

Luister naar het verslag: ‘Een 
aantal ouderlingen riep iedereen die 
Joseph Smith als een gevallen pro-
feet beschouwde op om in de tempel 
bijeen te komen. Ze wilden David 
Whitmer als leider van de kerk aanstel-
len. […] Brigham [Young] luisterde 
naar hun argumenten tegen de profeet, 
stond op en getuigde dat “Joseph een 
profeet was, dat [hij] dat wist, en dat 
zij hem zoveel konden beschimpen 
en lasteren als ze wilden, maar dat zij 
zijn aanstelling als profeet van God 

niet konden vernietigen; dat zij alleen 
hun eigen gezag konden vernietigen, 
en de draad konden doorsnijden die 
hen verbond met de profeet en met 
God, en zichzelf in de hel konden 
laten zakken.”’ (De geschiedenis van 
de kerk in de volheid van tijden [les-
boek kerkelijke onderwijsinstellingen, 
2003], 2e uitgave, 174; zie ook Lerin-
gen van kerkpresidenten:  Brigham 
Young  [1997], 79.)

Er is een draad die ons in onze 
werkzaamheden met de Heer ver-
bindt. Die loopt van waar wij in het 
koninkrijk dienen via hen die ons in 
het priesterschap presideren naar de 
profeet, die met de Heer verbonden is. 
Het vergt geloof en nederigheid om te 
dienen waar we geroepen zijn, erop te 
vertrouwen dat de Heer ons en hen die 
ons presideren geroepen heeft, en hen 
volledig te steunen.

Er zullen tijden komen zoals die 
in Kirtland. Dan moeten we net als 
Brigham Young het geloof en de inte-
griteit hebben om te dienen waar de 
Heer ons geroepen heeft, en om zijn 
profeet en leiders trouw te blijven.

Ik getuig plechtig en vreugdevol 
dat de Heer Jezus Christus aan het 
roer staat. Hij leidt zijn kerk en zijn 
dienstknechten. Ik getuig dat Thomas 
S. Monson de enige is die alle pries-
terschapssleutels in deze tijd op aarde 
draagt en gebruikt. En ik bid om een 
zegen voor alle nederige dienstknech-
ten die zo bereidwillig en goed in de 
herstelde kerk van Jezus Christus die-
nen die Hij persoonlijk leidt. Ik getuig 
dat Joseph Smith God de Vader en 
Jezus Christus gezien heeft. Ze spraken 
tot hem. De sleutels van het pries-
terschap zijn tot zegen van al Gods 
kinderen hersteld. Het is onze taak om 
op onze plek het werk van de Heer 
te bevorderen. In de naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼



85NOVEMBER 2017

Meer over Jezus Christus leren
Hoe komen we tot Hem? In april 

hebben president Russell M. Nelson en 
ouderling M. Russell Ballard ons aange-
moedigd om onder andere ‘De levende 
Christus’ 7 te bestuderen om over de 
Heiland te leren. Velen hebben die raad 
opgevolgd en zijn erdoor gezegend. 
Onlangs gaf een goede vriendin van mij 
al haar volwassen kinderen een kopie 
van dat document. Iedere zin werd 
door een evangelieplaat opgeluisterd. 
Ze moedigde haar kinderen aan om de 
inhoud aan haar kleinkinderen uit te 
leggen en die met hen uit het hoofd te 
leren. Later liet mijn vriendin me een 
filmpje zien van haar 6-jarige klein-
dochter, Laynie, die het enthousiast en 
zelfverzekerd opzei. Ik besefte dat als 
een 6-jarige het kon, ik het ook kon!

Doordat ik het leven en de lerin-
gen van Jezus Christus gerichter heb 
bestudeerd en ‘De Levende Christus’ 
uit het hoofd heb geleerd, zijn mijn 
dankbaarheid en liefde voor onze 
Heiland toegenomen. Iedere zin in dat 
geïnspireerde document is op zich al 
een lezing en heeft mijn begrip van zijn 
goddelijke rol en zijn aardse zending 

leven als Hij heeft voorgedaan en 
geleerd. Hoe meer we over Jezus 
Christus leren, op Hem vertrouwen en 
zijn voorbeeld proberen na te volgen, 
des te beter begrijpen we dat Hij de 
bron van alle genezing, gemoedsrust 
en eeuwige vooruitgang is. Hij nodigt 
ons allen uit om tot Hem te komen.5 
President Henry B. Eyring heeft die 
uitnodiging gekarakteriseerd als ‘de 
belangrijkste uitnodiging die iemand 
kan aannemen.’ 6

Jean B. Bingham
Algemeen ZHV-presidente

Broeders en zusters, ik ben blij dat 
ik hier bij u ben. En daarover wil 
ik het vanmorgen ook met u heb-

ben: volkomen blijdschap ervaren.
Een recente krantenkop had de titel 

‘Rampen schrikken ons land [en] de 
wereld op.’ 1 Van orkanen en overstro-
mingen tot hittegolven en droogte, van 
bosbranden en aardbevingen tot oorlo-
gen en verwoestende ziekten. Het lijkt 
of ‘de hele aarde in beroering’ is.2

Miljoenen mensen moesten hun huis 
verlaten en menig leven is door deze 
problemen overhoop gegooid. Ruzie in 
families en gemeenschappen, en inner-
lijke strijd met angst, twijfel en onver-
vulde verwachtingen, brengen ons ook 
in verwarring. Het kan moeilijk zijn om 
de vreugde te voelen die volgens Lehi 
het doel van het leven is.3 We hebben 
ons allemaal wel eens afgevraagd: ‘Waar 
is een toevluchtsoord? Waar is verlich-
ting?’ 4 We vragen ons af: ‘Hoe vind ik 
vreugde ondanks de moeilijkheden van 
dit sterfelijk bestaan?’

Het antwoord lijkt te simpel, maar 
het klopt al sinds de dagen van Adam. 
Blijvende vreugde vinden we door 
ons op de Heiland, Jezus Christus, 
te richten en het evangelie zo na te 
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Opdat uw blijdschap 
volkomen zal worden
Jezus Christus is de bron van alle genezing, gemoedsrust  
en eeuwige vooruitgang.
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vergroot. Wat ik in deze periode van 
studie en overdenking heb geleerd en 
gevoeld, bevestigt dat Jezus werkelijk 
‘het licht, het leven en de hoop van de 
wereld’ is.8 De woorden in oude Schrif-
tuur en van hedendaagse profeten, ter 
ere van Hem geschreven of gesproken, 
getuigen dat ‘zijn weg het pad [is] dat 
leidt tot geluk in dit leven en tot het 
eeuwige leven in de wereld hierna.’ 9

Geloof in Jezus Christus hebben
Als u het leven en de leringen 

van Christus op allerlei manieren 
bestudeert, zal uw geloof in Hem 
groeien. Dan zult u ontdekken dat Hij 
u persoonlijk liefheeft en u volmaakt 
begrijpt. In de 33 jaar dat Hij op aarde 
leefde, leed Hij onder afwijzing, vervol-
ging, lichamelijke honger, dorst, ver-
moeidheid,10 eenzaamheid, verbaal en 
lichamelijk misbruik, en onderging HIj 
tenslotte de marteldood door zondige 
mensen.11 In de hof van Gethsémané 
en aan het kruis op Golgotha ervoer 
Hij al onze pijn, zielenleed, verleidin-
gen, ziekten en zwakheden.12

Wat wij ook hebben geleden, Hij 
is de bron van genezing. Zij die onder 
enige vorm van misbruik hebben gele-
den, een vreselijk verlies, chronische 
ziekte of een handicap, valse beschul-
diging, kwaadaardige vervolging of 
geestelijke schade door zonde of 
onwetendheid, kunnen allemaal door 
de Verlosser van de wereld genezen. 
Hij komt echter niet zonder uitnodi-
ging. Wij moeten tot Hem komen en 
Hem zijn wonderen laten doen.

Op een mooie lentemorgen zette 
ik de deur open om van de frisse lucht 
te genieten. Er vloog een vogeltje naar 
binnen. Hij merkte dat dit niet de juiste 
plek voor hem was. Wanhopig vloog 
hij rond de kamer en botste bij zijn 
pogingen om te ontsnappen herhaal-
delijk tegen het raam. Ik probeerde 

hem zachtjes naar de open deur te 
sturen, maar hij was bang en schoot 
iedere keer weg. Uiteindelijk landde hij 
verwilderd en uitgeput op een gordijn-
roede. Ik pakte een bezem en stak de 
borstel langzaam uit naar het zenuw-
achtige vogeltje. Toen ik de bezem-
borstel voor zijn pootjes hield, stapte 
hij er heel voorzichtig op. Heel, heel 
langzaam liep ik naar de open deur en 
hield de bezem zo stil als ik kon. Zodra 
ik de open deur bereikte, vloog de 
vogel snel zijn vrijheid tegemoet.

Net als die vogel durven wij soms 
geen vertrouwen te hebben, omdat we 
Gods absolute liefde en verlangen om 
ons te helpen niet begrijpen. Maar als 
we het plan van onze hemelse Vader 
en Jezus Christus’ zending bestude-
ren, begrijpen we dat onze eeuwige 
vreugde en vooruitgang hun enige doel 
is.13 Het behaagt Hun ons te helpen 
als we vragen, zoeken en kloppen.14 
Als we geloof oefenen en ons nederig 
openstellen voor hun antwoorden, 
worden we van onze beperkende 
misvattingen en veronderstellingen 

bevrijd, en kunnen Zij ons wijzen hoe 
we vooruit komen.

Jezus Christus is ook de bron van 
vrede. Hij nodigt ons uit om ‘op zijn 
uitgestrekte arm te leunen’ 15en belooft 
de ‘vrede die […] alle begrip te boven 
gaat’,16 een gevoel dat we krijgen als 
zijn Geest ‘gemoedsrust in [onze] ziel 
[brengt]’,17 wat onze moeilijkheden ook 
zijn. Of het nu gaat om persoonlijke 
problemen, gezinsproblemen, crises in 
de maatschappij, de gemoedsrust komt 
naar gelang ons vertrouwen dat Gods 
eniggeboren Zoon de macht heeft om 
onze verontruste ziel te troosten.

Snježana Podvinski, lid van een 
kleine kerkeenheid in Karlovac (Kroatië) 
steunde op de Heiland toen vorig jaar 
in een tijdsbestek van een half jaar haar 
man en haar beide ouders overleden. Zij 
was door leed overmand, maar omdat 
ze een getuigenis heeft dat gezinnen 
eeuwig zijn, gebruikte ze al haar spaar-
geld om naar de tempel te reizen en 
zich daar aan haar man en haar ouders 
te laten verzegelen. Ze vertelde dat die 
dagen in de tempel een hoogtepunt in 
haar leven waren. Dankzij haar vaste 
getuigenis van Jezus Christus en zijn 
verzoening voelde ze gemoedsrust en 
genezing. Daardoor kon ze zelfs ande-
ren om haar heen tot steun zijn.

Geloof in Jezus Christus brengt ons 
nog meer dan genezing en gemoeds-
rust. President Henry B. Eyring heeft 
gezegd: ‘Ik [ben] dankbaar voor de 
talrijke manieren waarop de Heer mij 
met de Trooster heeft bezocht als ik 
behoefte aan vrede had. Onze Vader in 
de hemel bekommert Zich echter niet 
alleen om ons welzijn, maar nog meer 
om onze gestage vooruitgang.’ 18

Door de verzoening van Jezus 
Christus, die de gaven van verlossing en 
opstanding omvat, kunnen wij ons beke-
ren, veranderen en eeuwig vooruitgang 
maken. Dankzij de macht die Hij ons 
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bij gehoorzaamheid geeft, kunnen wij 
veel meer worden dan we alleen zouden 
kunnen worden. We begrijpen misschien 
niet helemaal hoe dat werkt, maar als 
we merken dat ons geloof in Christus is 
gegroeid, krijgen we ook meer inzicht 
in onze goddelijke identiteit en bestem-
ming. En dan maken we keuzen die met 
dat inzicht overeenkomen.

Hoewel de wereld ons tot een niveau 
van ‘slechts dieren’ 19 wil reduceren, 
verzekert de kennis dat God onze Vader 
is ons ervan dat we goddelijk potenti-
eel en een koninklijke belofte hebben. 
Hoewel de wereld ons vertelt dat dit 
leven een doodlopende weg is, geeft de 
kennis dat Gods eniggeboren Zoon het 
ons mogelijk gemaakt heeft om verlost 
te worden en uit het graf op te staan, 
ons hoop op eeuwige vooruitgang.

Het voorbeeld van Jezus Christus 
navolgen

Als we meer over Jezus Christus 
leren, ontwikkelen we meer geloof in 
Hem en volgen we zijn voorbeeld als 
vanzelf. Zijn geboden onderhouden 
wordt ons grootste verlangen. We krijgen 
een diep verlangen om het lijden van 
anderen te verlichten, zoals Hij dat deed. 
We willen dat zij de vrede en blijdschap 
ervaren die wij gevonden hebben.

Waarom is Hem navolgen zo effec-
tief? Omdat we ons geloof dan in daden 
omzetten en de Heilige Geest van eeu-
wige waarheid getuigt.20 Jezus leert zijn 
discipelen dat ze zijn geboden moeten 
onderhouden. Hij weet dat we blijd-
schap gaan ervaren als we zijn voor-
beeld volgen en dat we een volheid van 
blijdschap zullen bereiken als we op 
zijn pad voortgaan. Hij heeft gezegd: 
‘Deze dingen heb ik tot u gesproken, 
opdat mijn blijdschap in u zal blijven en 
uw blijdschap volkomen zal worden.’ 21

Is ons getuigenis op het vaste 
fundament van Jezus Christus en zijn 

evangelie gebouwd? Als de levensstor-
men om ons woeden, zoeken we dan 
in paniek naar een zelfhulpboek of een 
internetsite om antwoorden te vinden? 
Als we de tijd nemen om onze kennis 
en ons getuigenis van Jezus Christus op 
te bouwen en versterken, zal ons dat in 
tijden van beproeving en tegenslag veel 
opleveren. Dagelijks de Schriften lezen 
en de woorden van de hedendaagse 
profeten overdenken, de tijd nemen voor 
zinvol persoonlijk gebed, iedere week 
doordacht van het avondmaal nemen, 
dienen zoals de Heiland dat zou doen – 
al die eenvoudige bezigheden vormen 
de basis voor een gelukkig leven.

Wat brengt u blijdschap? Uw dier-
baren aan het eind van een lange dag 
terugzien? Voldoening over een taak 
die u goed uitgevoerd hebt? Het licht 
in iemands ogen als u zijn of haar last 
verlicht? De woorden van een lofzang 
die u diep raken? Een begroeting door 
een goede vriend? Neem een rustig 
ogenblikje om over uw zegeningen na te 
denken en zoek dan manieren om ande-
ren erin te laten delen. Als u uw broe-
ders en zusters bij u in de buurt of waar 
ook in deze roerige wereld blijft dienen 
en verheffen, zult u meer gemoedsrust, 
genezing en vooruitgang ervaren.

Kom tot Hem. Ik getuig dat u, als 
u Jezus Christus tot het middelpunt 
van uw leven maakt, blijdschap in uw 
omstandigheden zult ervaren, wat die 

ook zijn. Het is waar: ‘Hij, Hij alleen’,22 
is het antwoord. Maak tijd vrij om Jezus 
Christus te leren kennen door ijverig te 
studeren, meer geloof in Hem te ontwik-
kelen en meer op Hem te gaan lijken. 
Als we dat doen, zullen ook wij, net als 
de kleine Laynie, zeggen: ‘God zij dank 
voor de weergaloze gave van Zijn god-
delijke Zoon.’ 23 In de gezegende en hei-
lige naam van Jezus Christus. Amen. ◼
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communicatiemiddel aan het testen 
en maakten een noodoproep in een 
gebied waar mobiele telefoons geen 
signaal krijgen. Onmiddellijk werd van 
een uur verderop een kleine heli-
kopter gestuurd. Na twee gevaarlijke 
maar mislukte landingspogingen op 
een voor de helikopter lastige hoogte, 
bemoeilijkt door de wind die gevaarlijk 
tekeerging, probeerde de piloot voor 
de derde en laatste maal te landen. Net 
toen de helikopter vanuit een andere 
hoek aankwam, draaide ‘toevallig’ de 
wind en kon de helikopter net lang 
genoeg landen zodat de groep Clark 
pijnlijk maar snel in het kleine compar-
timent achter de piloot kon proppen.

Toen Clark in het ziekenhuis 
onderzocht werd, bleek dat hij meer-
dere breuken in zijn nek, rug, ribben 
en polsen, een geperforeerde long, en 
talloze snijwonden en kneuzingen had. 
Een beroemde neurotraumachirurg had 
‘toevallig’ die dag dienst; hij is slechts 
enkele dagen per jaar in dat ziekenhuis. 
Die dokter verklaarde later dat hij nog 
nooit iemand had gezien die zoveel 
schade aan zijn ruggenmerg en hals-
slagaderen overleefd had. Clark ging 

het, maar hij was ernstig gewond en 
kon zich niet bewegen.

De wonderen die Clark tijdens deze 
traumatische gebeurtenis meemaakte, 
begonnen nog maar net. Enkelen van 
de eersten die hem bereikten waren 
‘toevallig’ een groep wandelaars waar 
berggidsen voor reddingen en profes-
sionele EHBO’ers bijzaten. Zij behan-
delden Clark tegen shock en hielden 
hem met hun materiaal warm. Deze 
groep was ‘toevallig’ ook een nieuw 

Ouderling Donald L. Hallstrom
van de Zeventig

Toen ik een jaar geleden voor mijn 
roeping in Californië was, bezoch-
ten de ringpresident en ik Clark 

en Holly Fales en hun gezin thuis. Ik 
had gehoord dat zij onlangs een won-
der hadden ervaren. Toen we aankwa-
men, kwam broeder Clark moeizaam 
overeind om ons te begroeten. Hij 
droeg een rugbrace, een nekbrace en 
een brace aan beide armen.

Twee maanden eerder hadden Clark, 
zijn zoon Ty en ongeveer dertig andere 
jongemannen en leiders aan een erg 
avontuurlijke ringactiviteit deelgenomen. 
Zij trokken naar de top van de 4.322 
meter hoge Shasta, een van de hoogste 
bergtoppen in Californië. Op de tweede 
dag van deze zware trektocht bereikten 
de meeste klimmers de top. Een opwin-
dende prestatie die alleen door maan-
den voorbereiding mogelijk was.

Een van de eersten op de top die 
dag was Clark. Na een korte pauze aan 
de rand van de top stond hij op om 
verder te gaan. Terwijl hij dat deed, 
struikelde hij en sloeg achterwaarts 
over de rand van een rots, viel onge-
veer 12 meter en tuimelde daarna nog 
eens 91 meter over de ijzige helling. 
Verbazend genoeg overleefde Clark 

Is de dag van wonderen 
dan opgehouden?
We moeten vooral de nadruk leggen op de geestelijke wonderen  
die aan ieder van Gods kinderen beschikbaar zijn.
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niet alleen in leven blijven, hij zou vol-
ledig herstellen. De chirurg, die zichzelf 
als agnostisch beschouwt, zei dat Clarks 
geval volledig in strijd was met zijn 
wetenschappelijke kennis over verwon-
dingen aan de zenuwen en gewoonweg 
een wonder te noemen was.

Aan het einde van dit indringende 
verslag door Clark en Holly had ik 
moeite met praten. Niet gewoon van-
wege de duidelijke wonderen, maar 
door een nog groter wonder. Ik kreeg 
een sterke ingeving, een geestelijk 
getuigenis, dat Holly en haar vijf prach-
tige kinderen die in de huiskamer rond 
hun ouders zaten zo’n geloof hadden, 
dat zij welke uitkomst van die dag dan 
ook hadden kunnen aanvaarden en 
nog steeds geestelijk sterk zouden zijn 
geweest. Vandaag zijn Clark, Holly en 
hun twee oudste kinderen, Ty en Porter 
bij ons in het Conferentiecentrum.

Toen ik bij de ervaring van de fami-
lie Fales stilstond, moest ik ook denken 
aan de omstandigheden van veel 
anderen. Hoe zit het met de talloze 
gelovige heiligen der laatste dagen die 
priesterschapszegens ontvangen, voor 
wie voortdurend gebeden wordt, hun 
verbonden onderhouden en toch nooit 
hun wonder krijgen? In ieder geval niet 
in de zin van wat zij onder een wonder 
verstaan. Of op de manier waarop 
anderen wonderen lijken te krijgen.

Hoe zit het met hen die met ernstige 
lichamelijke, psychische, emotionele 
aandoeningen kampen? En dat jaren-
lang, decennialang of hun hele aardse 
leven? Hoe zit het met hen die toch heel 
jong sterven?

Slechts twee maanden geleden 
vertrokken twee tempelwaardige 
echtparen, die samen drie kinderen op 
zending en nog vijf andere kinderen 
hadden, voor een korte vlucht in een 
vliegtuigje. Ik ben ervan overtuigd dat 
zij vóór hun vertrek om een veilige 

vlucht hadden gebeden en dat zij vurig 
baden toen hun vliegtuig ernstige 
mechanische problemen kreeg en 
daarna neerstortte. Er waren geen over-
levenden. Hoe zit het met hen?

Is er een reden voor goede mensen 
en hun dierbaren om de vraag te stel-
len die Mormon stelde: ‘Is de dag van 
wonderen dan opgehouden?’ 1

Mijn kennis is niet toereikend om 
te verklaren waarom er soms een god-
delijke tussenkomst is en op andere 
momenten niet. Maar misschien begrij-
pen we niet goed wat een wonder is.

We beschrijven een wonder vaak als 
genezen worden zonder dat de medi-
sche wetenschap dat echt kan verklaren 
of als een dodelijk gevaar vermijden 
door aan een duidelijke ingeving 
gehoor te geven. Een wonder daarente-
gen verklaren als ‘een gunstige gebeur-
tenis die door goddelijke macht wordt 
teweeggebracht en die stervelingen niet 
begrijpen’ 2 geeft een breder perspectief 
op zaken die eerder eeuwig van aard 
zijn. Met deze definitie kunnen we ook 
over de essentiële rol van geloof bij het 
ontvangen van een wonder nadenken.

Moroni heeft gezegd: ‘En niemand 
heeft ooit wonderen verricht dan na 
zijn geloof.’ 3 Ammon verkondigde: ‘God 
[heeft] een middel verschaft waardoor 
de mens, door geloof, grote wonderen 
kan verrichten.’ 4 De Heer openbaarde 

aan Joseph Smith: ‘Want Ik ben God 
[…] en Ik zal […] wonderen tonen aan 
allen die geloven in mijn naam.’ 5

Koning Nebukadnezar eiste dat 
Sadrach, Mesach en Abed-Nego het 
gouden beeld dat hij als god had opge-
richt zouden aanbidden. Hij dreigde: 
‘als u het niet aanbidt, dan zult u […] 
midden in de brandende vuuroven 
worden geworpen.’ Toen tartte hij hen: 
‘En wie is dan de god die u uit mijn 
handen kan verlossen?’ 6

Deze drie toegewijde discipelen 
antwoordden: ‘Als het moet, kan onze 
God, Die wij vereren, ons verlossen 
uit de brandende vuuroven. […] En zo 
niet, het zij u bekend, o koning, dat wij 
uw goden niet zullen vereren.’ 7

Ze hadden er het volste vertrouwen 
in dat God hen kon redden ‘en zo niet,’ 
dan hadden zij volledig vertrouwen in 
zijn plan.

Evenzo vroeg ouderling David A. 
Bednar aan een jongeman die om een 
priesterschapszegen had verzocht: ‘Als 
het de wil van onze hemelse Vader is dat 
je in je jeugd door de dood overgaat naar 
de geestenwereld om daar je bediening 
voort te zetten, heb je dan het geloof om 
je aan zijn wil te onderwerpen en niet 
genezen te worden?’ 8 Hebben wij het 
geloof ‘niet genezen te worden’ van onze 
aardse aandoeningen zodat we voor 
eeuwig kunnen worden genezen?
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De apostel Petrus herinnert ons, 
discipelen van Jezus Christus, eraan 
dat ‘zijn Goddelijke kracht ons alles 
[heeft] geschonken wat tot het leven en 
de godsvrucht behoort, door de kennis 
van Hem Die ons geroepen heeft door 
Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.

‘Daardoor heeft Hij ons de grootste 
en kostbare beloften geschonken, opdat 
u daardoor deel zou krijgen aan de 
Goddelijke natuur, nadat u het verderf, 
dat er door de begeerte in de wereld is, 
ontvlucht bent.’ 2

Ik spreek vandaag over het belang 
van de grote, kostbare beloften waar-
over Petrus het heeft. Zij herinneren 
ons aan onze bestemming en waarom 
we die willen bereiken. Ik leg ook 
uit hoe de sabbat, de heilige tempel 
en ons thuis ons herinneren aan die 
belangrijke geestelijke beloften.

Ik bid oprecht dat de Heilige Geest 
ons zal onderrichten terwijl we deze 
belangrijke leer samen overwegen.

Onze goddelijke identiteit
Het grote plan van geluk van onze 

hemelse Vader omvat de leer, de 
verordeningen, de verbonden en de 

Een belangrijke vraag die zich 
dan opwerpt: ‘Waar plaatsen we ons 
geloof?’ Richt ons geloof zich gewoon 
op verlossing van pijn en lijden of staan 
God de Vader en zijn heilige plan, en 
Jezus de Christus en zijn verzoening er 
centraal in? Geloof in de Vader en de 
Zoon geeft ons de kans om hun wil te 
begrijpen en aanvaarden terwijl we ons 
op de eeuwigheid voorbereiden.

Vandaag getuig ik van wonderen. 
Een kind van God zijn is een won-
der.9 Een lichaam naar zijn beeld en 
gelijkenis krijgen, is een wonder.10 De 
gave van de Heiland is een wonder.11 
De verzoening van Jezus Christus is 
een wonder.12 De mogelijkheid van 
eeuwig leven is een wonder.13

Hoewel het goed is te bidden om 
en te werken aan lichamelijke bescher-
ming en genezing tijdens ons aardse 
bestaan, horen we ons uiteindelijk te 
richten op de geestelijke wonderen die 
ieder van Gods kinderen ter beschik-
king staan. Ongeacht onze etniciteit, 
nationaliteit, onze daden waarvan we 
ons bekeerd hebben of wat ons is 
aangedaan, hebben we allemaal een 
gelijke toegang tot deze wonderen. 
Ons leven is een wonder en er liggen 
nog wonderen in het verschiet. In de 
naam van Jezus Christus. Amen. ◼
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Ouderling David A. Bednar
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Het is voor ons allen een dage-
lijkse strijd om te zorgen dat onze 
wereldse bezigheden onze tijd en 

energie niet volledig in beslag nemen. 
Anders houden we niets meer over 
voor de eeuwige zaken die het belang-
rijkst zijn.1 We laten ons door onze vele 
taken en ons drukke schema makkelijk 
afleiden van onze essentiële geestelijke 
prioriteiten. Soms proberen we zó snel 
te rennen dat we vergeten waar we 
heen gaan en waarom we rennen.

Grote en  
kostbare beloften
Het grote plan van geluk van onze hemelse Vader omvat de leer, de 
verordeningen, de verbonden en de grote, kostbare beloften, waardoor 
we deel aan de goddelijke natuur kunnen hebben.
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grote, kostbare beloften, waardoor 
we deel aan de goddelijke natuur kun-
nen hebben. Zijn plan definieert onze 
eeuwige identiteit en het pad dat we 
moeten volgen om te leren, verande-
ren, groeien en uiteindelijk eeuwig bij 
Hem te wonen.

Dat staat in ‘Het gezin: een procla-
matie aan de wereld’:

‘Ieder mens – man of vrouw – is 
geschapen naar het beeld van God. 
Ieder is een geliefde geestzoon of 
-dochter van hemelse Ouders, en als 
zodanig heeft ieder een goddelijke aard 
en bestemming. […]

‘In het voorsterfelijke leven kenden 
en aanbaden geestzonen en -doch-
ters God als hun eeuwige Vader, en 
aanvaardden zijn plan waardoor zijn 
kinderen een stoffelijk lichaam konden 
krijgen en aardse ervaringen konden 
opdoen om vooruitgang te maken op 
weg naar volmaking en om uiteinde-
lijk hun goddelijke bestemming als 
erfgenaam van het eeuwige leven te 
verwezenlijken.’ 3

God belooft zijn kinderen dat ze, 
als ze de voorschriften van zijn plan en 
het voorbeeld van zijn geliefde Zoon 
volgen en tot het einde volharden, 
dankzij de verlossing van de Heiland 
‘het eeuwige leven [zullen] hebben, 
welke gave de grootste van alle gaven 
van God is.’ 4 Het eeuwige leven is de 
grootste en kostbaarste belofte.

Geestelijke wedergeboorte
We krijgen meer begrip van de 

grote, kostbare beloften en krijgen deel 
aan de goddelijke natuur, als we de 
oproep van de Heer tot zijn heerlijk-
heid en deugd aanvaarden. Petrus zegt 
dat we die oproep aanvaarden door het 
verderf van de wereld te ontvluchten.

Als we onderworpen met geloof in 
de Heiland voorwaarts streven, dan 
vindt er dankzij de verzoening en door 

de macht van de Heilige Geest ‘een 
grote verandering in ons [plaats], ofwel 
in ons hart, […] waardoor wij niet meer 
geneigd zijn om kwaad te doen, maar 
wél om voortdurend goed te doen.’ 5 
Dan worden we wedergeboren ‘ja, 
geboren uit God, veranderd van [onze] 
vleselijke en gevallen staat in een 
staat van rechtvaardigheid, […] door 
God verlost.’ 6 ‘Daarom, als iemand in 
Christus is, is hij een nieuwe schep-
ping: het oude is voorbijgegaan, zie, 
alles is nieuw geworden.’ 7

Zo’n uitgebreide verandering van 
aard vindt meestal niet snel of in één 
keer plaats. Net als de Heiland ontvan-
gen we ‘aanvankelijk niet van de vol-
heid […], maar genade voor genade’.8 
‘Want zie, aldus zegt de Here God: Ik 
zal de mensenkinderen regel op regel 
geven, voorschrift op voorschrift, hier 
een weinig en daar een weinig; en 
gezegend zijn zij die naar mijn voor-
schriften luisteren en mijn raad het oor 
lenen, want zij zullen wijsheid leren.’ 9

Priesterschapsverordeningen en 
heilige verbonden zijn van essentieel 
belang in dit aanhoudende proces van 
geestelijke wedergeboorte. God heeft 
ze ingesteld als middel waardoor we 
zijn grote en kostbare beloften ontvan-
gen. Als we als getrouw lid verorde-
ningen ontvangen en die voortdurend 
indachtig zijn, worden er hemelse 
kanalen geopend waardoor goddelijke 
macht ons toevloeit. Door onze ver-
bonden na te komen en altijd indachtig 

te zijn, houden we ons doel in gedach-
ten en zijn we verzekerd van aardse en 
eeuwige zegeningen.

God belooft ons bij getrouwheid het 
voortdurende gezelschap van het derde 
lid van de Godheid, de Heilige Geest.10 
Hij belooft dat we dankzij de verzoe-
ning van Jezus Christus altijd vergeving 
van onze zonden kunnen ontvangen 
en behouden,11 dat we in deze wereld 
gemoedsrust kunnen krijgen,12 dat de 
Heiland de banden van de dood heeft 
verbroken en het graf heeft overwon-
nen,13 en dat we als gezin eeuwig 
samen kunnen zijn.

We kunnen niet alle grote, kost-
bare beloften van onze hemelse Vader 
aan zijn kinderen noemen of uitvoe-
rig beschrijven. Maar zelfs door het 
beperkt aantal zegeningen dat ik net 
genoemd heb, zouden we sprakeloos 
moeten staan14 en ons moeten ‘neer-
werpen en de Vader aanbidden in 
[ Jezus Christus’] naam’.15

De beloften indachtig zijn
President Lorenzo Snow heeft 

gewaarschuwd: ‘We zijn maar al te vaak 
geneigd om het grote doel van het 
leven uit het oog te verliezen, de reden 
waarom onze hemelse Vader ons hier de 
sterfelijkheid laat ondergaan, alsook de 
heilige roeping waartoe we zijn geroe-
pen. Daardoor laten we ons te vaak 
meeslepen in onbeduidende zaken van 
voorbijgaande […] aard zoals de wereld 
dat doet, zonder de goddelijke hulp in 
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te roepen die God heeft ingesteld en 
waarmee we [die voorbijgaande zaken] 
alleen dan kunnen overwinnen.’ 16

De sabbat en de heilige tempel 
zijn twee hulpbronnen die God ons 
heeft gegeven om boven het niveau 
en verderf van de wereld uit te stijgen. 
We denken misschien dat de overkoe-
pelende doelen van sabbatheiliging 
en tempelbezoek met elkaar te maken 
hebben, maar toch van elkaar verschil-
len. Ik geloof echter dat die twee doe-
len identiek zijn en dat ze ons samen 
als persoon en als gezin sterken.

De sabbat
Toen God de schepping voltooid 

had, rustte Hij op de zevende dag. Hij 
gebood zijn volk om ook één dag per 
week te rusten en Hem te gedenken.17 
De sabbat behoort God toe en is een 
heilige tijd die dient om Hem te 
aanbidden en om zijn grote, kostbare 
beloften te ontvangen en te gedenken.

De Heer heeft ons in deze bedeling 
geboden:

‘En opdat u zichzelf beter onbesmet 
van de wereld zult kunnen bewaren, 
zult u naar het huis van gebed gaan 

en uw offeranden offeren op mijn 
heilige dag;

‘want voorwaar, dat is de dag die 
voor u is ingesteld om van uw arbeid 
uit te rusten en om de Allerhoogste uw 
toewijding te betonen.’ 18

Op de sabbat aanbidden we de 
Vader dus in de naam van de Zoon 
door aan verordeningen deel te nemen 
en door over verbonden te leren, ze te 
ontvangen, gedenken en hernieuwen. 
Onze gedachten, daden en ons gedrag 
zijn op Gods heilige dag een teken dat 
we Hem geven en een uiting van onze 
liefde voor Hem.19

Een ander doel van de sabbat is 
onze aandacht van wereldse zaken 
weg te leiden en op eeuwige zegenin-
gen te richten. Omdat we op die hei-
lige dag met de routine van ons drukke 
leven breken, kunnen we op God 
vertrouwen en leven20 doordat we de 
grote, kostbare beloften ontvangen en 
gedenken, waardoor we deel krijgen 
aan de goddelijke natuur.

De heilige tempel
De Heer heeft zijn volk altijd gebo-

den om tempels te bouwen. Dat zijn 

heilige plekken waar trouwe heiligen 
voor zichzelf en voor de doden heilige 
evangelieceremoniën en -verorde-
ningen verrichten. De tempel is het 
allerheiligste gebedshuis. De tempel 
is het letterlijke huis van de Heer, een 
heilige plek die dient om God te 
aanbidden en om zijn grote, kostbare 
beloften te ontvangen en te gedenken.

De Heer heeft ons in deze bedeling 
geboden: ‘Organiseer u; bereid alle 
nodige dingen voor; en vestig een huis, 
ja, een huis van gebed, een huis van 
vasten, een huis van geloof, een huis 
van leren, een huis van heerlijkheid, 
een huis van orde, een huis van God.’ 21 
Het hoofddoel van tempelaanbidding 
is aan verordeningen deelnemen en 
over verbonden leren, ze ontvangen, 
gedenken en hernieuwen. We denken, 
handelen en kleden ons in de tempel 
anders dan op andere plekken.

Een belangrijk doel van de tempel is 
onze aandacht van wereldse zaken weg 
te leiden en op eeuwige zegeningen 
te richten. Omdat we ons even buiten 
onze vertrouwde wereldse omgeving 
bevinden, kunnen we op God vertrou-
wen en leven22 door de grote, kostbare 
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beloften te ontvangen en gedenken, 
waardoor we deel krijgen aan de god-
delijke natuur.

Bedenk dat de sabbat en de tempel 
respectievelijk een heilige tijd en een 
heilige plek zijn, die dienen om God te 
aanbidden en om zijn grote, kostbare 
beloften aan zijn kinderen te ontvangen 
en te gedenken. Het hoofddoel van 
deze twee hulpbronnen die God ons 
gegeven heeft, is identiek: onze aan-
dacht krachtig en herhaaldelijk op onze 
hemelse Vader richten, op zijn enigge-
boren Zoon, de Heilige Geest en op de 
beloften die geassocieerd zijn met de 
verordeningen en verbonden van het 
herstelde evangelie van de Heiland.

Ons thuis
Ons thuis dient de ultieme tijd 

en plek te zijn waar we Gods grote, 
kostbare beloften als persoon en gezin 
gedenken. Het is cruciaal om naar de 
zondagse bijeenkomsten en naar de tem-
pel te gaan, maar dat is onvoldoende. 
We kunnen ons pas blijven concentreren 
op de grote doelen van het leven en het 
wereldse verderf overwinnen als we de 
geest en kracht die we uit die heilige 
activiteiten putten mee naar huis nemen. 
Onze sabbat- en tempelervaringen 
dienen geestelijke katalysators te zijn 
die ons, ons gezin en ons thuis bezielen 
met voortdurende herinneringen aan de 
belangrijke lessen die we geleerd heb-
ben, met de aanwezigheid en macht van 
de Heilige Geest, met blijvende volledi-
gere bekering tot de Heer Jezus Christus, 
en met ‘volmaakt stralende hoop’ 23 in 
Gods eeuwige beloften.

Dankzij de sabbat en de tempel 
kunnen we thuis ‘een voortreffelijker 
weg’ 24 bereiden door ‘alles weer in 
Christus bijeen te brengen, zowel wat 
in de hemel als wat op de aarde is’.25 
Wat we thuis met zijn heilige tijd doen 
en wat we op zijn heilige plek leren, 

is onmisbaar om aan de goddelijke 
natuur deel te hebben.

Belofte en getuigenis
Onze routines en alledaagse bezig-

heden kunnen ons makkelijk over-
stelpen. Slapen, eten, ons aankleden, 
werken, spelen, sporten en veel andere 
dagelijkse activiteiten zijn belangrijk 
en noodzakelijk. Maar uiteindelijk is 
wat we worden het resultaat van onze 
kennis en bereidheid om van de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest te leren. 
Het is niet slechts de som van onze 
dagelijkse bezigheden.

Het evangelie is veel meer dan een 
checklist met uit te voeren taken. Het 
is een prachtig wandkleed van waar-
heid dat ‘goed samengevoegd’ 26 en 
geweven is. Het stelt ons in staat om 
zoals onze hemelse Vader en de Heer 
Jezus Christus te worden en aan de 
goddelijke natuur deel te hebben. We 
zien het doel voorbij 27 als die overkoe-
pelende geestelijke werkelijkheid door 
de zorgen en onverschilligheid van de 
wereld overschaduwd wordt.

Ik beloof dat de Heilige Geest 
ons in waarheid zal onderrichten als 
we verstandig zijn en Hem tot gids 
nemen.28 ‘Hij getuigt ook van de Zoon 
[en] houdt ons oog op Hem gericht’ 29 
als we ernaar streven om onze eeuwige 
bestemming te bereiken en aan de 
goddelijke natuur deel te hebben.

Ik getuig dat de grote, kostbare 
beloften die met onze verordeningen 
en verbonden geassocieerd zijn, vast-
staan. De Heer heeft dat gezegd:

‘Ik geef u aanwijzingen hoe u voor 
mijn aangezicht mag handelen, opdat 
het tot uw behoudenis zal strekken.

‘Ik, de Heer, ben gebonden wanneer 
u doet wat Ik zeg; maar wanneer u niet 
doet wat Ik zeg, hebt u geen belofte.’ 30

Ik getuig dat onze hemelse Vader 
leeft en dat Hij het heilsplan ontworpen 

heeft. Jezus Christus is zijn eniggeboren 
Zoon, onze Heiland en Verlosser. Hij 
leeft. En ik getuig dat het plan en de 
beloften van de Vader, de verzoening 
van de Heiland en het gezelschap 
van de Heilige Geest ‘vrede in deze 
wereld, en het eeuwige leven in de 
toekomende wereld’ 31 mogelijk maken. 
Daarvan getuig ik in de heilige naam 
van de Heer Jezus Christus. Amen. ◼
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medische carrière zwaar beïnvloed. 
Ondanks verscheidene operaties die de 
meeste van zijn zware verwondingen 
verhielpen, is het gezichtsvermogen 
van broeder Shumway echter nooit 
hersteld. Hoe zou hij daarop reageren?

Na drie jaar in een revalidatiekliniek 
keerde hij naar Lovell (Wyoming, VS) 
terug. Zijn droom om arts te worden 
was dan wel niet meer haalbaar, toch 
was hij vast van plan om verder te gaan 
met zijn leven, te trouwen en een gezin 
te stichten.

Hij vond in Baltimore (Maryland) 
werk als revalidatie- en loopbaancoach 
voor blinden. In zijn eigen revalidatie-
proces had hij ondervonden dat blin-
den veel meer konden dan hij zich had 
gerealiseerd. Tijdens de acht jaar dat hij 
die baan had, hielp hij meer blinden 
aan werk dan de andere coaches.

Nu hij er zeker van was dat hij een 
gezin kon onderhouden, vroeg Hyrum 
zijn geliefde ten huwelijk door haar te 
vertellen: ‘Als jij de post leest, de sok-
ken sorteert en de auto bestuurt, doe 
ik de rest.’ Kort daarna werden ze in de 
Salt Laketempel aan elkaar verzegeld. 
Ze kregen acht kinderen.

In 1954 ging de familie Shumway 
terug naar Wyoming. Broeder Shumway 
werkte daar 32 jaar als staatsbestuurder 

geen vat op hebben, ons geplande of 
verhoopte leven verstoren?

Hyrum Shumway, een jonge luite-
nant in het Amerikaanse leger, kwam 
op 6 juni 1944 op D-day op Omaha 
Beach aan land. Hij kwam zonder 
kleerscheuren door de landing, maar 
op 27 juli werd hij bij de geallieerde 
opmars ernstig gewond door een anti-
tankmijn die ontplofte. In een oogwenk 
werden zijn leven en toekomstige 

Bisschop W. Christopher Waddell
Tweede raadgever in de Presiderende Bisschap

In de lente van 1998 konden Carol en 
ik een zakenreis met een familieva-
kantie combineren. Zo konden we 

onze vier kinderen en mijn schoonmoe-
der, die pas weduwe was geworden, 
enkele dagen mee naar Hawaï nemen.

De dag voordat we zouden vertrek-
ken kreeg Jonathon, ons zoontje van vier 
maanden, een dubbele oorontsteking  
en we kregen te horen dat hij zeker drie 
à vier dagen niet zou kunnen reizen.  
We besloten dat Carol met Jonathon 
thuis zou blijven terwijl de rest van de 
familie en ik op reis vertrokken.

De eerste aanwijzing dat dit niet de 
reis was die ik me had voorgesteld, 
kwam kort na onze aankomst. Terwijl ik 
in het maanlicht over een pad omgeven 
door palmbomen richting oceaan ging, 
draaide ik me om om te zeggen hoe 
mooi ik het eiland vond. Ik keek op dat 
romantische moment echter niet in de 
ogen van Carol, maar van mijn schoon-
moeder, waar ik trouwens ook zielsveel 
van houd. Het was gewoon niet wat ik 
had verwacht. Net zoals Carol niet had 
verwacht haar vakantie met ons zieke 
zoontje thuis door te brengen.

Er zijn momenten waarop we ons 
op een onverwachte weg bevinden, in 
veel ernstigere omstandigheden dan 
een verstoorde vakantie. Hoe reageren 
we als gebeurtenissen waar we vaak 

Ons tot de Heer wenden
We kunnen niet alles wat ons overkomt beheersen, maar we hebben 
volmaakte controle over hoe we reageren op de veranderingen in ons leven.

Hyrum Shumway, 
blind geraakt in de 

Tweede Wereldoorlog, 
schonk zijn nageslacht 
een nalatenschap van 
geloof en vertrouwen 

in de Heer.
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voor onderwijs van doven en blinden. 
Ondertussen was hij ook zeven jaar de 
bisschop van de wijk Cheyenne 1 en 
daarna 17 jaar de ringpatriarch. Na zijn 
pensioen dienden broeder en zuster 
Shumway als zendingsechtpaar in het 
zendingsgebied Londen-Zuid.

Hyrum Shumway overleed in maart 
2011 en heeft zijn grote nageslacht van 
kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen een nalatenschap van geloof 
en vertrouwen in de Heer, zelfs onder 
moeilijke omstandigheden, geschonken.1

Oorlog heeft dan misschien zijn 
leven veranderd, maar hij heeft nooit 
aan zijn goddelijke aard en eeuwig 
potentieel getwijfeld. Evenals hij zijn 
wij ook geestzonen en -dochters van 
God. Wij hebben ‘zijn plan [aanvaard] 
waardoor [wij] een stoffelijk lichaam 
konden krijgen en aardse ervaringen 
konden opdoen om vooruitgang te 
maken op weg naar volmaking en om 
uiteindelijk [onze] goddelijke bestem-
ming als erfgenaam van het eeuwige 
leven te verwezenlijken.’ 2 Veranderin-
gen, beproevingen of tegenspoed kun-
nen onze eeuwige koers niet wijzigen. 
Alleen onze keuzen kunnen dat.

Veranderingen, en de moeilijkheden 
die ze met zich meebrengen, komen in 
allerlei vormen en graden en hebben 
op ieder van ons een andere uitwer-
king. Net zoals u heb ik vrienden 
en familie die onder moeilijkheden 
gebukt gingen door:

• een dierbare die overlijdt;
• een vechtscheiding;
• misschien het uitblijven van een 

huwelijk;
• een ernstige ziekte of verwonding
• en zelfs natuurrampen zoals we 

onlangs over de hele wereld hadden.

En de lijst gaat maar door. Hoewel 
elke verandering mogelijk uniek is voor 

onze individuele omstandigheden, is 
er een gemeenschappelijk element in 
de beproeving die daarop volgt: hoop 
en vrede blijven door het zoenoffer 
van Jezus Christus altijd beschikbaar. 
De verzoening van Jezus Christus heeft 
voor elk gewond lichaam, gebroken 
hart en elke beschadigde geest de 
ultieme interventie voor genezing en 
herstel.

Hij weet op onbegrijpelijke wijze 
wat ieder van ons nodig heeft om te 
midden van veranderingen voorwaarts 
te gaan. Onze vrienden en dierbaren 
kunnen met ons meevoelen, maar de 
Heiland voelt niet alleen met ons mee, 
Hij kan Zich volmaakt inleven, want Hij 
heeft doorgemaakt, wat wij nu door-
maken. Jezus Christus heeft geboet en 
geleden voor onze zonden, maar ook 
elk pad bewandeld, elke moeilijkheid 
en elke pijn doorstaan, lichamelijk, 
emotioneel of mentaal, die wij ook 
maar ooit zullen ervaren.

President Boyd K. Packer heeft 
gezegd: ‘De barmhartigheid en genade 
van Jezus Christus zijn niet beperkt 
tot degenen die […] zondigen, maar 
omvatten de belofte van eeuwige vrede 
aan allen die Hem […] willen aanvaar-
den en volgen. Zijn barmhartigheid is 
de grote, genezende kracht, zelfs voor 
de getroffen onschuldigen.’ 3

We kunnen in ons aards bestaan 
niet alles wat ons overkomt beheersen, 
maar we hebben volmaakte controle 

over hoe we reageren op die verande-
ringen. Dat wil zeker niet zeggen dat 
de moeilijkheden en beproevingen die 
we doorstaan geen gevolgen hebben 
of makkelijk op te lossen zijn. Het 
betekent ook niet dat we van pijn of 
verdriet blijven gespaard. Maar het wil 
zeggen dat er reden tot hoop is en dat 
we vanwege de verzoening van Jezus 
Christus voorwaarts kunnen gaan en 
betere dagen ervaren, dagen vol van 
vreugde, licht en geluk.

In Mosiah lezen we het verslag 
van Alma, de voormalige priester van 
koning Noach, en zijn volk die ‘door 
de Heer [waren] gewaarschuwd en de 
wildernis [introkken], voor de legers 
van koning Noach uit.’ Na acht dagen 
‘kwamen [zij] bij […] een zeer schoon 
en aangenaam land’ waar ‘zij hun ten-
ten [opsloegen], en begonnen de grond 
te bebouwen, en zij begonnen gebou-
wen te bouwen.’ 4

Hun omstandigheden zagen er veel-
belovend uit. Zij hadden het evangelie 
van Jezus Christus aanvaard. Zij hadden 
er zich door hun doop toe verbonden 
de Heer te dienen en zijn geboden te 
onderhouden. En ‘zij [werden] talrijk en 
[waren] buitengewoon voorspoedig in 
het land.’ 5

Hun omstandigheden zouden echter 
snel veranderen. ‘Een leger Lamanieten 
[was] in de grensstreek.’ 6 Alma en zijn 
volk werden spoedig in gevangen-
schap gebracht en ‘hun ellende [was] 
zo groot, dat zij God krachtig begon-
nen aan te roepen.’ En zij werden door 
hun wachten zelfs bevolen met bidden 
te stoppen, want ‘wie ook werd betrapt 
bij het aanroepen van God, [zou] ter 
dood worden gebracht.’ 7 Alma en zijn 
volk hadden hun nieuwe omstandighe-
den geheel niet verdiend. Hoe zouden 
ze erop reageren?

Zij verweten God niets, maar keer-
den zich tot Hem en ‘stortten hun hart 
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voor Hem uit’. De Heer beantwoordde 
hun geloof en gebeden: ‘Wees welge-
moed. […] Ik [zal] de lasten verlichten 
die op uw schouders zijn gelegd, zodat 
u ze zelfs niet op uw rug kunt voe-
len.’ Kort daarna ‘[versterkte] de Heer 
hen, zodat zij hun lasten met gemak 
konden dragen, en zij onderwierpen 
zich welgemoed en met geduld aan de 
gehele wil van de Heer.’ 8 Hoewel zij 
nog steeds in gevangenschap leefden, 
maar zich tot de Heer hadden gekeerd 
en niet van de Heer af, werden zij 
overeenkomstig hun behoeften en 
de wijsheid van de Heer gezegend.

Ouderling Dallin H. Oaks heeft 
gezegd: ‘We kunnen de zegeningen 
van genezing op vele wijzen krijgen en 
elk is afgestemd op onze individuele 
behoeften, zoals Hij weet die ons het 
meeste liefheeft. Soms heelt een “gene-
zing” onze ziekte of verlicht zij onze last. 
Maar soms worden wij “genezen” door 
bepaalde kracht te ontvangen, of begrip, 
of geduld om onze lasten te dragen.’ 9

Uiteindelijk ‘[waren] hun geloof en 
hun geduld zo groot’ dat Alma en zijn 
volk door de Heer werden bevrijd, zoals 
wij dat ook zullen worden, ‘en zij dank-
ten God […] want zij leefden in knecht-
schap, en niemand kon hen bevrijden 
dan alleen de Heer, hun God.’ 10

De bittere ironie is dat mensen in 
nood zich vaak van hun volmaakte 
bron van hulp, onze Heiland Jezus 
Christus, afkeren. Een bekend Schrif-
tuurlijk verslag van de koperen slang 

toont aan dat we een keuze hebben als 
we met moeilijkheden te maken heb-
ben. Nadat veel van de kinderen van 
Israël door ‘vurige vliegende slangen’ 11 
gebeten waren, ‘werd […] een zinne-
beeld opgeheven, opdat eenieder die 
[…] keek, zou leven. [Maar het was hun 
keuze.] En velen keken en leefden.

‘Er waren er velen die zo verstokt 
waren, dat zij niet wilden kijken; 
daarom kwamen zij om.’ 12

Net zoals de Israëlieten vanouds 
wordt ons gevraagd en geadviseerd om 
naar de Heiland te kijken en te leven, 
want zijn juk is zacht en zijn last is licht, 
zelfs als ons juk wel zwaar is.

Alma de jonge onderwees deze 
heilige leer: ‘Ik weet dat wie ook hun 
vertrouwen in God stellen, zullen 
worden geschraagd in hun beproe-
vingen en in hun moeilijkheden en in 
hun benauwingen, en ten laatsten dage 
zullen worden verhoogd.’ 13

In deze laatste dagen heeft de Heer 
ons van talrijke middelen, onze koperen 
slangen, voorzien om ons naar Christus 
te doen opzien en Hem te vertrouwen. 
We kunnen de moeilijkheden van het 
leven niet doorstaan door de werkelijk-
heid te negeren, maar het hangt af van 
waar we de nadruk op leggen en op 
welke basis we verder bouwen.

Deze middelen zijn onder meer:

• Regelmatig de Schriften en de leringen 
van de levende profeten bestuderen.

• Vaak oprecht bidden en vasten.

• Waardig aan het avondmaal 
deelnemen.

• Regelmatig de tempel bezoeken.
• Priesterschapszegens.
• Wijze raad van professionele 

hulpverlening.
• En zelfs medicatie, als die is voorge-

schreven en juist wordt gebruikt.

Hoe onze omstandigheden ook ver-
anderen en ongeacht op welke onbe-
kende weg we ons bevinden, hoe we 
daarop reageren blijft onze keuze. Ons 
tot de Heiland richten en zijn uitgestrekte 
hand grijpen is altijd onze beste optie.

Ouderling Richard G. Scott onder-
wees deze eeuwige waarheid: ‘We 
zullen blijvend geluk ervaren, met de 
bijbehorende kracht, moed en vaar-
digheid om de moeilijkste problemen 
te overwinnen, als we ons leven op 
Jezus Christus richten. […] Er [wordt] 
geen garantie van onmiddellijk succes 
gegeven, maar we [hebben] wel de 
verzekering dat we op de tijd van de 
Heer oplossingen zullen vinden, vrede 
zullen ontvangen en dat de leegte 
opgevuld zal worden.’ 14

Ik getuig van deze waarheden. In 
de naam van Jezus Christus. Amen. ◼
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De verstandige raad die ik hem 
meende te geven, was helemaal niet 
relevant voor zijn behoeften. Wat hij 
bovenal nodig had, was dat ik verder 
keek dan mijn haastige beoordeling en 
dat ik me door de Geest zou laten leiden 
om te begrijpen wat er daadwerkelijk in 
deze zendeling omging. Ik moest hem in 
het juiste perspectief zien en hem hoop 
geven. Maar ik was als een olifant in een 
porseleinkast tekeergegaan. Deze dap-
pere zendeling leerde lezen en werd een 
heel zuivere discipel van Jezus Christus. 
Hij opende mijn ogen voor deze woor-
den van de Heer: ‘Want de mens ziet aan 
wat voor ogen is, maar de Heere ziet het 
hart aan’ (1 Samuel 16:7).

Het is zo’n grote zegen als de Geest 
van de Heer onze kijk verbreedt. Kent 
u het verhaal van de profeet Elisa die 
zag dat het Syrische leger zijn stad met 
paarden en strijdwagens had omsingeld 
toen hij op een ochtend wakker werd? 
Zijn dienaar was bang en vroeg aan 
Elisa wat ze moesten doen. Elisa zei 
dat hij zich geen zorgen moest maken: 
‘Wees niet bevreesd, want die bij ons 
zijn, zijn méér dan die bij hen zijn’ 
(2 Koningen 6:16). De dienaar had geen 

En we moeten de kleine lens van onze 
eigen ervaring uitzoomen.

Mijn ogen werden geopend om 
‘verder te kijken dan ik kon zien’ toen 
ik zendingspresident was. Er was een 
jonge zendeling aangekomen met 
een angstige blik in zijn ogen. Toen 
ik met hem sprak, zei hij moedeloos: 
‘Ik wil naar huis.’ Ik dacht bij mezelf: 
nou, dat zal ik wel even oplossen. Ik 
moedigde hem aan om een week lang 
hard te werken en erover te bidden, 
en mij dan op te bellen. Een week 
later, bijna op de minuut af, belde hij 
me op. Hij wilde nog steeds naar huis. 
Ik moedigde hem opnieuw aan om te 
bidden, hard te werken en me na een 
week weer te bellen. In ons volgende 
gesprek was er nog niets veranderd. Hij 
bleef volhouden dat hij naar huis wilde.

Daaraan wilde ik niet toegeven. Ik 
begon hem de heilige aard van zijn 
roeping uit te leggen. Ik moedigde hem 
als volgt aan: ‘Vergeet jezelf en ga aan 
het werk.’ 2 Maar wat ik ook adviseerde, 
hij hield voet bij stuk. Uiteindelijk 
besefte ik dat ik niet het volledige 
plaatje zag. Toen voelde ik dat ik hem 
moest vragen: ‘Wat is er zo moeilijk 
voor je?’ Zijn woorden troffen me diep: 
‘President, ik kan niet lezen.’

Ouderling W. Craig Zwick
Emeritus lid van de Zeventig

The Lion King is een klassieke 
tekenfilm over de Afrikaanse 
savanne. Als de leeuwenkoning 

sterft om zijn zoon te redden, wordt de 
jonge leeuwenprins verbannen, terwijl 
een alleenheerser het evenwicht op de 
savanne verstoort. De leeuwenprins 
wint met de hulp van zijn mentor het 
koninkrijk weer terug. Zijn ogen wor-
den geopend voor de noodzaak van 
het evenwicht in de kringloop van het 
leven op de savanne. Als hij zijn recht-
matige plaats als koning opeist, krijgt 
de jonge leeuw het advies om verder te 
kijken dan hij kan zien.1

Als we erfgenaam willen worden 
van alles wat de Vader heeft, moeten 
we volgens het evangelie verder kijken 
dan we kunnen zien. Om verder te 
kijken dan we kunnen zien, moeten 
we naar andere mensen door de ogen 
van de Heiland kijken. Het evangelie-
net is vol met heel veel verschillende 
mensen. We kunnen de keuzes en psy-
chologische achtergrond van andere 
mensen in de wereld, in de kerk, en 
zelfs in het gezin niet volledig begrij-
pen. Dat komt omdat wij niet volledig 
begrijpen wie zij werkelijk zijn. We 
moeten verder kijken dan de eenvou-
dige veronderstellingen en stereotypen. 

Here, wilt U mijn  
ogen openen?
We moeten andere mensen door de ogen van de Heiland aanschouwen.
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idee waar de profeet het over had. Hij 
kon niet verder kijken dan wat hij kon 
zien. Maar Elisa zag het leger engelen 
dat klaarstond om voor het volk van 
de profeet te strijden. Elisa bad tot de 
Heer om de ogen van de jongeman te 
openen, en ‘hij zag; en zie, de berg was 
vol paarden en strijdwagens van vuur 
rondom Elisa’ (2 Koningen 6:17).

We mijden vaak andere mensen 
omdat ze zo van ons verschillen. We 
voelen ons op ons gemak bij mensen 
die hetzelfde denken en zeggen, en die 
zich hetzelfde kleden en gedragen als 
wij. En we voelen ons onaangenaam in 
het gezelschap van mensen met andere 
omstandigheden of achtergronden. Zijn 
we eigenlijk allemaal niet uit verschil-
lende landen afkomstig, en spreken we 
geen verschillende talen? Zien we de 
wereld niet door de enorme beperkin-
gen van onze eigen levenservaring? 
Sommige mensen zien en spreken met 
geestelijke ogen, net als de profeet 
Elisa. Maar andere mensen zien en 
communiceren op basis van wat ze 
fysiek waarnemen, zoals ik met mijn 
ongeletterde zendeling meemaakte.

We leven in een wereld waarin 
mensen zich met anderen vergelijken, 
elkaar een etiket opplakken en elkaar 
kritiseren. In plaats van elkaar door 
de lens van de sociale media te zien, 
moeten we op zoek gaan naar de god-
delijke eigenschappen waarop iemand 
aanspraak kan maken. Deze goddelijke 
eigenschappen en verlangens kunnen 
niet op Pinterest of Instagram worden 
geplaatst.

Anderen accepteren en liefhebben 
houdt niet in dat we hun opvattingen 
moeten accepteren. Uiteraard vereist de 
waarheid onze grootste trouw, hoewel 
dat nooit een belemmering voor vrien-
delijkheid mag zijn. Als we anderen 
oprecht liefhebben, moeten we de 
beste pogingen van anderen aanvaar-
den, want wij kennen hun belevenissen 
en beperkingen nooit helemaal. Als we 
verder willen kijken dan we kunnen 
zien, moeten we ons bewust op de 
Heiland concentreren.

Op 28 mei 2016 bevonden de 
16-jarige Beau Richey en zijn vriend 
Austin zich op een familieboerderij in 
Colorado. Beau en Austin klommen op 

hun quads en keken uit naar een dag 
vol avontuur. Ze hadden nog niet zo ver 
gereden toen ze in slechte weersom-
standigheden terechtkwamen. En toen 
sloeg het onheil toe. De quad van Beau 
sloeg plotseling over de kop en hij 
kwam onder 180 kilo staal terecht. Zijn 
vriend Austin zag dat Beau voor zijn 
leven vocht. Met alle kracht probeerde 
hij de quad van zijn vriend te tillen. 
Maar er zat geen beweging in. Hij bad 
voor Beau en ging toen snel hulp halen. 
Uiteindelijk arriveerden de hulpverle-
ners, maar enkele uren later overleed 
Beau. Hij had dit aardse leven verlaten.

Zijn diepbedroefde ouders arriveer-
den. Toen zij in de kleine ziekenhuiska-
mer stonden, Beaus beste vriend en zijn 
familieleden, kwam er een politieagent 
de kamer in die de mobiele telefoon 
van Beau aan zijn moeder overhan-
digde. Toen ze de telefoon aanpakte, 
ging er een signaal af. Ze opende de 
telefoon en zag het dagelijks geheugen-
steuntje van Beau. Ze las de boodschap 
voor die haar vrolijke, avontuurlijke tie-
nerzoon elke dag las. Er stond: ‘Vergeet 
niet om Jezus Christus vandaag centraal 
in je leven te stellen.’

Hoewel Beau zich op zijn Verlos-
ser had gericht, was het verdriet van 
zijn dierbaren er niet minder om. Maar 
die herinneringsboodschap geeft wel 
hoop en betekenis aan het leven en de 
keuzes van Beau. Zijn familieleden en 
vrienden kunnen erdoor verder kijken 
dan het verdriet om zijn vroegtijdige 
overlijden en uitkijken naar de vreug-
devolle werkelijkheid van het volgende 
leven. Wat een tedere barmhartigheid 
dat zijn ouders door de ogen van hun 
zoon konden zien wat voor hem het 
belangrijkst was.

Als lid van de kerk krijgen we een 
persoonlijke, geestelijke wekkerbood-
schap die ons waarschuwt als we met 
onze sterfelijke ogen het eeuwig heil 
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uit het oog verliezen. Het avondmaal 
is onze wekelijkse herinnering om 
ons voortdurend op Jezus Christus te 
concentreren, Hem altijd indachtig te 
zijn en zijn Geest altijd bij ons te heb-
ben (zie LV 20:77). Toch negeren we 
soms deze gevoelens en signalen. Als 
we Jezus Christus centraal stellen, zal 
Hij onze ogen openen zodat we meer 
mogelijkheden kunnen zien dan we 
ons kunnen voorstellen.

Ik kreeg een heel interessante brief 
over een beschermend signaal dat een 
getrouwe zuster ontving. Ze vertelde 
me dat ze, in een poging om haar 
gevoelens aan haar man duidelijk te 
maken, een elektronische lijst op haar 
mobieltje bijhield van dingen die hij 
deed of tegen haar zei waaraan zij zich 
ergerde. Ze dacht dat als de tijd rijp 
zou zijn, ze die vastgelegde bewijzen 
met hem kon bespreken zodat hij zich 
daarin zou veranderen. Maar toen ze 
op een zondag tijdens het avondmaal 
aan de verzoening van de Heiland 
dacht, besefte ze dat het vastleggen van 
haar negatieve gevoelens jegens haar 
man eigenlijk de Geest verdreef en 
hem nooit zou veranderen.

Er ging een geestelijk signaal in haar 
hart af, met de woorden: ‘Laat het los; 
laat het los. Laat die aantekeningen ver-
vallen. Ze zijn niet nuttig.’ Toen schreef 
ze, en ik citeer: ‘Het duurde even 
voordat ik op “Alles selecteren” drukte, 
en nog langer voordat ik op “Wissen” 
drukte. Maar toen ik dat deed, verdwe-
nen al die gevoelens. Mijn hart werd 
met liefde gevuld, liefde voor mijn man 
en liefde voor de Heer.’ Net als Saulus 
op de weg naar Damascus veranderde 
haar kijk op de dingen. De schellen van 
vertroebeling vielen haar van de ogen.

Onze Heiland opende herhaaldelijk 
de ogen van hen die lichamelijk en 
geestelijk blind waren. Als wij onze ogen 
letterlijk en figuurlijk voor de goddelijke 

waarheid openen, bereiden we ons 
voor om van sterfelijke kortzichtigheid 
te worden genezen. Als we aandacht 
besteden aan geestelijke ‘alarmsignalen’ 
waaruit blijkt dat we onze koers moe-
ten veranderen of een breder eeuwig 
perspectief moeten hebben, krijgen we 
de avondmaalsbelofte dat we zijn Geest 
bij ons mogen hebben. Dat overkwam 
ook Joseph Smith en Oliver Cowdery in 
de Kirtlandtempel, toen ze door Jezus 
Christus in overtuigende beginselen 
werden onderwezen. Zij zeiden: ‘De 
sluier werd van ons verstand weggeno-
men en de ogen van ons begrip werden 
geopend’ (LV 110:1).

Ik getuig dat wij door de macht 
van Jezus Christus in staat worden 
gesteld om geestelijk verder te kijken 
dan wij met sterfelijke ogen kunnen 
zien. Als wij Hem indachtig zijn en 
zijn Geest bij ons hebben, worden de 
ogen van ons begrip geopend. Dan 
wordt de grote werkelijkheid van de 
Godheid krachtig in ons hart gegrift. 
In de naam van Jezus Christus. 
Amen. ◼
NOTEN
 1. Zie The Lion King 1½ (2004); buiten 

Noord-Amerika bekend als The Lion 
King 3: Hakuna Matata.

 2. Leringen van kerkpresidenten:   
Gordon B . Hinckley (2016), 207.
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Met dat getuigenis heb ik ruim vijftig 
jaar lang dagelijks in het Boek van 
Mormon gelezen. Dus ik had misschien 
redelijkerwijs kunnen aannemen dat de 
woorden van president Monson voor 
anderen bestemd waren. Maar net als 
velen van u voelde ik de aanmoediging 
van de profeet en zijn uitnodiging om 
beter mijn best te doen. Velen van u 
hebben gedaan wat ik deed: gecon-
centreerder bidden en de Schriften 
bestuderen, en meer uw best doen om 
de Heer te dienen, en anderen namens 
Hem te dienen.

Het fijne resultaat voor mij en voor 
velen van u was wat de profeet beloofd 
had. Diegenen onder ons die zijn geïn-
spireerde raad ter harte namen, hebben 
duidelijker de Geest gehoord. We heb-
ben meer kracht opgedaan om verlei-
ding te weerstaan, en meer geloof in de 
herrezen Jezus Christus, zijn evangelie 
en zijn levende kerk gekregen.

In een tijd waarin de wereld steeds 
meer in beroering raakt, hebben die 
versterkingen van ons getuigenis twijfel 
en angst verdreven en ons gemoedsrust 

van u, besloot ik naar die woorden te 
luisteren. Ik voel al sinds mijn jeugd dat 
het Boek van Mormon het woord Gods 
is, dat de Vader en de Zoon aan Joseph 
Smith zijn verschenen en tot hem hebben 
gesproken, en dat enkele van de eerste 
apostelen de profeet Joseph bezocht 
hebben om priesterschapssleutels van 
de kerk van de Heer terug te brengen.

President Henry B. Eyring
Eerste raadgever in het Eerste Presidium

Geliefde broeders en zusters, ik bid 
nederig dat de Geest van de Heer 
bij ons zal zijn nu ik vandaag tot 

u spreek. Mijn hart is vol dankbaarheid 
voor de Heer, wiens kerk dit is, voor 
de inspiratie die we hebben gevoeld in 
vurige gebeden, geïnspireerde toespra-
ken en engelachtige gezangen.

Afgelopen april bracht president 
Thomas S. Monson een boodschap 
die over de hele wereld harten raakte, 
inclusief mijn hart. Hij had het over de 
kracht van het Boek van Mormon. Hij 
spoorde ons aan om de leringen erin 
te bestuderen, te overpeinzen en toe 
te passen. Hij beloofde dat we, als we 
dagelijks tijd uittrekken om de geboden 
in het Boek van Mormon te bestude-
ren, te overpeinzen en te onderhou-
den, een levenskrachtig getuigenis van 
de waarheid ervan zouden hebben, 
en dat het getuigenis van de levende 
Christus dat daaruit voortvloeit ons in 
moeilijke tijden veilig zou houden. (Zie 
‘De kracht van het Boek van Mormon’, 
Liahona, mei 2017, 86–87.)

Net als velen van u hoorde ik in de 
woorden van de profeet de stem van de 
Heer tot mij spreken. En, net als velen 

Vrees niet om  
het goede te doen
De Heer zegt ons dat als wij het fundament van ons geloof op zijn  
rots bouwen, twijfel en angst minder worden, en ons verlangen om  
goed te doen toeneemt.
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gegeven. Naar president Monsons raad 
luisteren, heeft nog twee fantastische 
uitwerkingen op me gehad: ten eerste 
heeft de beloofde Geest mij optimistisch 
gestemd over de toekomst, zelfs nu 
de beroering in de wereld lijkt toe te 
nemen. En ten tweede heeft de Heer mij 
– en u – een grotere liefde voor mensen 
in nood gegeven. We hebben een groter 
verlangen gekregen om anderen te hulp 
te schieten. Dat verlangen is altijd de 
kern van president Monsons bediening 
en onderricht geweest.

De Heer beloofde de profeet Joseph 
Smith en Oliver Cowdery naastenliefde 
en moed als de taken waarvoor zij 
kwamen te staan overstelpend leken. 
De Heer zei dat ze door hun geloof in 
Hem als hun rots de benodigde moed 
zouden krijgen:

‘Vrees niet om het goede te doen, 
mijn zonen, want wat u ook zaait, dat 
zult u eveneens oogsten; indien u dus 
het goede zaait, zult u eveneens als uw 
loon het goede oogsten.

‘Vrees dus niet, kleine kudde; doe 
het goede; laten aarde en hel tegen 
u samenspannen, want indien u bent 
gebouwd op mijn rots, vermogen 
zij niets.

‘Zie, Ik veroordeel u niet; ga heen 
en zondig niet meer; verricht in alle 
ernst het werk dat Ik u heb geboden.

‘Vertrouw op Mij bij iedere 
gedachte; twijfel niet, vrees niet.

‘Zie de wonden waar mijn zij werd 
doorstoken, en ook de tekenen van de 
nagels in mijn handen en voeten; wees 
getrouw, onderhoud mijn geboden 
en u zult het koninkrijk van de hemel 
beërven’ (LV 6:33–37).

De Heer heeft de leiders van de 
herstelling en ons gezegd dat als wij 
het fundament van ons geloof op zijn 
rots bouwen, twijfel en angst minder 
worden, en ons verlangen om goed 
te doen toeneemt. Als wij president 

Monsons uitnodiging aannemen om 
een getuigenis van Jezus Christus 
in ons hart te zaaien, krijgen wij de 
kracht, het verlangen en de moed om 
anderen te hulp te schieten zonder aan 
onze eigen noden te denken.

Ik heb dat geloof en die moed vaak 
gezien als gelovige heiligen der laatste 
dagen voor beangstigende beproevingen 
stonden. Ik was bijvoorbeeld in Idaho 
toen op 5 juni 1976 de Teton Dam brak. 
Er kwam een muur van water naar 
beneden. Duizenden ontvluchtten hun 
woning. Duizenden woningen en com-
merciële gebouwen werden verwoest. 
Het was een wonder dat er maar vijftien 
dodelijke slachtoffers vielen.

Wat ik daar zag, zie ik telkens weer 
wanneer heiligen der laatste dagen 
zich stevig baseren op de rots van een 
getuigenis van Jezus Christus. Omdat 
zij niet twijfelen, waakt Hij over hen, en 
worden zij onbevreesd. Zij zetten hun 
eigen beproevingen opzij om anderen 
te hulp te schieten. En dat doen zij uit 
liefde voor de Heer, zonder om een 
beloning te vragen.

Toen bijvoorbeeld de Teton Dam 
brak, was een echtpaar van de kerk ver 
van huis op reis. Toen ze het nieuws op 
de radio hoorden, haastten ze zich terug 
naar Rexburg. In plaats van te gaan 
kijken of hun eigen woning in orde was, 

zochten ze de bisschop op. Hij bevond 
zich in een gebouw dat als opvangcen-
trum dienst deed. Hij hielp aanwijzingen 
geven aan de duizenden vrijwilligers die 
in gele schoolbussen arriveerden.

Het echtpaar stapte op de bisschop 
af en zei: ‘We zijn net terug. Bisschop, 
waar kunnen we hulp bieden?’ Hij 
gaf hen de naam van een gezin. Dit 
echtpaar ging van het ene huis naar 
het andere om er modder en water uit 
te verwijderen. Dagenlang werkten 
ze zolang het licht was. Toen namen 
ze eindelijk de tijd om naar hun eigen 
woning te gaan kijken. Het was door 
de overstroming meegesleurd, er was 
niets meer om op te ruimen. Dus 
gingen ze snel weer terug naar hun bis-
schop. Ze vroegen: ‘Bisschop, weet u 
nog iemand die we kunnen helpen?’

Dat wonder van stilzwijgende moed 
en naastenliefde – de reine liefde van 
Christus – heeft zich in de loop der 
jaren over de hele wereld herhaald. Het 
deed zich voor in die verschrikkelijke 
tijd van vervolging en beproeving toen 
de profeet Joseph Smith in Missouri 
was. Het deed zich voor toen Brigham 
Young de uittocht uit Nauvoo leidde en 
de heiligen naar plaatsen in de woestijn 
van de westelijke Verenigde Staten riep 
om elkaar daar te helpen Zion voor de 
Heer op te bouwen.
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Als u de dagboeken van die pioniers 
hebt gelezen, hebt u gezien dat het 
wonder van geloof twijfel en vrees ver-
drijft. En u leest over heiligen die hun 
eigen belangen opzijzetten om iemand 
anders namens de Heer te helpen 
alvorens ze naar hun eigen schapen 
of ongeploegde akkers terugkeren.

Ik zag datzelfde wonder nog maar 
enkele dagen geleden in de nasleep 
van orkaan Irma in Puerto Rico, Saint 
Thomas en Florida, waar heiligen 
der laatste dagen samenwerkten met 
andere kerken en met buurt- en lande-
lijke organisaties om op te ruimen.

Evenals mijn vrienden in Rexburg 
concentreerde een echtpaar in Florida 
zich op het helpen van anderen in 
plaats van hun eigen huis en tuin aan 
te pakken. Toen een paar heiligen der 
laatste dagen aanboden om twee grote 
bomen die dwars over hun oprit lagen 
weg te halen, legde het echtpaar uit 
dat ze zo van streek waren geweest dat 
ze maar andere mensen waren gaan 
helpen, in het volste vertrouwen dat de 
Heer de hulp zou sturen die ze voor 
hun eigen huis nodig hadden. Vervol-
gens legde de man uit dat ze, voordat 
de kerkleden arriveerden en hulp aan-
boden, hadden gebeden. Ze hadden de 
bevestiging gekregen dat er hulp zou 
komen. Die was binnen een paar uur 
na de bevestiging inderdaad gekomen.

Ik heb gehoord dat sommigen de hei-
ligen der laatste dagen in gele ‘Helpende 
Handen’-T-shirts ‘De gele engelen’ noe-
men. Eén kerklid bracht haar auto voor 
een beurt naar de garage. De man die 
haar hielp, beschreef de ‘geestelijke erva-
ring’ die hij meemaakte toen mensen in 
gele shirts bomen uit zijn tuin verwijder-
den. En toen, zei hij, ‘zongen ze een lied 
voor me dat ik een kind van God was.’

Een andere inwoner van Florida, 
evenmin een geloofsgenote, vertelde 
dat er heiligen der laatste dagen 

langskwamen, toen ze in haar ver-
woeste tuin in de hete zon aan het 
werk was en het huilen haar nader 
stond dan het lachen. De vrijwilligers 
brachten, zo zei ze, ‘een waar wonder’ 
teweeg. Zij gingen niet alleen ijverig 
aan het werk, maar deden dat ook nog 
eens vrolijk en lachend. En ze wilden 
er niets voor hebben.

Ik zag die ijver en hoorde dat gelach 
toen ik zaterdagavond laat een groep 
vrijwilligers van de kerk in Florida 
bezocht. De vrijwilligers hielden even 
op met hun opruimwerkzaamheden om 
een paar mensen de hand te schudden. 
Ze zeiden dat negentig leden van hun 
ring in Georgia pas de vorige avond het 
plan hadden opgevat om in Florida met 
het reddingswerk te helpen.

Ze verlieten Georgia om vier uur ’s 
ochtends, reden urenlang, werkten de 
hele dag en de avond, en waren van 
plan de volgende dag verder te werken.

Ze vertelden dit allemaal met een 
glimlach en blijmoedige humor. Ik zag 
wel enige frustratie in hun ogen, echter 
dat was omdat ze niet verder bedankt 
wilden worden, maar verder wilden met 
hun werk. Toen we in de auto stap-
ten om de volgende reddingsploeg te 
bezoeken, had de ringpresident zijn ket-
tingzaag alweer aangezet en was hij met 
een omgevallen boom bezig, terwijl een 
bisschop boomstronken versleepte.

Toen we eerder die dag bijna bij 
een andere plek wegreden, kwam er 
een man op de auto af, deed zijn hoed 
af, en bedankte ons voor de vrijwil-
ligers. Hij zei: ‘Ik ben geen lid van uw 
kerk. Ik kan nauwelijks geloven wat u 
allemaal voor ons hebt gedaan. God 
zegene u.’ De kerkvrijwilliger die in 
zijn gele shirt naast hem stond, glim-
lachte en haalde zijn schouders op, 
alsof hij geen lof verdiende.

Terwijl de vrijwilligers uit Geor-
gia waren gekomen om deze man te 

helpen die het nauwelijks kon geloven, 
waren honderden heiligen der laatste 
dagen uit dat deel van het verwoeste 
Florida honderden kilometers verderop 
gegaan naar een plek in hun staat 
waarvan ze hadden gehoord dat de 
verwoesting nog groter was.

Ik herinner me dat ik die dag aan 
de profetische woorden van de profeet 
Joseph Smith dacht, en dat ik ze beter 
begreep: ‘Een man die vervuld is van 
Gods liefde, is niet tevreden als hij 
alleen zijn eigen gezin tot zegen is, 
maar gaat uit over de hele wereld om 
het hele mensenras tot zegen te zijn.’ 
(Leringen van kerkpresidenten:  Joseph 
Smith [2007], 459.)

We zien die liefde in het leven van 
heiligen der laatste dagen overal ter 
wereld. Telkens als er ergens in de 
wereld een tragisch voorval is, dragen 
heiligen der laatste dagen geld bij en 
bieden ze zich als vrijwilliger voor de 
hulpacties van de kerk aan. Het is zel-
den nodig om een oproep te doen. In 
feite hebben we soms vrijwilligers die 
zich aanboden, moeten vragen om te 
wachten met naar het getroffen gebied 
te reizen totdat degenen die de leiding 
over het werk hadden er klaar voor 
waren om ze te ontvangen.

Dat verlangen om anderen tot zegen 
te zijn, is de vrucht die mensen plukken 
als ze een getuigenis van Jezus Christus, 
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zijn evangelie, zijn herstelde kerk en zijn 
profeet krijgen. Daarom twijfelt en vreest 
het volk van de Heer niet. Daarom gaan 
zendelingen vrijwillig naar alle uithoeken 
van de wereld om anderen te dienen. 
Daarom bidden ouders met hun kinde-
ren voor andere mensen. Daarom dagen 
leidinggevenden hun jongeren uit om 
president Monsons uitnodiging aan te 
nemen en zich in het Boek van Mormon 
onder te dompelen. Jongeren en andere 
leden plukken de vruchten niet door de 
aansporing van hun leidinggevenden, 
maar door in geloof te handelen. Dit 
geloof dat in praktijk wordt gebracht – 
wat onzelfzuchtig dienstbetoon vergt 
– brengt de verandering van hart teweeg 
waardoor zij Gods liefde kunnen voelen.

Maar ons hart blijft alleen veranderd 
als wij de raad van de profeet blijven 
opvolgen. Als we het na één krachtsin-
spanning opgeven, zal die verandering 
wegebben.

Trouwe heiligen der laatste dagen 
hebben hun geloof in de Heer Jezus 
Christus, in het Boek van Mormon als 
Gods woord, en in de herstelling van 
priesterschapssleutels in zijn ware kerk 
vergroot. Dat toegenomen getuigenis 
heeft ons meer moed en zorg voor het 
welzijn van andere kinderen van God 
gegeven. Maar de beproevingen en 
kansen die in het verschiet liggen, zul-
len nog meer van ons vergen.

We kunnen de details niet voorzien, 
maar we kennen het totaalbeeld. We 
weten dat de wereld in de laatste dagen 
in beroering zal zijn. We weten dat de 
Heer te midden van die moeilijkheden 
trouwe heiligen der laatste dagen het 
evangelie van Jezus Christus aan alle 
natiën, geslachten, talen en volken zal 
laten verkondigen. En wij weten dat de 
ware discipelen van de Heer voorbereid 
en het waardig zullen zijn om Hem 
bij zijn wederkomst te ontvangen. We 
hoeven niet bang te zijn.

Dus hoeveel geloof en moed we al 
in ons hart hebben opgevat, de Heer 
verwacht meer van ons – en van de 
generaties na ons. Ze zullen sterker en 
moediger moeten zijn, want ze zullen 
grotere en moeilijker daden moeten 
verrichten dan wij hebben gedaan. En 
ze zullen steeds meer tegenstand van 
de vijand van onze ziel krijgen.

De Heer heeft verteld hoe wij 
optimistisch kunnen worden: ‘Vertrouw 
op Mij bij iedere gedachte; twijfel niet, 
vrees niet’ (LV 6:36). President Monson 
heeft verteld hoe we dat moeten doen. 
We moeten het Boek van Mormon en 
de woorden van de profeten over-
peinzen en toepassen. Bid altijd. Blijf 
geloven. Dien de Heer met heel uw 
hart, macht, verstand en sterkte. We 
moeten met alle kracht van ons hart 
om de gave van naastenliefde bidden 
(zie Moroni 7:47–48). En boven alles 
moeten we consequent en vasthou-
dend profetische raad opvolgen.

Als de weg moeilijk begaanbaar is, 
kunnen we op de belofte van de Heer 
vertrouwen – de belofte waaraan presi-
dent Monson ons telkens weer met deze 
woorden van de Heiland heeft herinnerd: 
‘En wie u ontvangt, daar zal Ik eveneens 
zijn, want Ik zal voor uw aangezicht uit 
gaan. Ik zal aan uw rechter- en aan uw 
linkerhand zijn, en mijn Geest zal in uw 
hart zijn, en mijn engelen zullen rondom 
u zijn om u te schragen’ (LV 84:88).

Ik getuig dat de Heer voor uw 
aangezicht uitgaat als u zijn werk 
doet. Soms bent u de engel die de 
Heer stuurt om anderen te schragen. 
Soms bent u degene die door engelen 
omringd wordt om u te schragen. Maar 
u zult altijd zijn Geest in uw hart heb-
ben, zoals u in elke avondmaalsdienst 
beloofd is. U hoeft alleen maar zijn 
geboden te onderhouden.

De beste tijd voor Gods konink-
rijk op aarde ligt nog in het verschiet. 
Tegenstand zal ons geloof in Jezus 
Christus sterken, zoals het dat sinds de 
tijd van de profeet Joseph Smith heeft 
gedaan. Geloof is altijd sterker dan 
vrees. Samen standhouden levert eens-
gezindheid op. En uw gebeden voor 
mensen in nood worden gehoord en 
verhoord door een liefhebbende God. 
Hij sluimert noch slaapt.

Ik geef u mijn getuigenis dat God 
de Vader leeft en dat Hij wil dat u naar 
Hem terugkeert. Dit is de ware kerk 
van de Heer Jezus Christus. Hij kent u, 
Hij heeft u lief, en Hij waakt over u. Hij 
heeft voor uw zonden en de zonden 
van alle kinderen van onze hemelse 
Vader verzoening gebracht. Hem in uw 
levenswijze en uw dienstbaarheid aan 
anderen volgen, is de enige weg naar 
het eeuwige leven.

Dat getuig ik, en ik laat u mijn zegen 
en mijn liefde. In de heilige naam van 
Jezus Christus. Amen. ◼
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De eerste heiligen waren niet vol-
maakt, maar ze legden een fundament 
waarop wij nu gezinnen en een samen-
leving bouwen die hun verbonden 
liefhebben en eren. We zien dat terug 
in de vele nieuwsberichten over de hele 
wereld over onze toewijding aan Jezus 
Christus en ons vrijwilligerswerk om 
mensen dichtbij en ver weg te helpen.3

President Eyring, mag ik aan uw 
woorden van waardering de mijne toe-
voegen voor de tienduizenden engelen 
in gele shirts die zo hard werken in 
Texas, Mexico en andere plaatsen.

Ik ben er heilig van overtuigd dat als 
we onze binding met hen die ons zijn 
voorgegaan kwijtraken, onder wie de 
pioniers, dat een groot verlies is. Ik heb 
in het verleden gesproken over ‘Geloof 
in elke voetstap’ en zal dat blijven doen, 
omdat ik weet dat de opkomende 
generatie net zo’n geloof in de Heer 
Jezus Christus en zijn herstelde evange-
lie moet hebben als de eerste heiligen.4

Mijn eigen pioniervoorouders 
behoorden tot die trouwe pioniers die 
met handkarren, huifkarren, of gewoon 
lopend, naar Utah gingen. Net als 
zuster Jane Manning James legden ze 
op hun eigen tocht in elke voetstap een 
diepgeworteld geloof.

Hun dagboeken staan bol met 
beproevingen, honger en ziekten, maar 
ook met hun getuigenis van hun geloof 
in God en het herstelde evangelie van 
Jezus Christus.

Ze hadden maar weinig stoffe-
lijke bezittingen, maar hadden wel 
een overvloed aan zegeningen van 
de broeder- en zusterschap die ze in 
de Kerk van Jezus Christus vonden. 
Waar ze maar konden, beurden ze de 
terneergeslagenen op en zegenden de 
zieken door elkaar met het priester-
schap van God te dienen.

In de geest van de ZHV om ‘eensge-
zind de behoeftigen te helpen’, zorgden 

ga vroeg naar bed en sta vroeg op, en 
probeer op mijn bescheiden manier een 
goed voorbeeld voor iedereen te zijn.’ 2

Net als zoveel andere heiligen der 
laatste dagen bouwde zuster James niet 
alleen met bloed, zweet en tranen Zion 
op. Ze streefde ook naar de zegenin-
gen van de Heer door zo goed moge-
lijk de evangeliebeginselen na te leven 
en zich vast te houden aan haar geloof 
in Jezus Christus – de grote Genezer 
voor allen die Hem oprecht zoeken.

Ouderling M. Russell Ballard
van het Quorum der Twaalf Apostelen

170 jaar geleden keek Brigham 
Young voor het eerst over de 

Salt Lake Valley uit en zei: ‘Hier is het!’ 1 
Hij herkende de plek omdat de Heer 
die aan hem had geopenbaard.

Tegen 1869 hadden ruim 70.000 
heiligen een soortgelijke tocht gemaakt. 
Ondanks hun vele verschillen in taal, 
cultuur en nationaliteit hadden ze 
iets gemeen: een getuigenis van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de 
herstelling van het evangelie van Jezus 
Christus, en een verlangen om Zion op 
te bouwen, een plek van vrede, geluk 
en schoonheid ter voorbereiding op de 
wederkomst van de Heiland.

Een van de eerste heiligen die in Utah 
aankwam, was Jane Manning James. Zij 
was de dochter van een vrijgemaakte 
slaaf, een bekeerlinge tot de herstelde 
kerk en een zeer opmerkelijke disci-
pel die het bepaald niet makkelijk had 
gehad. Zuster James bleef tot aan haar 
dood in 1908 een trouw lid van de kerk.

Ze schrijft: ‘Ik wil heel duidelijk zeg-
gen dat mijn geloof in het evangelie van 
Jezus Christus, zoals dat geleerd wordt 
door De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen, nu net zo 
sterk is, of misschien zelfs nog wel ster-
ker dan op de dag dat ik me liet dopen. 
Ik betaal mijn tiende en offergaven, 
onderhoud het woord van wijsheid, 
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De tocht gaat verder!
De trektocht terug naar onze hemelse Vader is de belangrijkste  
tocht van ons leven.

Jane Manning James bleef ondanks grote pro-
blemen een getrouwe heilige der laatste dagen.
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de zusters in Cache Valley (Utah) voor 
de heiligen.5 Mijn overgrootmoeder 
Margaret McNeil Ballard stond aan de 
zijde van haar man Henry, die veertig 
jaar lang bisschop van de wijk Logan 
2 was. Dertig van die jaren was Margaret 
de ZHV-presidente van de wijk. Ze nam 
de armen, zieken, weduwen en wezen 
in huis, en kleedde zelfs de overledenen 
in schone tempelkleding.

Hoewel het gepast en belangrijk 
is dat we de historische 19de-eeuwse 
trektocht van de mormoonse pioniers 
gedenken, moeten we beseffen dat 
voor ieder van ons ‘de tocht door het 
leven doorgaat!’ Daarbij wordt ons 
eigen ‘geloof in elke voetstap’ beproefd.

Nieuwe bekeerlingen vergaderen 
zich niet meer in nederzettingen van 
pioniers in het westen van de Ver-
enigde Staten. Nu vergaderen ze zich 
in hun eigen wijk of gemeente, waar 
de heiligen onze hemelse Vader in 
de naam van Jezus Christus aanbid-
den. Met meer dan 30.000 wijken en 
gemeenten over de hele wereld wordt 
iedereen naar zijn eigen Zion verga-
derd. Zoals het in de Schriften staat: 
‘Want dit is Zion: de reinen van hart.’ 6

We worden allemaal op onze levens-
weg beproefd om te zien of we alle 
dingen doen die de Heer ons gebiedt.7

Velen van ons maken bijzondere 
ontdekkingsreizen, die naar persoon-
lijke vervulling en geestelijke verlich-
ting leiden. Maar sommigen van ons 
zijn op weg naar verdriet, zonde, smart 
en wanhoop.

Stel uzelf in dit verband deze vraag: 
wat is uw eindbestemming? Waar leiden 
uw voetstappen heen? En voert uw reis 
naar die ‘menigvuldigheid van zegenin-
gen’ die de Heiland heeft beloofd? 8

De trektocht terug naar onze 
hemelse Vader is de belangrijkste trek-
tocht van ons leven. Hij gaat elke dag, 
elke week, elke maand en elk jaar door, 

waarbij we toenemen in geloof in Hem 
en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

We moeten goed opletten waar onze 
voetstappen in dit leven ons brengen. We 
moeten alert zijn en de raad opvolgen 
die Jezus aan zijn discipelen gaf toen Hij 
deze vragen beantwoordde: ‘Zeg ons, 
wanneer zullen deze dingen gebeuren? 
En wat is het teken van Uw komst en van 
de voleinding van de wereld?

En Jezus antwoordde en zei tot hen: 
Zie toe dat niemand [man of vrouw] u 
misleidt!’ 9

Vandaag herhaal ik de raad die 
kerkleiders eerder hebben gegeven.

• Broeders en zusters, houd de leer 
van Christus zuiver en word nooit 
misleid door hen die aan de leer 
morrelen. Het evangelie van de 
Vader en de Zoon is hersteld door 
middel van Joseph Smith, de profeet 
voor deze laatste bedeling.

• Luister niet naar hen die niet tot hun 
roeping zijn geordend en/of aange-
steld en met algemene instemming 
door de leden van de kerk worden 
erkend.10

• Pas op voor organisaties, groepen 
of mensen die beweren geheime 
antwoorden te hebben op leerstel-
lige vragen die de hedendaagse 
apostelen en profeten volgens hen 
niet hebben of begrijpen.

• Luister niet naar mensen die u wil-
len vertellen hoe u rijk kunt worden. 
Onze leden zijn veel te veel geld 
kwijtgeraakt, dus wees voorzichtig.

Ook verliezen hier en daar te veel 
van onze mensen het doel uit het oog 
en zoeken ze naar geheime kennis, 
genezing en steun in dure en twijfel-
achtige praktijken.

In een officiële verklaring van de 
kerk van vorig jaar staat: ‘Wij sporen 
de leden van de kerk aan terughou-
dend te zijn met groepen die, in ruil 
voor geld, wonderbaarlijke genezing 
beloven of beweren met speciale 
methodes genezende kracht te heb-
ben buiten de correct geordende 
priesterschapsdragers.’ 11

In het Handboek van de kerk staat: 
‘De leden moeten niet kiezen voor een 
medische of gezondheidsbehandeling 
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die ethisch of wettelijk twijfelachtig is. 
Plaatselijke leiders adviseren leden met 
gezondheidsproblemen om deskun-
dige medici te raadplegen die in hun 
land bevoegd zijn.’ 12

Broeders en zusters, wees verstandig 
en besef dat dergelijke praktijken aan-
lokkelijk kunnen lijken, maar uiteinde-
lijk geestelijk en lichamelijk schadelijk 
kunnen uitpakken.

Voor onze pioniervoorouders waren 
onafhankelijkheid en zelfredzaamheid 
essentieel, maar hun gemeenschaps-
zin was net zo belangrijk. Ze werkten 
samen en hielpen elkaar de lichame-
lijke en mentale problemen van hun 
tijd te overwinnen. Voor de mannen 
was er het priesterschapsquorum, de 
vrouwen werden geholpen door de 
ZHV. Dat is in onze tijd nog steeds zo.

De ZHV en de priesterschapsquo-
rums voorzien in het geestelijke en 
materiële welzijn van onze leden.

Blijf op het evangeliepad door 
‘geloof in elke voetstap’ te hebben, 
zodat u veilig in de tegenwoordigheid 
van onze hemelse Vader en de Heer 
Jezus Christus kunt terugkeren. De 
Heer is onze dierbare Heiland. Hij is de 
Verlosser van de wereld. We moeten 
zijn heilige naam eren en die op geen 
enkele manier misbruiken, en altijd zijn 
geboden proberen te onderhouden. Als 
we dat doen, zal Hij ons zegenen en 
ons veilig terug naar huis leiden.

Ik roep iedereen die mij kan horen 
op om een ieder die nu zijn of haar 
trektocht maakt te verwelkomen en 
warm te onthalen, waar ze ook mogen 
zijn op hun reis.

Denk er alstublieft aan dat de bood-
schap van de herstelling de grootste 
zegen is die iemand kan uitdragen. Als 
we die ontvangen en naleven, wordt 
ons eeuwige vreugde en rust, en zelfs 
het eeuwige leven beloofd. Laten we 

onze energie, kracht en getuigenissen 
inzetten om onze zendelingen te helpen 
Gods kinderen te vinden, onderwijzen 
en dopen, zodat zij zich door de macht 
van het evangelie kunnen laten leiden.

We moeten Gods kinderen met 
mededogen omarmen en vooroor-
deel, waaronder racisme, seksisme en 
nationalisme, uitbannen. Laat er van 
ons gezegd worden dat we werkelijk 
geloven dat de zegeningen van het 
herstelde evangelie van Jezus Christus 
voor ieder kind van God zijn.

Ik getuig dat ‘de trektocht doorgaat’. 
Ik nodig u uit om op het evangeliepad 
te blijven en voorwaarts te blijven stre-
ven door al Gods kinderen in liefde en 
mededogen de hand toe te steken. Zo 
maken we eensgezind ons hart rein en 
onze handen schoon om de ‘menigvul-
digheid van zegeningen’ te ontvangen 
die allen wacht die onze hemelse Vader 
en zijn geliefde Zoon werkelijk liefheb-
ben. Daarom bid ik nederig in de naam 
van Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Brigham Young, verteld door Wilford 

Woodruff, in The Utah Pioneers (1880), 23.
 2. Autobiografie Jane Manning James, ca. 

1902, Bibliotheek voor kerkgeschiedenis, 
Salt Lake City; zie ook James Goldberg, 
‘The Autobiography of Jane Manning 
James’, 11 december 2013, history.lds.org.

 3. Zie bijvoorbeeld Jill DiSanto, ‘Penn 
Research Shows That Mormons Are 
Generous and Active in Helping Others’, 
Penn News, 17 april 2012.

 4. Zie M. Russell Ballard, ‘Faith in Every 
Footstep’, Ensign, november 1996, 23–25.

 5. ‘The Purpose of Relief Society’,  
lds .org/ callings/ relief -society/ purposes; 
zie ook Handboek 2: De kerk besturen 
(2010), 9.1.1.

 6. Leer en Verbonden 97:21.
 7. Leer en Verbonden 97:25.
 8. Leer en Verbonden 97:28.
 9. Mattheüs 24:3–4.
 10. Zie Leer en Verbonden 26:2; 28:13; 43:6–7.
 11. Woordvoerder van de kerk Eric Hawkins, 

in Daniel Woodruff, ‘The Business 
behind Christ-Centered Energy Healing’, 
28 september 2016, kutv.com.

 12. Handboek 2, 21.3.6.
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vertaalwerk met een van deze zoge-
naamde informatiebronnen gezien te 
hebben.

En zelfs als dit argument waar was, 
dan is het een volkomen ontoerei-
kende verklaring van het bestaan van 
het Boek van Mormon. Men moet ook 
deze vraag beantwoorden: hoe las 
Joseph al die zogenaamde informatie, 
scheidde hij het relevante van de rest, 
maakte hij de ingewikkelde feiten van 
wie waar en wanneer was consequent, 
en dicteerde hij het vervolgens foutloos 
uit zijn hoofd? Want Joseph had géén 
notities bij de hand tijdens het vertalen. 
In feite herinnerde zijn vrouw, Emma, 
zich: ‘Hij had geen enkel manuscript, 
noch enig boek om uit te lezen. […] Als 
hij zoiets had gehad, had hij dat niet 
voor mij kunnen verbergen.’ 1

Dus hoe leverde Joseph dit sterke 
staaltje om zonder notities een boek 
van ruim vijfhonderd bladzijden te 
dicteren? Om dat te doen, moet hij niet 
alleen een creatief genie zijn geweest, 
maar bovendien een verbazingwek-
kend groot fotografisch geheugen 
hebben gehad. Maar als dát waar is, 
waarom wijzen zijn critici dan niet op 
dit opmerkelijke talent?

Daarom stellen veel critici dat hij een 
creatief genie was die aan de hand van 
allerlei boeken en andere informatie-
bronnen die ter plaatse voorhanden 
waren, de historische inhoud van 
het Boek van Mormon samenstelde. 
Maar, in tegenstelling tot hun bewe-
ring, is er geen enkele getuige die 
beweert Joseph voor aanvang van zijn 

Tad R. Callister
Algemeen zondagsschoolpresident

Het Boek van Mormon is niet 
alleen de sluitsteen van onze 
godsdienst, maar kan ook de 

sluitsteen van ons getuigenis worden. 
Dan kan ons getuigenis onwankelbaar 
blijven als we met beproevingen of 
onbeantwoorde vragen worden gecon-
fronteerd. Dit boek is het enige gewicht 
op de weegschaal van de waarheid 
dat zwaarder dan het gecombineerde 
gewicht van alle argumenten van critici 
weegt. Waarom? Als het namelijk waar 
is, dan was Joseph Smith een profeet 
en is dit de herstelde kerk van Jezus 
Christus, wat de historische of andere 
tegenargumenten ook zijn. Daarom wil-
len de critici maar al te graag bewijzen 
dat het Boek van Mormon niet waar is. 
Maar ze staan daarbij voor onoverkome-
lijke hindernissen, want dit boek is waar.

Allereerst moeten de critici uitleggen 
hoe Joseph Smith, een 23-jarige boe-
renzoon met beperkte scholing, een 
boek heeft geschreven met honderden 
unieke namen en plaatsen, en gede-
tailleerde verhalen en gebeurtenissen. 

Gods overtuigende 
getuige: het Boek van 
Mormon
Het Boek van Mormon is Gods overtuigende getuige van de 
goddelijkheid van Jezus Christus, de profetische roeping van  
Joseph Smith, en de absolute waarheid van deze kerk.
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Maar er is meer. Deze argumenten 
verklaren alleen de historische inhoud 
van het boek. De werkelijke vragen 
blijven onbeantwoord: hoe schreef 
Joseph een boek dat zozeer de Geest 
uitstraalt? En waar haalde hij zulke 
diepzinnige leer vandaan, waarvan veel 
de christelijke overtuigingen van zijn 
tijd verduidelijkte of tegensprak?

Een voorbeeld: het Boek van 
Mormon leert, in tegenstelling tot de 
meeste christelijke credo’s, dat de val 
van Adam een positieve stap in de 
goede richting was. Het openbaart de 
verbonden die we bij de doop sluiten, 
die niet in de Bijbel voorkomen.

Bovendien kan men zich afvragen: 
waar kreeg Joseph het diepzinnige inzicht 
dat Christus ons vanwege zijn verzoe-
ning niet alleen kan reinigen maar ook 
vervolmaken? Waar haalde hij de indruk-
wekkende rede over geloof in Alma 32 
vandaan? Of koning Benjamins toespraak 
over de verzoening van de Heiland, die 
wel eens de opmerkelijkste toespraak 
over dit onderwerp in alle Schriftuur 
zou kunnen zijn? Of de gelijkenis van 
de olijfboom, met al haar ingewikkelde, 
leerstellige rijkdom? Toen ik die gelijkenis 
las, moest ik er een schema van teke-
nen om de ingewikkelde redenering te 
volgen. Worden we nu geacht te geloven 
dat Joseph Smith die toespraken zonder 
enige notities uit zijn hoofd dicteerde?

In tegenstelling tot zo’n conclusie 
zien we overal de hand van de Heer in 

het Boek van Mormon. Dat blijkt uit de 
majestueuze leerstellige waarheden en, 
met name, de meesterlijke toespraken 
over de verzoening van Jezus Christus.

Als Joseph geen profeet was, dan 
moeten de critici, om deze en veel 
andere opmerkelijke leerstellige 
inzichten te verklaren, redeneren dat 
hij bovendien een theologisch genie 
was. Maar als dat zo zou zijn, kan men 
zich afvragen: waarom was Joseph 
de enige in 1800 jaar na de bediening 
van Christus die zo’n breed scala aan 
unieke, verduidelijkende leerstellin-
gen voortbracht? Omdat de bron van 
het boek openbaring was, en geen 
genialiteit.

Maar zelfs als we veronderstellen 
dat Joseph een creatief en theologisch 
genie met een fotografisch geheugen 
was, maken uitsluitend die talenten nog 
geen vaardig schrijver van hem. Dus om 
het bestaan van het Boek van Mormon 
te verklaren, moeten de critici ook 
beweren dat Joseph op 23-jarige leeftijd 
een van nature begaafd schrijver was. 
Want hoe kon hij anders talloze namen, 
plaatsen en gebeurtenissen op harmo-
nieuze wijze met elkaar verweven zon-
der inconsequent te zijn? Hoe schreef 
hij gedetailleerde oorlogsstrategieën, 
stelde hij welsprekende toespraken op, 
en kwam hij met gevleugelde uitspra-
ken die miljoenen mensen markeren, 
uit het hoofd leren en op hun koelkast 
hangen, zoals ‘Wanneer u in dienst van 
uw medemensen bent, [bent] u louter 
in dienst van uw God’ (Mosiah 2:17) 
of ‘De mensen zijn, opdat zij vreugde 
zullen hebben’ (2 Nephi 2:25). Dit zijn 
boodschappen die het gemoed bewe-
gen, boodschappen die leven, ademen 
en inspireren. Suggereren dat Joseph 
Smith op 23-jarige leeftijd de vaardighe-
den bezat om dit monumentale werk in 
één keer in ongeveer 65 werkdagen te 
schrijven, is gewoon niet realistisch.

President Russell M. Nelson, een 
ervaren en vaardig schrijver, vertelde 
dat hij een conferentietoespraak die hij 
onlangs hield meer dan veertig keer 
herschreven had. Worden we nu geacht 
te geloven dat Joseph Smith in zijn 
eentje het hele Boek van Mormon in 
één keer met uitsluitend enkele onbe-
duidende grammaticale verbeteringen 
achteraf dicteerde?

Josephs vrouw, Emma, bevestigde 
dat zo’n onderneming onmogelijk was: 
‘Joseph kon [als jonge man] niet eens 
een samenhangende en goed gefor-
muleerde brief schrijven of dicteren, 
laat staan een boek als het Boek van 
Mormon dicteren.’ 2

En ten slotte, zelfs als men alle 
voorgaande argumenten aanvaardt, hoe 
dubieus die ook zijn, dan staan de critici 
nog voor een andere grote hindernis. 
Joseph zei dat het Boek van Mormon 
op gouden platen was geschreven. Die 
bewering leverde hem in zijn tijd mee-
dogenloze kritiek op, want ‘iedereen’ 
wist dat kronieken uit de oudheid op 
papyrus of perkament waren geschre-
ven – totdat er jaren later metalen platen 
met geschriften uit de oudheid werden 
ontdekt. Daarnaast beweerden critici dat 
het gebruik van cement, zoals dat in het 
Boek van Mormon werd beschreven, de 
technische vaardigheden van de eerste 
bewoners van Amerika te boven ging – 
totdat er in het oude Amerika cementen 
bouwwerken werden gevonden. Hoe 
verklaren de critici die en soortgelijke 
onwaarschijnlijke ontdekkingen nu? 
Weet u, Joseph moet wel heel erg veel 
per ongeluk goed geraden hebben. 
Hoe onwaarschijnlijk ook, raadde hij 
op de een of andere manier, tegen alle 
toenmalige wetenschappelijke en acade-
mische kennis in, precies goed wat alle 
anderen mis hadden.

Als puntje bij paaltje komt, kan men 
zich afvragen hoe iemand kan geloven 
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dat al deze zogenaamde factoren die de 
critici noemen zo wonderlijk goed voor 
Joseph samenwerkten dat hij het Boek 
van Mormon kon schrijven om satanisch 
bedrog te plegen. Dat slaat toch nergens 
op? In rechtstreekse tegenspraak met 
die bewering heeft dit boek miljoenen 
geïnspireerd om Satan te verwerpen en 
een christelijker leven te leiden.

Hoewel iemand ervoor kan kiezen 
om de redenering van de critici te 
volgen, is het voor mij in intellectueel 
en geestelijk opzicht een doodlopende 
weg. Om dat te geloven, zou ik de ene 
na de andere onbewezen aanname 
moeten aanvaarden. Daarnaast zou 
ik het getuigenis van ieder van de elf 
getuigen moeten negeren,3 hoewel 
ieder van hen tot het einde toe trouw 
aan zijn getuigenis is gebleven. Ik zou 
de goddelijke leer moeten verwerpen 
die we pagina na pagina in dit boek 
met hemelse waarheid aantreffen. Ik 
zou het feit moeten negeren dat heel 

veel mensen, onder wie ik zelf, dichter 
tot God zijn gekomen door dit boek te 
lezen, meer dan enig ander. En boven 
alles zou ik de bevestigende influiste-
ringen van de Heilige Geest moeten 
ontkennen. Dat zou tegen alles indrui-
sen waarvan ik weet dat het waar is.

Een van mijn goede, intelligente 
vrienden verliet de kerk een tijdje. Hij 
schreef onlangs over zijn terugkeer: 
‘Aanvankelijk wilde ik dat mij het 
historische, geografische, taalkundige 
en culturele bewijs van het Boek van 
Mormon geleverd werd. Maar toen ik 
me in plaats daarvan ging concentreren 
op de leringen van het evangelie van 
Jezus Christus en diens verlossende 
zending, begon ik een getuigenis van 
de waarheid ervan te krijgen. Op een 
dag las ik in mijn kamer in het Boek 
van Mormon en pauzeerde ik om neer 
te knielen en een hartgrondig gebed 
uit te spreken, waarop ik het onmis-
kenbare gevoel kreeg dat mijn hemelse 

Vader mijn geest influisterde dat de 
kerk en het Boek van Mormon werke-
lijk waar zijn. De periode van drie en 
een half jaar waarin ik de kerk opnieuw 
onderzocht, voerde mij tot een oprechte 
overtuiging dat zij waar is.’

Wie net als mijn vriend de tijd neemt 
om nederig in het Boek van Mormon 
te lezen en het te overpeinzen, en zijn 
oor leent aan de zoete vruchten van 
de Geest, zal uiteindelijk het gewenste 
getuigenis ontvangen.

Het Boek van Mormon is een van 
Gods onbetaalbare gaven aan ons. Het 
is zowel zwaard als schild — het werpt 
het woord Gods in de strijd zodat het 
om het hart van de rechtvaardigen kan 
vechten, en het dient als een aartsver-
dediger van de waarheid. Wij hebben 
als heiligen niet alleen het voorrecht 
om het Boek van Mormon te verdedi-
gen, maar hebben ook de kans om er 
de aanval mee in te zetten – om krach-
tig de goddelijke leer eruit te verkondi-
gen en van zijn weergaloze getuigenis 
van Jezus Christus te getuigen.

Ik geef plechtig mijn getuigenis dat 
het Boek van Mormon door de gave 
en macht van God vertaald is. Het is 
Gods overtuigende getuige van de 
goddelijkheid van Jezus Christus, de 
profetische roeping van Joseph Smith, 
en de absolute waarheid van deze 
kerk. Moge het de sluitsteen van ons 
getuigenis worden, zodat er net als van 
de bekeerde Lamanieten ook van ons 
gezegd kan worden dat wij ‘nooit afval-
lig [zijn] geworden’ (Alma 23:6). In de 
naam van Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Emma Smith, in ‘Last Testimony of Sister 

Emma’, Saints’ Herald, 1 oktober 1879, 
289, 290.

 2. Emma Smith, in ‘Last Testimony of Sister 
Emma’, 290.

 3. Zie ‘Het getuigenis van drie getuigen’ en 
‘Het getuigenis van acht getuigen’ in het 
Boek van Mormon.
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lessen en gebeden. Dat ‘amen’ betekent 
dat we gezamenlijk instemmen met wat 
er verteld is.

Door de dingen die we samen doen, 
ontstaat er in onze wijk of gemeente 
een sterk gevoel van eenheid.

Maar wat onze eenheid echt bepaalt, 
versterkt of vernietigt, is wat we doen 
als we niet met andere leden van de 
kerk samen zijn. Zoals we allemaal 
weten is het onvermijdelijk en normaal 
dat we wel eens over elkaar praten.

Afhankelijk van wat we over elkaar 
vertellen, gaan onze woorden ervoor 
zorgen dat onze ‘harten in eenheid 
[zijn] verweven’,2 zoals Alma verkon-
digde aan wie hij in de Wateren van 
Mormon had gedoopt. Of ze doen de 
liefde, het vertrouwen en de welwil-
lendheid die tussen ons dienen te 
bestaan teniet.

Er zijn opmerkingen die eenheid 
subtiel vernietigen zoals: ‘Ja, hij is een 
goede bisschop. O, maar je had hem 
eens moeten zien toen hij nog een 
jongeman was!’

Een opbouwendere versie hiervan 
zou zijn: ‘Onze bisschop is zo goed en 

Als we als groep in de kerk of de 
tempel samenkomen, dienen we onze 
verschillen, zoals ons ras of onze soci-
ale status, politieke voorkeur, academi-
sche en professionele prestaties achter 
ons te laten. We horen ons te richten 
op onze gezamenlijke geestelijke doe-
len. Samen zingen we lofzangen, den-
ken we tijdens het avondmaal na over 
dezelfde verbonden en zeggen samen 
een hoorbaar ‘amen’ na de toespraken, 

Ouderling Joni L. Koch
van de Zeventig

In juni 1994 reed ik gejaagd naar huis 
om de WK-wedstrijd van onze natio-
nale voetbalteam op televisie te bekij-

ken. Kort nadat ik van mijn werk vertrok, 
zag ik in de verte op de stoep een man 
in een rolstoel duidelijk versierd met 
onze Braziliaanse vlag snel voortrollen. 
Ik wist dat ook hij op weg naar huis was 
om de wedstrijd te bekijken!

Toen we elkaar passeerden en 
elkaar aankeken, voelde ik me een 
fractie van een seconde nauw verbon-
den met die man! We gingen ieder een 
andere kant uit, kenden elkaar niet 
en verschilden duidelijk op sociaal 
en lichamelijk vlak, maar door onze 
gedeelde passie voor voetbal en onze 
liefde voor ons land voelden we ons 
op dat moment toch verbonden! Ik heb 
die man nooit meer gezien, maar van-
daag, zoveel decennia later, zie ik nog 
steeds de blik in zijn ogen en voel ik 
nog steeds die sterke binding met hem. 
Dat jaar wonnen we immers zowel die 
wedstrijd als het WK!

De Heer verwacht van ons dat we, 
ondanks onze verschillen, één zijn in 
de kerk! Hij heeft in de Leer en Ver-
bonden gezegd: ‘Wees één; en indien 
u niet één bent, bent u de mijnen niet.’ 1

Niet samen,  
maar toch één
De Heer verwacht van ons dat we, ondanks onze verschillen,  
één zijn in de kerk!
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hij is met de jaren zoveel volwassener 
en wijzer geworden.’

Vaak plakken we iemand een perma-
nent etiket op door zoiets te zeggen als: 
‘Onze ZHV-presidente is een verloren 
zaak; ze is zó koppig!’ We kunnen in 
plaats daarvan beter zeggen: ‘De ZHV-
presidente is de laatste tijd minder mee-
gaand; misschien heeft ze het moeilijk. 
Laten we haar helpen en steunen!’

Broeders en zusters, we hebben het 
recht niet iemand, ook niet iemand 
uit onze kerkelijke kringen, als een 
slecht afgewerkt product af te schilde-
ren! Wat we over onze medemensen 
zeggen, dient daarentegen ons geloof 
in Jezus Christus en zijn verzoening 
te weerspiegelen. Dat we in Hem en 
door Hem altijd ten goede kunnen 
veranderen!

Sommige mensen kritiseren de kerk-
leiders en leden over allerlei onbelang-
rijke zaken en raken zo verdeeld.

Dat gold bijvoorbeeld voor Simonds 
Ryder. Hij was in 1831 lid van de kerk 
geworden. Toen hij een openbaring 
las waarin hij bij naam werd genoemd, 
zag hij tot zijn verbazing dat zijn ach-
ternaam met een i in plaats van met 
een y was gespeld. Dat was voor hem 
reden om vraagtekens bij de profeet te 
zetten. Het leidde er uiteindelijk toe dat 
hij Joseph vervolgde en afvallig werd.3

Waarschijnlijk worden we allemaal 
ook wel eens door onze geestelijke 
leiders terechtgewezen. Dat is een test 
om te zien hoe één we met hen zijn.

Ik herinner me toen ik 11 was, 44 
jaar geleden, dat de kerk waar wij naar-
toe gingen, grondig verbouwd moest 
worden. Vooraleer aan dat project te 
beginnen, was er een bijeenkomst 
waarin de gebieds- en plaatselijke 
leiding besprak hoe de leden aan dat 
werk konden bijdragen. Mijn vader, die 
jarenlang die unit had gepresideerd, 
gaf zijn erg sterke mening dat het werk 

door een aannemer en niet door ama-
teurs diende te gebeuren.

Niet alleen werd er niet naar hem 
geluisterd, hij werd bij die gelegen-
heid ook nog eens zwaar en openlijk 
terechtgewezen. Nu was hij een man 
die de kerk erg was toegedaan en was 
hij een soldaat in de Tweede Wereld-
oorlog in Europa geweest. Hij was 
gewend om weerstand te bieden en 
pal te staan voor zijn geloof! Men vroeg 
zich af hoe hij op deze terechtwijzing 
zou reageren. Zou hij in zijn mening 
volharden en zich tegen de reeds geno-
men beslissing blijven verzetten?

We hadden in onze wijk families 
gezien die verzwakt waren in het 
evangelie en niet meer naar de diensten 
kwamen omdat ze het met hun leiders 
oneens waren. Ik zag zelf ook dat veel 
van mijn vrienden uit het jeugdwerk niet 
getrouw bleven, omdat hun ouders altijd 
op de fouten van kerkleden wezen.

Mijn vader besloot echter één te 
blijven met zijn medeheiligen. Enkele 
dagen later, toen de kerkleden bij-
eenkwamen om bij de verbouwing te 
helpen, spoorde hij onze familie aan 
om met hem naar de kerk te gaan en 
zo goed mogelijk aan het werk bij te 
dragen.

Ik was woedend. Ik had zin hem te 
vragen: ‘Papa, waarom werken we in 
hemelsnaam mee aan de verbouwing 

als u erop tegen was dat de leden die 
zouden doen?’ Maar de blik op zijn 
gezicht weerhield mij daarvan. Ik ver-
koos levend en wel te zijn voor de her-
inwijding. Gelukkig besloot ik dus niets 
te zeggen en gewoon mee te werken!

Mijn vader heeft nooit de gereno-
veerde kerk gezien, omdat hij stierf 
voordat die klaar was. Maar ons gezin, 
nu onder leiding van onze moeder, 
heeft er tot het einde aan gewerkt. 
Daardoor bleven we met hem, met 
onze medeleden, leiders en, het aller-
belangrijkst, met onze Heer verenigd!

Vlak voor zijn ondraaglijke ervaring 
in Gethsémané, toen Jezus tot zijn 
Vader bad voor de apostelen en alle 
heiligen, zei Hij: ‘Opdat zij allen één 
zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en 
Ik in U’.4

Broeders en zusters, ik getuig dat 
we ons volmaakt verenigd met onze 
hemelse Vader en onze Heiland zullen 
voelen, als we besluiten één te zijn met 
de leden en leiders van de kerk, zowel 
wanneer we bijeen zijn en vooral als 
we dat niet zijn. In de naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Leer en Verbonden 38:27.
 2. Mosiah 18:21.
 3. Zie Milton V. Backman Jr., The Heavens 

Resound: A History of the Latter-day Saints 
in Ohio, 1830–1838 (1983), 93–94.

 4. Johannes 17:21.
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‘Ken Hem in al uw wegen, dan zal 
Hij uw paden recht maken.

Wees niet wijs in je eigen ogen’ 
(Spreuken 3:5–7).

Vertrouwen we erop dat zijn 
geboden goed voor ons zijn? Dat zijn 
leiders, die onvolmaakt zijn, ons goed 
leiden? Dat zijn beloften zeker zijn? 
Vertrouwen we erop dat onze hemelse 
Vader en Jezus Christus ons kennen, 
en ons willen helpen? Vertrouwen we 
Hem ook te midden van beproevingen 
en problemen en in moeilijke tijden?

Nu ik terugkijk, heb ik de belang-
rijkste lessen in moeilijke tijden 
geleerd: als jongeman, op zending, 
toen ik aan mijn carrière begon, mijn 
roepingen probeerde groot te maken, 
een groot gezin grootbracht, en pro-
beerde zelfredzaam te worden. Het 
mag duidelijk zijn: moeilijk is goed!

Moeilijk is goed
Als iets moeilijk is, worden we 

sterker, nederiger en krijgen we de kans 
om onszelf te bewijzen. Onze dierbare 
handkarpioniers leerden in uiterste nood 
God kennen. Waarom duurde het twee 
hoofdstukken voor Nephi en zijn broers 
om de koperen platen te bemachtigen, 
en slechts drie verzen om het gezin van 
Ismaël over te halen met hen de wilder-
nis in te trekken? (Zie 1 Nephi 3–4; 
7:3–5.) Het lijkt erop dat de Heer Nephi 
wilde sterken door zijn inspanningen om 
de platen te bemachtigen.

Dat er zich moeilijkheden in ons 
leven voordoen zou geen verrassing 
moeten zijn. Een van de eerste verbon-
den die we met de Heer sluiten is de 
wet van offerande. Als we offers bren-
gen, moeten we bijna altijd iets opge-
ven wat begerenswaardig is. Door wat 
we meemaken, leren we dat we meestal 
maar een kleine prijs hoeven te betalen 
voor de zegeningen die daarop volgen. 
Op aanwijzing van Joseph Smith is er 

Nu ik jarenlang in vele delen van 
de wereld als algemeen autoriteit werk-
zaam ben geweest, verklaar ik met nog 
meer zekerheid dat Hij ons vertrouwt.

Maar mijn vraag voor deze confe-
rentie is: ‘Vertrouwen we Hem?’

Vertrouwen we Hem?
President Thomas S. Monson heeft 

ons vaak aangemoedigd: ‘Vertrouw op 
de Heere met heel je hart, en steun op 
je eigen inzicht niet.

Ouderling Stanley G. Ellis
Emeritus lid van de Zeventig

Voordat ik begin, wil ik namens 
allen die getroffen zijn door de 
verwoesting die de recente orka-

nen en aardbevingen teweegbrachten, 
mijn welgemeende dank uitspreken 
voor alle helpende handen en hun 
leiders. Zij gaven ons hulp en hoop.

In oktober 2006 hield ik mijn eerste 
conferentietoespraak. Ik vond dat ik 
de wereldwijde kerk deze belangrijke 
boodschap moest geven: ‘De Heer 
vertrouwt ons!’

Hij vertrouwt ons echt, in zoveel 
opzichten. Hij heeft ons het evange-
lie van Jezus Christus gegeven en, in 
deze bedeling, de volheid daarvan. Hij 
vertrouwt ons zijn priesterschapsge-
zag toe, met de bijbehorende sleutels 
voor het juiste gebruik ervan. Met die 
bevoegdheid kunnen we zegenen, 
dienen, verordeningen ontvangen en 
verbonden sluiten. Hij vertrouwt ons 
zijn herstelde kerk toe, waaronder 
de heilige tempel. Hij vertrouwt zijn 
dienstknechten de verzegelbevoegd-
heid toe, om op aarde te binden wat 
ook in de hemel gebonden zal zijn! 
Hij vertrouwt ons zelfs toe om aardse 
ouders te zijn, leerkrachten en verzor-
gers van zijn kinderen.

Vertrouwen we Hem? 
Moeilijk is goed
Wat de kwestie ook is, moeilijk kan goed zijn voor hen die met  
geloof voorwaarts gaan en op de Heer en zijn plan vertrouwen.
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vastgelegd dat ‘een godsdienst die geen 
volledige opoffering van zijn aanhan-
gers vergt, nooit voldoende macht heeft 
om hen het geloof te laten ontwikkelen 
dat zij nodig hebben voor het leven en 
het eeuwig heil.’ 1

De leden van de Godheid zijn maar 
al te bekend met moeilijkheden. God 
de Vader heeft zijn eniggeboren Zoon 
opgeofferd om de verzoening en de 
dood aan het kruis te ondergaan. In 
de Schriften staat dat Jezus Christus 
‘gehoorzaamheid [heeft] geleerd uit 
wat Hij heeft geleden’ (Hebreeën 5:8). 
Hij was bereid om de kwelling van de 
verzoening te ondergaan. De Heilige 
Geest moet lankmoedig zijn om ons 
te inspireren, te waarschuwen en te 
leiden, terwijl Hij vaak genegeerd, ver-
keerd uitgelegd of vergeten wordt.

Onderdeel van het plan
Moeilijk is deel van het evangelie-

plan. Een van de doelen van dit leven 
is ons te bewijzen (zie Abraham 3:25). 
Er zijn maar weinig mensen die meer 
onverdiend hebben moeten lijden dan 
het volk van Alma. Zij ontvluchtten de 
goddeloze koning Noach en kwamen 
toen als slaven in de handen van de 
Lamanieten terecht! Door al die beproe-
vingen leerde de Heer hen dat Hij zijn 
volk kastijdt en hun geduld en geloof 
op de proef stelt (zie Mosiah 23:21).

In de verschrikkelijke tijd in de 
gevangenis te Liberty zei de Heer tegen 
Joseph Smith ‘het goed [te] doorstaan’ 
(LV 121:8). Hij beloofde hem dat als 
hij dat zou doen, ‘al deze dingen u 
ondervinding zullen geven en voor uw 
bestwil zullen zijn’ (LV 122:7).

President Thomas S. Monson heeft 
ons aangespoord: ‘Mogen we blijven 
kiezen voor de moeilijkere, maar betere 
keuze, in plaats van de makkelijkere, 
verkeerde.’ 2 En over onze tempels 
heeft hij gezegd dat ‘geen offer te groot 

is, geen prijs te hoog, geen worsteling 
te zwaar om die [tempel]zegeningen te 
ontvangen.’ 3

In de natuur maken moeilijkheden 
deel uit van de kringloop van het leven. 
Het is moeilijk voor een kuikentje om 
uit de harde eierschaal te komen. Maar 
als iemand probeert het te helpen, 
onwikkelt het kuikentje niet de nodige 
kracht om te leven. Hetzelfde geldt voor 
de strijd die een vlinder moet leveren 
om uit de cocon te ontsnappen, waar-
door het de kracht krijgt om te leven.

Door deze voorbeelden kunnen we 
inzien dat moeilijk de constante factor 
is! We krijgen allemaal met moeilijk-
heden te maken. De variabele factor is 
onze reactie op de moeilijkheden.

Sommige mensen in het Boek van 
Mormon kregen op zeker moment 
‘grote vervolgingen’ en ‘veel ellende’ te 
verduren (Helaman 3:34). Hoe reageer-
den ze? ‘Niettemin vastten en baden zij 
dikwijls, en werden steeds sterker in 
hun ootmoed, en steeds onwrikbaarder 
in het geloof in Christus, waardoor hun 
ziel met vreugde en vertroosting werd 
vervuld’ (Helaman 3:35). Een ander 
voorbeeld volgde na jaren van oorlog: 
‘Wegens de buitengewoon lange duur 
van de oorlog tussen de Nephieten en 
de Lamanieten waren velen verhard, 
[…] maar vele anderen waren verzacht 
wegens hun benauwenissen, zodat 
zij zich voor het aangezicht van God 
verootmoedigden’ (Alma 62:41).

We kiezen zelf hoe we op moeilijk-
heden reageren.

Wees voorzichtig met gemakkelijke dingen
Voordat ik deze roeping kreeg, was 

ik werkzaam als financieel adviseur 
in Houston (Texas, VS). Ik werkte 
voornamelijk voor multimiljonairs die 
een eigen bedrijf hadden. De meesten 
van hen hadden door hard werken uit 
het niets een succesvol bedrijf opge-
bouwd. Het droevigste was volgens 
mij dat sommigen van hen zeiden dat 
ze het gemakkelijker voor hun kin-
deren wilden maken. Ze wilden niet 
dat hun kinderen zouden lijden zoals 
zij. Met andere woorden, ze wilden 
hun kinderen juist datgene ontzeg-
gen waardoor zij zo succesrijk waren 
geworden.

Daarentegen kennen we ook een 
gezin dat een hele andere aanpak 
hanteerde. De ouders lieten zich 
inspireren door de ervaring van J.C. 
Penney. Zijn vader had tegen hem 
gezegd dat hij vanaf zijn achtste zelf 
financieel verantwoordelijk zou zijn. 
Zij bedachten hun eigen versie: na 
de middelbare school moesten hun 
kinderen het financieel zelf zien 
te redden, voor studie (universiteit 
of andere opleiding) en voor hun 
financieel onderhoud (echte zelfred-
zaamheid) (zie LV 83:4). Gelukkig 
reageerden de kinderen verstandig. Ze 
hebben allemaal op eigen kracht een 
bachelordiploma gehaald, en sommi-
gen zelfs een mastersgraad. Dat was 
niet makkelijk, maar ze hebben het 
wel gedaan. Ze hebben dat met hard 
werken en geloof tot stand gebracht.
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Geloof om Hem te vertrouwen
De vraag ‘Vertrouwen we Hem?’ kan 

beter als volgt gesteld worden: ‘Heb-
ben we voldoende geloof om Hem te 
vertrouwen?’

Hebben we het geloof om op zijn 
beloften over tiende te vertrouwen? Dat 
we met negentig procent en de hulp 
van de Heer beter af zijn dan met hon-
derd procent op eigen kracht ?

Hebben we voldoende geloof om 
erop te vertrouwen dat Hij ons in 
onze beproevingen zal verzorgen (zie 
Mosiah 24:14), dat Hij zal strijden tegen 
wie ons bestrijden (zie Jesaja 49:25; 
2 Nephi 6:17) en dat Hij onze beproe-
vingen voor ons welzijn zal heiligen? 
(Zie 2 Nephi 2:2.)

Oefenen we voldoende geloof om zijn 
geboden te onderhouden, zodat Hij ons 
zowel stoffelijk als geestelijk kan zege-
nen? En blijven we tot het einde trouw, 
zodat Hij ons in zijn tegenwoordigheid 
kan verwelkomen? (Zie Mosiah 2:41.)

Broeders en zusters, we kunnen het 
geloof hebben om Hem te vertrouwen! 
Hij heeft het beste met ons voor (zie 
Mozes 1:39). Hij verhoort onze gebe-
den (zie LV 112:10). Hij houdt Zich aan 
zijn beloften (zie LV 1:38). Hij heeft de 
macht om zijn beloften te vervullen (zie 
Alma 37:16). Hij weet alles! En wat nog 
belangrijker is: Hij weet wat het beste is 
(zie Jesaja 55:8–9).

Een gevaarlijke wereld
We leven in een moeilijke wereld. 

Er is veel goddeloosheid, corrup-
tie in elk land, terrorisme op veilig 
gewaande plekken, economische crises, 
werkloosheid, ziekte, natuurrampen, 

burgeroorlogen, dictators enzovoort. 
Wat moeten wij doen? Vluchten of vech-
ten? Wat is juist? Beide keuzes kunnen 
gevaarlijk zijn. Het was gevaarlijk voor 
George Washington en zijn legers om te 
vechten, maar ook voor onze pioniers 
om te vluchten. Het was gevaarlijk voor 
Nelson Mandela om voor de vrijheid te 
strijden. Er wordt weleens gezegd dat 
het enige wat nodig is om het kwaad te 
laten triomferen, is dat goede mensen 
niets doen.4

Wees niet bang!
Wat we ook doen, we mogen niet uit 

angst beslissen of handelen. ‘God heeft 
ons niet gegeven een geest van vrees-
achtigheid’ (2 Timoteüs 1:7). (Beseft u 
dat ‘niet bang zijn’ vaak in de Schriften 
voorkomt?) De Heer heeft me geleerd 
dat ontmoediging en angst hulpmiddelen 
van de tegenstander zijn. Het antwoord 
van de Heer op moeilijke tijden is om 
met geloof voorwaarts te blijven gaan.

Wat is moeilijk?
Wat voor de een moeilijk is, is dat 

voor een ander niet. Sommige men-
sen vinden het misschien moeilijk om 
tiende te betalen. Kerkleiders vinden 
het soms moeilijk om van de armen te 
verwachten dat zij tiende betalen. Het 
is voor sommigen van ons moeilijk 
om met geloof voorwaarts te gaan en 
te trouwen of kinderen te krijgen. Er 
zijn mensen die het moeilijk vinden 
om ‘tevreden te zijn met de dingen die 
de Heer [hun] heeft toebedeeld’ (Alma 
29:3). Het kan moeilijk zijn om tevreden 
te zijn met onze huidige roeping (zie 
Alma 29:6). Kerkelijke discipline lijkt 
soms heel moeilijk, maar voor sommi-
gen is het een begin van ware bekering.

Wat de kwestie ook is, moeilijk 
kan goed zijn voor hen die met geloof 
voorwaarts gaan en op de Heer en zijn 
plan vertrouwen.

Mijn getuigenis
Broeders en zusters, ik getuig dat 

deze leiders die hier achter mij zitten, 
door God zijn geroepen. Zij hebben 
het verlangen om de Heer goed te 
dienen en het evangelie in ons hart te 
griffen. Ik heb hen lief en steun hen.

Ik heb mijn Heiland, Jezus Christus, 
lief. Het verwondert me dat Hij de 
Vader en ons voldoende liefhad om 
onze Heiland en Verlosser te worden. 
Daardoor moest Hij zoveel lijden dat 
het Hem ‘van pijn deed sidderen en uit 
iedere porie bloeden, en naar lichaam 
en geest deed lijden’ (LV 19:18). Maar 
ondanks dat verschrikkelijke vooruit-
zicht zag Hij de noodzaak ervan in en 
zei Hij tegen de Vader: ‘Laat niet Mijn 
wil, maar de Uwe geschieden’ (Lukas 
22:42). Ik verheug me in de woorden 
van de engel: ‘Hij is hier niet, want Hij 
is opgewekt’ (Mattheüs 28:6).

Zijn voorbeeld is waarlijk ‘de Weg, 
de Waarheid en het Leven’ ( Johannes 
14:6). Alleen als wij dat voorbeeld vol-
gen, kunnen we ‘vrede in deze wereld 
en het eeuwige leven in de toeko-
mende wereld’ (LV 59:23) ontvangen. 
Doordat ik zijn voorbeeld volg en zijn 
leringen toepas, weet ik zonder twijfel 
dat elk van zijn‘grootste en kostbare 
beloften’ (2 Petrus 1:4) waar is.

Het is mijn grootste verlangen om 
net als Mormon een waar discipel van 
Jezus Christus te zijn (zie 3 Nephi 5:13) 
en Hem op een dag te horen zeggen: 
‘Goed gedaan, goede en trouwe slaaf’ 
(Mattheüs 25:21). In de naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼
NOTEN
 1. Lectures on Faith (1985), 69.
 2. Thomas S. Monson,  ‘ Keuzes ’ , Liahona,  

mei 2016, 86.
 3. Thomas S. Monson, ‘De heilige tempel:   

een baken voor de wereld’, Liahona,  
mei 2011, 92.

 4. Zie John Stuart Mill, Inaugural Address: 
Delivered to the University of St. Andrews, 
Feb. 1, 1867 (1867), 36.
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dankzij Gods barmhartigheid en liefde, 
en met de hulp van talloze leiders en 
leden kwamen we zonder kleerscheu-
ren door de eerste moeilijke jaren heen.

Miljoenen mensen die lid van de 
kerk zijn geworden en vele anderen 
die zich wekelijks bekeren en zich 
laten dopen, hebben een getuigenis 
van het eerste visioen ontvangen. De 
Heilige Geest kan hier vaak opnieuw 
tot ieder van ons van getuigen als wij 
ernaar streven volgens de eenvoudige 
waarheden van het evangelie van Jezus 
Christus te leven.

Door het eerste visioen en de pro-
feet Joseph Smith hebben we bijko-
mende kennis en waarheid ontvangen 
die cruciaal zijn voor ons geluk in dit 
leven en onze verhoging in de tegen-
woordigheid van God. Ik bespreek drie 
waarheden die we hebben ontvangen 
doordat een jongeman in oprecht 
gebed neerknielde; waarheden waar-
naar wij moeten handelen.

God roept profeten om ons te leiden
Een belangrijke waarheid die we van 

het eerste visioen en de profeet Joseph 
Smith leren, is dat God profeten3, 
zieners en openbaarders roept om ons 
te onderrichten, leiden, waarschuwen 
en besturen.4 Deze mannen zijn Gods 
woordvoerders op aarde.5 Zij hebben 
het gezag om in de naam van de Heer 
te spreken en te handelen.6 Als wij hun 
raad nauwkeurig opvolgen, worden we 
beschermd en ontvangen we kostbare 
zegeningen op onze levensreis.

Toen ik als jonge, alleenstaande 
teruggekeerde zendeling aan de 
Brigham Young University studeerde, 
woonde ik de priesterschapsbijeen-
komst van de algemene conferentie in 
de Tabernakel op Temple Square bij. 
President Ezra Taft Benson, die toen 
de president van de kerk was, spoorde 
iedere teruggekeerde zendeling aan het 

en Jezus Christus had gezien. De zen-
delingen zeiden dat de ware kerk van 
Jezus Christus dankzij dat visioen weer 
op aarde te vinden was.2

De zendelingen vertelden ons ook 
over Gods plan van geluk en beant-
woordden onze vragen over godsdienst. 
Ze leerden ons dat gezinnen na dit leven 
voor eeuwig samen kunnen zijn, met 
een vader, moeder, zonen en dochters.

Ons hele gezin liet zich dopen. 
Oude gewoonten veranderen, tradities 
opgeven en actief in de kerk worden, 
ging niet zonder slag of stoot. Maar 

Ouderling Adilson de Paula Parrella
van de Zeventig

Toen ik ongeveer 7 jaar was, vroeg 
ik mijn moeder: ‘Als wij dood zijn 
en naar de hemel gaan, ben je 

dan nog steeds mijn moeder?’ Zij had 
die vraag niet verwacht. Ze antwoordde 
echter naar haar beste vermogen en 
zei: ‘Nee, in de hemel zijn we allemaal 
broers en zussen. Ik zal je moeder niet 
zijn.’ Dat was niet het antwoord waarop 
ik had gehoopt.

Enige tijd na dat gesprekje kwamen 
er twee jonge mannen bij de poort van 
ons huis. Het mag een wonder heten 
dat mijn vader ze binnenliet. Ze zeiden 
dat ze zendelingen van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laat-
ste Dagen waren.

Deze elders, zoals we hen noem-
den, begonnen ons gezin te onderwij-
zen. Ik herinner me nog goed dat we 
altijd blij en opgewonden waren als ze 
op bezoek kwamen. Ze vertelden ons 
dat een jongeman naar een bos was 
gegaan om aan God te vragen welke 
kerk waar was, en dat hij God en Jezus 
Christus had gezien.1 De elders lieten 
ons een afbeelding van dat visioen 
zien, en toen ik ernaar keek, wist ik dat 
Joseph Smith werkelijk God de Vader 

Cruciale waarheden – 
wij moeten handelen
Door het eerste visioen en de profeet Joseph Smith hebben we  
kennis en waarheid ontvangen die cruciaal zijn voor ons geluk in  
dit leven en voor onze verhoging.
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huwelijk serieus te nemen en de hoog-
ste prioriteit te geven.7 Na de bijeen-
komst wist ik dat ik mij moest bekeren 
en de raad van de profeet opvolgen.

Ik besloot terug naar mijn vader-
land, Brazilië, te gaan om een vrouw te 
vinden. Voordat ik naar Brazilië vertrok 
voor een stage van twee maanden, 
belde ik mijn moeder en enkele vrien-
den op. Ik maakte een lijstje met de 
namen van ongeveer tien jonge vrou-
wen, allemaal potentiële echtgenotes.

Na veel overpeinzing en gebed 
maakte ik in Brazilië afspraakjes met 
een van de jongedames van de lijst. 
We verloofden ons en prikten een 
trouwdatum. Voor studenten uit Provo 
(Utah), is de snelheid waarmee we ons 
verloofden niet uitzonderlijk, maar naar 
Braziliaanse normen gingen we snel.

Een paar maanden later trouwde 
ik met Elaine. Zij is de liefde van mijn 
leven en een grote zegening.

Ik zeg niet dat iedereen zo’n lijstje 
moet maken, maar ik zeg wel, mis-
schien zelfs met nadruk, dat we altijd in 
actie moeten komen als onze levende 
profeten spreken.

President Thomas S. Monson is nu 
de profeet van God, en we zullen wor-
den gezegend als we zijn raad nauwge-
zet volgen.

Kennis van de ware aard van God
Dankzij het eerste visioen en de 

profeet Joseph Smith komen we ook 
meer over de ware aard van God te 
weten. Denk u eens in wat een zegen 
het is te weten dat God een lichaam 
van vlees en beenderen heeft dat 
even tastbaar is als het onze.8 Dat we 
een God kunnen aanbidden die echt 
bestaat, die we kunnen begrijpen en 
die Zichzelf en zijn Zoon heeft getoond 
en geopenbaard aan zijn profeten, 
zowel de profeten vanouds als de 
hedendaagse profeten.9 Hij is een God 

die onze gebeden hoort en verhoort; 10 
een God die vanuit de hemel naar ons 
kijkt 11 en voortdurend met ons gees-
telijk en stoffelijk welzijn begaan is; 
een God die ons keuzevrijheid geeft 
zodat wij zelf zonder dwang kunnen 
beslissen of we Hem volgen en zijn 
geboden onderhouden; 12 een God die 
ons zegeningen geeft en toelaat dat wij 
beproevingen doorstaan zodat we kun-
nen groeien en meer zoals Hij worden.

Hij is een liefhebbende God en Hij 
heeft in een plan voorzien waardoor 
we in dit leven en in de eeuwigheid 
gelukkig kunnen zijn.

Jezus Christus is onze Heiland
Door het eerste visioen en de pro-

feet Joseph Smith komen we meer te 
weten over het werkelijke bestaan en 
de heilige zending van de Heer Jezus 
Christus, die de hoeksteen van onze 
godsdienst is.

Omdat de dood in de wereld is 
gekomen, zal ieder van ons ooit ster-
ven. Dat staat vast. Als gevolg van onze 
dood zouden we ons lichaam voor-
goed verliezen, we zouden niet in staat 
zijn het terug te krijgen. Bovendien 
zouden we niet in de tegenwoordig-
heid van onze hemelse Vader kunnen 
terugkeren, omdat ieder van ons tijdens 
zijn levensreis zondigt.

Kunt u zich voorstellen dat u nooit 
meer in de tegenwoordigheid van God 
zou kunnen komen en dat u nooit 
meer een lichaam zou kunnen hebben?

Er was behoefte aan een Heiland en 
Verlosser om ons van dood en zonde 
te bevrijden. Onder leiding van onze 

hemelse Vader is Jezus Christus naar de 
aarde gekomen, heeft Hij geleden en is 
Hij aan het kruis gestorven. Hij is her-
rezen zodat ook wij kunnen herrijzen 
en ooit naar de tegenwoordigheid van 
God kunnen terugkeren, als wij ons 
oprecht bekeren en heilige verbonden 
sluiten en nakomen.

Jakob zei: ‘O hoe groot is de goed-
heid van onze God, die een weg bereidt 
voor onze ontkoming aan de greep 
van dat verschrikkelijke monster; ja, dat 
monster, de dood en de hel, waarmee 
ik de dood van het lichaam, en ook de 
dood van de geest aanduid.’ 13

Jezus is de beloofde Messias, de 
Wetgever, de Heilige Israëls, onze Heer, 
onze Heiland, onze Verlosser, onze 
Koning, ons Alles.

Mogen wij blijven handelen naar deze 
cruciale waarheden en kennis, in gehoor-
zaamheid aan God en zijn geliefde Zoon. 
In de naam van Jezus Christus. Amen. ◼
NOTEN
 1. Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:17–18.
 2. Zie Leer en Verbonden 1:30.
 3. Zie Amos 3:7.
 4. Zie bijvoorbeeld voor onderrichten: Mattheüs 

28:20; 2 Nephi 9:48; leiden: Leringen van 
kerkpresidenten:  Gordon B . Hinckley (2016), 
270; waarschuwen: Ezechiël 3:17; besturen: 
Leer en Verbonden 124:45.

 5. Zie 2 Nephi 3:18.
 6. Zie Ezechiël 3:4; Lukas 1:70; Handelingen 

3:21; Leer en Verbonden 1:38.
 7. Ezra Taft Benson, ‘Aan de alleenstaande 

broeders van de kerk’, De Ster, juli 1988, 
47–48.

 8. Zie Leer en Verbonden 130:22.
 9. Zie Leer en Verbonden 110:2–3.
 10. Zie Mosiah 9:18.
 11. Zie Leer en Verbonden 1:1.
 12. Zie 2 Nephi 2:27; Helaman 14:30;  

Leer en Verbonden 58:28.
 13. 2 Nephi 9:10.
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deze tijd. En tenzij we geestelijk waak-
zaam zijn en ons fundament op onze 
Verlosser bouwen (zie Helaman 5:12), 
kan Satan ons met zijn ketenen binden 
en ons op de verboden paden leiden 
waarover in het Boek van Mormon 
wordt gesproken (zie 1 Nephi 8:28).

De apostel Paulus gaf in zijn tijd een 
waarschuwing die ook nu geldt: ‘Want 
dit weet ik: […] uit uw eigen midden 
[zullen] mannen opstaan die de waar-
heid verdraaien om de discipelen weg 
te trekken achter zich aan’ (Handelin-
gen 20:29–30).

Zijn waarschuwing en die van onze 
apostelen en profeten sporen ons aan 
om onszelf naar ons beste vermogen 
geestelijk tegen tegenstand en misleiding 
te wapenen. Als ik wijken en ringen van 
de kerk bezoek, word ik opgebouwd 
door wat ik zie, hoor en voel, omdat de 
heiligen de leringen van de Heiland en 
zijn dienstknechten trouw toepassen.

De verbeterde sabbatheiliging is 
slechts één voorbeeld van het feit dat 
de leden zich geestelijk wapenen door 
aan profetische raad gehoor te geven. 
Ze sterken zich ook door hun voorou-
ders door middel van tempelverorde-
ningen bijeen te brengen. Dat blijkt uit 
de toename in tempelwerk en familie-
geschiedenis. Onze geestelijke wortels 
worden sterker als oprecht persoonlijk 
en gezinsgebed verdedigingsbastions 
van onze geloofsbeleving worden, als 
we ons dagelijks bekeren, het gezel-
schap van de Heilige Geest nastreven, 
van onze Heiland en zijn eigenschap-
pen leren, en ernaar streven om zoals 
Hij te worden (zie 3 Nephi 27:27).

Onze Heiland, Jezus Christus, is het 
Licht van de wereld. Hij nodigt ons uit 
om Hem te volgen. We moeten altijd op 
Hem vertrouwen; vooral als de storm 
van twijfel en onzekerheid ons tijdens 
een donkere nacht overrompelt. Als de 
uitgestrekte vingers ‘aan de overkant 

Er is in deze tijd veel verkeerde infor-
matie over ons geloof in omloop. Als we 
onze geestelijke wortels niet bescher-
men en voeden, geven we hun die ons 
geloof in Christus en in zijn herstelde 
kerk willen vernietigen, vrij spel om 
eraan te knagen. In de tijd van het Boek 
van Mormon was Zeëzrom erop uit om 
het geloof van anderen te vernietigen.

Zijn woorden en daden waren ‘een 
valstrik […] van de tegenstander, die 
hij [legde] om [het] volk te vangen, [het] 
aan hem te onderwerpen, [en het] met 
zijn ketenen te omsluiten’ (Alma 12:6). 
Diezelfde valstrikken bestaan ook in 

Ouderling Ian S. Ardern
van de Zeventig

Op een ochtend zag ik een 
hongerige, goed gecamou-
fleerde rups in een mooie 

rozenstruik zitten. Er ontbraken enkele 
blaadjes aan de stengels. Het werd me 
meteen duidelijk dat de rups zich met 
haar gretige kaken een weg door de 
malse blaadjes geknaagd had. Ik moest 
denken aan mensen die op deze rups 
lijken. We vinden ze overal, maar ze 
zijn soms zo goed vermomd dat we ze 
in ons leven toelaten. En voor we het 
beseffen, hebben ze onze geestelijke 
wortels en die van onze familieleden 
en vrienden weggeknaagd.

Zoek in de beste boeken
Als we de beste boeken bestuderen, beschermen we ons tegen de  
gretige kaken van hen die aan onze geestelijke wortels willen knagen.
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van de rivier met water [waar] een groot 
en ruim gebouw [staat]’ (1 Nephi 8:26) 
naar u wijzen en u bespotten, verne-
deren en lokken, keer u dan meteen 
af, zodat u niet door sluwe middelen 
overreed wordt om van de waarheid en 
haar zegeningen af te dwalen.

Maar dat is niet voldoende in deze 
tijd waarin we met verdorven woorden, 
teksten en beelden te maken heb-
ben. Ouderling Robert D. Hales heeft 
gezegd: ‘Als je je niet volledig aan het 
evangelie toewijdt – met je hele “hart, 
macht, verstand en kracht” – kun je niet 
genoeg geestelijk licht ontsteken om de 
duisternis te verdringen.’ (‘Uit de duis-
ternis in zijn prachtige licht’, Liahona, 
juli 2002, 78.) Als we het verlangen 
hebben om Christus, het Licht van de 
wereld (zie Johannes 8:12), te volgen, 
dan moeten we zijn leringen toepassen. 
We worden geestelijk gesterkt, bewa-
pend en beschermd als we naar het 
woord van God handelen.

Hoe groter het licht in ons leven, 
hoe minder duisternis. Maar zelfs bij 
een overvloed aan licht krijgen we met 
mensen en opmerkingen te maken 
die onze opvattingen verkeerd voor-
stellen en ons geloof beproeven. De 
apostel Jakobus heeft geschreven: ‘De 

beproeving van [ons] geloof [brengt] 
volharding teweeg’ ( Jakobus 1:3). 
En ouderling Neal A. Maxwell heeft 
gezegd: ‘Een geduldig discipel […] is 
niet verrast of uit zijn doen als de kerk 
in een verkeerd daglicht wordt gesteld.’ 
(‘Patience’ [devotional aan de Brigham 
Young University, 27 november 1979], 
speeches.byu.edu.)

Soms hebben we vragen over de 
geschiedenis en leer van de kerk. We 
moeten voorzichtig overwegen waar 
we antwoorden zoeken. Het heeft geen 
zin om de mening van slecht ingelichte 
of ontgoochelde mensen te bestude-
ren. De apostel Jakobus heeft ons de 
beste raad gegeven: ‘Als iemand van u 
in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan 
vragen aan God’ ( Jakobus 1:5).

Voor we God benaderen, moeten 
we de kwestie zorgvuldig bestuderen, 
want er is ons opgedragen ‘uit de beste 
boeken’ woorden van wijsheid te put-
ten; ‘zoek kennis, ja, door studie en 
ook door geloof’ (LV 88:118). Er bestaat 
een overvloed aan zulke boeken van 
goddelijk geïnspireerde kerkleiders 
en erkende, betrouwbare geleerden 
in de kerkgeschiedenis en kerkleer. 
Niets gaat echter de grootsheid van het 
geopenbaarde woord van God in de 

gecanoniseerde Schriftuur te boven. 
Uit die pagina’s vol geestelijke inzich-
ten leren we waarheid door de Heilige 
Geest en ontvangen zo meer licht.

President Thomas S. Monson heeft 
ons opgeroepen ‘om het Boek van 
Mormon dagelijks onder gebed te 
bestuderen en te overdenken’. (‘De 
kracht van het Boek van Mormon’, 
Liahona, mei 2017, 87.)

Toen ik een aantal jaar geleden 
president van het zendingsgebied 
Suva (Fiji) was, hadden enkele zende-
lingen een ervaring die de kracht tot 
bekering van het Boek van Mormon 
bevestigde. Op een warme, klamme 
dag kwamen twee zendelingen aan bij 
een huis in Labasa.

Ze klopten aan. Een verweerde 
man deed open en luisterde naar de 
zendelingen die van het Boek van 
Mormon getuigden. Ze gaven hem 
een exemplaar en vroegen hem erin te 
lezen en te bidden zodat hij ook een 
getuigenis zou krijgen. Hij antwoordde 
kort: ‘Morgen ga ik vissen. Ik zal er op 
zee in lezen. Als ik terug ben, kunt u 
me bezoeken.’

De zendelingen werden overge-
plaatst en enkele weken later bezoch-
ten twee nieuwe zendelingen de visser. 
Hij had het boek ondertussen uitge-
lezen, wist dat het waar was en wilde 
graag meer weten.

De man was bekeerd door de 
Heilige Geest die op elke pagina van 
het Boek van Mormon getuigde van de 
waarheid van de waardevolle woorden 
die lang geleden opgetekend en voor 
onze tijd bewaard waren. Ook wij kun-
nen die zegening ontvangen.

Ons thuis is de ideale plek waar we 
de Schriften en de woorden van de 
profeten als gezin kunnen bestuderen, 
over onze inzichten kunnen vertellen 
en het materiaal op LDS.org kunnen 
bekijken. Op die site staat veel over 
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Een aantal jaar geleden zat onze 
oudste kleinzoon, Jose, die toen 4 was, 
met mijn vrouw te spelen. Ze lachten en 
hadden veel plezier. Toen vroeg onze 
kleinzoon plots: ‘Oma, hou je van mij?’

Ze antwoordde: ‘Ja, Jose, ik hou 
van je.’

Daarop stelde hij een tweede vraag: 
‘Hoe weet je dat je van mij houdt?’

Ze legde haar gevoelens uit en 
vertelde hem wat ze allemaal voor hem 
gedaan had en waartoe ze bereid was.

Ouderling Jose L. Alonso
van de Zeventig

De Heiland gaf zijn discipelen 
tijdens het laatste avondmaal een 
nieuw gebod. Hij zei:

‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk 
dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad 
heb, moet u ook elkaar liefhebben.

‘Hierdoor zullen allen inzien dat u 
Mijn discipelen bent: als u liefde onder 
elkaar hebt.’ 1

De Heiland droeg zijn discipelen 
op om meer te doen en zijn grote, 
goddelijke voorbeeld te volgen. De 
belangrijkste woorden in dit gebod, 
deze uitnodiging, zijn ‘zoals Ik u liefge-
had heb’.

Liefde is handelen; liefde is dienen
‘Liefde is een innig gevoel van 

toewijding, zorg en toegenegenheid. 
Het grootste voorbeeld van Gods 
liefde voor zijn kinderen is de onein-
dige verzoening van Jezus Christus.’ 2 
Johannes heeft geschreven: ‘Want zo 
lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft.’ 3 ‘Liefde voor God en voor de 
medemens is een kenmerk van de 
discipelen van Jezus Christus.’ 4

Heb elkaar lief, zoals  
Hij ons liefgehad heeft
We kunnen genezing en kracht ontvangen om onze eigen moeilijkheden 
te overwinnen als we elkaar met echte liefde dienen en vergeven.

evangeliethema’s zoals de verschil-
lende versies van het eerste visioen. 
Als we de beste boeken bestuderen, 
beschermen we ons tegen de gretige 
kaken van hen die aan onze geeste-
lijke wortels willen knagen.

Zelfs als we bidden, studeren en 
overdenken, kunnen we nog steeds 
met onbeantwoorde vragen zitten. 
Maar we mogen niet toestaan dat 
dat ons flakkerende vlammetje van 
geloof dooft. Zulke vragen sporen 
ons aan om ons geloof op te bou-
wen. Ze mogen onze tijdelijke twijfels 
niet voeden. Niet op alle vragen een 
antwoord hebben is de essentie van 
godsdienst, want dat is een van de 
doeleinden van geloof. Ouderling 
Jeffrey R. Holland heeft daarover 
gezegd: ‘Als die tijd komt en pro-
blemen zich voordoen waarvan de 
oplossing niet onmiddellijk in zicht 
is, houd dan vast aan wat je al weet 
en wees sterk totdat er meer kennis 
komt.’ (‘Ik geloof , Heere’, Liahona, 
mei 2013, 94.)

We zien zoveel gelukkige mensen 
om ons heen die sterk zijn omdat ze 
hun geestelijke wortels voortdurend 
voeden. Hun geloof en gehoor-
zaamheid versterken hun hoop in 
hun Heiland, en daaruit vloeit veel 
vreugde voort. Ze beweren niet dat 
ze alles weten, maar ze hebben de 
prijs betaald om voldoende kennis 
te krijgen en gemoedsrust te hebben. 
Ondertussen zoeken ze geduldig 
verder. Hun geloof in Christus wordt 
steeds onwrikbaarder. Ze zijn sterke 
medeburgers van de heiligen.

Laten we de gretige kaken van 
gecamoufleerde rupsen nu en voor 
altijd uit ons leven weren, zodat we 
‘onwrikbaar [zijn] in het geloof aan-
gaande Christus, zelfs tot het einde’ 
(Alma 27:27). In de naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼
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Mijn vrouw stelde Jose wat later 
dezelfde vragen, waaronder de indrin-
gende vraag: ‘Hoe weet jij dat je van 
mij houdt?’

Zijn onschuldige, oprechte ant-
woord luidde: ‘Ik hou van je omdat ik 
dat in mijn hart voel.’ De lieve manier 
waarop Jose zijn grootmoeder bejegent, 
toont aan dat liefde een combinatie van 
daden en diepgaande gevoelens is.

Koning Benjamin heeft gezegd: 
‘Zie, ik vertel u deze dingen opdat 
u wijsheid zult leren; opdat u zult 
leren dat wanneer u in dienst van uw 
medemensen bent, u louter in dienst 
van uw God bent.’ 5

Iemand een sms-berichtje met een 
leuke emoji of een mooie foto met de 
boodschap ‘Ik hou van je’ sturen is in 
deze wereld vol lijden goed en belang-
rijk. Maar velen onder ons moeten hun 
mobiel apparaat neerleggen en ande-
ren die hun hulp hoognodig hebben 
praktische hulp bieden. Liefde zonder 
dienstbetoon is als geloof zonder wer-
ken: het is dood.

Liefde is vergeven
Naastenliefde, de reine liefde van 

Christus,6 motiveert ons niet alleen om te 
handelen en te dienen. Ze geeft ons ook 
de kracht om, ongeacht de situatie, te 
vergeven. Ik wil u iets vertellen dat grote 
indruk op mij heeft gemaakt. Ted en 
Sharon, de ouders van Cooper, die hier 
aanwezig zijn, hebben me toestemming 
gegeven om u te vertellen wat ze meer 
dan negen jaar geleden meegemaakt 
hebben. Ik vertel u het verhaal vanuit het 
perspectief van Coopers vader, Ted:

‘Het was 21 augustus 2008, de eerste 
schooldag. Coopers drie oudere broers, 
Ivan, Garrett en Logan, stonden bij de 
bushalte op de bus te wachten. De 
4-jarige Cooper was met de fiets; mijn 
vrouw, Sharon, ging te voet.

Mijn vrouw stond aan de overkant 
van de straat en gaf Cooper een teken 
dat hij over moest steken. Op dat 
moment sloeg een auto heel langzaam 
linksaf en reed Cooper aan.

Een buur belde me op en meldde 
me dat Cooper aangereden was. 

Ik reed in allerijl naar de bushalte. 
Cooper lag op het gras en had moeite 
met ademen. Hij had geen zichtbare 
verwondingen.

Ik knielde naast hem neer en zei 
bemoedigende dingen, zoals “Het 
komt allemaal goed. Hou vol.” Op dat 
moment verscheen mijn groepsleider 
hogepriesters, Nathan, met zijn vrouw. 
Ze stelde voor om Cooper een zegen 
te geven. We legden onze handen op 
zijn hoofd. Ik kan me de woorden van 
de zegen niet meer herinneren, maar 
ik weet nog wel dat ik anderen om ons 
heen voelde. Op dat ogenblik wist ik 
dat Cooper het niet zou halen.

Cooper werd per helikopter naar 
het ziekenhuis gebracht, maar haalde 
het inderdaad niet. Ik voelde dat mijn 
hemelse Vader me liet weten dat zijn 
aardse rentmeesterschap voorbij was. 
Hij zou nu voor Cooper zorgen.

Het werd ons toegestaan in het 
ziekenhuis wat tijd met Cooper door 
te brengen. Het personeel maakte zijn 
lichaam gereed, zodat we hem konden 
vasthouden en afscheid konden nemen. 
We kregen zoveel tijd als we wilden.

Op weg naar huis keken mijn 
treurende vrouw en ik elkaar aan. We 
begonnen over de jonge bestuurder 
van de auto te praten. We kenden hem 
niet, hoewel hij om de hoek woonde 
en lid van onze wijk was.

De daaropvolgende dag was erg 
moeilijk. We waren overmand door 
verdriet. Ik ging op mijn knieën en bad 
oprechter dan ik ooit had gedaan. Ik 
vroeg mijn hemelse Vader in de naam 
van mijn Heiland om de ondraaglijke 
pijn weg te nemen. En dat deed Hij.

Later die dag bood een van de 
raadgevers in het ringpresidium ons 
de kans om bij hem thuis met de jonge 
bestuurder en zijn ouders te spreken. 
Sharon en ik wachtten geduldig op de 
jongen en zijn ouders. De deur ging 
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open en we zagen hen voor het eerst. 
Mijn bisschop fluisterde: “Ga naar hem 
toe.” Sharon en ik omhelsden hem 
stevig. We leken wel een eeuwigheid 
samen te huilen. We zeiden dat we 
wisten dat het een ongeluk was.

Sharon en ik staan er versteld van 
dat we ons zo voelden, en nog steeds 
voelen. Dankzij Gods genade waren 

we in staat het goede, logische en 
enige pad te bewandelen: die fijne 
jongeman liefhebben.

We zijn door de jaren heen goed 
met hem en zijn ouders bevriend 
geraakt. We mochten deelhebben aan 
de grote mijlpalen in zijn leven. We ver-
gezelden hem zelfs toen hij vóór zijn 
zending zijn begiftiging ontving.’ 7

Broeders en zusters, Ted weet zonder 
enige twijfel dat onze hemelse Vader 
ons liefheeft. Hij weet dat vergeving 
schenken, en zo zijn lasten afwerpen, 
even fijn is als vergeving ontvangen. Als 
we ons grote Voorbeeld volgen, krijgen 
we dat fijne gevoel. Alma zegt in het 
Boek van Mormon over de Heiland: ‘En 
Hij zal uitgaan en pijnen en benauwin-
gen en allerlei verzoekingen doorstaan; 
en wel opdat het woord wordt vervuld 
dat zegt dat Hij de pijnen en ziekten van 
zijn volk op Zich zal nemen.’ 8

Broeders en zusters, dit is een 
prachtig verhaal van echte liefde en 
vergeving. Ook wij kunnen vreugde en 
geluk vinden door anderen te dienen 
en te vergeven. Georgy, een van onze 
andere kleinkinderen, zegt vaak: ‘Wat 
voor familie zijn we?’ En dan antwoordt 
hij: ‘Een gelukkige familie!’

President Thomas S. Monson heeft 
ons deze raad gegeven: ‘Laten we ons 
leven onder de loep nemen en ons 
voornemen om het voorbeeld van de 
Heiland te volgen door vriendelijk en 
liefdevol te zijn.’ 9

Ik weet dat onze hemelse Vader en 
zijn Zoon, Jezus Christus, ons liefheb-
ben. Ze willen ons helpen om elkaar 
lief te hebben zoals Zij ons liefgehad 
hebben, en daarnaar te handelen. En ik 
weet dat we genezing en kracht kunnen 
ontvangen om onze eigen moeilijkheden 
te overwinnen als we elkaar met echte 
liefde dienen en vergeven. Dat zeg ik in 
de naam van Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Johannes 13:34–35.
 2. ‘Love’, Gospel Topics, topics.lds.org.
 3. Johannes 3:16.
 4. ‘Love’, Gospel Topics, topics.lds.org.
 5. Mosiah 2:17.
 6. Zie Moroni 7:47.
 7. Aangepast overgenomen uit een ongepubli-

ceerd manuscript van Ted Mardesich.
 8. Alma 7:11.
 9. Thomas S. Monson, ‘Vriendelijkheid en 

naastenliefde’, Liahona, mei 2017, 67.
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overweldigen; […] en de Here God zal 
de machten van duisternis voor u uit 
verjagen, en de hemelen doen schud-
den voor uw welzijn.’ 2

Later werden alle leden van het Eer-
ste Presidium en het Quorum der Twaalf 
Apostelen ook als profeten, zieners en 
openbaarders gesteund en geordend.3

Nu wij op aanwijzing van president 
Thomas S. Monson, bijeenkomen, ver-
wachten wij dat we ‘de wil van de Heer, 
[…] de zin van de Heer […], het woord 
van de Heer […], en de macht van 
God tot behoudenis’ zullen horen.4 Wij 
vertrouwen op zijn belofte: ‘Hetzij door 
mijn eigen stem, hetzij door de stem van 
mijn dienstknechten, dat is hetzelfde.’ 5

In de beroering en verwarring van 
onze hedendaagse wereld is het voor 
onze geestelijke groei en volharding 
van essentieel belang om op de woor-
den van het Eerste Presidium en het 
Quorum der Twaalf te vertrouwen en 
die te geloven.6

We zijn voor deze geweldige con-
ferentie bijeengekomen. Miljoenen 
heiligen der laatste dagen en anders-
gelovigen in meer dan tweehonderd 
landen, met meer dan 93 talen, wonen 
deze conferentiebijeenkomsten bij of 
lezen de toespraken.

Wij hebben gebeden en zijn voorbe-
reid gekomen. Velen onder ons staan 

vervolgens met kracht en licht de hele 
wereld over gaat.

Ik getuig dat Jezus de Christus is, dat 
Hij leiding geeft aan dit heilige werk, 
en dat de algemene conferentie een 
van de uiterst belangrijke gelegenhe-
den is waarbij hij leiding aan zijn kerk 
en aan ons persoonlijk geeft.

Van omhoog onderwezen
Op de dag van de oprichting van 

de kerk wees de Heer Joseph Smith als 
profeet, ziener en apostel van de Heer 
Jezus Christus 1 aan en zei tegen de kerk:

‘want zijn woord zult u aanvaar-
den, alsof uit mijn eigen mond, in alle 
geduld en geloof.

‘Want door die dingen te doen, 
zullen de poorten van de hel u niet 

Ouderling Neil L. Andersen
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Allereerst een vriendelijk woord 
voor de kleine kinderen. Ja, dit is 
de laatste bijeenkomst, en ja, ik 

ben de laatste spreker.
Ik bewonderde laatst bij een bezoek 

aan de Provo City Centertempel (Utah, 
VS) een schilderij met de titel Het eerste 
visioen van veraf. Op het schilderij zijn 
het licht en de hemelse macht afge-
beeld die met het bezoek van de Vader 
en de Zoon aan de jonge Joseph Smith 
gepaard gingen.

Hoewel ik geen vergelijking wil 
trekken met de uiterst heilige gebeur-
tenis die de herstelling inluidde, kan 
ik me een soortgelijk tafereel voor-
stellen van het licht en de geestelijke 
kracht van God die op deze alge-
mene conferentie neerdaalt en die 

De stem van de Heer
Ik getuig dat we tijdens deze conferentie de stem van de Heer gehoord 
hebben. De toets voor ieder van ons is hoe wij daarop reageren.

Het schilderij Het eerste visioen van veraf 
beeldt licht en macht vanuit de hemel uit.

Licht en geestelijke kracht van God dalen op 
de algemene conferentie neer.

Kracht en licht gaan op hun beurt van de alge-
mene conferentie de hele wereld over.
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onder druk door zorgen of prangende 
vragen. We willen ons geloof in onze 
Heiland, Jezus Christus, hernieuwen en 
ons vermogen vergroten om verleiding 
te weerstaan en afleidingen te mijden. 
Wij komen om ons van omhoog te 
laten onderwijzen.

De zin en wil van de Heer
Voor het Eerste Presidium en de 

Twaalf, die doorgaans elke conferentie 
spreken, is de enorme verantwoor-
delijkheid van het opstellen van hun 
boodschappen zowel een steeds weer 
terugkerende taak als een gewijde plicht.

Jaren geleden, voordat ik algemeen 
autoriteit werd, vroeg ik ouderling 
Dallin H. Oaks of hij voor elke ring-
conferentie een afzonderlijke toespraak 
voorbereidde. Hij antwoordde dat dit 
niet het geval was, maar hij voegde daar 
aan toe: ‘Maar mijn toespraken voor de 
algemene conferentie zijn anders. Ik 
herschrijf ze wel twaalf tot vijftien keer 
om er zeker van te zijn dat ik zeg wat 
de Heer me wil laten zeggen.’ 7

Wanneer en hoe krijgen we onze 
inspiratie voor een toespraak voor de 
algemene conferentie?

Daar er geen onderwerpen worden 
toegewezen, zien we dat de hemelen 
elke conferentie weer op prachtige 
wijze de onderwerpen en thema’s van 
eeuwige waarheid coördineren.

Een van mijn ambtgenoten vertelde 
me dat hij het onderwerp voor deze 
conferentie meteen na zijn toespraak in 
april van dit jaar kreeg. Een ander zei 
dat hij drie weken geleden nog steeds 
aan het bidden en op de Heer aan het 
wachten was. Een ander antwoordde 
op de vraag hoe lang het had geduurd 
om een buitengewoon moeilijke toe-
spraak op te stellen: ‘Vijfentwintig jaar.’

Soms valt het thema ons snel in, 
maar is het een hele geestelijke klim 
naar de inhoud en de details. Vasten 

en gebed, studie en geloof maken altijd 
deel uit van het proces. De Heer aan-
vaardt geen enkel excuus dat iets aan 
zijn boodschap tot zijn heiligen afdoet.

De inspiratie voor een conferentie-
toespraak komt vaak ’s nachts of  
’s morgens vroeg, als we totaal niet met 
de toespraak bezig zijn. Plotseling val-
len ons onverwachts inzichten en soms 
zelfs concrete woorden en zinsneden 
als zuivere openbaring in.8

Bij het luisteren kunnen de bood-
schappen die u krijgt heel letterlijk zijn, 
of juist op u toegespitst zijn.

Toen ik jaren geleden op een alge-
mene conferentie sprak, vertelde ik over 
een zinsnede die mij inviel toen ik me 
afvroeg of ik er klaar voor was om op 
zending te gaan. Die zinsnede luidde: ‘Je 
weet niet alles, maar je weet genoeg!’ 9 
Een jongevrouw die op die dag de alge-
mene conferentie bijwoonde, vertelde 
me dat ze aan het bidden was over een 
huwelijksaanzoek en zich afvroeg hoe 
goed ze de jonge man kende. Toen 
ik zei: ‘Je weet niet alles, maar je weet 

genoeg!’ getuigde de Geest tot haar dat 
ze hem inderdaad goed genoeg kende. 
Ze zijn al vele jaren gelukkig getrouwd.

Ik beloof u dat als u uw geest voorbe-
reidt, en als u komt met de verwachting 
dat u de stem van de Heer zult horen, u 
gedachten en gevoelens zult krijgen die 
speciaal op u zijn toegespitst. U hebt ze 
tijdens de conferentie al gevoeld, of dat 
gebeurt nog als u in de komende weken 
de toespraken bestudeert.

Voor nu en de komende maanden
President Monson heeft gezegd:
‘[Neem] de tijd […] om de conferen-

tieboodschappen te lezen.’ 10

‘Overdenk ze. […] Ik heb zelf 
ondervonden […] dat ik meer uit deze 
geïnspireerde toespraken haal als ik ze 
nader bestudeer.’ 11

De leringen van de algemene confe-
rentie zijn wat de Heer wil dat wij nu en 
in de komende maanden overwegen.

De herder ‘gaat […] voor [zijn scha-
pen] uit, en de schapen volgen hem, 
omdat zij zijn stem kennen.’ 12
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Vaak wijst zijn stem ons op iets dat 
we moeten veranderen. Zij nodigt ons 
uit om ons te bekeren. Zij nodigt ons 
uit om Hem te volgen.

Denk eens over de volgende uit-
spraken uit deze conferentie na:

President Eyring zei vanochtend: 
‘Ik geef u mijn getuigenis dat God de 
Vader leeft en dat Hij wil dat u naar 
Hem terugkeert. Dit is de ware kerk 
van de Heer Jezus Christus. Hij kent u, 
Hij heeft u lief, en Hij waakt over u.’ 13

President Uchtdorf zei gisteren: ‘Ik 
getuig dat ons leven, als we die onge-
lofelijke tocht terug naar God beginnen 
of vervolgen, erop vooruit zal gaan. […] 
De Heer zal opmerkelijke manieren 

vinden om ons te gebruiken. We zullen 
mensen om ons heen tot zegen zijn 
en zijn eeuwige doeleinden tot stand 
brengen.’ 14

President Nelson zei gistermiddag: 
‘Ik beloof u dat als u zich dagelijks in 
het Boek van Mormon onderdompelt, 
u immuun wordt voor het kwaad van 
die dag, inclusief zelfs de nijpende 
plaag van pornografie en andere geest-
dodende verslavingen.’ 15

Ouderling Oaks zei gisteren: ’Ik 
getuig dat de proclamatie over het 
gezin een verklaring van eeuwige 
waarheid is, de wil van de Heer voor 
zijn kinderen die naar het eeuwig leven 
streven.’ 16

En ouderling Ballard zei nog slechts 
enkele minuten geleden: ‘We moe-
ten Gods kinderen met mededogen 
omarmen en vooroordeel, waaronder 
racisme, seksisme en nationalisme 
uitbannen.’ 17

Omdat we wat tijd over hebben, 
wil ik even iets over ouderling Robert 
D. Hales zeggen. Het Eerste Presidium 
had tegen ouderling Hales gezegd dat 
hij in de zondagmorgenbijeenkomst 
een korte boodschap kon brengen 
als zijn gezondheid dat toeliet. Maar 
hoewel zijn gezondheid het eigenlijk 
niet toeliet, stelde hij toch een bood-
schap op. Afgelopen week had hij die 
klaar, en hij liet mij die lezen. Gezien 
zijn overlijden een uur of drie geleden, 
wil ik drie regels uit zijn toespraak 
aanhalen.

Ouderling Hales: ‘Als wij ervoor 
kiezen om geloof te hebben, zijn wij er 
klaar voor om in Gods aanwezigheid 
te verkeren. […] De Heiland verscheen 
na zijn kruisiging alleen aan hen ‘die 
getrouw waren geweest in het getuigenis 
van [Hem] tijdens hun sterfelijk leven.’ 
[LV 138:12.] Wie ‘de getuigenissen van 
de profeten vanouds verwierpen, [zagen] 
de aanwezigheid [van de Heiland niet], 

In 1979 had dr. Nelson het gevoel dat hij  
de raad van president Spencer W. Kimball  
om Mandarijnenchinees te leren moest 
opvolgen.

Het verlangen van dr. Nelson om de raad van 
president Kimball op te volgen, leidde ertoe dat 
dr. Woe Jingkai een bezoek aan Salt Lake City 
bracht, en dat dr. Nelson naar China ging om 
lezingen te houden en operaties uit te voeren.

In oktober 2015 werd president Russell M. 
Nelson geëerd met een officiële verklaring, 
waarin hij ‘een oude vriend van China’ wordt 
genoemd.
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noch aanschouwden zij zijn gelaat.’ [LV 
138:21.] […] Ons geloof bereidt ons voor 
om bij de Heer te komen.’

Wat goed van de Heer dat Hij 
president Nelson de ingeving gaf om 
meteen na de ochtendbijeenkomst snel 
het gebouw te verlaten, zijn lunch over 
te slaan en zich naar het ziekenhuisbed 
van ouderling Hales te haasten, waar 
hij, als diens quorumpresident, tijdig 
kon arriveren om bij de engelachtige 
Mary Hales te zijn toen ouderling Hales 
het sterfelijk leven verliet.

Gehoor aan de stem van de Heer geven
Ik getuig dat we tijdens deze con-

ferentie de stem van de Heer gehoord 
hebben.

We hoeven niet verontrust te zijn als 
de woorden van de dienaren van de 
Heer tegen de denkwijze van de wereld, 
en soms ook onze eigen denkwijze, 
indruisen. Zo is het altijd geweest. Ik 
kniel vaak met de autoriteiten in de 
tempel. Ik kan zonder meer zeggen dat 
ze een goed leven leiden. Hun grootste 
verlangen is de Heer te behagen en 
Gods kinderen in zijn tegenwoordigheid 
terug te helpen brengen.

De prachtige muziek, de diep-
zinnige gebeden, de leden van de 
Zeventig, de leden van de Presiderende 
Bisschap, de leidsters van de jonge-
vrouwen en het jeugdwerk, en andere 
leidinggevenden van hulporganisaties 
hebben ontzaglijk veel inspiratie aan 
deze conferentie toegevoegd.

Er is een schat aan hemelse leiding 
te ontdekken in de boodschappen van 
de algemene conferentie. De toets voor 
ieder van ons is hoe wij reageren op 
wat we horen, wat we lezen, en wat wij 
voelen.

Laat ik u iets vertellen over gehoor 
geven aan profetische woorden. Het 
overkwam president Russell M. Nelson:

In 1979, vijf jaar vóór zijn roe-
ping als algemeen autoriteit, woonde 
broeder Nelson vlak voor de alge-
mene conferentie een vergadering 
bij. ‘President Spencer W. Kimball gaf 
de aanwezigen de uitdaging om hun 
pas te vergroten in de verbreiding van 
het evangelie in de hele wereld. Een 
van de landen die president Kimball 
noemde, was China. Hij zei: “We zou-
den de Chinezen van dienst moeten 
zijn. We zouden hun taal moeten leren. 
We zouden voor ze moeten bidden en 
ze helpen.”’ 18

Broeder Nelson, die toen 54 was, 
had tijdens die vergadering het gevoel 
dat hij Mandarijn moest leren. Hoewel 
hij het druk had met zijn werk als hart-
chirurg, nam hij meteen een privéleraar 
in dienst.

Niet zo lang nadat dr. Nelson aan 
zijn taalstudie was begonnen, woonde 
hij een congres bij en kwam hij 
onverwachts naast ‘een vooraanstaand 
Chinees chirurg, dr. Woe Jingkai te 
zitten. […] Omdat [broeder Nelson] 
Mandarijn aan het leren was, knoopte 
hij [een] gesprek [met dr. Woe] aan.’ 19

Het verlangen van dr. Nelson om 
de profeet te volgen, leidde ertoe dat 
dr. Woe een bezoek aan Salt Lake City 
bracht, en dat dr. Nelson naar China 
ging om lezingen te houden en opera-
ties uit te voeren.

Zijn liefde voor de Chinezen nam 
toe, en hun liefde en respect voor hem 
eveneens.

In februari 1985, tien maanden 
na zijn roeping tot het Quorum der 
Twaalf, kreeg ouderling Nelson tot 
zijn verrassing een telefoontje uit 
China waarin men hem smeekte om 
in Beijing een hartoperatie op de 
beroemdste Chinese operaster uit te 
voeren. Onder aanmoediging van 
president Hinckley reisde ouderling 
Nelson weer naar China. Die operatie 
in de Volksrepubliek China was de 
laatste die hij ooit uitvoerde.

Nog maar twee jaar geleden, in 
oktober 2015, werd president Russell 
M. Nelson nogmaals geëerd met een 
officiële verklaring, waarin hij ‘een 
oude vriend van China’ werd genoemd.

Gisteren hoorden we onze nu 
93-jarige president Russell M. Nelson 
spreken over de smeekbede van presi-
dent Thomas S. Monson [in de april-
conferentie van dit jaar] dat ieder van 
ons ‘het Boek van Mormon dagelijks 
onder gebed [zou] bestuderen en […] 
overdenken’.

Net als toen hij als drukke hart-
chirurg een privéleraar Mandarijn 
inhuurde, paste president Nelson de 
raad van president Monson onmiddel-
lijk toe. En hij deed meer dan lezen. 
Hij zei: ‘[Ik heb] lijstjes gemaakt van 
wat het Boek van Mormon is, wat het 
bevestigt, wat het weerlegt, wat het 
vervult, wat het verduidelijkt en wat het 
openbaart.’ 20

Het is opmerkelijk dat president 
Henry B. Eyring vanochtend, als een 
tweede getuige, ook sprak over zijn 
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reactie op de aansporing van presi-
dent Monson. Herinnert u zich deze 
woorden? ‘Net als velen van u hoorde 
ik in de woorden van de profeet de 
stem van de Heer tot mij spreken. En, 
net als velen van u, besloot ik naar die 
woorden te luisteren.’ 21

Mogen wij deze voorbeelden ter 
harte nemen.

Een belofte en zegen
Ik beloof u dat als u naar de stem 

van de Heer tot u in de leringen van 
deze algemene conferentie luistert, en 
dan aan die ingevingen gehoor geeft, u 
de hemelse hand op u zult voelen rus-
ten, en dat u en de mensen om u heen 
gezegend zullen worden.22

Gedurende deze conferentie waren 
onze gedachten bij onze geliefde 
profeet. We hebben u lief, president 
Monson. Ik besluit met woorden die hij 
vanaf dit spreekgestoelte heeft uitge-
sproken. Ik geloof dat het een zegen 
is die hij vandaag over ieder van ons 
zou willen uitspreken als hij bij ons 
kon zijn. Hij heeft gezegd: ‘Aan het 
slot van deze conferentie smeek ik de 
zegen des hemels over eenieder van u 
af. […] Ik bid dat onze hemelse Vader 
u en uw gezin zal zegenen. Mogen de 
boodschappen en de geest van deze 
conferentie tot uiting komen in alles 
wat u doet – bij u thuis, op uw werk, 
in uw bijeenkomsten en in uw hele 
handel en wandel.’

En hij besloot met: ’Ik heb u lief. 
Ik bid voor u. Moge God u zegenen. 
Moge de vrede die Hij heeft beloofd, 
de uwe zijn, voor nu en voor altijd.’ 23

In de naam van Jezus Christus. 
Amen. ◼
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Register conferentieverhalen

De volgende verhalen die in de algemene conferentie zijn verteld, kunnen van pas komen bij uw evangeliestudie, de gezinsavond en 
ander onderwijs. De nummers verwijzen naar de pagina waarop de toespraak begint.

Spreker Verhaal

Jose L. Alonso (119) Jose L. Alonso’s kleinzoon vraagt zich af of zijn opa wel van hem houdt. De ouders van een jongen die bij een ongeluk omkomt, werpen het verdriet van 
zich af door vergevensgezind te zijn.

Neil L. Andersen (122) De Heilige Geest geeft een jonge vrouw raad over een huwelijksaanzoek. Russell M. Nelson is het Chinese volk tot zegen, omdat hij profetische raad opvolgt.

Ian S. Ardern (117) Een visser ontvangt, terwijl hij op zee is, een getuigenis van het Boek van Mormon.

M. Russell Ballard (104) Jane Manning James, een pionier uit de begintijd van de kerk, blijft getrouw ondanks tegenslagen. M. Russell Ballards overgrootouders dienen decennia 
lang getrouw.

Jean B. Bingham (85) Jean B. Bingham leert ‘De levende Cristus’ uit het hoofd. Een Kroatische zuster reist naar de tempel om zich aan haar overleden man en ouders te laten verzegelen.

Tad R. Callister (107) Een vriend van Tad R. Callister keert naar de kerk terug na een getuigenis van de kerk en het Boek van Mormon te hebben ontvangen.

D. Todd Christofferson (36) Een zendingspresident bekeert zich en ondergaat een verandering van hart na een droom te hebben gehad.

Quentin L. Cook (51) Heber C. Kimball gaat op zending naar Engeland. Terwijl hij met Thomas B. Marsh in gesprek is, krijgt Joseph Smith een openbaring (zie Leer en Verbonden 112).

Stanley G. Ellis (112) Een vader en moeder sterken hun kinderen door ze, na hun middelbare school, niet langer financieel bij te staan.

Sharon Eubank (6 ) Een vrouw verandert de geschiedenis van haar familie door zich te bekeren. Een menselijke keten redt zwemmers uit een stroming. Jongevrouwen sms’en 
een meisje dat in hun wijk komt wonen.

David F. Evans (68) De jonge David F. Evans krijgt antwoord op evangelievragen en een getuigenis van het Boek van Mormon. Een vrouw krijgt een getuigenis van de 
tempelverordeningen.

Henry B. Eyring (81) De secretaris van een diakenenquorum nodigt een minderactieve jongen uit voor de kerk. Een jonge alleenstaande bidt dat bisschop Henry B. Eyring hem 
geïnspireerde raad zal geven. Brigham Young getuigt van Joseph Smiths profetische roeping.
(100) Henry B. Eyring wordt gezegend doordat hij president Monsons raad om het Boek van Mormon te bestuderen, gehoorzaamt. Heiligen der laatste dagen 
helpen mensen die getroffen zijn door natuurgeweld.

O. Vincent Haleck (58) Een ouder echtpaar getroost zich opofferingen om tot de kerk te kunnen toetreden. Een Samoaans dorpshoofd stelt zijn dorp open voor het evangelie. 
Samoaanse heiligen geven van hun ‘armoede’ aan de bouw van een tempel.

Donald L. Hallstrom (88) Een kerklid in Californië overleeft op wonderbaarlijke wijze een val in de bergen. David A. Bednar vraagt een jonge man of hij het geloof heeft “om niet 
genezen te worden”.

Jeffrey R. Holland (40) In een verhaal van Leo Tolstoj, verdedigt een onvolmaakte priester het pad dat hij op onvolmaakte wijze volgt.

Joy D. Jones (13) De Heilige Geest bevestigt aan drie vrouwen hun goddelijke waarde als dochters van God.

Joni L. Koch (110) Joni L. Koch ‘voelt zich één’ met een andere supporter van het Braziliaanse voetbalelftal. Joni L. Kochs vader besluit ‘eensgezind’ te blijven met  
medeheiligen ondanks bespotting.

Neill F. Marriott (10) Jongens in het jeugdwerk leggen een eenzame jongen uit waarom hij bijzonder is. Neill F. Marriott bidt om hulp om van een ‘moeilijk’ familielid te houden.

Richard J. Maynes (75) Richard J. Maynes leert van zijn vader nooit zijn onkreukbaarheid prijs te geven.

Russell M. Nelson (60) Russell M. Nelson overhandigt een Boek van Mormon aan een Afrikaanse stammenkoning. Russell M. Nelson volgt president Monsons raad op om  
het Boek van Mormon te bestuderen. Als jonge chirurg in opleiding verlangt Russell M. Nelson verdrietige nabestaanden ui te leggen dat de dood deel uitmaakt  
van ons sterfelijk bestaan.

Bonnie L. Oscarson (25) Een 10- jarige en een 17- jarige dienen hun familieleden. Een ZHV- presidente krijgt de ingeving om haar buren te dienen.

Stephen W. Owen (48) Stephen W. Owen realiseert zich dat nieuwe zendelingen ‘geloof tot bekering [hebben] ervaren’. Een teruggekeerde zendeling werkt hard om ‘op het  
rechte pad’ te blijven.

Adilson de Paula 
Parrella

(115) Zendelingen leren de familie Parrella dat ze voor eeuwig samen kunnen zijn. Als student volgt Adilson de Paula Parrella profetische raad op om een  
vrouw te vinden.

John C. Pingree jr. (32) Een Nepalees lid van de kerk helpt Nepalese vluchtelingen in Utah en speelt een belangrijke rol bij de vertaling van het Boek van Mormon in het Nepalees. 
De Heilige Geest maakt John C. Pingree jr. het doel van ‘door God gegeven taken’ duidelijk. De Heer gebruikt geestelijke gaven en beproevingen om zijn  
kinderen te zegenen.

Ronald A. Rasband (55) Ronald A. Rasbands kleindochter heeft een emotionele ontmoeting met haar broer op zending. Ronald A. Rasband komt een zendelingzuster  
op Temple Square tegen die hij bij de kerk had gebracht.

Dale G. Renlund (64) Dale G. Renlund verheugt zich in het teruggeven van priesterschapszegens aan een jongeman.

Gary E. Stevenson (44) Heiligen vieren president Monsons verjaardag. Een volledige zonsverduistering in de Verenigde Staten houdt miljoenen in haar ban.

Dieter F. Uchtdorf (21) Een vergeten hond loopt 3.220 km naar huis terug. Dieter F. Uchtdorf leert de kerkleiders in de beginperiode van de kerk beter kennen als hij met zijn  
familie gedenkplaatsen uit de kerkgeschiedenis bezoekt.

W. Christopher Waddell (94) De vakantie van de familie Waddell verloopt niet echt volgens plan. Een heilige der laatste dagen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gezichtsvermogen 
kwijtraakt, laat een erfgoed aan geloof en vertrouwen in de Heer na.

W. Craig Zwick (97) De Heilige Geest maakt W. Craig Zwick jr. duidelijk wat de noden van een ongeletterde zendeling zijn. Een gezin kijkt in vreugde naar het volgende leven  
uit als het inziet dat de omgekomen zoon zich in zijn leven op de Heiland concentreerde. Een vrouw wordt vervuld van liefde als ze haar negatieve gevoelens 
jegens haar man laat varen.
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Kerknieuws

Toen ouderling Juan A. Uceda een jonge zendeling in Peru 
was, gleed hij op een hike naar de ruïnes van Machu  

Picchu van het smalle bergpad af. Bengelend aan een paar 
takken, 600 meter boven een rivier, bad hij vurig om hulp. 
Eerder die dag had hij met z’n lippen gebeden, zei hij, maar 
‘toen ik de dood in de ogen keek, bad ik met m’n hele hart’. 
Net toen hij zou gaan vallen, wist een andere zendeling hem 
omhoog te trekken.

Hij vertelde dat een van de grootste lessen die hij die dag 
had geleerd, was om altijd ‘met een oprecht hart, met een  
eerlijke bedoeling en met geloof in Christus’ te bidden  
(Moroni 10:4).

Ouderling Uceda is op 3 april 2010 als algemeen zeven-
tiger gesteund. Toen hij op 1 augustus 2017 als lid van het 
Presidium der Zeventig werd geroepen, was hij als assistent- 
algemeen bestuurder van de afdeling zendingswerk en 
gebiedsassistent van het gebied Noord- Amerika- Zuidoost 
werkzaam.

Van 2010 tot 2013 was hij raadgever in het presidium van 
het gebied Zuid- Amerika- Noordoost; van 2013 tot 2016 was 
hij president van dat gebied.

Ouderling Uceda heeft zijn opleiding in Peru genoten. 
Hij werd toegelaten tot het Jose Carlos Mariátegui Instituut 
in Lima, waar hij accountancy en public relations studeerde. 
Hij heeft ook bedrijfseconomie gestudeerd aan het Centro 
Andino de G.E. Instituut. Hij is afgestudeerd aan de San Luis 
Gonzaga Universiteit, waar hij een bachelorgraad in public 
relations kreeg.

Ouderling Uceda is voor de kerkelijke onderwijsinstellin-
gen werkzaam geweest als gebiedsbestuurder voor Peru en 
Bolivia. In 2003 is hij van Peru naar New Jersey (VS) verhuisd 
om zijn vader te helpen bij het opzetten van hun familiebedrijf.

Sinds hij zich in 1972 liet dopen, is hij in tal van kerkroe-
pingen werkzaam geweest, waaronder voltijdzendeling in het 
zendingsgebied Lima, lid van het zondagsschoolpresidium van 
de ring, bisschop, hogeraadslid, raadgever in een ringpresi-
dium, ringpresident, president van het zendingsgebied  
Lima- Noord (1992–1995) en gebiedszeventiger.

Hij is in maart 1979 met Maria Isabel Bendezu getrouwd. 
Ze hebben vijf kinderen. ◼

Als president van het gebied Europa- West zag ouderling 
Patrick Kearon hoe 2 miljoen vluchtelingen uit het door 

oorlog verscheurde Midden- Oosten hun toevlucht in Europa 
zochten. ‘Nu ik hen in de ogen heb gekeken en naar hun 
verhaal heb geluisterd, zowel over de terreur die zij waren ont-
vlucht als hun gevaarlijke reis naar de veiligheid, zal ik nooit 
meer dezelfde zijn’, zei hij. ‘Het sterkte mij dat kerkleden over 
de hele wereld zo vrijgevig gegeven hebben om deze perso-
nen en gezinnen die zoveel hebben opgegeven, te helpen.’

Ouderling Kearon, die op 3 april 2010 als algemeen zeven-
tiger werd gesteund, is op 1 augustus 2017 als lid van het 
Presidium der Zeventig geroepen.

Ouderling Kearon is in juli 1961 in Carlisle (Engeland) als 
zoon van Paddy en Patricia Kearon geboren. Zijn vader was 
werkzaam bij de Britse luchtmacht, wat maakte ouderling 
Kearon zijn opleiding in het Midden- Oosten en het Verenigd 
Koninkrijk heeft genoten.

Toen hij de kerk onderzocht, stuitte hij op de volgende 
Schrifttekst in het Boek van Mormon: ‘De mensen zijn, opdat zij 
vreugde zullen hebben’ (2 Nephi 2:25). ‘Die Schrifttekst klonk 
mij als muziek in de oren’, zegt ouderling Kearon. ‘In de men-
sen die ik had ontmoet, zag ik hoe ons leven enorm verrijkt 
kan worden door de raad van de Heiland te volgen en goede 
moed te hebben.’ In 1987 liet hij zich op kerstavond dopen.

Hij maakte kennis met Jennifer Carole Hulme toen zij 
in Engeland via de Brigham Young University een studie-
programma volgde. In 1991 trouwden ze in de Oaklandtempel 
(Californië). Tot zijn roeping in 2010 woonden ze in Engeland. 
Ze hebben vier kinderen.

Hij heeft gewoond in het Verenigd Koninkrijk, Saoedi- 
Arabië en de Verenigde Staten, en gewerkt in verschillende 
branches, waaronder gezondheidszorg, en de voedsel- ,  
auto-  en transportindustrie. Ook had hij een eigen bedrijf als 
communicatieconsulent. Op maatschappelijk vlak is hij lid 
geweest van de besturen van liefdadigheidsinstellingen, een 
school, een ondernemingsinstituut en een hogeschool.

Ouderling Kearon heeft diverse roepingen in de kerk 
vervuld, onder meer assistent- wijkadministrateur, jonge-
mannenpresident van de wijk, raadgever in een bisschap, 
gemeentepresident, ringpresident en gebiedszeventiger. ◼

Ouderling Juan A. Uceda
Presidium der Zeventig

Ouderling Patrick Kearon
Presidium der Zeventig
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Sinds de algemene aprilconfe
rentie 2017 zijn drie tempels 

ingewijd of heringewijd. De  
Parijstempel (Frankrijk) is in mei 
ingewijd, de Idaho Fallstempel 
(Idaho, VS) in juni en de Tucson
tempel (Arizona, VS) in augustus.

De Meridiantempel (Idaho, VS) 
wordt op 19 november 2017 inge
wijd, de Cedar Citytempel (Utah, 
VS) op 10 december en de Jordan 
Rivertempel (Utah, VS) zal op 
20 mei 2018 worden heringewijd.

Er zijn 23 tempels aange
kondigd, in voorbereiding of in 
aanbouw. Momenteel zijn er zes 
tempels voor renovatie gesloten 
en vijf tempels zijn ingepland om in 
2018 voor renovatie te sluiten. ◼

Op temples .lds .org vindt u meer  
informatie en updates.

Drie tempels 
ingewijdNa de orkaan en zware overstro-

mingen in Houston (Texas, VS) 
zag een oudere vrouw heiligen 

der laatste dagen in gele T- shirts van 
Helpende Handen voorbijkomen, die 
de slachtoffers van de verwoesting gin-
gen helpen. ‘Ik wist dat de mormonen 
zouden komen!’, zei ze.

Deze gebeurtenis, die door president 
Aaron T. Hall van het zendingsgebied 
Houston- Zuid (Texas) op Facebook 
werd gezet, laat zien hoe de kerk zowel 
leden als buren tijdens moeilijke tijden 
te hulp schiet. ‘Voor de leden van de 
kerk van de Heer is er geen uitdaging 
te groot!’, schreef president Hall.

Als het noodlot toeslaat, is de kerk 
vaak bij de eersten om te reageren. 
En in de getroffen gebieden duurt de 
humanitaire hulp van de kerk vaak 
tijdens het kortdurige en langdurige 
herstel voort om zelfredzaamheid te 
herstellen. Plaatselijke leiders werken 
met de hoofdzetel van de kerk samen 
om behoeften in te schatten en erin te 
voorzien. Ze organiseren leden zodat 
die bij de verdeling van goederen, 
opruiming, herstelling en herbouw 
kunnen meehelpen.

Door LDS Charities en in samenwer-
king met bekende hulporganisaties in 
de getroffen gebieden heeft de kerk 
onlangs humanitaire hulp verleend aan 
de slachtoffers van de overstroming 
in Peru, de modderstromen in Sierra 
Leone, bosbranden in Montana (VS) 
en Alberta (Canada), orkanen in Texas, 
Florida en de Caribische eilanden, 
waaronder Puerto Rico, Haïti en de 
Dominicaanse Republiek, en twee 
zware aardbevingen in Mexico.

De kerk heeft in september aan-
gekondigd dat ze 9,34 miljoen euro 
gaat voorzien om hulpprojecten tegen 
hongersnood te steunen en ondervoede 
kinderen in acht landen in Afrika en het 
Midden- Oosten te voeden. LDS Charities  
werkt met 11 organisaties in 25 projec-
ten samen om de hulp te verdelen.

LDS Charities heeft sinds 1985 bijna 
1,7 miljard euro besteed om miljoenen 
mensen in 189 landen te helpen. Het 
begon met de noodhulp aan slacht offers 
van de hongersnood in Ethiopië. ◼

Wie aan het humanitaire- hulpfonds wil 
bijdragen, kan dit op hun tiendespecificatie-
blaadje vermelden.

Hulp in moeilijke tijden
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Apostelen zijn ‘bijzondere 
getuige[n] van de naam van 
Christus in de hele wereld’ (LV 

107:23). Hierna volgt een opsomming 
van enkele van hun activiteiten sinds 
de algemene aprilconferentie.

President Thomas S. Monson vierde 
op 21 augustus in stilte zijn 90ste 
verjaardag in Utah (VS). Hij herhaalde 
zijn wens van een vorige verjaardag, 
namelijk dat het ideale verjaardags-
cadeau voor hem zou zijn om ‘iets [te] 
doen voor iemand die een moeilijke 
tijd doormaakt, die ziek of eenzaam is’.

In Hamilton (Nieuw- Zeeland) 
wijdde president Henry B. Eyring 
kerkelijke gebouwen in Temple View 
in, waar voorheen de campus was van 
de Universiteit van de kerk in Nieuw- 
Zeeland. Na de orkaan Irma bezocht 
hij Puerto Rico, Saint Thomas en 
vrijwilligers van de kerk die in  
Florida (VS) met het schoonmaak-
werk hielpen.

President Dieter F. Uchtdorf ging 
naar Texas (VS) en zag daar hoe, na 
de orkaan Harvey, teams van heiligen 
der laatste dagen anderen te hulp scho-
ten. Hij zei dat de ‘helpen- waar- ik- kan’- 
houding kenmerkend is voor heiligen 
der laatste dagen over de hele wereld.

President Russell M. Nelson bood de 
gouverneur van Nebraska (VS) een 
boek met diens familiegeschiedenis 
aan, bezocht leiders en zendelingen in 
New York (VS) en zei instituutscursis-
ten in Utah dat de bijbel ‘bol staat met 
profetieën over […] de herstelling’.

Na zijn bezoek aan leden in Japan 
en Korea zei ouderling Dallin H. Oaks: 
‘De Heer let op zijn kinderen. Hij kent 
hun omstandigheden en zorgen en 
is overvloedig in zijn liefde.’ Bij een 
live- interview in Korea beantwoordde 
hij vragen van jongeren. Hij had 
een ontmoeting met de minister die 

Profeten en apostelen in de wereld

uitsprak; Guinee en Mali. Hij sprak 
ook leden in Nigeria en Ghana toe. 
Tijdens een wereldwijde devotional 
vanuit North Carolina (VS) spoorde 
hij jonge volwassenen aan om ‘een 
verbindende schakel’ in hun eeuwige 
familieketen te zijn.

Ouderling Quentin L. Cook had een 
ontmoeting met leden en zendelingen 
in Taiwan, Hong Kong, India en 
Thailand. Hij merkte op dat ‘de leden 
enthousiast zijn over de kerk en zich 
energiek inzetten voor tempel-  en zen-
dingswerk’. In New Jersey (VS) sprak 
hij aan het Seymour Institute Seminar 
on Religious Freedom. ‘We moeten 
doorgaan met onze cruciale inspannin-
gen om morele waarden te versterken 
en het gezin te beschermen’, zei hij. In 
Californië (VS) spoorde hij de leden 
van een juridisch genootschap aan om 
hun geloof en balans te behouden en 

verantwoordelijk is voor de Olym-
pische Spelen in Tokio in 2020. En 
ouderling Oaks ging in op de uitnodi-
ging van de president van Peru om tij-
dens een bezoek zijn dank in ontvangst 
te nemen voor de hulp die de kerk bij 
overstromingen heeft geboden.

In Utah spoorde ouderling Ballard  
jonge alleenstaanden aan om de sabbat 
als een ‘geweldige en heerlijke tijd’ in 
acht te nemen en de basisbeginse-
len en leerstellingen van de kerk te 
bestuderen. Hij zei tempelwerkers dat 
de tempels die nu worden gebouwd 
ook tijdens het millennium zullen 
worden gebruikt. Samen met ouder-
ling Ronald A. Rasband bracht hij een 
bezoek aan Texas om vrijwilligers die 
na de orkaan en overstroming opruim-
werk deden, een hart onder de riem te 
steken.

Ouderling Robert D. Hales nam de 
2017 Pioneers of Progress President’s 
Award in ontvangst van een maat-
schappelijke instelling in Utah. ‘Elkaar 
kunnen helpen, verheffen en sterken 
is, denk ik, de meest wezenlijke eigen-
schap van een pionier’, zei hij.

In Rusland en Oekraïne onder-
wees ouderling Jeffrey R. Holland 
dat het de bedoeling is dat we in dit 
leven beproefd worden, maar dat het 
evangelie perspectief, hoop en goede 
moed biedt. Op de Second Windsor 
Conference on Religious Persecution 
in Engeland verklaarde hij voor velen 
het geloof hen helpt om als vluchteling 
weer op te staan en aan de samenle-
ving weer bij te dragen. Na de con-
ferentie had hij een ontmoeting met 
kerkleden, zendingspresidenten en 
zendelingen in Portugal en Spanje.

Ouderling David A. Bednar bezocht 
drie landen in West- Afrika die niet eer-
der door een apostel waren bezocht: 
Senegal, waar hij een inwijdingsgebed 
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de godsdienstvrijheid te verdedigen.
In Ecuador en Colombia onder-

wees ouderling D. Todd Christofferson 
dat het geloof in de opstanding van 
Christus ons troost en kracht geeft. In 
India nam hij namens de kerk een 
Wereldvredesprijs in ontvangst. In 
Nepal bood hij de president en vice- 
president van Nepal en leden van de 
gemeente Kathmandu exemplaren van 
de vertaling van het Boek van Mormon 
in het Nepalees aan.

Maanden voor de orkanen en over-
stromingen bracht ouderling Neil L. 
Andersen een bezoek aan Puerto 
Rico, Haïti en de Dominicaanse 
Republiek. Hij sprak over zelfredzaam-
heid, een opleiding volgen, en jezelf 
voorbereiden op de zegeningen van de 
tempel. Op de LDS Family Education 
Night aan de Arizona State University in 
Arizona (VS) spoorde hij heiligen der 

laatste dagen aan om ‘ons huis open 
te stellen, het geloof van anderen te 
respecteren [en] meer over ze te weten 
te komen’. Ouderling Andersen vormde 
de 100ste ring in de Filipijnen en 
wijdde het vergrote opleidingscentrum 
voor zendelingen in Manila in.

In Zuid- Afrika en de Democra-
tische Republiek Congo merkte 
ouderling Ronald A. Rasband op dat 
met drie tempels in bedrijf in Afrika en 
nog eens vijf die nu gebouwd worden 
of aangekondigd zijn, ‘de Heer het 
Afrikaanse volk klaarmaakt om al zijn 
zegeningen te ontvangen’.

Ouderling Gary E. Stevenson 
bezocht Vanuatu, Australië, Nieuw- 
Zeeland, Frans- Polynesië en  
Brigham Young University–Hawaï in 
Hawaï (VS). ‘Als we […] door de bril 
van het evangelie naar onze problemen 
kijken, vinden we antwoorden die ons 

blij en gelukkig maken’, zei hij. Hij had 
een ontmoeting met de president en 
premier van Vanuatu en de aartsbis-
schop van Papeete (Tahiti).

Ouderling Dale G. Renlund bezocht 
in juni vijf landen: Guatemala, Costa 
Rica, El Salvador, Nicaragua en  
Honduras. Hij vormde de eerste 
Q’eqchi’- talige ring in Guatemala en nam 
deel aan een conferentie over gods-
dienstvrijheid en een jeugdconferentie. 
In augustus namen hij en zijn vrouw, 
zuster Ruth L. Renlund, aan het eerste 
live- interview vanuit Accra (Ghana) 
deel. In september spoorde hij studenten 
aan de Brigham Young University–Idaho 
in Idaho (VS) aan om op de leer van 
Christus te vertrouwen. ◼

Actuele informatie over de bediening 
van deze kerkleiders vindt u op hun  
Facebookpagina en op prophets .lds .org.

Met de klok mee, vanaf linksbo-
ven: president Henry B. Eyring 
woont de inwijding van de Temple 
View- site in Nieuw- Zeeland bij; 
president Dieter F. Uchtdorf 
geeft een knuffel aan een jonge 
Helpende Hand- vrijwilliger na 
de orkaan Harvey in Texas (VS); 
ouderling Jeffrey R. Holland 
spreekt met barones Emma 
Nicholson op het Second Windsor 
Conference on Religious Persecu-
tion; ouderling Ronald A. Rasband 
begroet een zuster tijdens zijn 
bezoek aan Zuid- Afrika; ouderling 
Christofferson begroet studenten 
aan de Kamalabai Joshi School 
in Kenjal (India); ouderling  
Quentin L. Cook spreekt met 
leden van de kerk in Taiwan.
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‘De kerk voorziet in tempels en 
kerkgebouwen in technische 

hoorhulpmiddelen voor slechtho
rende leden’, zo staat in een kennis
geving van 14 september 2017 aan 
leiders over de hele wereld. ‘Leiders 
stellen zich op de hoogte van die 
technische hoorhulpmiddelen en 
zien erop toe dat ieder die er baat 
bij zou hebben, toegang tot deze 
middelen heeft.’

In tempels zijn er voor slechtho
renden hoofdtelefoons beschikbaar 
die met een intern infraroodsysteem 
werken. In kerkgebouwen kan men 
gebruikmaken van een radiofre
quentiesysteem door middel van 
(1) radiofrequentie (RF) ontvangers, 
zakapparaten die het signaal van het 
geluidssysteem in de kapel of recrea
tiezaal in een oortelefoon versterken, 
of (2) een systeem voor luisteronder
steuning (assisted listening system — 
ALS) waarbij een neklushanger het 
geluid direct naar een compatibele 
ontvanger zendt.

In de kennisgeving staat verder: 
‘Wijken en gemeenten dienen 
meerdere [RF] ontvangers en 
[ALS] neklushangers te hebben. 
Aanvullende apparaten kunnen, 
naar behoefte, bij de ringverte
genwoordiger gebouwen worden 
aangevraagd.’ ◼

Meer informatie over luistersystemen 
vindt u op mhtech .lds .org . Zie dis-
abilities .lds .org . voor informatie over 
gehoorverlies, doofheid en gebarentaal.

De afgelopen jaren zijn er vertalin-
gen van het Boek van Mormon 
gestart in onder meer Burmees, 

Efik, Georgisch, Navajo, Pohnpei-
aans, Sesotho en Tshiluba; en van de 
tripelcombinatie van de Schriften in 
Amerikaanse Gebarentaal, Afrikaans, 
Amhaars, Arabisch, Bislama, Grieks, 
Hiligaynon, Hindi, Hmong, Lao, Lingala, 
Maleis, Perzisch, Pools, Servisch, Set-
swaans, Sinhala, Slowaaks, Sloveens, 
Tahitiaans, Tamil, Telugu, Tok Pisin, 
Turks, Twi, Urdu en Yoruba.

In een brief van 9 oktober 2017 
heeft het Eerste Presidium deze 
projecten vermeld en een nieuw 
proces geïntroduceerd waarbij een 
concept vertaling vóór publicatie van 
de uiteindelijke vertaling bestudeerd 
kan worden.

‘In de loop van het vertaalproces 
kunnen voltooide deelvertalingen van 
tijd tot tijd worden vrijgegeven’, zo 
meldt de brief. ‘Hoewel deze deel-
vertalingen niet als definitief worden 
beschouwd tot de hele vertaling is 
afgerond, zullen ze op LDS .org en in de 
app Evangelie bibliotheek beschikbaar 
worden gemaakt.’ Op 30 november 
2017 vindt de eerste vrijgave voor een 
aantal geselecteerde talen plaats. Als 
een vertaling na de nodige beoordelin-
gen en goedkeuringen afgerond zijn, 
worden de eerder vrijgegeven deel-
vertalingen door de definitieve versies 
vervangen, waarna ze gedrukt worden.

Vertaalprojecten nemen enkele jaren 
in beslag omdat Schriftteksten zorgvul-
dig vertaald worden. Daarom bevinden 
projecten zich momenteel in verschil-
lende fases. De eerste vrijgave van een 
goedgekeurde conceptvertaling bevat 
tekst die door lokale leiders is vertaald 
en beoordeeld. Daarna worden van tijd 

tot tijd volgende delen van de vertaling 
vrijgegeven. Van vertalingen die op dit 
moment bijna afgerond zijn, worden 
geen concepten gepubliceerd.

Het Eerste Presidium vraagt leden 
en leiders om tijdens of in afwach-
ting van vertaalprojecten ‘de huidige 
vertalingen van de Geloofsartikelen, 
avondmaals gebeden en het doopgebed 
te gebruiken tot de nieuwe vertalingen 
afgerond zijn’.

Aantal talen waarin er kerkedities 
van de Schriften vertaald en beschik-
baar zijn: de Bijbel: 3; geprefereerde 
niet-kerkedities van de Bijbel: 95; het 
Boek van Mormon: 90; Selecties van 
het Boek van Mormon: 21; de Leer 
en Verbonden en de Parel van grote 
waarde: 58. ◼

Nieuwe vertalingen van de SchriftenHulpbronnen voor 
slechthorenden
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Een nieuw opleidingscentrum voor 
zendelingen in Accra (Ghana) en 
een vergroot opleidingscentrum 

voor zendelingen in Provo (Utah, VS) 
onderstrepen het niet aflatende belang 
van zendingswerk.

Het onlangs voltooide opleidings-
centrum in Ghana, gelegen naast 
de Accratempel, biedt ruimte aan  
320 zendelingen en kan uitgebreid 
worden. Het gebouw huisvest zende-
lingen die vanuit West-  en Zuidoost- 
Afrika vertrekken, en zendelingen die 
vanuit de hele wereld geroepen zijn 
om in Afrika te dienen. De nieuwe 
gebouwen stellen zendelingen beter in 
staat om in hun eigen taal (Engels of 
Frans) te leren en om de taal en cul-
tuur te leren van het gebied waar ze 
zullen werken.

De capaciteit van het opleidings-
centrum in de Filipijnen is door de 

uitbreiding verdubbeld naar 280 
zendelingen. Op de campus zijn er 
twee gebouwen bijgekomen (nu vijf 
in totaal), naast het gebiedskantoor 
Filipijnen en aan de andere kant van de 
straat de Manilatempel. Sinds het oplei-
dingscentrum in de Filipijnen in 1983 
geopend werd, heeft het zendelingen 
naar en van 60 landen gehuisvest.

Het opleidingscentrum in Provo 
(Utah) is uitgebreid met twee nieuwe 
gebouwen van zes verdiepingen met 
meer dan 200 nieuwe leslokalen, meer 
dan 100 oefenruimtes en 13 computer-
labs waar zendelingen training krijgen 
voor ze naar hun zendingsgebied 
gestuurd worden. Het opleidings-
centrum in Provo heeft voldoende 
capaciteit voor 3.700 jongemannen, 
jongevrouwen en zendingsechtparen.

De kerk heeft wereldwijd 15 oplei-
dingscentra voor zendelingen. ◼

Opleidingscentra voor zendelingen

Algemeen ZHV presidente 
Jean B. Bingham heeft op 

13 april 2017 aan een interkerkelijk 
forumgesprek over vluchtelingen
integratie bij de Verenigde Naties 
deelgenomen. Ze sprak de hoop 
uit dat kerkelijke organisaties ‘eraan 
[zullen] meewerken om met kleine 
en eenvoudige middelen buitenge
wone dingen te verwezenlijken.’

Tijdens het jaarlijkse ‘Focus on 
Faith’ gesprek [Focus op geloof], 
heeft zuster Bingham de huma
nitaire initiatieven van de kerk 
toegelicht en haar oprechte dank 
betoond aan allen wie ‘de moeilijke, 
maar intens bevredigende taak om 
menselijk lijden over de hele wereld 
te verlichten’.

Zuster Bingham was kort voor
dien met zuster Sharon Eubank, haar 
eerste raadgeefster in het algemeen 
ZHV presidium en de directeur van 
LDS Charities, van een bezoek aan 
Oeganda voor UNICEF (het Kin
derfonds van de Verenigde Naties) 
teruggekeerd. Zuster Eubank heeft 
ook de vergadering van de VN in 
New York City bijgewoond. ◼

Meer informatie over hoe u vluchtelin-
gen kunt helpen, vindt u op  
IWasAStranger .lds .org. 

Zuster Bingham 
spreekt tot de 
Verenigde Naties

Een instructeur aan het nieuwe opleidingscentrum voor zendelingen in Ghana luistert terwijl 
zendelingen bespreken hoe ze in het evangelie kunnen onderwijzen.
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‘Wat moet ik zonder lesboek 
beginnen?’, vroeg Nancy Fera-
gen, een ZHV- lerares, zich af 

toen ze de eerste keer een exemplaar 
van Kom dan en volg Mij – voor de 
Melchizedekse priesterschap en de zus-
tershulpvereniging bestudeerde. ‘In het 
begin raakte ik in paniek’, gaf ze toe. 
‘Toen kwam deze gedachte bij me op: 
de Heer wil dat we meer verantwoorde-
lijkheid in ons eigen leerproces nemen 
en onze spiritualiteit als broeders en 
zusters in het evangelie vergroten.’

‘Het maakt me een beetje bang om 
op de Heer te vertrouwen en zonder 

al te veel lesmateriaal voorbereid een 
bespreking te gaan leiden,’ zei Linda 
Harmon, een ZHV- presidente. ‘Maar 
eenmaal u dat doet, als u zich voor-
bereid hebt met gebed, studie, tem-
pelbezoeken en waar u zich nog toe 
geïnspireerd voelt, is het een fantasti-
sche ervaring.’

ONDERWIJZEN NAAR HET VOORBEELD 
VAN DE HEILAND

‘Bij het nieuwe leerplan is moet je 
mensen ervan overtuigen niet “op de 
oude manier” te onderwijzen’, zegt 
bisschop Boyd Roberts. ‘We moeten 

ermee stoppen gewoon informatie 
over te dragen, de weg voor de Geest 
niet versperren en de Geest laten 
onderwijzen.’

Verwijzend naar Onderwijzen naar 
het voorbeeld van de Heiland, zegt Lisa 
Smith, een ZHV- presidente: ‘Het is een 
nieuwe manier van lesgeven die voor 
sommige mensen moeilijk kan zijn.’ 
‘Daarom is het belangrijk goede onder-
wijsmethoden te tonen in de leerkrach-
tenraad en leiders aan te moedigen die 
consequent met de leerkrachten bij te 
wonen.’

VOORBEREIDEN EN ONDERWIJZEN
Volgens David Mickelson, een 

leerkracht in de hogepriestersgroep, 
heeft de zinsnede ‘onderwijs ijverig’ 
in Leer en Verbonden 88:78 ‘te maken 
met onze voorbereiding vooraf en onze 
vaardigheid om tijdens ons onder-
richt de Geest ijverig te volgen. Als we 
ijverig onderwijzen, is de genade van 
de Heiland met ons en worden we 
volmaakter onderwezen. Ik denk dat 
het de volmaakte onderwijsmethode 
van de Heer is. De leerkracht, de 
persoon die de bespreking leidt, moet 
bereid zijn zich door de Geest te laten 
onderwijzen.’

Adam Bushman, een leerkracht 
in het ouderlingenquorum, bereidde 
zijn lessen voor door de gekozen 
conferentietoespraak te bestuderen 
en dan onder gebed te overwegen 

Een nieuwe richting voor de 
zondagse bijeenkomsten van 
de Melchizedekse priesterschap 
en de zustershulpvereniging
Met het nieuwe leerplan komen er spannende veranderingen in de zondagse 
bijeenkomsten op basis van Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland. In onze 
bijeenkomst op de eerste zondag vergaderen we nu over onze taken, mogelijkheden, 
en obstakels bij het werk van de Heer. Op andere zondagen is er geen nieuwe lesboek 
Leringen van kerkpresidenten, maar leggen we de nadruk op de leerzame boodschappen 
van de laatste algemene conferentie en een onderwerp dat door onze algemene leiders is 
uitgekozen. Maar de veranderingen beperken zich niet alleen tot de onderwerpen die we 
bestuderen. Het nieuwe leerplan beïnvloedt ook hoe we ons voorbereiden, onderwijzen, 
samen overleggen en leren, en inspiratie ontvangen en er gehoor aan geven. Leden en 
leiders in Mexico en in Utah, Californië en Georgia in de Verenigde Staten hebben aan 
een test van het nieuwe lesmateriaal deelgenomen. Hier volgen enkele van hun inzichten.
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welke ideeën het belangrijkst voor het 
quorum zijn. ‘Om de mannen meer tijd 
te geven om na te denken,’ legt hij uit, 
‘wordt er de tijdens de week een e- mail 
gestuurd waarin staat: “We gaan deze 
toespraak bespreken en we willen dat 
u over de volgende vragen nadenkt.”’

SAMEN OVERLEGGEN EN LEREN
‘De zondagse lessen in de ZHV 

zijn niet meer alleen de verantwoor-
delijkheid van de leiders’, zei Brooke 
Jensen, een raadgeefster in een ZHV- 
presidium. ‘Ieder lid doet actief mee.’

Broeder Bushman vindt het belang-
rijk in een cirkel te zitten. ‘Ik ben er 
dol op’, zei hij. ‘Het verandert de aard 
van het gesprek. Mensen hebben 
andere verwachtingen. Nu wordt er 
meer aan het gesprek deelgenomen. 
In plaats van de twee of drie broeders 
die gewoonlijk de vragen beantwoor-
den, maken nu ook andere mensen 
opmerkingen.’

Toen Rebecca Siebach, een zuster in 
de ZHV, voor het eerst over de nadruk 
op raden hoorde, dacht ze onmiddellijk 
aan vrienden die minderactief waren. 
‘Ik kende hun problemen’, zei ze. ‘Ze 
waren tegen mij openhartig over hun 
twijfels en waarom ze het moeilijk 
vonden naar de kerk te komen, en ik 
dacht, dit is de volmaakte kans om hun 
de hand te reiken en te zeggen: “We 
hebben u in onze raad nodig! Kom 
alstublieft meedoen!”’

‘Toen ik eindelijk iets zei tijdens 
een raadsvergadering,’ zei LonaMarie 
Cook, een raadgeefster in een  
ZHV- presidium, ‘was het geweldig dat 
mensen met mijn gedachten instemden 
en om deel van de gemeenschap uit te 
maken.’

INSPIRATIE ONTVANGEN EN ER 
GEHOOR AAN GEVEN

‘We scheppen een omgeving waarin 
de Geest kan onderwijzen en wij 
kunnen horen en luisteren’, zei bis-
schop Roberts. ‘De Geest wordt dan 
de leerkracht. Hij toont ons wat we in 
ons leven, ons gezin en onze roeping 

De nieuwe leermiddelen voor 
Kom dan en volg Mij voor de 

Melchizedekse priesterschap en 
de zustershulpvereniging worden 
vanaf januari 2018 in de hele kerk 
wereldwijd gebruikt. Hoe kunnen 
kerkelijke units zich op deze veran
dering voorbereiden?

•  Voorzie in een van de volgende 
wijkraden tijd om samen de 
leermiddelen te bekijken en te 
bespreken wat er veranderd 
is. Welke voordelen brengt het 
nieuwe curriculum met zich 
mee?

•  Vraag de wijkraad onderwerpen 
voor de raadsvergaderingen op 
de eerste zondag voor te stel
len die aan de behoeften van 
de wijk of gemeente tegemoet 
komen. Leiders van de pries
terschap en de ZHV kunnen 
besluiten hoe en wanneer hun 
organisatie deze behoeften zal 
aanpakken.

•  Stel in een van de volgende 
bijeenkomsten van het quo
rum, de groep of de ZHV de 
nieuwe leermiddelen voor en 
bespreek ze. Hoe kan ieder lid 
zich op deze veranderingen 
voorbereiden?

•  Moedig de leerkrachten en 
leidinggevenden van het pries
terschap en de ZHV aan de 
leerkrachtenraden bij te wonen 
om hun ervaringen, struikelblok
ken en vragen over de nieuwe 
leermiddelen te bespreken.

horen te doen. Wat wij met die ingevin-
gen doen, is wat ons tot ware bekering 
en dienstbetoon leidt.’

Susan Farr, een ZHV- presidente, 
zei: ‘Deze methode zet ons aan recht 
te veren en aan de slag te gaan, en 
niet gewoon na de les te denken “dat 
was inspirerend”, maar het kort daarna 
te vergeten. Door samen te overleg-
gen zien we dat we allemaal dienen 
te onderwijzen en handelen en dat 
we dat niet alleen aan de leerkracht 
overlaten.’

‘Als we onze ingevingen opschrijven 
en er dan gehoor aan geven, oefenen 
we een verandering van ons hart en 
worden we betere dienstknechten van 
de Heer’, zei Susan Mitchel, een raad-
geefster in een ZHV- presidium.

‘Als u weet dat u verantwoording 
voor iets moet afleggen en dat iemand 
u gaat vragen wat u ervan vond,’ zei 
zuster Smith, ‘zorgt dat ervoor dat u 
actief meewerkt aan het versterken 
van uw getuigenis.’

Landen Roundy, een groepsleider 
hogepriesters, zegt dat per e- mail noti-
ties verzenden over wat er besproken 
en gepland is ‘de leden helpt erva-
ringen te herkennen die ze tijdens de 
week hebben en waar ze die zondag 
over willen vertellen.’

Bisschop Roberts vervolgt: ‘Ik heb 
door deze notities een voortdurende 
geest van vertellen en leren in de 
week gezien doordat de broeders 
via e- mail bijkomende gedachten en 
gevoelens bespreken. Dat maakt hun 
quorum sterker.’

‘De Heer wil dat we ons hart 
naar elkaar wenden en dat gebeurt 
als we doelgericht vergaderen’, zei 
zuster Siebach als besluit. ‘Door dit 
nieuwe leerplan kunnen we interes-
sante onderwerpen vaststellen, doelen 
stellen, naar de juiste bron gaan voor 
antwoorden, persoonlijke openbaring 
ontvangen en door elkaar worden 
opgebouwd omdat we ons naar de 
levende profeten wenden voor de ant-
woorden die we tijdens de dag nodig 
hebben.’ ◼

HOE KUNNEN WIJ ONS 
VOORBEREIDEN?
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VOORSTELLEN VOOR 
RAADSVERGADERINGEN

•  Wees geduldig en laat de Heer 
u leren wat samen overleggen 
betekent.

•  Er zijn beginselen die we in 
gedachten kunnen houden: 
luister naar de Geest, geef uw 
mening en geef gehoor aan 
ingevingen.

•  Open uw hart en verstand voor 
nieuwe ideeën, zienswijzen en 
oplossingen.

•  Denk na over wat de Geest u geleerd heeft vóór het einde van elke 
vergadering. Besluit dan hoe u aan zijn influisteringen gehoor gaat geven.

Blik op een 
raadsvergadering

Het is zondagochtend en 45 zusters 
van de wijk Bugambilias in Guada-

lajara (Mexico) komen in een raadsver-
gadering bijeen. Na de openingslofzang 
vraagt ZHV- presidente Yara Ramirez 
enkele zusters om over de ervaringen 
van de voorbije les te vertellen.

Nadat de zusters enkele minuten 
hun ervaring hebben besproken, schrijft 
zuster Ramirez een enkel woord op 
het bord en gaat dan terug in de cirkel 
zitten.

Er staat: ‘Eenheid’.
Op aanwijzing van zuster Ramirez 

slaan ze Mosiah 18:21 op en lezen ‘[…] 
met hun harten in eenheid en in liefde 
jegens elkaar verweven’.

‘Hoe kunnen we als zustershulpver-
eniging deze Schrifttekst toepassen?’, 
vraagt ze.

De zusters denken even na. ‘O, de 
jongeren kunnen niet naar de tempel 
gaan’, oppert een zuster. ‘Er zijn niet 
genoeg volwassen zusters om mee te 
gaan.’

‘Dat wist ik niet’, zegt een andere 
zuster verbaasd. ‘Als je niet weet dat er 
een behoefte is,’ vraagt ze, ‘hoe kun je 
dan helpen?’

‘Dat is de reden waarom we hier 
zijn’, antwoordt zuster Ramirez. ‘Dat zijn 
de soort behoeften waar ik in de wijk-
raad over hoor spreken en waar we met 
zijn allen aan kunnen bijdragen.’

‘Waarom maken we geen agenda?’, 
stelt iemand voor. De groep is ineens 
extra aandachtig. ‘Ik denk dat de tem-
pel voor de jongeren een donderdag 
per maand heeft ingepland.’

‘Ik kom zelf amper in de tempel’, 
geeft een jonge moeder toe. ‘Ik ben al 
een hele tijd niet meer geweest en ik 
voel me de laatste tijd wat egocentrisch. 
Ik wil graag gaan en dienen’, zegt ze.

Verschillende zusters knikken 
instemmend. Ze hebben het ook moei-
lijk zo vaak te gaan als ze willen.

Een andere jonge moeder stelt voor 
dat ze om de beurt voor elkaars kinde-
ren babysitten en naar de tempel gaan.

Dan vragen de zusters elkaar waar 
iedereen woont en wie in de buurt van 
de jongeren woont. Ze bespreken hoe 
ze met een beurtrol de jongeren bij 
hun activiteiten kunnen steunen.

‘We moeten elkaar ook wel beter 
leren kennen’, zegt er iemand. ‘Wij  
kunnen activiteiten houden!’

De zusters blijven met opmerkin-
gen en voorstellen komen en nieuwe 
vragen stellen.

Aan het einde van de vergadering 
vraagt zuster Ramirez haar secreta-
resse de notulen samen te vatten. 
‘Wat vonden jullie van de vergadering?’, 
vraagt ze.

Ze antwoorden dat ze zich nu beter 

bewust zijn van ieders behoeften, dat 
er nood is aan dienstbetoon en dat ze 
zich onder vrienden bevonden.

‘Op welke specifieke acties willen we, 
op basis van wat we vandaag gehoord 
hebben, ons deze maand als zusters-
hulpvereniging richten?’, vraagt ze.

Ze besluiten samen om die zondag 
na de kerk een lunch te houden, om 
voortaan op donderdagavond volley-
bal te spelen, een agenda te maken 
voor tempelbezoek en te plannen hoe 
ze jongeren op hun activiteiten kun-
nen krijgen.

‘We hebben vandaag eenheid 
ervaren’, besluit zuster Ramirez en ze 
spoort alle zusters aan om te bedenken 
hoe ze deze week anderen kunnen 
dienen. ‘De Heilige Geest blijft ons 
influisteringen geven als we individueel 
of als zustershulpvereniging handelen. 
Ik moedig jullie aan volgende zondag 
over jullie ervaringen te vertellen.’ ◼

ZHV- zusters in Guadalajara (Mexico) in 
raadsvergadering.



Kom dan en volg Mij – voor de 
Melchizedekse priesterschap en  
de zustershulpvereniging

De informatiebronnen staan 
op de app Evangeliebibliotheek 
en op comefollowme .lds .org.
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In deze laatste dagen heeft God het priesterschap hersteld 
en de priesterschapsquorums en de ZHV georganiseerd 
om zijn werk tot stand te helpen brengen (zie Mozes 1:39). 
Daarom komen we elke zondag bijeen in de Melchizedekse 
priesterschap en de zustershulpvereniging om te bespreken 
en te plannen hoe we zijn werk tot stand brengen. Daarom 

Wat is er veranderd?
moeten deze vergaderingen meer zijn dan een les. Ze bie-
den ook de kans om overleg te plegen over het heilswerk, 
samen inzicht uit de leringen van de kerkleiders over dat 
werk op te doen en dat vervolgens uit te voeren. Dankzij 
deze veranderingen in onze zondagse vergaderingen kun-
nen we deze doelen helpen verwezenlijken.

Patroon voor onze vergaderingen
In elke vergadering van de Melchizedekse 
priesterschap of zustershulpvereniging 
volgen we een bepaald patroon om 
Gods werk tot stand te brengen.

1. Ervaringen uitwisselen die voortkwa-
men uit indrukken en werkverzoeken 
die in voorgaande priesterschaps-  of 
ZHV- vergaderingen zijn ontvangen 
(geleid door een lid van het presidium 
of de groepsleiding).

2. Overleg plegen (eerste zondag, geleid 
door een lid van het presidium of de 
groepsleiding) of samen leren (tweede, 
derde en vierde zondag, geleid door 
een geroepen leerkracht).

3. Plannen maken om het werk uit te 
voeren als groep of individueel (geleid 
door een lid van het presidium of de 
groepsleiding).

Maandelijks schema
De Melchizedekse priesterschap en zustershulpvereniging houden zich aan dit maan-
delijkse schema:

WEEK DOEL

Eerste zondag Overleg plegen over plaatselijke taken, mogelijkheden en 
obstakels, en plannen maken om het werk uit te voeren.

Tweede en derde zondag
Recente boodschappen uit de algemene conferentie bestuderen. 
Die worden uitgekozen door het presidium of de groepsleiding 

of, af en toe, door de bisschop of gemeentepresident.

Vierde zondag Een specifiek onderwerp bespreken dat door het Eerste 
Presdium en het Quorum der Twaalf Apostelen is uitgekozen.

Vijfde zondag Een onderwerp behandelen dat de bisschap uitkiest.
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RAADSVERGADERINGEN OP DE EERSTE ZONDAG

Vóór de raadsvergadering
• De leidsters stellen vast wat de taken, moge-

lijkheden en obstakels zijn en kiezen gebed-
vol een onderwerp ter bespreking.

• Iedereen stelt zich open voor de leiding van 
de Geest.

• Iedereen bereidt zich voor om gedachten 
en ervaringen naar voren te brengen.

Tijdens de raadsvergadering
• Leiders vragen de leden te bespreken wat hun 

ervaringen zijn met de initiatieven die zij naar aan-
leiding van de indrukken uit eerdere bijeenkomsten 
hebben ontplooid.

• Iedereen doet mee aan de bespreking van het het 
onderwerp, luistert naar wat de anderen te zeggen 
hebben en zoekt de leiding van de Geest.

• Leiders vatten kernpunten samen en ver-
zoeken leden om aan het werk te gaan.

Na de raadsvergadering
• Iedereen onderneemt actie op indruk-

ken en werkverzoeken, zowel samen 
als individueel.

• Iedereen bereidt zich voor om in toekom-
stige vergaderingen verslag uit te brengen 
over zijn of haar ervaringen.

Op de eerste zondag van elke maand wordt er in de 
quorum-  of groepsvergaderingen van de Melchizedekse 
priesterschap en van de ZHV geen les gegeven. In plaats 
daarvan leiden de presidiums of groepsleiding een raads-
vergadering. Elk quorum, elke groep of elke ZHV pleegt 

NOTEN
 1. Neil L. Andersen, in Adam C. Olson, ‘Instructiebijeenkomst handboek 

legt nadruk op heilswerk’, Liahona, april 2011, 76.
 2. Dieter F. Uchtdorf, ‘Jullie zijn mijn handen’, Liahona, mei 2010, 68.

‘WIJ ZIJN ZIJN HANDEN.’ 2
President Dieter F. Uchtdorf

G
EB

ED
SP

IC
TO

G
RA

M
 G

ET
TY

 IM
AG

ES

‘OPENBARING IS ONDER 
ONS VERSPREID.’ 1
Ouderling Neil L. Andersen

overleg over taken, mogelijkheden en obstakels; leert van 
de inzichten en ervaringen van de anderen; en plant hoe 
ze de indrukken die ze van de Geest krijgen in initiatieven 
omzetten.
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Beginselen van overleg plegen
Niet alle raadsvergaderingen zijn hetzelfde. 
Laat de Heer u onderwijzen. De volgende 
beginselen kunnen u op weg helpen:
1. Het doel van een raadsvergadering is 

overleg te plegen over taken, mogelijk-
heden en obstakels; van elkaars ideeën 
en opgedane ervaringen te leren; en 
initiatieven te plannen om de indruk-
ken van de Geest uit te voeren.

2. Een raadsvergadering dient tot initiatie-
ven te leiden: door de Geest geïnspi-
reerde individuele en groepsplannen 
om buiten de vergadering om iets te 
doen wat het werk van God tot stand 
brengt (zie LV 43:8–9).

3. In de raadsvergadering worden de 
Schriften en de woorden van de 
hedendaagse profeten en apostelen, 
andere algemene autoriteiten en alge-
mene functionarissen gebruikt om de 
bespreking in goede banen te leiden. 
Op die manier werken de woorden 
van geïnspireerde kerkleiders onder-
steunend voor quorums, groepen en 
zustershulpverenigingen bij de behan-
deling van belangrijke behoeften.

4. In de besprekingen komen geen ver-
trouwelijke of gevoelige kwesties over 
individuele leden of gezinnen aan de 
orde.

5. Hoewel de raadsvergadering geleid 
wordt door een lid van het presidium 
of de groepsleiding, domineert hij of zij 
de bespreking niet. De leider introdu-
ceert het onderwerp van bespreking 
en vraagt iedereen om, geleid door de 
Geest, hun gedachten en ervaringen 
naar voren te brengen.

6. Hoewel niemand zich verplicht moet 
voelen om aan de bespreking deel 
te nemen, behoort iedereen wel het 
gevoel te hebben dat ze in alle veilig-
heid hun mening en ideeën kunnen 
geven zonder bang te zijn dat ze bekri-
tiseerd zullen worden.

7. Indien mogelijk kan een kringopstel-
ling ervoor zorgen dat er goed overleg 
is en er een open discussie ontstaat.

Mogelijke onderwerpen voor de 
raadsvergadering op de eerste zondag
De in raadsvergadering te bespreken 
ideeën kunnen komen uit de wijkraad, 

presidiumvergaderingen, het gebieds-
plan, de indrukken die leiders opdoen 
in hun bediening onder de leden, en de 
indrukken die ze van de Heilige Geest 
krijgen. De onderstaande onderwerpen 
zijn slechts suggesties. Er kunnen leiders 
andere behoeften bekend zijn die zij 
onder invloed van de Geest gedrongen 
worden te behandelen.

• Hoe kunnen we al onze taken en ver-
antwoordelijkheden goed prioriteren?

• Hoe kunnen we dichter bij God komen 
en meer leiding van de Geest ontvan-
gen voor onszelf en ons gezin?

• Hoe laten we onze vrienden en buren 
met het evangelie kennismaken? (Zie 
Alma 17).

• Hoe kunnen we onszelf en ons gezin 
beschermen tegen ongepaste media en 
pornografie? (Zie LV 42:22–23).

• Wat gaan we doen om onze kinderen 
en de jongeren in onze wijk te begelei-
den en te sterken?

• Hoe kunnen we de eenheid in het 
quorum, de groep of de ZHV verbete-
ren? (Zie Mosiah 18:19- 22.)

• Hoe kunnen we meer tijd aan familie-
geschiedenis besteden en vaker naar 
de tempel gaan?

• Hoe roepen we de hulp van de Heer in 
als we antwoord zoeken op vragen die 
ons bezighouden en een groter begrip 
van het evangelie willen?

• Hoe kunnen ouders thuis beter leiding-
geven?

• Hoe kunnen we ons getuigenis van 
de Heer en zijn evangelie vergroten 
en ons gezin geestelijk zelfredzaam 
maken?

• Wat betekent het om iemand te dienen? 
Hoe dienen we de mensen om ons 
heen? (Zie 1 Petrus 4:11).

Laat de leden, zo mogelijk, van tevoren 
weten welk onderwerp er besproken zal 
worden, zodat zij zich op de bespreking 
kunnen voorbereiden.
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VERGADERINGEN OP DE TWEEDE 
EN DERDE ZONDAG

Op de tweede en derde zondag van elke 
maand  bestuderen de MP- quorums en de 
ZHV de leringen van de levende profeten, 
apostelen, en andere kerkleiders in de laatst 
gehouden algemene conferentie. Elke 
boodschap van de laatst gehouden 
conferentie kan besproken worden.

In de meeste gevallen zal het quo-
rumpresidium, de groepsleiding of 
het ZHV- presidium een te bestuderen 
conferentieboodschap uitkiezen op basis 
van de behoeften van de leden, hoewel 
de bisschop of ringpresident input kan 
geven. Leiders kunnen een boodschap 
uitkiezen die verband houdt met het 
onderwerp dat in de raadsvergadering 
op de eerste zondag is besproken. Of 
ze kunnen voor een andere boodschap 
kiezen, op basis van de ontvangen inspi-
ratie. Leiders en leerkrachten moedigen 
de leden aan de uitgekozen boodschap-
pen van te voren te lezen, zodat ze op 
zinnige wijze aan de bespreking kunnen 
deelnemen. De geopperde leeractivi-
teiten hierna, die op de beginselen in 
Onderwijzen naar het voorbeeld van de 
Heiland zijn gebaseerd, zijn erop gericht 
de leden leermomenten met de conferen-
tieboodschappen te geven.

Sharon Eubank, ‘Ontsteek uw licht’
Vraag uw quorum-  of ZHV- klas te 

overdenken hoe hun leven ten goede 
is beïnvloed door een rechtschapen, 
getrouwe vrouw. U kunt hun vragen of 
ze willen vertellen hoe die vrouw een 
of meer van de eigenschappen van een 
rechtschapen vrouw weerspiegelt, die zus-
ter Eubank in haar boodschap noemt. Hoe 
kunnen we volgens zuster Eubank ‘een 
aanzienlijke invloed hebben op de groei 
van de kerk in de laatste dagen, zowel in 
ledental als in geestelijke instelling’?

Neill F. Marriott, ‘In God verblijven en de 
kloof dichten’

Deze boodschap kan leden helpen  
die afstand tussen henzelf en hun 
hemelse Vader, of anderen in hun omge-
ving, voelen. Hoe zou u de klas kunnen 
leren wat een kloof is? Misschien kunt u 

foto’s laten zien van verschillende soorten 
kloven. Hoe definieert zuster Marriott een 
kloof? Wat zouden de oorzaken kun-
nen zijn van een kloof of breuk in onze 
relatie met God en anderen? Vraag de 
leden in de toespraak van zuster Marriott 
te zoeken naar ideeën waarmee we de 
breuken in ons leven kunnen dichten. 
Geef de leden de tijd om op te schrijven 
wat de Geest hen ingeeft te doen om 
dichter bij God en anderen te komen.

Joy D. Jones, ‘Van onschatbare waarde’
Welke zegeningen krijgen we als we 

onze goddelijke identiteit begrijpen? 
Laat uw quorum-  of ZHV- klas samen de 
verhalen in de toespraak van zuster Jones 
over Mariama, Renu en Taiana doorne-
men en deze vraag beantwoorden. Welke 
raad geeft zuster Jones ons om ‘onze 
goddelijke identiteit in gedachten te hou-
den en te omarmen’? Vraag de leden een 
Schrifttekst of een citaat in de boodschap 
van zuster Jones op te zoeken die hen 
inzicht geeft in de waarde die God aan 
hen hecht. Vraag ze een van die teksten 
of citaten door te geven aan iemand die 
wel een herinnering aan haar of zijn god-
delijke waarde kan gebruiken.

Dieter F. Uchtdorf, ‘Drie zussen’
Eén manier om de boodschap van 

president Uchtdorf door te nemen is de 
quorum-  of ZHV- klas in groepjes op te 
splitsen. U kunt elk groepje het verhaal 
van een van de drie zussen in president 
Uchtdorfs boodschap laten lezen. Elk 

groepje zou een brief aan die zus met 
een samenvatting van zijn raad kunnen 
schrijven en die daarna met de andere 
groepen kunnen bespreken. Wat kunnen 
we doen om meer als de derde zus te 
zijn? Hoe kunnen we van ons quorum of 
onze ZHV een ‘veilig thuis’ maken voor 
hen die het moeilijk hebben?

Dieter F. Uchtdorf, ‘Verlangen naar huis’
Hoe kunt u de klas duidelijk maken dat 

God gebruik van hen maakt om anderen 
tot zegen te zijn? U kunt ze vragen de para-
graaf ‘God zal u gebruiken’ in de president 
Uchtdorfs boodschap door te nemen. 
Laat ze zoeken naar de beloften aan hen 
die, ondanks hun zwakheden, in Gods 
koninkrijk dienen. Het lezen van deze 
boodschap zorgt er misschien voor dat de 
klas zich ervaringen herinnert, waarin God 
hen gebruikt heeft om anderen tot zegen te 
zijn – of waarin Hij anderen heeft gebruikt 
om hen tot zegen te zijn. Geef de leden 
de tijd om te overdenken waartoe zij zich, 
door deze bespreking, geïnspireerd voelen 
om te doen.

Bonnie L. Oscarson, ‘In behoeften 
voorzien’

Eén manier om een bespreking van 
de boodschap van zuster Oscarson te 
beginnen, is iedereen een blaadje te 
geven, waarop bovenaan ‘Wie heeft van-
daag mijn hulp nodig?’ staat. Uw ZHV-  of 
quorumklas kan die vraag een paar 
minuten overdenken en de antwoorden 
op die vraag vervolgens opschrijven. 



142 KOM DAN EN VOLG MIJ – VOOR DE MELCHIZEDEKSE PRIESTERSCHAP EN DE ZUSTERSHULPVERENIGING

Daarna kunnen ze in de boodschap van 
zuster Oscarson naar ideeën zoeken 
waarmee ze de mensen op hun lijstje 
kunnen dienen. Of willen ze er onder 
inspiratie nog namen aan toevoegen.  
Misschien kunnen een paar van hen 
vertellen wat ze hebben geleerd.

Dallin H. Oaks, ‘Het plan en de 
proclamatie’

Wat gaat uw quorum- , groep-  of ZHV- 
klas doen met ouderling Oaks’ verzoek 
om thuis, in de samenleving en in de 
kerk de gezinsproclamatie te onderwij-
zen en na te leven? Geef ze de kans hun 
ideeën met de anderen te bespreken. 
Ook kan het helpen om in de bood-
schap te zoeken naar een paar leerstel-
lige verklaringen uit de proclamatie. Hoe 
kunnen die verklaringen ons helpen om 
ons tegen de ‘huidige aanvallen op het 
gezin’ te verweren? In paragraaf IV van 
ouderling Oaks’ toespraak staan een paar 
van die verklaringen.

D. Todd Christofferson, “Het levende 
brood, dat uit de hemel neergedaald is”

Hier volgen een paar vragen die ZHV- 
zusters of quorumleden kunnen heb-
ben na het lezen van de boodschap van 
ouderling Christofferson: Wat is heilig-
heid? Hoe kunnen we onszelf heiligen? 
Hoe kan deelnemen aan het avondmaal 
ons daarbij helpen? De leden kunnen zin-
sneden uit de boodschap van ouderling 
Christofferson gebruiken om deze vragen 
te beantwoorden. Hoe kunnen we 
elkaar als ‘medeheiligen’ bijstaan in onze 
inspanningen om onszelf te heiligen?

Jeffrey R. Holland, ‘Weest u dan volmaakt 
– uiteindelijk’

Een paar deelnemers aan uw les heb-
ben misschien het gevoel dat ze tekort-
schieten in het naleven van de leringen 
van de Heiland. Wat zegt ouderling 
Holland in zijn boodschap dat troost en 
bemoediging kan schenken aan wie dat 
gevoel hebben? U kunt de ZHV- zusters 
of quorumleden vragen om iets uit 
deze boodschap te halen dat ze kunnen 

doorgeven aan iemand die het gevoel 
heeft dat hij of zij niet ‘goed genoeg ’ is. 
Of staat er iets in de boodschap dat hen 
ertoe brengt om ‘meer liefde en bewon-
dering voor [Christus]’ [en] een groter 
verlangen om zoals Hij te zijn’ te voelen?

Gary E. Stevenson, ‘Geestelijke 
verduistering’

Heeft iemand in uw quorum-  of 
ZHV- klas wel eens een zonsverduistering 
meegemaakt? Zo ja, dan kunt u hem of 
haar vragen de vergelijking uit te leggen 
die ouderling Stevenson met ‘geestelijke 
verduistering’ maakt. Welke obstakels 
kunnen ‘de grootsheid, helderheid en 
warmte van het licht van Jezus Christus 
en zijn evangelie belemmeren’? Hoe kun-
nen de sociale media ons afleiden van ‘de 
schoonheid, de warmte en het hemelse 
licht van het evangelie’? Hoe zetten we 
een ‘evangeliebril’ op die ons tegen 
geestelijke blindheid beschermt? Wat 
leren wij uit de vergelijking van ouderling 
Stevenson over het in stand houden van 
een evangelieperspectief?

Quentin L. Cook, ‘Het eeuwig alledaagse’
De boodschap van ouderling Cook 

herinnert ons eraan dat het belangrijk is 
om in verschillende opzichten nederig te 
zijn. Eén manier om te bespreken wat hij 
onderwijst, is de klas in twee groepen te 
verdelen. Vraag de ene groep te zoeken 
naar suggesties in de boodschap van 
ouderling Cook waarmee we nederigheid 
ontwikkelen, en de andere groep naar 
manieren waarop mensen hoogmoedig 
zijn. Vraag elke groep hun bevindingen 
met de andere groep te bespreken. De 
leden kunnen ook met elkaar bespreken 
hoe zij meer ‘dagelijkse nederigheid’ kun-
nen tonen. Ze kunnen ook overwegen 
hoe die nederigheid hen kan helpen om 
zich voor te bereiden op God ontmoeten.

Ronald A. Rasband, ‘Volgens Gods plan’
Om een discussie over ouder-

ling Rasbands boodschap op gang te 
brengen, kunt u een paar deelnemers 
aan de les van tevoren vragen of ze 

een naaipatroon, een blauwdruk of een 
recept mee kunnen brengen en bespre-
ken waarom die handig zijn. Welke 
voorbeelden of leringen uit de ouderling 
Rasbands boodschap inspireren leden 
om Gods plan in hun leven te zien? Mis-
schien kan de klas voorbeelden waaruit 
blijkt dat de Heer leiding aan hun leven 
gaf. Wat hebben ze gedaan om God te 
laten zien dat ze zijn leiding ‘waarderen’? 
Waarom is het belangrijk om Gods ‘plan’ 
te herkennen?

Russell M. Nelson, ‘Hoe zou ons leven er 
zonder het Boek van Mormon uitzien?’

President Nelson vroeg de leden 
over drie vragen na te denken: (1) ‘Hoe 
zou uw leven er zonder het Boek van 
Mormon uitzien?’ (2) ‘Wat zou u niet 
weten? (3) ‘Wat zou u niet hebben? Vraag 
quorum, groep of ZHV deze vragen te 
overdenken. Vraag ze daarna te vertellen 
hoe ze deze vragen zouden beantwoor-
den. Wat lezen ze in deze boodschap dat 
hen inspireert om meer waarde aan het 
Boek van Mormon dan ‘diamanten of 
robijnen’ te hechten?

Dale G. Renlund, ‘Het priesterschap en de 
verzoeningsmacht van de Heiland’

Hoe kunt u uw quorum-  of ZHV- klas 
duidelijk maken hoe het priesterschap 
de zegeningen van Jezus’ verzoening 
binnen hun bereik brengt? U kunt deze 
twee kopjes op het bord zetten: ‘Waarom 
we de verzoening van Jezus Christus 
nodig hebben’ en ‘Hoe het priesterschap 
de zegeningen van de verzoening bij 
ons “aflevert”’. Vraag de deelnemers aan 
de les in de boodschap van ouderling 
Russell op zoek te gaan naar zinsneden 
die ze onder een van de kopjes kunnen 
zetten. Hoe vervult het priesterschap en 
zijn verordeningen de plannen die onze 
hemelse Vader met zijn kinderen heeft.

Dieter F. Uchtdorf, ‘Dragers van  
hemels licht’

Vraag de klas om in president Ucht-
dorfs boodschap na te gaan hoe de aan-  
of afwezigheid van goddelijk licht hun 
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leven kan beïnvloeden. U kunt de klas 
vragen de Schriftteksten te bestuderen 
waarnaar president Uchtdorf verwijst en 
de waarheden vast te stellen die verband 
houden met geestelijk licht. Wat leren we 
uit de metafoor over de zonsverduistering 
over de rol van keuzevrijheid bij geestelijk 
licht zoeken. Wat kunnen we doen om 
het goddelijke licht van Jezus Christus met 
anderen te delen, vooral met onze familie 
en met ‘onze jeugd die naar licht zoekt’?

Henry B. Eyring, ‘De Heer leidt zijn kerk’
Vraag uw quorum-  of ZHV- klas 

situaties te noemen waarin zij geloof 
dienden te oefenen dat hun roeping, of 
die van iemand anders, van God kwam. 
Hoe oefenden zij hun geloof? Hoe zijn 
zij erachter gekomen dat de roeping van 
God afkomstig was? Vraag de klas om in 
president Eyrings boodschap na te gaan 
welke waarheden hij uit persoonlijke 
ervaring leerde, die ons kunnen helpen 
om vertrouwen in onszelf en geduld met 
onszelf te hebben, en met anderen die de 
Heer geroepen heeft.

Jean B. Bingham, ‘Opdat uw blijdschap 
volkomen zal worden’

De boodschap van zuster Bingham 
kan uw ZHV-  of quorumklas inzicht 
geven in hoe ze, door tot Christus te 
komen, blijdschap kunnen hebben, 
ondanks de problemen die ze op hun 
pad vinden. Eén manier om haar bood-
schap te bespreken, is een pad op het 
bord te tekenen dat naar het woord blijd-
schap leidt. Vraag een paar deelnemers 
aan de les op het pad een suggestie uit 
zuster Binghams boodschap te schrijven 
die tot ware blijdschap leidt. Moedig de 
deelnemers aan te overwegen hoe ze de 
raad van zuster Bingham in praktijk kun-
nen brengen. Vraag verschillende deelne-
mers hun gedachten weer te geven.

David A. Bednar, ‘Grote en kostbare 
beloften’

U kunt platen op het bord hangen die 
de sabbat, de tempel en ons thuis voor-
stellen, aan de hand waarvan uw ZHV-  of 

quorumklas de boodschap van ouder-
ling Bednar kunnen bespreken. Vraag de 
leden de corresponderende paragrafen in 
de boodschap van ouderling Bednar te 
lezen. Laat ze daarna op het bord schrij-
ven hoe de sabbat, de tempel en ons 
thuis ons in staat stellen om ons op Gods 
beloften te concentreren. Welke zaken 
in ons leven kunnen onze aandacht van 
deze beloften afwenden? Welke stappen 
kunnen we nemen om er zeker van te 
zijn dat we ze niet vergeten?

Henry B. Eyring, ‘Vrees niet om het goede 
te doen’

President Eyrings boodschap kan uw 
klas de moed en het geloof geven om 
het goede in de wereld te doen. U kunt 
enkele deelnemers aan de les vragen 
de voorbeelden in de boodschap over 
getrouwe mensen kort na te vertellen. 
Wat leren we uit deze voorbeelden over 
hoe we anderen kunnen dienen? Kunnen 
we uit deze voorbeelden ook ideeën 
halen waarop we als quorum of ZHV 
kunnen dienen?

Een andere manier om deze bood-
schap te bespreken is de zegeningen 
door te nemen die president Eyring 
ervoer, doordat hij de raad van president 
Thomas S. Monson opvolgde om het 
Boek van Mormon te bestuderen. Welke 
zegeningen hebben we gekregen door 
het Boek van Mormon te bestuderen?

M. Russell Ballard, ‘De tocht gaat verder!’
Ter inleiding van de bespreking van 

ouderling Ballards boodschap kunt u vra-
gen of er iemand is die naar een bestem-
ming op weg was, maar doorkreeg dat 
hij of zij de verkeerde kan opging. Hoe 
houden dergelijke voorbeelden verband 
met onze persoonlijke ‘tocht’ naar onze 
hemelse Vader terug? De klas kan dan op 
zoek gaan naar de raad en waarschuwin-
gen die ouderling Ballard geeft, om vast te 
stellen of we in ons leven de juiste richting 
volgen. Geef de klas de tijd om hun eigen 
pad te overdenken. Laat ze daarna manie-
ren bespreken waarmee we anderen kun-
nen helpen en bemoedigen op hun ‘tocht’ 
naar hun hemelse Vader terug.

Neil L. Andersen, ‘De stem van de Heer’
Wellicht kan uw ZHV-  of quorumklas 

vertellen welke conferentieboodschap-
pen in het bijzonder betekenisvol voor 
hen waren. Waarom waren juist die 
boodschappen betekenisvol? Wat zegt 
ouderling Andersen over het belang van 
de conferentieboodschappen en hoe die 
nauwgezet worden voorbereid? Hoe zou 
deze kennis van invloed kunnen zijn op 
hoe wij de boodschappen bestuderen 
en in acht nemen? Overweeg een lijst 
op te stellen van zaken die ons, bij wijze 
van uitnodiging, op de laatst gehouden 
conferentie gevraagd zijn. Wat doen we 
om daar gehoor aan te geven?
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VERGADERINGEN OP DE VIERDE 
ZONDAG

Op de vierde zondag van de maand 
wordt er in het quorum, de groep en de 
ZHV een onderwerp besproken dat door 
het Eerste Presidium en het Quorum der 
Twaalf Apostelen is uitgekozen. Deze 
onderwerpen worden na elke algemene 
conferentie aangevuld. Het onderwerp 
tot de volgende algemene conferentie 
is de sabbat. Leiders of leerkrachten 
kunnen een keuze maken uit de onder-
staande leerstellingen en leeractiviteiten, 
verschillende daarvan combineren, of die 
zelf bedenken afhankelijk van de behoef-
ten van de leden. 

De sabbat is een dag om te gedenken 
wat God voor ons gedaan heeft.

God heeft door de eeuwen heen mach-
tige werken met de sabbat in verband 
gebracht. Deze machtige werken omvat-
ten de schepping (zie Genesis 2:1–3), de 
uittocht van de kinderen van Israël (zie 
Deuteronomium 5:15), en de opstanding 
van de Heiland (zie Johannes 20:1–19; Han-
delingen 20:7). Vraag de leden deze teksten 
te lezen en te bespreken hoe het gedenken 
van elk van die gebeurtenissen ons de sab-
bat helpt heiligen. Welke machtige werken 
heeft God zoal voor ons gedaan? Hoe kun-
nen wij die zaken op de sabbat indachtig 
zijn? Indien van toepassing geeft u de leden 
in overweging om thuis de volgende of 
vergelijkbare vragen te bespreken.

Jezus Christus is de Heer van de sabbat.
De sabbat wordt ook de dag des Heren 

genoemd (Zie Openbaring 1:10). Waarom 
denkt u dat Jezus Christus de Heer van 
de sabbat wordt genoemd? (Zie Mattheüs 
12:8). Neem samen een aantal verzen door 
die de leden ertoe aanzetten om manieren 
te bedenken waarop zij zich op de sabbat 
op Jezus Christus kunnen richten (bijvoor-
beeld Helaman 5:12; Ether 12:41; Moroni 
10:32; en LV 6:36–37). Welke andere 

verzen kunnen leden opnoemen waarmee 
ze Christus het middelpunt van de sabbat 
kunnen maken? Welke doelen kunnen wij 
stellen waarmee we ons de hele sabbat op 
de Heiland kunnen concentreren?

Jezus Christus is ons voorbeeld van 
sabbatheiliging.

Tijdens zijn bediening op aarde onder-
wees de Heiland in de sabbat. Vraag de 
leden de volgende teksten te lezen en een 
lijst te maken van de dingen die Jezus op 
de sabbat deed en welke beginselen Hij 
predikte: Lukas 6:1–11; 13:11–17; Johannes 
5:1–20; 9:1–16. Welke andere beginselen 
over de sabbat leren we uit deze verzen? 
Exodus 20:8–11; 31:12–18; Jesaja 58:13–14; 
en LV 59:9–19. Vraag de leden te vertellen 
wat zij kunnen doen om het voorbeeld 
van de Heiland te volgen.

Zie ook Russell M. Nelson, ‘De sabbat 
is een verlustiging’, Liahona, mei 2015, 
129–132.

De sabbat is een dag van aanbidding.
Zet het woord aanbidding op het bord 

en vraag de klas er andere woorden bij 
te schrijven die er verband mee houden. 
Maak daarna drie kolommen met de 
woorden vóór, tijdens, en na boven de 
kolommen. Wat kunnen we vóór, tijdens 
en na de kerk doen om de Heer op zijn 
heilige dag te aanbidden? De klas kan 
samen Mosiah 18:17–29 en Moroni 6 lezen 
en ideeën opdoen. Vraag de leden na te 
denken over hun gedrag en bezigheden 
op de sabbat en hoe die hen helpen om 
de Heer op die dag te aanbidden (zie Exo-
dus 31:16–17). Wat kunnen we doen om 
ervoor te zorgen dat ons gezin en andere 
leden tijdens de kerkdienst geestelijk wor-
den gesterkt in hun aanbidding?

Deelname aan het avondmaal maakt het 
mogelijk dat we de Geest altijd bij ons 
hebben.

Zet de volgende vraag op het bord: 
Welke invloed heeft het avondmaal op 
u? Ter beantwoording van deze vraag, 

vraagt u de leden koppels te vormen en 
een zinsnede uit de avondmaalsgebeden 
in Leer en Verbonden 20:77, 79 en de 
raad in Leer en Verbonden 59:9 te kiezen 
en te bespreken. Geef elk koppel de tijd 
om teksten op te zoeken die de zinsnede 
verduidelijken en te bespreken hoe die de 
vraag op het bord beantwoorden. U kunt 
de klas ook vragen om lievelingsavond-
maalslofzangen uit te kiezen en die samen 
te zingen.

Zie ook Cheryl A. Esplin, ‘Het avond-
maal – een vernieuwing van de ziel’, 
Liahona, november 2014, 12–14.

De sabbat is een dag om te dienen.
Wat kunnen we leren over anderen 

op de sabbat dienen uit hoe de Heiland 
diende en de mensen in zijn omgeving 
tot zegen was? Moedig de leden aan om 
Mattheüs 9:10–13; Lukas 19:1–9; Johannes 
11:32–46;13:1–5, 12–17; en 3 Nephi 17:5- 
10 door te nemen en te bespreken. Vraag 
de leden over deze teksten na te denken 
terwijl ze overwegen hoe zij op de sabbat 
kunnen dienen. Ze kunnen bijvoorbeeld 
gezinsleden dienen, contact opnemen met 
hun huisonderwijs-  of huisbezoekgezin-
nen, aan familiegeschiedenis werken, zie-
ken bezoeken of het evangelie uitdragen. 
Misschien kunnen leden een gezinsraad 
houden om manieren te plannen waarop 
ze anderen op de sabbat kunnen dienen.



‘Het plan dat elk gezin moet volgen 

om zich op het eeuwige leven en de 

verhoging voor te bereiden, staat in 

de proclamatie van de kerk van 1995: 

‘Het gezin: een proclamatie aan de 

wereld’. […]

‘Het is al 22 jaar de basis van de 

leer en de praktijk van de kerk en zal 

dat blijven. Beschouw het als zodanig, 

onderwijs het, leef ernaar en u zult 

worden gezegend, doordat u voor-

waarts streeft naar het eeuwige leven.

‘Veertig jaar geleden zei president 

Ezra Taft Benson: “Iedere generatie 

heeft zijn eigen toetsen en kansen om 

zichzelf te bewijzen.” Ik geloof dat onze 

houding tegenover en ons gebruik van 

de proclamatie over het gezin een van 

die toetsen is voor deze generatie.’

Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum 
der Twaalf Apostelen, ‘Het plan en de 
proclamatie’, 29, 30–31.

De dans,  
Kathleen Peterson
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‘Ik getuig plechtig en vreugdevol dat de Heer Jezus Christus  
aan het roer staat. Hij leidt zijn kerk en zijn dienstknechten’, sprak 
president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium, 

in de 187e algemene oktoberconferentie van de kerk. ‘Ik getuig 
dat Thomas S. Monson de enige is die alle priesterschapssleutels 
op aarde draagt en gebruikt. En ik bid om een zegen voor alle  

nederige dienstknechten die zo bereidwillig en goed in de 
herstelde kerk van Jezus Christus dienen, die Hij persoonlijk leidt. 
Ik getuig dat Joseph Smith God de Vader en Jezus Christus gezien 
heeft. Ze spraken tot hem. De sleutels van het priesterschap zijn 
tot zegen van al Gods kinderen hersteld. Het is onze taak om 

op onze plek het werk van de Heer te bevorderen.’




