
President Nelson presenteert 
proclamatie ter ere van  
tweehonderd jaar herstelling
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dat de centrale plek van de  
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en nieuw algemeen 
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President Nelson spoort de  
heiligen aan de Heer te horen
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N‘Wij denken, en zullen altijd denken, aan 

het lijden en overlijden van Christus om 
verzoening voor onze zonden te brengen, 
en wij vieren die allerheerlijkste zondag,  
de dag van de Heer, waarop Hij uit de  
dood herrees. Door de opstanding van  
Jezus Christus heeft de herstelling zin,  
heeft ons sterfelijk leven zin, en heeft  
uiteindelijk ons bestaan zin.’

Ouderling D. Todd Christofferson van  
het Quorum der Twaalf Apostelen, ‘De 
boodschap van de herstelling en de  
opstanding verkondigen’, 113.
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Zaterdagmorgenbijeenkomst, 4 april 2020
Leiding: president Dallin H. Oaks
Openingsgebed: ouderling Richard J. Maynes
Slotgebed: Michelle Craig 
Muziek verzorgd door het Tabernacle Choir at 
Temple Square*: ‘Awake and Arise’, Hymns, nr. 8; 
‘The Morning Breaks’, Hymns, nr. 1, arr. Wilberg; 
‘It Is Well with My Soul’, Spafford en Bliss, arr. 
Wilberg; ‘Come, Ye Children of the Lord’, Hymns, 
nr. 58; ‘Joseph Smith’s First Prayer’, Hymns, nr. 26; 
‘Come, Thou Fount of Every Blessing’, Robinson/
Amerikaanse volksmelodie, arr. Wilberg.

Zaterdagmiddagbijeenkomst, 4 april 2020
Leiding: president Henry B. Eyring
Openingsgebed: Milton Camargo
Slotgebed: ouderling Rubén V. Alliaud
Muziek verzorgd door het Tabernacle Choir at 
Temple Square: ‘High on the Mountain Top’, 
Hymns, nr. 5, arr. Wilberg; ‘As I Search the Holy 
Scriptures’, Hymns, nr. 277, arr. Murphy; ‘Rejoice, 
the Lord Is King!’ Hymns, nr. 66; ‘Redeemer of 
Israel’, Hymns, nr. 6, arr. Wilberg.

Zaterdagavondbijeenkomst, 4 april 2020
Leiding: president Dallin H. Oaks
Openingsgebed: ouderling Kyle S. McKay
Slotgebed: Cristina B. Franco
Muziek verzorgd door het Tabernacle Choir at 
Temple Square: ‘Let Zion in Her Beauty Rise’, 
Hymns, nr. 41, arr. Kasen; ‘Lead, Kindly Light’, 
Hymns, nr. 97, arr. Wilberg; ‘I Am a Child of God’, 
Hymns, nr. 301; ‘Hark, All Ye Nations!’ Hymns,  
nr. 264, arr. Wilberg.

Zondagmorgenbijeenkomst, 5 april 2020
Leiding: president Dallin H. Oaks
Openingsgebed: ouderling Brook P. Hales
Slotgebed: ouderling Peter M. Johnson
Muziek verzorgd door het Tabernacle Choir at 
Temple Square: ‘Truth Eternal’, Hymns, nr. 4; ‘How 
Firm a Foundation’, Hymns, nr. 85, arr. Wilberg; 
‘This Is My Beloved Son’, Children’s Songbook,  
p. 76, arr. Cardon; ‘Now Let Us Rejoice’, Hymns, 
nr. 3; ‘Israel, Israel, God Is Calling’, Hymns, nr. 7, 
arr. Wilberg; ‘Hosanna Anthem/The Spirit of God’, 
Stephens en Hymns, nr. 2, arr. Stephens.

Zondagmiddagbijeenkomst, 5 april 2020
Leiding: president Henry B. Eyring
Openingsgebed: ouderling Kevin R. Duncan
Slotgebed: ouderling Lynn G. Robbins

Muziek verzorgd door het Tabernacle Choir at 
Temple Square: ‘Praise to the Man’, Hymns, nr. 27, 
arr. Wilberg; ‘The Day Dawn Is Breaking’, Hymns, 
nr. 52, arr. Murphy; ‘I Know That My Redeemer 
Lives’, Hymns, nr. 136; ‘We Thank Thee, O God, 
for a Prophet’, Hymns, nr. 19, arr. Wilberg.

* De muziek voor elke bijeenkomst, onder 
leiding van verschillende dirigenten en begeleid 
door verschillende organisten, was eerder opge-
nomen; de slotlofzang was opgenomen door het 
Tabernacle Choir en zes andere koren uit Accra 
(Ghana); Mexico City (Mexico); Seoul (Zuid- 
Korea); São Paulo (Brazilië); Frankfurt (Duits-
land); en Auckland (Nieuw- Zeeland).

Beschikbaarheid conferentietoespraken
U kunt de conferentietoespraken in veel talen 
op het internet vinden. Ga naar conference.
ChurchofJesusChrist.org en kies de gewenste 
taal. De toespraken zijn ook in de app Evangelie-
bibliotheek beschikbaar. Er zijn doorgaans 
binnen zes weken na de algemene conferentie 
Engelstalige video-  en audio- opnames bij het 
distributiecentrum verkrijgbaar. Op disability.

ChurchofJesusChrist.org vindt u informatie over 
de algemene conferentie in aangepaste vorm 
voor leden met een beperking.

Op de omslag
Voorkant: schilderij van het eerste visioen,  
Dan Burr
Achterkant: foto, Mason Coberly

Foto’s conferentie
De foto’s van de conferentie in Salt Lake City zijn 
genomen door Cody Bell, Janae Bingham, Mason 
Coberly, Weston Colton, Brian Nicholson en Leslie 
Nilsson. Verder foto’s door Alexandre Borges, 
Mark Brunson, Nicolas Serey Bustamante, Annette 
Campbell, Karisa Creer, Cathie Frost, Alejandro 
Gutierrez, Natalia Hepworth, Korene Knight, 
Ashlee Larsen, Bruno Lima, Ashley Malili, Melanie 
Miza, Kendrick Navarro, Arteh Odjidja, Veronica 
Olson, Alaine Palmer, Melanie Porter, Jonas 
Rebicki, Mark Romesser, Elizabeth Thompson, 
Chung Ho Tsai, Emily Utykanski, Marco Vargas, 
Christopher Walker, Dave Ward, Jonathan Wing, 
Justin Wright.

De 190e algemene aprilconferentie

West Jordan (Utah, VS)
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President Russell M. Nelson had een 
duidelijke boodschap in de algemene 
conferentie: ‘Hoor Hem.’

‘We moeten er op alle mogelijke 
manieren naar streven om Jezus 
Christus te horen, die door de macht 
en bediening van de Heilige Geest tot 
ons spreekt’, aldus president Nelson.

‘Het doel van deze en iedere alge-
mene conferentie is ons te helpen om 
Hem te horen’ (pagina 7).

In een conferentie met bijzondere 
aandacht voor het eerste visioen en 
de herstelling leerden we dat we Hem 
kunnen horen, net zoals Joseph Smith 
Hem in het heilige bos hoorde. We 
kunnen te midden van de gevolgen 
op grote schaal van een wereld-
wijde pandemie het beste naar Hem 
luisteren voor leiding bij onze moei-
lijkheden. Met een stralende toekomst 
voor de kerk en voor ieder van ons 
persoonlijk in het vooruitzicht moeten 
we ernaar blijven streven om Hem te 
horen en Hem te volgen.

President Nelson heeft gezegd: ‘We 
kunnen de vele inspirerende aspec-
ten van deze aprilconferentie 2020 
[…] met deze goddelijke opdracht 
samenvatten: “Hoor Hem!” We bidden 
dat van alles wat hier heeft plaatsge-
vonden, uw focus op onze hemelse 
Vader, die deze woorden heeft uit-
gesproken, en op zijn geliefde Zoon, 
Jezus Christus, de voornaamste plaats 
in uw herinneringen zal innemen.’

Bestudeert u de boodschappen van 
deze conferentie en streeft u ernaar 
om de woorden van de Heiland te 

horen, ernaar te luisteren en ze in acht 
te nemen, dan zal volgens de belofte 
van de profeet uw angst afnemen en 
uw geloof toenemen (zie pagina 114).

• President Nelson introduceert  
een nieuw logo voor de kerk op 
pagina 73.

• President Nelson introduceert een 
proclamatie over de herstelling op 
pagina 91.

• President Nelson leidt een wereld-
wijde plechtige samenkomst op 
pagina 92.

• President Nelson kondigt acht 
nieuwe tempels aan op pagina 115.

• Lees meer over hoe we anderen 
kunnen helpen met #HoorHem 
[#HearHim] op HearHim.Churchof 
JesusChrist.org. ◼

Hoogtepunten uit de 190e algemene 
aprilconferentie

AFBEELDINGEN IN DEZE UITGAVE
We proberen iedere algemene conferentie met de gepubliceerde afbeeldingen te 
documenteren. Iedere conferentie is uniek, en de afbeeldingen in deze uitgave 
geven een indruk van de ongewone omstandigheden rondom deze conferentie.

U treft naast afbeeldingen van de uitzending ook foto’s van het prachtige Temple 
Square aan (hoewel het wegens COVID- 19 en bouwwerkzaamheden ongewoon leeg 
is), plus schilderijen over de herstelling van het evangelie en door leden ingestuurde 
foto’s van zichzelf terwijl ze de conferentie over de hele wereld volgen.
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gedachte dat u dankzij de technologie 
deelneemt, en de prachtige uitvoering 
van ‘It Is Well with My Soul’ door het 
koor, geven mijn ziel veel troost.

Zoals u weet, hebben we het aantal 
aanwezigen in deze algemene con-
ferentie drastisch beperkt, omdat we 
goede wereldburgers willen zijn en al 
het mogelijke doen om de verspreiding 
van COVID-19 te beperken. Dit virus 
heeft de hele wereld getroffen. Het 
heeft ook tot tijdelijke aanpassingen 
van onze kerkbijeenkomsten, het zen-
dingswerk en het tempelwerk geleid.

Hoewel de huidige beperkingen 
aan een schadelijk virus te wijten 

zijn, maken we persoonlijk veel meer 
beproevingen door dan alleen deze 
pandemie. Toekomstige beproevingen 
kunnen het gevolg zijn van een onge-
luk, een natuurramp of een onver-
wachte persoonlijke tragedie.

Hoe kunnen we zulke beproevin-
gen doorstaan? De Heer heeft gezegd: 
‘Indien u voorbereid bent, zult u niet 
vrezen.’1 We kunnen uiteraard sparen, 
en voedsel en water inslaan. Maar het 
is even belangrijk om onze persoon-
lijke geestelijke voorraad met geloof, 
waarheid en getuigenis te vullen.

Het uiteindelijke doel van het leven 
is ons voorbereiden om voor onze 
Schepper te staan. Daartoe streven we 
er dagelijks naar om meer zoals onze 
Heiland, Jezus Christus, te worden.2 
En dat doen we door ons dagelijks te 
bekeren en zijn reinigende, genezende, 
sterkende macht te ontvangen. Dan 
hebben we voortdurend gemoedsrust 
en vreugde, zelfs in roerige tijden. Om 
die reden heeft de Heer ons verzocht: 
‘Sta op heilige plaatsen en word niet 
aan het wankelen gebracht.’3

Dit jaar vieren we de tweehon-
derdste verjaardag van een van de 

Geliefde broeders en zusters, wij 
heten u welkom in deze historische 
algemene aprilconferentie 2020 van 
De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen. Om rede-
nen die u bekend zijn, sta ik in een 
vrijwel lege zaal!

Toen ik u tijdens de algemene 
oktoberconferentie 2019 beloofde dat 
deze aprilconferentie ‘gedenkwaar-
dig’ en ‘onvergetelijk’ zou zijn, had 
ik er geen idee van dat deze confe-
rentie voor mij zo gedenkwaardig en 
onvergetelijk zou worden omdat ik 
een zichtbaar publiek van minder dan 
tien mensen zou hebben! Maar de 

Openingswoord
We moeten er op alle mogelijke manieren naar 
streven om Jezus Christus te horen, die door de macht 
en bediening van de Heilige Geest tot ons spreekt.

President Russell M. Nelson
President van De Kerk van Jezus Christus  
van de Heiligen der Laatste Dagen

Zaterdagmorgenbijeenkomst | 4 april 2020
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belangrijkste gebeurtenissen in de 
geschiedenis van de wereld, namelijk 
de verschijning van God de Vader 
en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, 
aan Joseph Smith. In dat bijzondere 
visioen wees God de Vader op Jezus 
Christus en zei: ‘Dit is mijn geliefde 
Zoon. Hoor Hem!’4

Die aansporing aan Joseph geldt 
ook voor ons. We moeten er op alle 
mogelijke manieren naar streven om 
Jezus Christus te horen, die door de 
macht en bediening van de Heilige 
Geest tot ons spreekt.

Het doel van deze en iedere 
algemene conferentie is ons te hel-
pen om Hem te horen. Wij hebben 
gebeden, en vragen u te bidden, dat 
de Geest van de Heer zo rijkelijk 
aanwezig zal zijn dat u de bood-
schappen kunt horen die de Heiland 
speciaal voor u heeft – boodschap-
pen die uw ziel gemoedsrust geven. 
Boodschappen die uw gebroken 
hart genezen. Boodschappen die uw 
verstand verlichten. Boodschappen 
waardoor u weet wat u in tijden van 
onrust en beproeving moet doen.

We bidden dat deze conferentie 
gedenkwaardig en onvergetelijk zal 
zijn vanwege de boodschappen die u 
zult horen, de unieke aankondigingen 
die we zullen doen, en de ervaringen 
waarvoor we u zullen uitnodigen.

Aan het eind van de zondagmor-
genbijeenkomst houden we bijvoor-
beeld een wereldwijde plechtige 
samenkomst waarin ik u in de heilige 
hosannakreet zal voorgaan. We bid-
den dat het een geestelijk hoogtepunt 
voor u zal zijn wanneer we God de 
Vader en zijn geliefde Zoon wereld-
wijd eensgezind onze innige dank-
baarheid betuigen door Hen op deze 
unieke manier te loven.

We gebruiken voor deze hei-
lige gebeurtenis een schone, witte 

zakdoek. Maar als u er geen hebt, 
kunt u gewoon met uw hand 
zwaaien. Na de hosannakreet zingen 
we samen met het koor ‘Gods Geest 
brandt in ’t harte’.5

Geliefde broeders en zusters, deze 
conferentie wordt geweldig. Dit jaar 
wordt uitzonderlijk doordat we ons 
aandachtig op de Heiland en zijn 
herstelde evangelie concentreren. 
De belangrijkste blijvende gevolgen 
waartoe deze historische conferentie 
zal leiden, zijn dat 
ons hart veran-
dert en dat we 
aan een levens-
lange zoektocht 
beginnen om 
Hem te horen.

Welkom in 
de algemene 
aprilconferentie 
2020! Ik weet 
dat God, onze 
hemelse Vader, 

en zijn Zoon, Jezus Christus, met ons 
begaan zijn. Zij zullen tijdens deze 
twee heerlijke dagen bij ons zijn als 
we ernaar streven om dichter tot 
Hen te komen en Hen te eren. In 
de heilige naam van Jezus Christus. 
Amen. ◼
NOTEN
 1. Leer en Verbonden 38:30.
 2. Zie 3 Nephi 27:27.
 3. Leer en Verbonden 87:8.
 4. Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.
 5. Lofzangen, nr. 2.
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zijn blik gevestigd op [ Joseph Smith], 
zijn vader en zijn grootvader, en op 
hun voorzaten tot aan Abraham, en 
van Abraham tot de zondvloed, van 
de zondvloed tot aan Henoch, en 
van Henoch tot Adam. Hij sloeg die 
familie gade en het bloed dat vanaf 
de bron gestroomd heeft tot aan de 
geboorte van die man. [ Joseph Smith] 
is in de eeuwigheid geordend.’1

Joseph jr. werd graag gezien door 
al zijn gezinsleden, maar hij had de 
hechtste band met zijn broer Hyrum, 
die bijna 6 jaar was toen Joseph werd 
geboren.

Vorig jaar in oktober zat ik bij de 
open haard in het huisje van de familie 
Smith in Sharon (Vermont, VS), waar 
Joseph werd geboren. Ik voelde de 
liefde die Hyrum voor Joseph had, en 
zag in gedachte hoe hij zijn broertje in 
zijn armen hield en hem leerde lopen.

Vader en moeder Smith onder-
vonden persoonlijke tegenslagen, 
waardoor ze talloze keren met hun 
gezin verhuisden voordat ze het in 
New England voor bekeken hielden, 
en dapper besloten naar het westelijke 
deel van de staat New York te trekken.

Dankzij hun eensgezindheid over-
leefde het gezin deze moeilijkheden, 
en begonnen ze samen aan de zware 
taak om opnieuw te beginnen op een 
bebost stuk grond van meer dan 40 
hectare in Manchester, vlakbij Palmyra 
(New York).

Ik denk dat velen onder ons de 
lichamelijke en emotionele moeilijkhe-
den onderschatten waarmee de familie 
Smith bij deze nieuwe start te maken 
kreeg. Ze moesten de grond ontbos-
sen, fruitbomen en gewassen planten, 
als dagloner werken, en zelfgemaakte 
spullen in de stad verkopen.

Toen het gezin in het westen van 
New York aankwam, gonsde het 
daar van religieuze gedrevenheid 

Joseph en Lucy Mack geloofden 
in Jezus Christus, bestudeerden de 
Schriften, baden oprecht, en leidden 
een leven van geloof in God.

Zij gaven hun baby de naam 
Joseph Smith jr.

Brigham Young heeft over de 
familie Smith gezegd: ‘De Heer had 

President M. Russell Ballard
Waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen

Dank u wel, president, voor dat 
prachtige openingswoord. Broeders 
en zusters, 215 jaar geleden werd er 
een jongetje geboren in het gezin 
van Joseph en Lucy Mack Smith in 
Vermont, in een gebied dat bekend 
staat als New England, in het noord-
oosten van de Verenigde Staten.

Zullen wij niet 
voorwaarts gaan  
in zo’n groot werk?
We mogen nooit vergeten welke prijs Joseph en Hyrum 
Smith betaalden – en met hen zoveel andere getrouwe 
mannen, vrouwen en kinderen – om de kerk te vestigen.

Buenos Aires (Argentinië)
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– een periode die de Tweede Grote 
Ontwaking wordt genoemd.

In die tijd van discussies en strijd 
tussen godsdienstige groeperingen 
kreeg Joseph een wonderbaarlijk 
visioen, dat we nu het eerste visioen 
noemen. We zijn gezegend met vier 
ooggetuigenverslagen waar ik van-
daag gebruik van maak.2

Joseph schreef: ‘In deze tijd van 
grote [godsdienstige] opwinding 
werd mijn geest tot ernstig nadenken 
en grote onrust aangespoord; maar 
ofschoon mijn gevoelens diep waren 
en dikwijls pijnlijk getroffen werden, 
hield ik mij toch afzijdig van al deze 
groepen, hoewel ik hun onderscheiden 
bijeenkomsten bijwoonde zo dikwijls 
de gelegenheid zich voordeed. [Maar] 
zo groot waren de verwarring en de 
twist tussen de verschillende gezindten 
dat het onmogelijk was voor iemand 
van mijn jeugdige leeftijd, en zo weinig 
bekend met mensen en zaken, om met 
enige zekerheid uit te maken wie er 
gelijk had en wie ongelijk.’3

Joseph ging in de Bijbel op zoek 
naar antwoorden op zijn vragen, en 
las Jakobus 1:5: ‘En als iemand van u 
in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan 
vragen aan God, Die aan ieder over-
vloedig geeft en geen verwijten maakt, 
en ze zal hem gegeven worden.’4

Hij schreef: ‘Nooit heeft enige pas-
sage uit de Schrift een mensenhart 
sterker getroffen dan deze op dat 
moment het mijne. Zij leek met grote 
kracht in iedere vezel van mijn hart 
door te dringen. Ik dacht er keer op 
keer over na.’5

Joseph kwam tot het besef dat de 
Bijbel niet alle antwoorden op de 
levensvragen bevat; in plaats daarvan 
leert de Bijbel mannen en vrouwen dat 
ze antwoorden op hun vragen kunnen 
vinden door in gebed rechtstreeks met 
God te communiceren.

Hij voegde eraan toe: ‘Aldus, in 
overeenstemming hiermee, name-
lijk mijn besluit om het aan God te 
vragen, trok ik mij terug in het bos 
om de poging te wagen. Het was op 
de morgen van een mooie, hel-
dere dag, vroeg in het voorjaar van 
achttienhonderdtwintig.’6

Joseph zei dat kort daarna ‘[een 
lichtkolom] op mij rustte [en] ik twee 
Personen, wier glans en heerlijkheid 
elke beschrijving tarten, boven mij in 
de lucht [zag] staan. Een van Hen sprak 
tot mij, mij bij de naam noemend, en 
zei, wijzend op de ander: [ Joseph,] dit 
is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’7

Toen zei de Heiland: ‘Joseph, mijn 
zoon, je zonden zijn je vergeven. Ga 
heen, wandel in mijn inzettingen, en 
onderhoud mijn geboden. Zie, Ik ben 
de Heer van heerlijkheid. Ik ben voor 
de wereld gekruisigd, zodat eenieder 
die in mijn naam gelooft, het eeuwige 
leven kan ontvangen.’8

Joseph ging verder: ‘Zodra ik dus 
mijzelf weer in de hand had, zodat ik 
kon spreken, vroeg ik de Personen 
die boven mij in het licht stonden, 
welke van alle sekten gelijk had.’9

Hij zei: ‘Ze zeiden dat alle gods-
dienstige groeperingen in verkeerde 
leerstellingen geloofden, en dat 
geen ervan door God als zijn kerk 
en koninkrijk erkend werd. En […] 
ik kreeg tezelfdertijd de belofte dat 
de volheid van het evangelie in de 
toekomst aan mij bekendgemaakt zou 
worden.’10

Joseph vermeldde ook: ‘Ik zag in 
dit visioen veel engelen.’11

Na dit heerlijke visioen schreef 
Joseph: ‘Mijn ziel was met liefde ver-
vuld, en vele dagen lang verheugde ik 
mij bijzonder. […] De Heer was bij mij.’12

Hij verliet het heilige bos en begon 
aan zijn voorbereiding om een profeet 
van God te worden.

Joseph kwam er gaandeweg ook 
achter wat profeten van weleer had-
den meegemaakt: afwijzing, tegen-
stand en vervolging. Joseph zei dat 
hij een van de predikanten van de 
religieuze opleving had verteld wat hij 
had gezien en gehoord:

‘Ik was zeer verbaasd over zijn 
optreden; hij nam hetgeen ik vertelde 
niet alleen lichtvaardig op, maar zelfs 
met grote minachting, en zei dat het 
allemaal van de duivel kwam, dat 
zaken als visioenen of openbaringen 
tegenwoordig niet bestonden; dat al 
dergelijke dingen met de apostelen 
waren opgehouden en dat die er 
nooit meer zouden zijn.

‘Ik bemerkte echter spoedig dat 
het vertellen van mijn verhaal onder 
geloofsbelijders veel vooroordeel 
tegen mij had opgewekt en de oor-
zaak was van hevige vervolging, die 
steeds toenam; […] en dat was het 
geval onder alle sekten – alle verenig-
den zich om mij te vervolgen.’13

Drie jaar later, in 1823, werden de 
hemelen weer geopend in het kader 
van de voortgaande herstelling van 
het evangelie van Jezus Christus in de 
laatste dagen. Joseph schreef dat hem 
een engel met de naam Moroni was 
verschenen, die zei ‘dat God een werk 
voor mij te doen had en […] dat er 
een boek was verborgen, op gouden 
platen geschreven’, dat ‘de volheid van 
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het eeuwigdurend evangelie bevatte, 
zoals die door de Heiland aan de vroe-
gere bewoners [van het Amerikaanse 
vasteland] was gebracht’.14

Uiteindelijk kon Joseph de oude 
kroniek, die we nu kennen als het 
Boek van Mormon, in bezit nemen, 
vertalen en publiceren.

Zijn broer, Hyrum, die hem voort-
durend had aangemoedigd, vooral na 
de pijnlijke, levensbedreigende opera-
tie aan zijn been in 1813, was een van 
de getuigen van de gouden platen. Hij 
was ook een van de zes leden die de 
Kerk van Jezus Christus in 1830 heb-
ben opgericht.

Tijdens hun leven namen Joseph 
en Hyrum het samen op tegen bendes 
en vervolging. Zo moesten ze bijvoor-
beeld in de koude winter van 1838–
1839 vijf maanden in mensonterende 
omstandigheden in de gevangenis in 
Liberty (Missouri, VS) doorbrengen.

In april 1839 schreef Joseph een brief 
naar zijn vrouw, Emma, waarin hij zijn 
situatie beschreef: ‘Het is nu geloof ik 
ongeveer vijf maanden en zes dagen dat 
ik dag en nacht zo streng bewaakt word 
tussen de muren, tralies en krakende 
ijzeren deuren van een eenzame, don-
kere, vieze gevangenis. […] Hier zullen 
we hoe dan ook niet blijven, en daar 
zijn we blij om. Wat er ook gebeurt, 
erger dan dit kan het niet worden. […] 
We zullen nooit enig verlangen hebben 
om terug te keren naar Liberty in Clay 
County (Missouri, VS). We hebben er 
onze buik voorgoed van vol.’15

Toen hij met vervolging te maken 
kreeg, gaf Hyrum blijk van vertrouwen 
in de beloften van de Heer, waaronder 
een garantie dat hij aan zijn vijanden 
kon ontkomen als hij dat wilde. In 
een zegen die Hyrum in 1835 van 
Joseph Smith kreeg, beloofde de Heer 
hem: ‘Je zult de macht bezitten om 
je vijanden te ontvluchten. Men zal 

je met onvermoeibare ijver naar het 
leven staan, maar je zult ontkomen. 
Als je dat wilt, en als je dat verlangen 
hebt, zul je de macht hebben om je 
leven vrijwillig neer te leggen om God 
te verheerlijken.’16

In juni 1844 stond Hyrum voor 
de keuze: blijven leven of zijn leven 
neerleggen om God te verheerlijken 
en ‘zijn getuigenis met zijn bloed 
[te] bezegel[en]’ – zij aan zij met zijn 
geliefde broer Joseph.17

Een week vóór de noodlottige 
reis naar Carthage, waar ze in koelen 
bloede werden vermoord door een 
bende lafaards die hun gezicht zwart 
hadden gemaakt om niet te worden 
herkend, schreef Joseph: ‘Ik heb mijn 
broer Hyrum aangeraden om met zijn 
gezin de volgende stoomboot naar 
Cincinnati (Ohio, VS) te nemen.’

Ik word altijd erg emotioneel als ik 
aan Hyrums antwoord denk: ‘Joseph, 
ik kan je niet in de steek laten.’18

En dus gingen Joseph en Hyrum naar 
Carthage, waar ze martelaren voor de 
zaak en de naam van Christus werden.

In de officiële bekendmaking van 
hun martelaarsdood staat het volgende: 
‘Joseph Smith, de profeet en ziener 
van de Heer, heeft […] het Boek van 
Mormon het licht doen zien, dat hij 
door de gave en macht van God had 
vertaald, en is het middel geweest om 
het in twee werelddelen uit te geven; 
hij heeft de volheid van het eeuwigdu-
rend evangelie, daarin vervat, naar de 
vier hoeken van de aarde doen uitgaan; 
heeft de openbaringen en geboden die 
dit boek Leer en Verbonden vormen, 
doen verschijnen, en vele andere wijze 
geschriften en aanwijzingen voor het 
welzijn van de mensenkinderen; hij 
heeft vele duizenden heiligen der 
laatste dagen vergaderd, een grote 
stad gesticht en een vermaardheid 
en naam nagelaten die niet kunnen 

worden uitgewist. […] En zoals de 
meeste gezalfden van de Heer in tijden 
vanouds, heeft [ Joseph] zijn zending 
en zijn werken bezegeld met zijn eigen 
bloed; en evenzo zijn broer Hyrum. In 
het leven waren zij niet verdeeld, en in 
de dood werden zij niet gescheiden!’19

Na hun martelaarsdood werden de 
lichamen van Joseph en Hyrum terug 
naar Nauvoo gebracht, gewassen en 
gekleed, zodat de familie Smith haar 
dierbaren kon zien. Hun lieve moeder 
herinnerde zich later: ‘Al lange tijd had 
ik me zo goed mogelijk op de schok 
voorbereid, al mijn geestelijke energie 
aangesproken en God aangeroepen 
en Hem gevraagd mij te sterken, maar 
toen ik de kamer binnenkwam en mijn 
vermoorde zonen naast elkaar zag 
liggen, en het snikken en kreunen van 
mijn familie hoorde, en de kreten van 
hun vrouw, kinderen, broers en zussen, 
werd het me te veel. Ik deinsde terug 
en riep de Heer vanuit mijn gekwelde 
ziel aan: “Mijn God! Mijn God! Waarom 
hebt u deze familie verlaten?”’20

Op dat moment van verdriet en 
pijn kon ze hen horen zeggen: ‘Moe-
der, schrei niet om ons; wij hebben 
de wereld door liefde overwonnen.’21

Ze hadden de wereld inderdaad 
overwonnen. Joseph en Hyrum Smith 
waren als de getrouwe heiligen in het 
boek Openbaring, ‘die uit de grote 
verdrukking komen; en zij hebben 
hun gewaden gewassen en ze heb-
ben hun gewaden wit gemaakt in het 
bloed van het Lam [en] zijn […] vóór 
de troon van God, en dienen Hem 
dag en nacht in zijn tempel. En Hij 
Die op de troon zit, zal Zijn tent over 
hen uitspreiden.

‘Zij zullen geen honger of dorst 
meer hebben, en geen zonnesteek of 
enige hitte zal hen treffen.

‘Want het Lam, Dat in het midden 
van de troon is, zal hen weiden en zal 
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hen geleiden naar de levende water-
bronnen. En God zal alle tranen van 
hun ogen afwissen.’22

Nu we de tweehonderdste verjaar-
dag van het eerste visioen vreugdevol 
vieren, mogen we niet vergeten welke 
prijs Joseph en Hyrum Smith betaalden 
– en met hen zoveel andere getrouwe 
mannen, vrouwen en kinderen – om 
de kerk te vestigen, zodat u en ik kun-
nen genieten van de talrijke zegenin-
gen en alle geopenbaarde waarheden 
die we nu hebben. Wij mogen hun 
getrouwheid nooit vergeten!

Ik vraag me vaak af waarom 
Joseph en Hyrum en hun familie leden 
zoveel moesten lijden. Misschien 
omdat ze God door hun lijden leerden 
kennen op manieren die anders niet 
mogelijk waren geweest. In hun lijden 
dachten ze na over Gethsémané en 
het kruis van de Heiland. Paulus zei 
het zo: ‘Want aan u is het uit genade 
gegeven in de zaak van Christus niet 
alleen in Hem te geloven, maar ook 
voor Hem te lijden.’23

Een paar jaar vóór zijn dood in 
1844 schreef Joseph een bezielde 
brief naar de heiligen. Het was een 
oproep die ook vandaag in de kerk 
nog van toepassing is:

‘Broeders [en zusters], zullen wij 
niet voorwaarts gaan in zo’n groot 
werk? Ga voorwaarts en niet achter-
waarts! Houd moed, broeders [en 
zusters]; en op, op naar de overwin-
ning! […]

‘Laten wij daarom als kerk en als 
volk en als heiligen der laatste dagen 
de Heer in gerechtigheid een offe-
rande brengen.’24

Als u dit weekend tijdens de 
herdenking van de tweehonderdste 
verjaardag van het eerste visioen naar 
de Geest luistert, vraag u dan af welke 
offerande u de Heer de komende 
dagen in gerechtigheid kunt brengen. 

Wees moedig, vertel het aan iemand 
die u vertrouwt, en bovenal, maak 
alstublieft tijd vrij om het te doen!

Ik weet dat de Heiland blij is als we 
Hem vanuit ons hart een offerande 
in gerechtigheid brengen, net zoals 
Hij blij was met het getrouwe offer 
van die opmerkelijke broers, Joseph 
en Hyrum Smith, en alle andere 
getrouwe heiligen. Daarvan getuig ik 
plechtig in de heilige naam van onze 
Heer Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Brigham Young, in Leringen van 

kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 582; 
zie ook Brigham Young, ‘Remarks’, Deseret 
News, 26 oktober 1859, 266.

 2. Ik citeer uit de vier ooggetuigenverslagen 
van het eerste visioen; zie ‘Joseph 
Smith’s Accounts of the First Vision’, 
josephsmithpapers.org.

 3. Geschiedenis van Joseph Smith 1:8.
 4. Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:11.
 5. Geschiedenis van Joseph Smith 1:12.
 6. Geschiedenis van Joseph Smith 1:14.
 7. Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.

 8. In Joseph Smith, ‘History, circa Summer 
1832’, 3, josephsmithpapers.org.

 9. Geschiedenis van Joseph Smith 1:18.
 10. Joseph Smith, ‘Church History’, Times 

and Seasons, 1 maart 1842, 707; zie ook 
josephsmithpapers.org.

 11. Joseph Smith, ‘Journal, 1835–1836’, 24, 
josephsmithpapers.org.

 12. Joseph Smith, ‘History, circa Summer 
1832’, 3, josephsmithpapers.org.

 13. Geschiedenis van Joseph Smith 1:21–22.
 14. Geschiedenis van Joseph Smith 1:33–34.
 15. Joseph Smith, ‘Letter to Emma Smith, 

4 April 1839’, 1–2, josephsmithpapers.org.
 16. Joseph Smith, in ‘Minute Book 1’, 186, 

josephsmithpapers.org.
 17. Zie Leer en Verbonden 136:39.
 18. Joseph Smith, ‘History of Joseph Smith’, 

The Latter-day Saints’ Millennial Star, 19 
april 1862, 248; cursivering toegevoegd.

 19. Leer en Verbonden 135:3; cursivering 
toegevoegd.

 20. ‘Lucy Mack Smith, History, 1845’, 312–313, 
josephsmithpapers.org.

 21. ‘Lucy Mack Smith, History, 1845’, 313, 
josephsmithpapers.org.

 22. Openbaring 7:14–17.
 23. Filippenzen 1:29.
 24. Leer en Verbonden 128:22, 24; cursivering 

toegevoegd.
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vertelde zijn zoon Helaman zelfs dat 
hij ‘met de pijnen van de hel gekweld 
werd’ omdat hij in wezen ‘vele van 
[Gods] kinderen vermoord’ had door ze 
‘tot hun vernietiging’ weg te voeren.’11

Alma legde aan Helaman uit dat 
hij pas gemoedsrust kreeg bij de 
‘gedachte’ aan zijn vaders lering ‘over 
de komst van […] Jezus Christus, 
[die] voor de zonden van de wereld 
verzoening [zou] doen’.12 De boet-
vaardige Alma smeekte om Christus’ 
barmhartigheid.13 Hij besefte met 
grote vreugde en opluchting dat 
Christus voor zijn zonden verzoening 
had gedaan en aan alles had voldaan 
wat de gerechtigheid eiste. Nogmaals, 
wat zou de gerechtigheid van Alma 
hebben geëist? Alma zei later zelf: 
‘Niets onreins kan het koninkrijk van 
God beërven.’14 Alma moet dus deels 
opgelucht zijn geweest dat de barm-
hartigheid tussenbeide was gekomen, 
omdat de gerechtigheid anders zijn 
terugkeer naar zijn hemelse Vader 
onmogelijk zou hebben gemaakt.15

De Heiland geneest de wonden die wij 
niet genezen kunnen

Maar had Alma’s vreugde alleen 
betrekking op zichzelf – op het feit 
dat hij zijn straf kon ontlopen en dat 
hij naar de Vader terug kon keren? We 
weten dat Alma ook ontzettend inzat 
over degenen die hij van de waar-
heid had weggevoerd.16 Maar Alma 
kon zelf niet alle mensen die hij had 
weggevoerd, helen en terugbrengen. 
Hij kon er niet zelf voor zorgen dat ze 
een eerlijke kans kregen om zich de 
leer van Christus eigen te maken en de 
zegeningen ervan te genieten. Hij kon 
niet hen terugbrengen die misschien 
al gestorven waren zonder de onjuist-
heid van zijn valse leringen in te zien.

President Boyd K. Packer heeft 
ooit gezegd: ‘Alma werd door deze 

hoe dieper president Nelsons visie tot 
ons hart en ons verstand doordringt4 
dat ‘de waarheden van het Boek van 
Mormon de macht [hebben] om onze 
ziel te genezen, troosten, helen, helpen, 
sterken, opbeuren en bemoedigen’.5

De verzoening van de Heiland voldoet 
aan alle eisen van de gerechtigheid

Het Boek van Mormon geeft ons 
een essentieel en troostend inzicht in 
de verzoening van de Heiland – name-
lijk dat Christus’ barmhartige zoenoffer 
alle eisen van de gerechtigheid vervult. 
Alma legde uit: ‘Daarom verzoent God 
zelf de zonden van de wereld om het 
plan van barmhartigheid te verwezenlij-
ken, om de eisen van de gerechtigheid 
te bevredigen, opdat God een volmaakt, 
rechtvaardig God zou zijn, en tevens 
een barmhartig God.’6 Het plan van 
barmhartigheid van de Vader7 – in de 
Schriften ook wel het plan van geluk8 
of het heilsplan9 genoemd – kon alleen 
worden verwezenlijkt als aan alle eisen 
van de gerechtigheid werd voldaan.

Maar wat zijn de ‘eisen van de 
gerechtigheid’ precies? Bedenk wat 
Alma had meegemaakt. U weet dat 
Alma als jonge man rondging en 
trachtte ‘de kerk te vernietigen’.10 Alma 

Ouderling James R. Rasband
van de Zeventig

Het Boek van Mormon zet de leer van 
Christus uiteen

President Russell M. Nelson riep 
ons afgelopen oktober op om te over-
wegen hoe ons leven anders zou zijn 
als onze kennis die we door het Boek 
van Mormon hebben, ineens werd 
weggenomen.1 Ik heb over die vraag 
nagedacht, velen van u vast ook. Eén 
gedachte bleef maar terugkomen: 
waar zou ik zonder het Boek van 
Mormon, met zijn duidelijke uiteen-
zetting van de leer van Christus en 
zijn zoenoffer, gemoedsrust vinden?

De leer van Christus omvat de 
volgende heilsbeginselen en -verorde-
ningen: geloof in Christus, bekering, 
doop, de gave van de Heilige Geest 
en volharden tot het einde. Deze leer 
komt talloze keren in alle Schriftuur 
van de herstelling aan de orde, maar 
vooral bijzonder sterk in het Boek van 
Mormon.2 De leer begint met geloof 
in Christus. Ieder aspect staat of valt 
met vertrouwen in zijn zoenoffer.

President Nelson heeft gezegd: ‘Het 
Boek van Mormon geeft het meest 
volledige en betrouwbare beeld van de 
verzoening van Jezus Christus dat maar 
te vinden is.’3 Hoe beter we de god-
delijke gave van de Heiland begrijpen, 

De garantie van een 
rechtvaardig oordeel
Het zoenoffer van de Heiland zal voor een rechtvaardig 
oordeel de sluier van onwetendheid en het pijnlijke, 
kwetsende leed door anderen wegnemen.
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gedachte gered […]: herstellen wat u 
niet herstellen kunt, de wond genezen 
die u niet genezen kunt, repareren 
wat u gebroken hebt en niet repareren 
kunt, dat is precies het doel van de 
verzoening van Christus.’17 De vreugde-
volle waarheid die in Alma’s gedachten 
opkwam, was niet alleen dat hij zelf 
rein kon worden, maar ook dat dege-
nen die hij iets aangedaan had, gene-
zen en heel gemaakt konden worden.

Het zoenoffer van de Heiland biedt de 
garantie van een rechtvaardig oordeel

Koning Benjamin had jaren voordat 
Alma door deze geruststellende leer 
gered werd, al uiteengezet dat het zoen-
offer van de Heiland alles kan recht-
zetten. Koning Benjamin verklaarde 
dat ‘een engel van God’ hem ‘blijde 
tijdingen van grote vreugde’ bekendge-
maakt had.18 Die blijde tijdingen hielden 
onder meer in dat Christus voor onze 
zonden en fouten zou lijden en sterven, 
‘opdat er een rechtvaardig oordeel over 
de mensenkinderen kan komen’.19

Wat is er precies voor een ‘rechtvaar-
dig oordeel’ vereist? In het volgende 
vers licht koning Benjamin toe dat de 
Heiland, om een rechtvaardig oordeel 
te garanderen, met zijn bloed ‘de zon-
den [verzoent] van hen die wegens de 
overtreding van Adam zijn gevallen’ en 
voor hen ‘die zijn gestorven zonder de 
wil van God aangaande hen te kennen, 
of die onwetend hebben gezondigd’.20 
Hij zei ook dat een rechtvaardig oordeel 
vereist dat ‘het bloed van Christus’ de 
zonden van ‘kleine kinderen’ verzoent.21

In die verzen staat deze heerlijke 
leerstellige waarheid: het zoenoffer 
van de Heiland geneest, om niet, hen 
die in onwetendheid zondigen – hen 
aan wie in Jakobs woorden ‘geen wet 
is gegeven’.22 We zijn verantwoorde-
lijk voor onze zonden op basis van 
het licht dat we ontvangen hebben 

en het vermogen om onze keuzevrij-
heid uit te oefenen.23 Wij kennen deze 
helende en troostende waarheid lou-
ter dankzij het Boek van Mormon en 
andere Schriftuur van de herstelling.24

Als er een wet is gegeven, als 
we niet in onwetendheid verkeren 
over Gods wil, zijn we uiteraard wel 
verantwoordelijk. Koning Benjamin 
zei het zo: ‘Wee hem die weet dat hij 
opstaat tegen God! Want zo iemand 
zal geen redding ten deel vallen, tenzij 
door bekering en geloof in de Heer 
Jezus Christus.’25

Die blijde tijdingen horen ook 
bij de leer van Christus. De Heiland 
geneest en herstelt dus wie in onwe-
tendheid zondigen, maar biedt dat op 
voorwaarde van bekering en geloof in 
Hem ook hun aan die tegen het licht 
zondigen.26

Alma heeft vast aan beide waarhe-
den gedacht. Zou Alma’s vreugde echt 
zo ‘uitzonderlijk’27 zijn geweest als hij 
meende dat Christus hem wel redde, 
maar allen die hij van de waarheid 
had weggevoerd voor altijd gebroken 
achterliet? Natuurlijk niet. Alma zou 
pas volkomen gemoedsrust krijgen als 
zij die hij schade had berokkend, de 
kans zouden krijgen om heel gemaakt 
te worden.

Maar hoe konden zij – of degenen 
die wij iets aandoen – precies heel 

gemaakt worden? We kunnen de 
helende en herstellende werkingen van 
het zoenoffer van de Heiland niet hele-
maal doorgronden. We weten wel dat 
de Heiland voor een rechtvaardig oor-
deel de sluier van onwetendheid en het 
pijnlijke, kwetsende leed door anderen 
zal wegnemen.28 Hiermee voorziet Hij 
alle kinderen van God van de gelegen-
heid om met onbelemmerd zicht de 
keuze te maken Hem te volgen en het 
grote plan van geluk aan te nemen.29

De Heiland maakt alles heel wat wij 
beschadigd hebben

Die leringen hebben Alma onge-
twijfeld gemoedsrust gebracht. En die 
leringen kunnen ons eveneens veel 
gemoedsrust brengen. Als natuurlijke 
mannen en vrouwen botsen we alle-
maal weleens in meerdere of mindere 
mate met elkaar, waarbij we elkaar 
kwetsen. Iedere ouder zal beamen dat 
de pijn die voortvloeit uit onze fouten 
niet louter uit vrees voor onze eigen 
straf bestaat. De vrees dat we onze 
kinderen in hun vreugde beperken of 
op enige wijze van de waarheid weg-
houden, is groter. Het zoenoffer van de 
Heiland houdt de heerlijke belofte in 
dat Hij onze kinderen, wat onze fouten 
als ouders betreft, schuldeloos houdt 
en genezing in het vooruitzicht stelt.30 
En zelfs als ze tegen het licht gezondigd 

CH
RI

ST
US

 B
ID

T 
IN

 D
E 

HO
F 

VA
N 

G
ET

HS
ÉM

AN
É,

 H
ER

M
AN

N 
CL

EM
EN

TZ



14 ZATERDAGMORGENBIJEENKOMST

hebben – wat we allemaal doen – is de 
arm van zijn barmhartigheid uitge-
strekt.31 Hij zal ze verlossen, als ze maar 
naar Hem willen opkijken en leven.32

Hoewel de Heiland bij machte is te 
repareren wat wij niet kunnen herstel-
len, gebiedt Hij ons, als onderdeel van 
ons bekeringsproces, al het mogelijke 
te doen om het goed te maken.33 Onze 
zonden en fouten verstoren niet alleen 
onze relatie met God, maar ook die 
met anderen. Soms zijn eenvoudige 
excuses afdoende voor genezing en 
herstel, maar het kan ook jaren van 
ootmoedige inzet vergen om iets 
goed te maken.34 Toch zijn we bij veel 
zonden en fouten simpelweg niet in 
staat om volledig recht te zetten wat 
we aangericht hebben. De grandioze, 
troostende belofte van het Boek van 
Mormon en het herstelde evangelie is 
dat de Heiland alles heel zal maken wat 
wij beschadigd hebben.35 Hij zal ook 
ons heel maken als we ons in geloof tot 
Hem wenden en ons bekeren van de 
schade die we veroorzaakt hebben.36 
Hij biedt het ons beide aan, omdat Hij 
met volmaakte liefde van ons allemaal 
houdt,37 en omdat Hij staat voor een 
rechtvaardig oordeel waarin de gerech-
tigheid en de barmhartigheid in balans 
zijn. Daarvan getuig ik in de naam van 
Jezus Christus. Amen. ◼
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‘Heden is deze Schrift in uw oren in 
vervulling gegaan’ (zie Lukas 4:16–21).
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President Spencer W. Kimball 
heeft gezegd: ‘Een rechtschapen 
vrouw te zijn in de eindtijd van deze 
aarde, vlak voor de wederkomst 
van onze Heiland, is een bijzonder 
edele roeping. De kracht en invloed 
van de rechtschapen vrouw kan in 
deze tijd tien keer zo groot zijn als in 
rustiger tijden.’3

President Nelson heeft hetzelfde 
gevraagd: ‘Ik [roep] mijn zusters in [de 
kerk] dan ook op om naar voren te tre-
den! 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.’4

Onlangs had ik het voorrecht 
om met een groep jeugdwerkkin-
deren president Russell M. Nelson 
te ontmoeten in het nagebouwde 
huis van de familie Smith in Palmyra 
(New York, VS). Luister als onze 
geliefde profeet de kinderen vertelt 
wat zij kunnen doen om naar voren 
te treden.

Zuster Jones: ‘Ik ben benieuwd 
of jullie vragen voor president Nelson 
hebben. De profeet zit hier bij jullie. Is 
er iets wat je altijd al aan een profeet 
wilde vragen? Ja, Pearl.’

Joy D. Jones
Algemeen jeugdwerkpresidente

Ik ben dankbaar dat ik het vandaag 
over de rol van vrouwen in de herstel-
ling kan hebben. Het is duidelijk dat 
vrouwen altijd al een belangrijke plaats 
in het plan van onze hemelse Vader 
hebben ingenomen. President Russell 
M. Nelson heeft gezegd: ‘De invloed 
die […] vrouwen hebben, niet alleen 
op gezinnen maar ook op de kerk van 
de Heer, valt niet te meten. Die invloed 
hebben zij als echtgenotes, moeders en 
grootmoeders; als zusters en tantes; als 
leerkrachten en leidsters; en bovenal 
als voorbeelden van toegewijde verde-
digsters van het geloof.’1

Op een van de eerste bijeenkom-
sten van de zustershulpvereniging 
in Nauvoo, nu 178 jaar geleden, 
spoorde de profeet Joseph Smith de 
zusters aan om ‘van de [hun] vergunde 
voorrechten gebruik te maken’.2 Wij 
kunnen nu iets aan hun voorbeeld 
hebben. Ze volgden eensgezind de 
stem van een profeet, en legden met 
standvastig geloof in Jezus Christus 
het fundament waar we nu op staan. 
Zusters, het is onze beurt. We hebben 
een goddelijke opdracht van de Heer 
gekregen, en onze loyale, unieke 
bijdragen zijn essentieel.

Een bijzonder edele 
roeping
Wij zijn gelovige vrouwen, en we kunnen beginselen 
leren uit de ervaringen van de profeet Joseph, zodat 
we weten hoe wij openbaring kunnen ontvangen.

zelfmoord uiteengezet: ‘Alleen de Heer 
kent de details en Hij zal een oordeel 
vellen over onze daden hier op aarde. 
Volgens mij neemt Hij bij het oordeel 
alles in overweging: onze genetische en 
chemische samenstelling, onze mentale 
toestand, onze intellectuele vermogens, 
de leringen die we hebben gekregen, 
de tradities van onze vaders, onze 
gezondheid enzovoort. Wij lezen in de 
Schriften dat het bloed van Christus 
de zonden verzoent van mensen “die 
zijn gestorven zonder de wil van God 
aangaande hen te kennen, of die 
onwetend hebben gezondigd” (Mosiah 
3:11).’ (‘Suicide: Some Things We Know, 
and Some We Do Not’, Ensign, oktober 
1987, 8; Tambuli, maart 1988, 18.)

 31. Zie Jakob 6:5; Mosiah 29:20; 3 Nephi 
9:14; Leer en Verbonden 29:1.

 32. Zie Helaman 8:15.
 33. Zie Leviticus 6:4–5; Ezechiël 33:15–16; 

Helaman 5:17; Leer en Verbonden 
58:42–43.

 34. Dat is precies wat Alma zelf deed (zie 
Alma 36:24).

 35. President Boyd K. Packer heeft dat 
beginsel krachtig uiteengezet:

‘Soms kunt u niet herstellen wat u 
beschadigd hebt. Misschien was de 
overtreding lang geleden, of wilde de 
getroffene niet van uw boetedoening 
weten. Misschien was de schade 
zo omvangrijk dat u die niet kunt 
herstellen, hoe graag u dat ook wilt.

‘Uw bekering is alleen aanvaardbaar 
als er van genoegdoening sprake is. U 
kunt niet ongedaan maken wat u gedaan 
hebt, u kunt geen kant op. U begrijpt 
wel hoe hulpeloos en hopeloos u zich 
dan voelt en waarom u geen uitweg 
meer ziet, zoals Alma destijds. […]

‘Hoe alles hersteld kan worden, 
weten we niet. Dat lukt in dit leven 
wellicht ook niet helemaal. We weten 
door visioenen en bezoeken dat 
de dienstknechten van de Heer het 
verlossingswerk aan de andere kant van 
de sluier voortzetten.

‘Die kennis zou voor de onschuldige 
net zo troostrijk moeten zijn als voor 
de schuldige. Ik denk aan ouders 
die ondraaglijk lijden vanwege de 
misstappen van hun afgedwaalde 
kinderen en de hoop verliezen.’ (‘The 
Brilliant Morning of Forgiveness’, 19–20.)

 36. Zie 3 Nephi 12:19; zie ook Mattheüs 
6:12; 3 Nephi 13:11.

 37. Zie Johannes 15:12–13; 1 Johannes 4:18; 
Dieter F. Uchtdorf, ‘De volmaakte liefde 
drijft de vrees uit’, Liahona, mei 2017, 107.
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Pearl: ‘Is het moeilijk om een 
profeet te zijn? Hebt u het altijd heel 
druk?’

President Nelson: ‘Natuurlijk 
is het moeilijk. Alles wat je doet om 
meer op de Heiland te gaan lijken is 
moeilijk. Bijvoorbeeld, toen God de 
tien geboden aan Mozes wilde geven, 
waar moest Mozes toen naartoe gaan? 
Naar een bergtop, de top van de berg 
Sinaï. Mozes moest dus een berg 
beklimmen voordat hij de tien gebo-
den kreeg. Onze hemelse Vader had 
kunnen zeggen: “Mozes, u vertrekt 
daar, en Ik vertrek hier, en we zien 
mekaar halverwege.” Maar nee. De 
Heer houdt ervan als wij ons inspan-
nen; als we ons inspannen, krijgen we 
beloningen die anders niet mogelijk 
waren geweest. Wie heeft er weleens 
pianoles gekregen?’

Kinderen: ‘Ik.’
Pearl: ‘Ik krijg vioolles.’
President Nelson: ‘En oefen je?’
Kinderen: ‘Ja.’
President Nelson: ‘Wat gebeurt er 

als je niet oefent?’
Pearl: ‘Dan vergeet je alles.’
President Nelson: ‘Juist, en dan 

maak je geen vooruitgang, toch? Het 
antwoord is dus ja, Pearl. Er is inspan-
ning, hard werk en veel studie voor 
nodig, en je bent er nooit mee klaar. 
En dat is goed! Het is goed, omdat 
we altijd vooruitgang blijven maken. 
Zelfs in het hiernamaals gaan we nog 
vooruitgang maken.’

Wat president Nelson tegen deze 
lieve kinderen zei, geldt voor ieder 
van ons. De Heer houdt ervan als wij 
ons inspannen, want inspanningen 
leveren loont. We blijven oefenen. 
We maken altijd vooruitgang als 
we er maar naar streven de Heer te 
volgen.5 Hij verwacht niet dat we 
nu al volmaakt zijn. We blijven onze 
eigen berg Sinaï beklimmen. Net als 

in tijden van weleer vergt onze reis 
dat we ons inspannen, hard werken 
en studeren, maar als we toegewijd 
vooruitgang maken, krijgen we eeu-
wige zegeningen.6

Wat kunnen we van de profeet 
Joseph Smith en het eerste visioen 
nog meer leren over ons inspannen, 
hard werken en studeren? Het eerste 
visioen geeft ons richting in onze 
unieke, permanente rol. Wij zijn gelo-
vige vrouwen, en we kunnen begin-
selen leren uit de ervaringen van de 
profeet Joseph, zodat we weten hoe 
wij openbaring kunnen ontvangen. 
Bijvoorbeeld:

• Wij werken onder moeilijke 
omstandigheden.

• Wij wenden ons tot de Schriften 
om te weten wat we moeten doen.

• Wij geven blijk van ons geloof en 
vertrouwen in God.

• We smeken God uit alle macht om 
ons te helpen de invloed van de 
tegenstander te verijdelen.

• Wij zenden de verlangens van ons 
hart tot God op.

• Wij kijken naar zijn licht dat onze 
keuzes beïnvloedt en dat op ons 
rust als we ons tot Hem wenden.

• Wij weten dat Hij ieder van ons bij 
naam kent en voor ieder van ons 
een eigen takenpakket heeft.7

Bovendien heeft Joseph Smith 
de kennis hersteld dat we goddelijk 
potentieel en eeuwige waarde bezit-
ten. Vanwege die band met onze 
hemelse Vader geloof ik dat Hij van 
ons verwacht dat we openbaring van 
Hem ontvangen.

De Heer gaf Emma Smith de raad 
om ‘de Heilige Geest [te] ontvangen’, 
veel te leren, ‘de dingen van deze 
wereld terzijde [te] leggen en naar de 
dingen van een betere [te] streven’, 

en haar verbonden met God aan te 
kleven.8 Leren is een essentieel onder-
deel van vooruitgang, vooral wan-
neer de Heilige Geest voortdurend 
onze metgezel is en ons leert wat we 
terzijde moeten leggen, namelijk de 
dingen die ons afleiden of onze voor-
uitgang vertragen.

President Nelson heeft gezegd: 
‘Ik smeek u om uw geestelijk vermo-
gen om openbaring te ontvangen te 
vergroten.’9 Ik houd de woorden van 
onze profeet voortdurend in gedachte 
terwijl ik nadenk over het vermogen 
van vrouwen om voorwaarts te gaan. 
Hij smeekt ons, wat wil zeggen dat 
het belangrijk is. Hij leert ons dat we 
geestelijk kunnen overleven in een 
wereld die ziek is vanwege zonde, 
door openbaring te ontvangen en 
ernaar te handelen.10 Als we dat doen, 
en de geboden van de Heer eren en 
naleven, wordt ons, net als Emma 
Smith, ‘een kroon van gerechtigheid’ 
beloofd.11 De profeet Joseph heeft 
gezegd dat het belangrijk is om te 
weten dat de koers die wij in dit leven 
volgen de goedkeuring van God weg-
draagt. Zonder die kennis ‘zullen [we] 
lusteloos worden en verzwakken’.12

Tijdens deze conferentie kunnen 
we inspiratie opdoen om ons leven te 
veranderen, te verbeteren en te zuive-
ren. Persoonlijke openbaring kan ons 
behoeden voor wat sommige mensen 
een ‘overdosis aan algemene confe-
rentie’ noemen; die we krijgen als we 
de conferentie verlaten met het vaste 
voornemen om alles onmiddellijk te 
doen. Vrouwen hebben veel taken te 
vervullen, maar het is onmogelijk, en 
onnodig, om alles tegelijk te doen. De 
Geest helpt ons bepalen welke taak 
vandaag onze aandacht verdient.13

Door de liefdevolle invloed van de 
Heer door de Heilige Geest, kunnen 
we weten wat Hij het belangrijkst 
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vindt voor onze vooruitgang. Per-
soonlijke openbaring nastreven leidt 
tot persoonlijke vooruitgang.14 We 
luisteren en komen in actie.15 De Heer 
heeft gezegd: ‘Bid de Vader in mijn 
naam in vertrouwen, gelovende dat u 
zult ontvangen, en u zult de Heilige 
Geest hebben, die alle dingen open-
baart die […] nuttig zijn.’16 We blijven 
onze taak vervullen door openbaring 
te blijven ontvangen.

Naarmate we hier beter in worden, 
ontvangen we meer kracht voor onze 
eigen rol in de bediening en het werk 
van heil en verhoging, en leggen we 
werkelijk ‘de dingen van deze wereld 
terzijde [en streven we] naar de din-
gen van een betere’.17 En dan kunnen 
we de opkomende generatie beter 
inspireren om hetzelfde te doen.

Broeders en zusters, we snak-
ken allemaal naar Gods macht in 
ons leven.18 Er is nu een prachtige 
gelijkwaardigheid tussen vrouwen en 
mannen in Gods werk. We wenden 
de macht van het priesterschap aan 
door verbonden te sluiten, eerst in de 

wateren van de doop, en tot slot bin-
nen de muren van heilige tempels.19 
President Nelson heeft ons geleerd: 
‘Elke vrouw of man die met God 
verbonden sluit en die verbonden 
nakomt, en die waardig aan pries-
terschapsverordeningen deelneemt, 
heeft rechtstreeks toegang tot de 
macht van God.’20

Ik geef toe dat ik vroeger niet 
besefte dat ik als vrouw, dankzij mijn 
verbonden, de macht van het priester-
schap kon aanwenden.21 Zusters, ik 
bid dat we de macht van het priester-
schap zullen herkennen en koesteren, 
onze verbonden aankleven,22 de waar-
heden van de Schriften omarmen, en 
gehoor geven aan de woorden van 
onze hedendaagse profeten.

Laten we stoutmoedig onze toewij-
ding aan onze hemelse Vader en onze 
Heiland verkondigen, ‘met onwan-
kelbaar geloof in Hem, [ons] geheel 
verlatend op de verdiensten van 
Hem die machtig is om te redden’.23 
Laten we met vreugde deze reis naar 
ons hoogste goddelijke potentieel 

voortzetten en de mensen in onze 
omgeving helpen hetzelfde te doen 
door onze liefde, hulp, leiding en ons 
mededogen.

Ouderling James E. Talmage heeft 
liefdevol gezegd: ‘Jezus de Christus is 
de grootste voorvechter van vrouwen 
en het vrouwelijk geslacht in de hele 
wereld.’24 Als we de taken van vrou-
wen in de loop van de herstelling, en 
de onze, grondig bestuderen, welke 
rol is dan de belangrijkste? Ik getuig 
dat het is om Hem te horen,25 Hem 
te volgen,26 op Hem te vertrouwen,27 
en zijn liefde uit te dragen.28 Ik weet 
dat Hij leeft.29 In de heilige naam van 
Jezus Christus. Amen. ◼
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met zijn stoutmoedige getuigenis van 
het eerste visioen: ‘Ik had werkelijk 
een licht gezien, en te midden van dat 
licht had ik twee Personen gezien, en 
Zij hadden werkelijk tot mij gespro-
ken; en al werd ik gehaat en vervolgd 

Ouderling Neil L. Andersen
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Achttien jaar na het eerste visioen 
schreef de profeet Joseph Smith een 
uitgebreid verslag van zijn ervaring. 
Hij had tegenstand, vervolging, peste-
rijen, dreigementen en brute aanval-
len doorgemaakt.1 Toch ging hij door 

Geloofsbepalende 
herinneringen
Als beproevingen of wereldse omstandigheden die we 
niet in de hand hebben ons pad verduisteren, dan zijn 
de geloofsbepalende herinneringen uit ons boek des 
levens als lichtgevende stenen die ons pad verlichten.

denk ik aan twee broers. Nephi en 
Lehi en de andere dienstknechten van 
de Heer die met hen samenwerkten, 
werden geconfronteerd met hevige 
tegenstand. Ze dienden God in een 
steeds goddelozer wordende wereld. 
Ze kregen met verschrikkelijke 
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omdat ik zei dat ik een visioen had 
gezien, het was toch waar. […] Ik wist 
het, en ik wist dat God het wist, en ik 
kon het niet loochenen.’2

Joseph dacht in moeilijke tijden 
terug aan de liefde van God die hij 
bijna twintig jaar eerder had gevoeld, 
en aan de gebeurtenissen die de lang-
verwachte herstelling hadden inge-
luid. Hij heeft over zijn geestelijke reis 
gezegd: ‘Ik neem het niemand kwalijk 
als hij niet gelooft wat ik vertel. Als ik 
het niet zelf had meegemaakt, zou ik 
het ook niet geloven.’3

Maar zijn ervaringen waren echt 
en hij heeft ze nooit vergeten of 
geloochend. Hij bleef zelfs rustig 
getuigen toen hij naar Carthage ging. 
Hij zei: ‘Ik ga als een lam ter slach-
ting; maar ik ben zo kalm als een 
zomermorgen; ik heb een geweten 
dat vrij is van overtreding jegens God 
en jegens alle mensen.’4

Uw geloofsbepalende ervaringen
We kunnen een belangrijke les uit 

het voorbeeld van de profeet Joseph 
trekken. Naast de vredige leiding die 
we van de Heilige Geest ontvangen, 
verzekert God ons van tijd tot tijd 
krachtig en heel persoonlijk dat Hij 
ons kent en liefheeft, en dat Hij ons 
duidelijk en openlijk zegent. Wan-
neer we moeilijke tijden doormaken, 
herinnert de Heiland ons aan die 
ervaringen.

Sta eens stil bij uw eigen leven. In 
de loop der jaren heb ik duizenden 
bijzonder geestelijke ervaringen van 
heiligen der laatste dagen in de hele 
wereld gehoord, waardoor ik zonder 
twijfel weet dat God ieder van ons 
kent en liefheeft, en dat Hij Zich graag 
aan ons wil openbaren. Soms ontvan-
gen we zulke openbaringen op een 
cruciaal moment, of tijdens een aan-
vankelijk doodgewone gebeurtenis, 

maar ze gaan altijd gepaard met een 
uitzonderlijk sterke geestelijke bevesti-
ging van Gods liefde.

De herinnering aan zulke geloofs-
bepalende ervaringen brengt ons op 
onze knieën. Dan verklaren we net als 
de profeet Joseph: ‘Ik heb iets hemels 
ontvangen. Ik weet het, en ik weet dat 
God weet dat ik het weet.’5

Vier voorbeelden
Denk eens terug aan uw eigen 

geloofsbepalende herinneringen 
terwijl ik een paar voorbeelden van 
anderen geef.

Jaren geleden smeekte een oude 
patriarch met twee falende hartklep-
pen dr. Russell M. Nelson, die toen 
hartchirurg was, om hulp. Er was in 
die tijd echter geen chirurgische oplos-
sing voor zijn beschadigde tweede 
klep. Dr. Nelson stemde er uiteindelijk 
mee in om de operatie te doen. Dit 
zijn president Nelsons woorden:

‘Na de vernauwing van de eerste 
klep te hebben verholpen, legden we 
de tweede klep bloot. We zagen dat 
die intact was, maar zo zeer verwijd 
dat hij onvoldoende functioneerde. Bij 
nader onderzoek van deze klep drong 
zich onmiskenbaar een gedachte aan 
mij op: verklein de omtrek van de 

klepring. Ik zei tegen mijn assistent 
wat ik dacht. “Het klepweefsel zal vol-
doen als we de ring weer tot zijn nor-
male omvang kunnen terugbrengen.”

‘Maar hoe? […] Toen kreeg ik een 
duidelijk beeld voor ogen, ik zag hoe 
er hechtingen konden worden aange-
bracht – een plooi hier en een vouw 
daar. […] Ik herinner me dat mentale 
plaatje nu nog – compleet met stippel-
lijnen waar de hechtdraden moesten 
komen. De ingreep gebeurde zoals 
ik die in gedachten voor me zag. We 
testten de klep en zagen dat het lek 
aanzienlijk gedicht was. Mijn assistent 
zei dat het een wonder was.’6 Die 
patriarch leefde nog vele jaren.

Dr. Nelson had leiding ontvangen, 
en hij wist dat God wist dat hij wist 
dat hij leiding had ontvangen.

Mijn vrouw, Kathy, en ik leerden 
Beatrice Magré dertig jaar geleden in 
Frankrijk kennen. Beatrice vertelde me 
onlangs over een belevenis die haar 
geloof kort na haar doop als tiener 
had beïnvloed. Dit zijn haar woorden:

‘De jongeren van onze gemeente 
waren met hun leiders naar het strand 
van Lacanau gegaan, zo’n anderhalf 
uur van Bordeaux.

‘Voordat we naar huis gingen, 
besloot een van de leiders nog even te 

Dr. Russell M. Nelson Beatrice Magré
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gaan zwemmen. Hij dook met zijn bril 
de golven in. Toen hij weer boven-
kwam, was zijn bril verdwenen. […] 
Hij was die in het water kwijtgeraakt.

‘Doordat hij zijn bril kwijt was, kon 
hij niet rijden. We waren ver van huis 
en konden niet terug.

‘Een erg gelovige zuster stelde voor 
om te bidden.

‘Ik mompelde dat bidden niets zou 
uithalen, maar voegde me wat onbe-
haaglijk bij het groepje dat en plein 
public in het troebele water wilde 
bidden.

‘Toen we klaar waren, strekte ik 
mijn armen uit om iedereen nat te 
maken. Ik bewoog mijn armen door 
het water en had plots de bril in mijn 
hand. Een krachtig gevoel drong diep 
in mijn ziel door: God hoort en beant-
woordt onze gebeden echt.’7

45 jaar later wist ze het nog als de 
dag van gisteren. God had Beatrice 
gezegend en ze wist dat God wist dat 
zij wist dat Hij haar had gezegend.

De ervaringen van president Nelson 
en zuster Magré waren heel verschil-
lend, maar bij beiden is een onverge-
telijke geloofsbepalende herinnering 
van Gods liefde in hun hart gegrift.

Zulke geloofsbepalende gebeur-
tenissen vinden vaak plaats wanneer 

we over het herstelde evangelie leren 
of anderen erover vertellen.

Deze foto is in 2004 in het 
Braziliaanse São Paulo genomen. 
Floripes Luzia Damasio uit de ring 
Ipatinga (Brazilië) was toen 114 jaar 
oud. Zuster Damasio heeft me haar 
bekeringsverhaal verteld. Zendelingen 
in haar dorp hadden een doodzieke 
baby een zalving gegeven, waarna het 
kindje op wonderbaarlijke wijze was 
hersteld. Ze wilde meer weten. Toen 
ze over hun boodschap bad, kreeg ze 
een onmiskenbare bevestiging van de 
Geest dat Joseph Smith een profeet van 
God was. Met 103 liet ze zich dopen, 
en met 104 ontving ze haar begiftiging. 
Elk jaar ondernam ze een busreis van 
14 uur om een week in de tempel door 
te brengen. Zuster Damasio had een 
hemelse bevestiging ontvangen, en ze 
wist dat God wist dat zij wist dat ze een 
bevestiging had ontvangen.

Ik wil u over een geestelijke ervaring 
vertellen die ik 48 jaar geleden tijdens 
mijn eerste zending in Frankrijk had.

Mijn collega en ik gingen langs 
de deuren en gaven een oudere 
vrouw een exemplaar van het Boek 
van Mormon. Een week later gingen 
we bij haar op bezoek. Ze deed de 
deur open. Voordat iemand iets had 

gezegd, voelde ik een tastbare, gees-
telijke kracht. Die intense gevoelens 
namen alleen maar toe toen mevrouw 
Alice Audubert ons vroeg binnen te 
komen en vertelde dat ze het Boek 
van Mormon had gelezen en dat ze 
wist dat het waar was. Toen we haar 
woning verlieten, bad ik: ‘Hemelse 
vader, help me alstublieft om nooit te 
vergeten wat ik net heb gevoeld.’ Het 
is me altijd bijgebleven.

Op een ogenschijnlijk alledaags 
moment, had ik bij een doodnormale 
deur de macht van de hemel gevoeld, 
en ik wist dat God wist dat ik wist 
dat Hij een venster van de hemel had 
geopend.

Op maat gemaakt en onmiskenbaar
Zulke geloofsbepalende momenten 

vinden op verschillende tijden en ver-
schillende manieren plaats, op maat 
gemaakt voor de persoon in kwestie.

Denk eens aan uw lievelingsvoor-
beelden in de Schriften. De toehoorders 
van de apostel Petrus waren ‘diep in het 
hart geraakt’.8 De Lamanitische vrouw 
Abish geloofde in een ‘merkwaardig 
visioen van haar vader’.9 En Enos 
hoorde een stem in zijn gedachten.10

Mijn vriend Clayton Christensen 
heeft beschreven hoe hij zich voelde 
toen hij onder gebed het Boek van 
Mormon bestudeerde: ‘Ik voelde een 
heerlijke, warme, liefdevolle Geest 
die mij omringde en mijn ziel door-
drong, en mij een ongekend gevoel 
van liefde gaf, [en ik kreeg dat gevoel 
elke avond].’11

Soms ervaren we geestelijke gevoe-
lens als een vuur in ons hart of als 
licht in onze ziel. Joseph Smith heeft 
uitgelegd dat we soms ‘plotselinge 
invallen krijgen’, of het gevoel dat er 
ons ‘zuivere intelligentie toevloeit’.12

President Dallin H. Oaks reageerde 
als volgt toen een man beweerde 

Zuster Floripes Luzia Damasio met ouderling 
Andersen. Ouderling Andersen doopt Alice Audubert.
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dat hij nog nooit zoiets had beleefd: 
‘Misschien zijn uw gebeden keer op 
keer beantwoord, maar verwachtte u 
een groots teken of een luide stem, 
waardoor u denkt dat u geen ant-
woord hebt gekregen.’13 De Heiland 
sprak over mensen met groot geloof 
die werden gezegend ‘met vuur en 
met de Heilige Geest; [maar] zij wisten 
het niet’.14

Hoe hoort u Hem?
President Russell M. Nelson heeft 

onlangs gezegd: ‘Ik [vraag] u om 
regelmatig diep over deze belangrijke 
vraag na te denken: hoe hoort u Hem? 
Ik vraag u ook om stappen te onder-
nemen om Hem beter en vaker te 
horen.’15 Hij herhaalde die uitnodiging 
deze ochtend.

We horen Hem in onze gebeden, 
in ons gezin, in de Schriften, in onze 
lofzangen, door als goed lid aan 
het avondmaal deel te nemen, door 
ons geloof te verkondigen, door 
anderen te dienen, en door met 
mede gelovigen naar de tempel te 
gaan. We krijgen geloofsbepalende 
ervaringen door met een gebed in 
ons hart naar de algemene conferen-
tie te luisteren en door de geboden 

beter te onderhouden. En kinderen, 
jullie krijgen zulke ervaringen ook. 
Vergeet niet dat Jezus ‘de kinderen 
[…] leerde en diende; […] en zij zei-
den grote en wonderbare dingen’.16 
De Heer heeft gezegd:

‘[Deze kennis wordt] u door mijn 
Geest gegeven, […] en anders dan 
door mijn macht zou u ze niet kunnen 
hebben;

‘daarom kunt u getuigen dat u mijn 
stem hebt gehoord en mijn woorden 
kent.’17

We kunnen Hem horen dankzij 
de weergaloze verzoening van de 
Heiland.

We kunnen de timing van deze 
geloofsbepalende momenten niet 
kiezen, maar president Henry B. 
Eyring heeft ons aangespoord 
om ons erop voor te bereiden: 
‘Vanavond en morgenavond kunt  
u hierover bidden en nadenken,  
en kunt u zich afvragen: Heeft God 
een boodschap gestuurd die alleen 
voor mij bestemd was? Heb ik zijn 
hand in mijn leven of in dat van 
mijn [gezinsleden] gezien?’18 Geloof, 
gehoorzaamheid, nederigheid en 
oprechtheid openen de vensters van 
de hemel.19

Een voorbeeld
Misschien kunt u uw geeste-

lijke herinneringen op deze manier 
bekijken. Met voortdurend gebed, 
vastberadenheid om onze verbon-
den na te komen, en de gave van de 
Heilige Geest, navigeren we door 
het leven. Als beproeving, twijfel of 
ontmoediging ons pad verduistert, of 
als wereldse omstandigheden die we 
niet in de hand hebben ons bezorgd 
maken over de toekomst, dan zijn de 
geloofsbepalende herinneringen uit 
ons boek des levens als lichtgevende 
stenen die ons pad verlichten en ons 
verzekeren dat God ons kent, ons 
liefheeft en dat Hij zijn Zoon, Jezus 
Christus, heeft gestuurd om ons weer 
naar huis te leiden. En als mensen 
hun geloofsbepalende herinneringen 
van zich afzetten en zich verdwaald 
en verward voelen, richten we hen tot 
de Heiland door ons geloof en onze 
herinneringen met hen te delen, zodat 
ze de waardevolle geestelijke momen-
ten die ze ooit koesterden, kunnen 
herontdekken.

Sommige ervaringen zijn zo heilig 
dat we ze in ons geestelijke geheu-
gen bewaren en er niemand over 
vertellen.20

Door ons geloof en onze herinneringen te delen 
met mensen die zich verdwaald voelen, richten 
we hen tot de Heiland.

Geestelijke herinneringen zijn als lichtgevende 
stenen die ons pad verlichten.

Met gebed, vastberadenheid om onze verbonden 
na te komen, en de gave van de Heilige Geest, 
navigeren we door het leven.
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‘Engelen spreken door de macht 
van de Heilige Geest; daarom spreken 
zij de woorden van Christus.’21

‘Engelen [zijn niet] opgehouden de 
mensenkinderen te dienen.

‘Want zie, zij zijn [Christus] onder-
worpen om volgens […] zijn gebod 
te dienen en zich te tonen aan hen 
die een sterk geloof hebben en een 
onwrikbare geest in iedere vorm van 
godsvrucht.’22

En ‘de Trooster, de Heilige Geest, 
[…] zal u in alles onderwijzen en u 
[alles] in herinnering brengen.’23

Koester uw heilige herinneringen. 
Geloof er in. Schrijf ze op. Praat er 
met uw familieleden over. Vertrouw 
erop dat u ze van uw hemelse Vader 
en zijn geliefde Zoon krijgt.24 Put er 
geduld en inzicht uit in tijden van 
twijfel en beproeving.25 Ik beloof u 
dat u steeds meer geloofsbepalende 
ervaringen zult krijgen, als u ze bereid-
willig erkent en met zorg koestert. Uw 
hemelse Vader kent u en heeft u lief!

Jezus is de Christus; zijn evange-
lie is hersteld. Ik getuig dat we altijd 
de zijnen zullen zijn als we getrouw 
blijven. In de naam van Jezus Christus. 
Amen. ◼
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ik voor het eerst een variatie op deze 
zinsnede door ouderling Neal A. Maxwell. 
Hij gaf dit voorbeeld: ‘Lang geleden in 
mei 1945 had ik op 18-jarige leeftijd 
zo’n moment op het eiland Okinawa. 
Het was zeker geen heldendaad van 
mijn kant, maar eerder een zegen voor 
mij en anderen toen we door Japanse 
artillerie werden beschoten. Nadat de 
vijand herhaaldelijk te ver had geschoten, 
sloegen de granaten nu steeds dichter bij 
ons in. De volgende zouden ons geraakt 
hebben, maar er kwam een goddelijk 
antwoord op minstens één bang, egoïstisch 
gebed. Het bombardement was voorbij. 
[…] God had me gezegend, en ik wist 
dat Hij wist dat ik het wist.’ (‘Becoming a 
Disciple’, Ensign, juni 1996, 19.)

Ouderling Maxwell zei niet alleen dat 
hij het wist, en niet alleen dat God het 
wist, maar dat God wist dat hij wist dat 
God hem had gezegend. Symbolisch legt 
dat onze verantwoording een niveau 
hoger. Onze hemelse Vader voegt bij een 
zegening soms een intense geestelijke 
bevestiging dat Hij zijn hand in de 
aangelegenheid heeft gehad. We kunnen 
het niet ontkennen. Het blijft ons bij, en 
als we eerlijk en getrouw zijn, wordt de 
rest van ons leven erdoor bepaald. ‘God 
had me gezegend, en ik wist dat Hij wist 
dat ik wist dat Hij me had gezegend.’

 6. Russell M. Nelson, ‘De vredige kracht van 
het gebed’, Liahona, mei 2003, 8.

 7. Persoonlijke ervaring van Beatrice Magré, 
verteld aan ouderling Andersen op 29 
oktober 2019; vervolgmail op 24 januari 
2020.

 8. Handelingen 2:37.
 9. Alma 19:16.
 10. Zie Enos 1:5.
 11. Clayton M. Christensen, ‘The Most Useful 

Piece of Knowledge’, New Era, januari 
2009, 23.

 12. Zie Leringen: Joseph Smith, 142.
 13. Dallin H. Oaks, Life’s Lessons Learned: 

Personal Reflections (2011), 116.
 14. 3 Nephi 9:20.
 15. Russell M. Nelson, ‘“How Do You 

#HearHim?” A Special Invitation’, 26 februari 
2020, blog.ChurchofJesusChrist.org.

 16. 3 Nephi 26:14.
 17. Leer en Verbonden 18:35–36. Geestelijke 

kennis gaat altijd gepaard met gevoelens. 
‘Jullie zijn snel om ongerechtigheid te 
bedrijven, maar traag om de Heer, jullie 
God, te gedenken. Jullie hebben een engel 
gezien en hij heeft tot jullie gesproken; 
ja, van tijd tot tijd hebben jullie zijn stem 
gehoord; en Hij heeft met een stille, 
zachte stem tot jullie gesproken, maar 
jullie waren gevoelloos geworden, zodat 

jullie zijn woorden niet hebben kunnen 
voelen’ (1 Nephi 17:45).

 18. Henry B. Eyring, ‘O bedenkt, bedenkt’, 
Liahona, november 2007, 69.

 19. Zie 2 Nephi 31:13; Moroni 10:4. 
President Dallin H. Oaks bezocht ons 
zendingsgebied in Bordeaux in 1991. 
Hij legde aan onze zendelingen uit dat 
een eerlijke bedoeling betekent dat 
de biddende persoon iets in deze zin 
tot de Heer zegt: ‘Ik vraag het niet uit 
nieuwsgierigheid, maar met de intentie 
om naar het antwoord op mijn gebed te 
handelen. Als U mij antwoord geeft, zal 
ik mijn leven ermee in overeenstemming 
brengen. Ik zal er gehoor aan geven.’

 20. ‘Het wordt velen gegeven de 
verborgenheden van God te kennen; 
niettemin wordt hun een streng gebod 
opgelegd slechts dat gedeelte van 
zijn woord mee te delen dat Hij de 
mensenkinderen toekent volgens de 
aandacht en ijver die zij Hem schenken’ 
(Alma 12:9).

Ouderling Neal A. Maxwell heeft 
gezegd: ‘We hebben inspiratie nodig 
om te weten wanneer het gepast is om 
over [geestelijke ervaringen] te vertellen. 
President Marion G. Romney, die humor en 
wijsheid combineerde, heeft eens gezegd: 
“We zouden meer geestelijke ervaringen 
hebben als we er niet zo veel over 
praatten.”’ (‘Called to Serve’ [devotional 
aan de Brigham Young University, 27 
maart 1994], 9, speeches.byu.edu.)

 21. 2 Nephi 32:3.
 22. Moroni 7:29–30.
 23. Johannes 14:26.
 24. De leer van het evangelie staat iedereen 

ter beschikking. In de week voor de 
conferentie, toen mijn toespraak klaar was, 
voelde ik me geestelijk aangetrokken tot het 
boek Divine Signatures: The Confirming 
Hand of God (2010) van Gerald N. Lund, die 
van 2002–2008 algemeen zeventiger was. Ik 
was aangenaam verrast toen ik de woorden 
van broeder Lund las. Zij bevestigen de 
beginselen in deze conferentietoespraak. 
Ieder die meer over geloofsbepalende 
herinneringen wil leren, zal er veel aan 
hebben.

 25. Een van president Thomas S. Monsons 
lievelingscitaten is van de hand van de 
Schotse dichter James M. Barrie: ‘God 
heeft ons herinneringen gegeven opdat 
wij zomerrozen hebben in de winter 
van ons leven.’ (Zie Thomas S. Monson, 
‘Think to Thank’, Liahona, november 
1999, 22.) Dat geldt ook voor geestelijke 
herinneringen. Die zijn misschien wel het 
nuttigst in de koude, moeilijke tijden van 
ons leven.
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van de belangrijkste redenen waarom 
we als gezin, quorum, klas en kerkunit 
bij elkaar komen. Ze zijn het funda-
ment van doeltreffende bediening.5

Ouderling Dale G. Renlund heeft 
ons een sleutel gegeven voor het 
ontwikkelen van die relaties: ‘Als we 
anderen doeltreffend willen dienen 
[moeten we] hen […] door de ogen 
van onze hemelse Vader [zien]. Alleen 
dan zullen we de echte waarde van 
een ziel gaan beseffen. Alleen dan 
zullen we ons bewust worden van de 
liefde die onze hemelse Vader voor al 
zijn kinderen voelt.’6

Anderen zien zoals God hen ziet, 
is een gave. Ik moedig ons allen aan 
om naar die gave te streven. Als onze 
ogen worden geopend om te zien,7 
zijn we ook in staat om anderen dui-
delijk te maken dat ze zichzelf moeten 
zien zoals God hen ziet.8 President 
Henry B. Eyring heeft nadruk op de 
kracht hiervan gelegd: ‘Wat [anderen] 
van [u] leren betreffende wie ze zijn en 
wat ze kunnen worden, is het belang-
rijkst. Ik denk dat ze dat niet zozeer 

soms hoe belangrijk relaties in onze 
voortdurende reis richting Christus zijn. 
Er wordt niet van ons verwacht dat 
we het verbondspad alleen vinden en 
volgen. We hebben de liefde en steun 
nodig van ouders, andere familieleden, 
vrienden en leidinggevenden die het 
pad ook volgen.

Dergelijke relaties kosten tijd. Tijd 
om bij elkaar te zijn. Tijd om samen 
te lachen, te spelen, te leren en te 
dienen. Tijd om elkaars interesses en 
moeilijkheden te begrijpen. Tijd om 
open en eerlijk tegen elkaar te zijn ter-
wijl we ons best doen om samen voor-
uitgang te maken. Die relaties zijn een 

Douglas D. Holmes
Onlangs ontheven eerste raadgever  
in het algemeen jongemannenpresidium

Zusters en broeders, we leven in 
een geweldige tijd. Nu we het begin 
van de herstelling vieren, is het ook 
gepast om de voortgaande herstelling 
te vieren waar we getuige van zijn. Ik 
verheug me met u dat we in deze tijd 
leven.1 Door middel van zijn profeten 
voorziet de Heer ons steeds van al het 
nodige om ons op zijn wederkomst 
voor te bereiden.2

Een van die dingen is het nieuwe 
programma voor kinderen en jonge-
ren. Velen van u zijn op de hoogte 
van dat programma, met doelstellin-
gen, nieuwe emblemen en FSY-con-
ferenties. Maar we moeten oppassen 
dat het programma de beginselen en 
het doel ervan niet gaat overschadu-
wen, namelijk om het evangelie van 
Jezus Christus diep in het hart van 
onze kinderen en jongeren te laten 
doordringen.3

Wanneer we die beginselen beter 
gaan begrijpen, zullen we inzien dat 
het meer is dan een programma voor 
leden van 8 tot 18. Dan gaan we 
inzien dat de Heer ons allen probeert 
te helpen om zijn evangelie diep in 
ons hart te laten doordringen. Ik bid 
dat de Heilige Geest ons zal helpen 
om gezamenlijk te leren.

Relaties – ‘Wees bij hen’4

Het eerste beginsel is relaties. Omdat 
ze zo’n natuurlijk deel van De Kerk van 
Jezus Christus uitmaken, vergeten we 

Diep in ons hart
De Heer probeert ons allen te helpen om het 
evangelie diep in ons hart te laten doordringen.
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van een preek leren. Maar ze leren van 
hun gevoelens over wie u bent, wie 
zij volgens u zijn en wie zij volgens 
u kunnen worden.’9 Als we ertoe bij-
dragen dat anderen hun ware aard en 
doel gaan begrijpen, is dat een van de 
grootste gaven die we kunnen geven.10 
Door anderen en onszelf te zien zoals 
God ons ziet wordt ons hart in eenheid 
en in liefde jegens elkaar verweven.11

Met de toenemende wereldse 
invloeden die aan ons trekken, heb-
ben we de kracht nodig die uit liefde-
volle relaties voortkomt. Dus als we 
activiteiten, vergaderingen en andere 
bijeenkomsten plannen, laten we dan 
niet het overkoepelende doel vergeten 
om liefdevolle relaties op te bouwen 
die ons verenigen en waardoor het 
evangelie van Jezus Christus dieper in 
ons hart doordringt.12

Openbaring, keuzevrijheid en bekering 
– ‘Verbind ze met de hemel’13

Het is natuurlijk niet voldoende om 
alleen met elkaar verbonden te zijn. Er 
zijn veel groepen en organisaties die 
door allerlei doelen eenheid bevorde-
ren. Maar de eenheid waar wij naar 
streven, is één in Christus te worden, 
ons met Hem te verbinden.14 Als we 
ons hart met de hemel willen verbin-
den, hebben we zelf geestelijke erva-
ringen nodig, zoals ouderling Anderson 
net zo welsprekend heeft uitgelegd.15 
We krijgen die ervaringen wanneer de 
Heilige Geest de woorden en liefde van 
God in ons verstand en hart brengt.16

We krijgen die openbaring door 
de Schriften en in het bijzonder het 
Boek van Mormon, door geïnspireerde 
woorden van hedendaagse profeten 
en andere getrouwe discipelen, en 
door de Heilige Geest.17 Die woorden 
zijn meer dan inkt op papier, geluids-
golven in onze oren, of gedachten of 
gevoelens in ons verstand en hart. Het 

woord van God is geestelijke kracht.18 
Het is waarheid en licht.19 Het is de 
manier waarop we Hem horen! Het 
woord initieert en vergroot ons geloof 
in Christus en is de brandstof voor ons 
verlangen om meer op de Heiland te 
lijken, ons te bekeren en het ver-
bondspad te volgen.20

Vorig jaar april heeft president 
Russell M. Nelson ons de centrale rol 
van bekering in deze openbarende reis 
duidelijk gemaakt.21 Hij zei toen: ‘Als 
we ons willen bekeren, moeten we ver-
anderen! We staan de Heiland toe om 
ons in de beste versie van onszelf te 
veranderen. […] Dan besluiten we om 
meer zoals Jezus Christus te worden!’22 
Door dat proces van verandering, waar-
van het woord van God de brandstof is, 
krijgen we contact met de hemel.

Het beginsel keuzevrijheid ligt ten 
grondslag aan de uitnodiging van 
president Nelson om ons te bekeren. 
We moeten zelf voor bekering kiezen. 
We kunnen ons hart niet dwingen het 
evangelie te aanvaarden. Ouderling 
Renlund heeft gezegd: ‘Het doel van 
onze hemelse Vader voor de opvoe-
ding is niet zozeer om zijn kinderen 
het goede te laten doen, als wel om 
zijn kinderen voor het goede te laten 
kiezen.’23

In de programma’s die door het 
programma voor kinderen en jon-
geren zijn vervangen, bevonden 
zich ruim vijfhonderd verschillende 
vereisten om bepaalde blijken van 
erkentelijkheid te ontvangen.24 Nu is 
er eigenlijk nog maar één. Het is een 
aanmoediging om ervoor te kiezen 
meer op de Heiland te gaan lijken. 
Dat doen we als we het woord Gods 
via de Heilige Geest ontvangen en 
Christus toestaan om ons in de ‘beste 
versie van onszelf’ te veranderen.

Dat is veel meer dan een oefening 
op het gebied van doelen stellen of 

zelfverbetering. Doelen zijn eenvou-
digweg een hulpmiddel waarmee we 
ons door openbaring, keuzevrijheid 
en bekering met de hemel verbinden 
– om tot Christus te komen en zijn 
evangelie dieper in ons hart te laten 
doordringen.

Betrokkenheid en opoffering – ‘Laat ze 
leidinggeven’25

En als we het evangelie van Jezus 
Christus ten slotte diep in ons hart wil-
len verankeren, moeten we ons inzet-
ten – moeten we onze tijd en talenten 
opofferen.26 We willen allemaal een 
zinvol leven leiden, en dat geldt vooral 
voor de opkomende generatie. Zij wil-
len graag een goed doel nastreven.

Het evangelie van Jezus Christus is 
het grootste doel op aarde. President 
Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘Wij 
hebben van God de opdracht gekre-
gen om het evangelie aan de hele 
wereld te prediken. En voor dat doel 
moeten we ons verenigen. Alleen het 
evangelie zal de wereld van zelfver-
nietiging kunnen redden. Alleen het 
evangelie zal de mensen van alle ras-
sen en nationaliteiten in vrede vereni-
gen. Alleen door het evangelie kan de 
mensheid vreugde, geluk en eeuwig 
heil ontvangen.’27

Ouderling David A. Bednar heeft 
beloofd: ‘Als we de jongeren bepaalde 
bevoegdheden geven door ze aan te 
moedigen en ze mogelijkheden te 
bieden, zal de kerk op wonderbaar-
lijke wijze vooruitgang maken.’28 Te 
vaak hebben we de jongeren niet 
aangemoedigd of de kans gege-
ven om offers voor dit grote werk 
van Christus te brengen. Ouderling 
Neal A. Maxwell heeft gezegd: ‘Als 
[onze] jongeren niet voldoende [door 
Gods werk] overweldigd zijn, zullen 
ze eerder door de wereld overweldigd 
worden.’29
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Het doel van het nieuwe pro-
gramma is kinderen en jongeren 
bepaalde bevoegdheden geven. Zij 
kiezen hun eigen doelen. Quorum- en 
klaspresidiums spelen hun gepaste 
rol. De jongerenwijkraad richt zich 
op het werk van heil en verhoging.30 
Quorums en klassen bespreken in 
hun bijeenkomsten hoe ze het werk 
van God kunnen doen.31

President Nelson heeft tegen de 
jongeren van de kerk gezegd: ‘Als je 
ervoor kiest, als je wilt, kun je […] 
deel uitmaken van iets groots, iets 
indrukwekkends, iets majestueus! 
[…] ‘Jullie behoren tot de besten 
die de Heer ooit naar deze wereld 
heeft gestuurd. Jullie hebben het 
vermogen om slimmer en wijzer te 
zijn en meer invloed op de wereld 
te hebben dan alle voorgaande 
generaties!’32 Bij een andere gelegen-
heid heeft president Nelson tegen 
de jongeren gezegd: ‘Ik vertrouw 
jullie volledig. Ik hou van jullie en 
dat doet de Heer ook. Wij zijn zijn 
volk – samen bezig met zijn heilige 
werk.’33 Jongelui, voelen jullie dat 
president Nelson jullie vertrouwt en 
hoe belangrijk je voor dit werk bent?

Ouders en volwassen leidinggeven-
den, ik moedig u aan om de jongeren 
te zien zoals president Nelson dat 
doet. Wanneer de jongeren voelen dat 
wij ze liefhebben en vertrouwen, en 
als wij ze aanmoedigen en bijbrengen 
hoe ze leiding kunnen geven – en 
ze dan de ruimte geven – zullen ze 
ons met hun inzicht, vaardigheid en 
toewijding aan het evangelie verba-
zen.34 Dan voelen ze de vreugde die 
ze krijgen als ze deelnemen aan en 
offers brengen voor het grote doel 
van Christus. Dan wortelt zijn evan-
gelie zich dieper in hun hart, en dan 
zal het werk op wonderbaarlijke wijze 
vooruitgang maken.

Belofte en getuigenis
Ik beloof dat, als wij ons op die 

beginselen concentreren – relaties, 
openbaring, keuzevrijheid, bekering 
en opoffering – het evangelie van 
Jezus Christus dieper in ons hart zal 
doordringen. Dan zullen we zien dat 
het uiteindelijke doel van de herstel-
ling bereikt zal worden, namelijk de 
verlossing van Israël en de vestiging 
van Zion35, waar Christus als Koning 
der koningen zal regeren.

Ik getuig dat God al het noodzake-
lijke zal blijven doen om zijn volk op 
die dag voor te bereiden. Mogen wij 
zijn hand in dit glorierijke werk zien 
terwijl we er allen naar streven om tot 
‘Christus te komen en in Hem vervol-
maakt te worden’.36 In de naam van 
Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Zie Leer en Verbonden 45:12. President 

Nelson heeft gezegd: ‘Bedenk even hoe 
spannend en urgent dit allemaal is: 
elke profeet vanaf Adam heeft onze tijd 
gezien. En iedere profeet heeft gesproken 
over onze tijd, wanneer Israël zou 
worden vergaderd en de wereld op de 
wederkomst van de Heiland zou worden 
voorbereid. Zie je het voor je? Van alle 
mensen die ooit op deze aarde hebben 
geleefd, zijn wij degenen die een rol in 
deze laatste, grote vergadering mogen 
spelen. Hoe geweldig is dat?’ (Zie ‘Hoop 
van Israël’ [wereldwijde devotional voor 
jongeren, 3 juni 2018], HopeofIsrael.
ChurchofJesusChrist.org.)

Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd:
‘Wij leven in een geweldige tijd.
‘Het evangelie van Jezus Christus [is] 

de zekerste, veiligste, betrouwbaarste en 
lonendste waarheid in de hemel en op 
aarde, in tijd en eeuwigheid. […] Niets 
– helemaal niets, niemand, geen enkele 
invloed – [zal] deze kerk weerhouden van 
het vervullen van haar zending en het 
bereiken van haar bestemming, die vanaf 
de grondlegging der wereld bekend was. 
[We] hoeven niet bang, of bezorgd, over 
[de] toekomst te zijn.

‘In tegenstelling tot alle eerdere 
tijdperken zal er in deze bedeling géén 
institutionele afval plaatsvinden; er zal 
geen verlies van priesterschapssleutels 
plaatsvinden; en openbaring van de stem 

Gods zal niet staken. […] Wat een tijd om 
in te leven!

‘[…] Dus als u het nog niet had gemerkt, 
ik ben optimistisch over de laatste 
dagen. […] Geloof. Sta op. Wees getrouw. 
Maak het meeste van de opmerkelijke 
tijd waarin we leven!’ (Facebook-
post, 27 mei 2015; zie ook ‘Wees niet 
bevreesd, geloof alleen’ [toespraak tot 
godsdienstleerkrachten van de kerkelijke 
onderwijsinstellingen, 6 februari 2015], 
broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.)

 2. Zie Johannes 1:12.
 3. Vlak nadat we als algemeen 

jongemannenpresidium waren geroepen, 
besprak president Henry B. Eyring de 
unieke moeilijkheden en mogelijkheden 
van de jongeren van de kerk met ons. Hij 
adviseerde ons om ons te concentreren 
op zaken waardoor het evangelie van 
Jezus Christus diep in hun hart kan 
doordringen. Die raad is een baken voor 
ons als jongemannenpresidium.

 4. Zie ‘Be with Them’, ChurchofJesusChrist.
org/callings/aaronic-priesthood-quorums/
my-calling/leader-instruction/be-with-them.

 5. Zie Mosiah 18:25; Moroni 6:5.
 6. Dale G. Renlund, ‘Door Gods ogen’, 

Liahona, november 2015, 94; zie ook 
Mozes 1:4–6.

President Thomas S. Monson heeft 
gezegd: ‘Wij moeten mensen niet zien 
zoals ze zijn, maar zoals ze kunnen 
worden. Ik smeek u om op die manier 
aan ze te denken.’ (‘Anderen zien zoals 
zij kunnen worden’, Liahona, november 
2012, 70.)

Ouderling Neal A. Maxwell heeft 
gezegd: ‘Te vaak zijn de uiterlijke 
opstandigheid van een jongere tegen 
de kerknormen, zijn ogenschijnlijk 
confronterende vragen of zijn twijfels 
een reden om hem snel te etiketteren. 
Daardoor kunnen we meer afstand en 
soms zelfs uittreding veroorzaken. Ware 
liefde leidt niet tot etiketteren!’ (‘Unto the 
Rising Generation’, Ensign, april 1985, 9.)

 7. Zie 2 Koningen 6:17.
 8. Stephen L. Richards heeft als lid van het 

Eerste Presidium gezegd: ‘De hoogste 
vorm van onderscheid is dat je in anderen 
hun betere aard, het goede in hen, 
waarneemt en voor hen aan het licht 
brengt.’ (Conference Report, april 1950, 
162; zie ook David A. Bednar, ‘Vlug van 
begrip’, Liahona, december 2006, 19.) Zie 
ook 2 Koningen 6:17.

 9. Henry B. Eyring, ‘Teaching Is a Moral 
Act’ (toespraak aan de Brigham Young 
University, 27 augustus 1991), 3, speeches.
byu.edu; cursivering toegevoegd; zie ook 
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Henry B. Eyring, ‘Leer ze tot grote hoogte 
te reiken’, Liahona, november 2012, 60–67.

 10. Zie Mozes 1:3–6.
 11. Mosiah 18:21; zie ook Mozes 7:18.
 12. ‘Jongemannen die sterke, positieve 

relaties hebben met actieve familieleden, 
leeftijdgenoten en leidinggevenden, 
mensen die ertoe bijdragen dat zij 
een relatie met hun hemelse Vader 
ontwikkelen, hebben de meeste 
kans om actief te blijven. Bepaalde 
programma-elementen – zoals zondagse 
lessen, activiteiten [voor jongemannen], 
persoonlijke prestaties […] hebben 
wellicht weinig invloed zonder die 
relaties. […] De belangrijke vraag is niet 
hoe nauwkeurig bepaalde programma’s 
worden toegepast, maar hoe ze bijdragen 
aan positieve relaties waardoor de 
religieuze identiteit van de jongemannen 
[van de kerk] wordt versterkt.’ (‘Be with 
Them’, ChurchofJesusChrist.org/callings/
aaronic-priesthood-quorums/my-calling/
leader-instruction/be-with-them.)

 13. Zie ‘Connect Them with Heaven’, 
ChurchofJesusChrist.org/callings/aaronic-
priesthood-quorums/my-calling/leader-
instruction/connect-them-with-heaven.

 14. Zie Johannes 15:1–5; 17:11; Filippenzen 
4:13; 1 Johannes 2:6; Jakob 1:7; Omni 1:26; 
Moroni 10:32.

 15. De Schriften staan vol met voorbeelden 
daarvan. Twee ervan staan in 1 Nephi 2:16 
en Enos 1:1–4.

 16. Zie Lukas 24:32; 2 Nephi 33:1–2; Jakob 3:2; 
Moroni 8:26; Leer en Verbonden 8:2–3.

 17. Zie 2 Timotheüs 3:15–16; Leer en 
Verbonden 68:3–4; 88:66; 113:10.

 18. Zie 1 Thessalonicenzen 1:5; Alma 
26:13; 31:5; Helaman 3:29; 5:17; Leer 
en Verbonden 21:4–6; 42:61; 43:8–10; 
50:17–22; 68:4.

 19. Zie Johannes 6:63; 17:17; Alma 5:7; Leer 
en Verbonden 84:43–45; 88:66; 93:36.

 20. Zie Johannes 15:3; 1 Petrus 1:23; Mosiah 
1:5; Alma 5:7, 11–13; 32:28, 41–42; 36:26; 
62:45; Helaman 14:13.

 21. Zie 2 Nephi 31:19–21; 32:3, 5.
 22. Russell M. Nelson, ‘We kunnen meer doen 

om een beter mens te worden’, Liahona, 
mei 2019, 67.

 23. Dale G. Renlund, ‘Kies voor u heden’, 
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Ouderling Quentin L. Cook heeft 
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‘God heeft geesten voor deze bedeling 
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Heer in deze laatste dagen is van zo’n 
groot belang dat dit het begrip van 
stervelingen [bijna] te boven gaat. De 
heerlijkheid en grootsheid die ermee 
gepaard gaan, zijn niet te beschrijven 
en onovertrefbaar. Het is dit thema 
dat de boezem van de profeten en 
rechtvaardigen heeft bezield vanaf de 
schepping van de wereld door alle 
generaties heen tot op de huidige tijd; 
en het is werkelijk de bedeling van 
de volheid der tijden, waarin alles dat 
in Christus Jezus is, in de hemel of 
op aarde, in Hem zal worden bijeen-
gebracht en waarin alles zal worden 
hersteld, zoals dat sinds het begin van 
de wereld door alle heilige profeten is 
besproken. Want in deze bedeling zul-
len de beloften in vervulling gaan die 

dat de Heiland tot kinderen van onze 
hemelse Vader sprak. Ik heb dat in elk 
geval gedaan – en meer.

Bij het lezen kwam ik teksten over 
Gods priesterschap en het openen 
van bedelingen tegen. Het stemde me 
nederig toen ik begon te beseffen dat 
mijn voorbereiding op deze confe-
rentie een keerpunt in mijn eigen 
levensverhaal was. Ik onderging een 
verandering van hart. Ik was dank-
baarder. Ik was vervuld met vreugde 
door het vooruitzicht om aan deze 
herdenking van de voortgaande her-
stelling deel te nemen.

Ik stel me zo voor dat anderen 
zich door zorgvuldige voorbereiding 
ook vreugdevoller, optimistischer en 
vastbeslotener voelen om te doen wat 
de Heer ook van ze verlangt.

De bovenaardse gebeurtenissen 
die wij vieren, vormden het begin van 
de geprofeteerde laatste bedeling, 
waarin de Heer zijn kerk en zijn volk 
– zij die zijn naam dragen – voorbe-
reidt om Hem te ontvangen. Bij onze 
voorbereiding op zijn komst zal Hij 
ieder van ons schragen, zodat wij de 
ongekende geestelijke uitdagingen en 
gelegenheden aankunnen.

In september 1840 verklaarde 
Joseph Smith met zijn raadgevers in 
het Eerste Presidium: ‘Het werk van de 

President Henry B. Eyring
Tweede raadgever in het Eerste Presidium

Het openingsgebed van ouderling 
Maynes in deze eerste conferentie-
bijeenkomst wordt al verhoord. We 
zijn door fantastische boodschappen 
en prachtige muziek geïnspireerd. 
President Russell M. Nelsons belofte 
dat dit een gedenkwaardige conferen-
tie zou worden, is al in vervulling aan 
het gaan.

President Nelson heeft dit jaar ‘een 
herdenkingsjaar’ genoemd, ‘waarin 
we vieren dat God de Vader en zijn 
geliefde Zoon, Jezus Christus, twee-
honderd jaar geleden in een visioen 
aan Joseph Smith zijn verschenen.’ 
President Nelson moedigde ons aan 
om een plan op te stellen voor onze 
voorbereiding op deze historische 
conferentie. Hij zei over deze her-
denking: ‘Dit is een keerpunt in de 
geschiedenis van de kerk en u speelt 
een essentiële rol.’1

Misschien hebt u zich, net als ik, 
bij het horen van die boodschap 
afgevraagd: in welk opzicht is mijn 
rol essentieel? Misschien hebt u over 
de gebeurtenissen van de herstel-
ling gelezen en gebeden. Misschien 
hebt u aandachtiger dan voorheen de 
verslagen gelezen van die bijzondere 
momenten waarop God de Vader 
zijn geliefde Zoon voorstelde. Mis-
schien hebt u gelezen over de keren 

Het gelovige gebed
Bidden wij in geloof, dan worden wij een 
onmisbaar onderdeel van het werk van de Heer ter 
voorbereiding van de wereld op zijn wederkomst.

Mixco (Guatemala)
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aan de vaders zijn gedaan, en de uitin-
gen van de kracht van de Allerhoogste 
zullen groot, heerlijk en verheven zijn.’

Zij vervolgden: ‘Wij zijn bereid 
voorwaarts te gaan en onze krachten 
te bundelen voor de opbouw van 
het koninkrijk en de vestiging van 
de priesterschap in hun volheid en 
heerlijkheid. Het werk dat in de laatste 
dagen moet worden volbracht is van 
het allergrootste belang. De heiligen 
zullen er al hun energie, vaardighe-
den, talenten en bekwaamheden voor 
moeten aanspreken, zodat het voort 
zal gaan in de heerlijkheid en majesteit 
die door de profeet [Daniël] is beschre-
ven [zie Daniël 2:34–35, 44–45]. Dien-
tengevolge zal het de onverdeelde 
aandacht van de heiligen opeisen, 
willen ze werken van die omvang en 
heerlijkheid kunnen volbrengen.’2

Veel details van wat we zullen doen 
en wanneer we het zullen doen bij de 
zich verder ontvouwende herstelling 
zijn nog niet geopenbaard. En toch 
wist het Eerste Presidium zelfs in de 
begintijd van de kerk al hoe wijd en 
zijd het werk dat de Heer ons heeft 

gegeven zich zou uitstrekken. Hier 
volgen slechts enkele voorbeelden van 
wat we wél weten dat er zal gebeuren:

De Heer zal door middel van zijn 
heiligen de gave van zijn evangelie ‘aan 
alle natie, geslacht, taal en volk’ aanbie-
den.3 De techniek en wonderen zullen 
een rol blijven spelen, net als individu-
ele ‘vissers van mensen’4 die met macht 
en toenemend geloof, zullen dienen.

Wij zullen als volk te midden van 
het toenemende aantal conflicten 
eensgezinder worden. Dan worden 
we in de geestelijke kracht van groe-
pen en gezinnen vol evangelielicht 
opgenomen.

Zelfs een ongelovige wereld zal 
De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen erkennen, 
en inzien dat Gods macht erop rust. 
Getrouwe en moedige discipelen zul-
len onbevreesd, nederig en openlijk 
in hun dagelijks leven de naam van 
Christus op zich nemen.

Dus hoe kan ieder van ons aan dit 
grootse, prachtige werk deelnemen? 
President Nelson heeft ons geleerd 
hoe we in geestelijke kracht kunnen 

toenemen. Als we door ons toene-
mende geloof in Jezus de Christus 
bekering als een vreugdevolle kans 
beschouwen, als we begrijpen en gelo-
ven dat onze hemelse Vader al onze 
gebeden hoort, als we ernaar streven 
om de geboden te gehoorzamen en 
na te leven, dan nemen we toe in ons 
vermogen om voortdurend openbaring 
te ontvangen. De Heilige Geest kan 
voortdurend bij ons zijn. Zelfs nu de 
wereld om ons heen duisterder wordt, 
houden wij een gevoel van licht.

Joseph Smith is een goed voorbeeld 
van hoe we in een dergelijke geestelijke 
kracht kunnen toenemen. Hij heeft ons 
laten zien dat de kracht van geloof de 
sleutel tot openbaring van God is. Hij 
bad in vertrouwen, omdat hij geloofde 
dat God de Vader zijn gebed zou ver-
horen. Hij bad in vertrouwen, omdat hij 
geloofde dat alleen Jezus Christus hem 
van zijn schuldgevoel wegens zonden 
kon bevrijden. En hij bad in vertrouwen, 
omdat hij geloofde dat hij de ware kerk 
van Jezus Christus moest vinden om die 
vergiffenis te krijgen.

Joseph Smith kreeg gedurende 
zijn profetische zending voortdurend 
openbaring door het gelovige gebed. 
Om onze huidige en toekomstige 
moeilijkheden het hoofd te kunnen 
bieden, moeten wij diezelfde methode 
gebruiken. President Brigham Young 
heeft gezegd: ‘Bij mijn weten is de 
enige manier dat de heiligen der laat-
ste dagen zich door God laten leiden 
als elke ademtocht voor hen feitelijk 
een gebed tot God is.’5

Deze woorden uit het avondmaals-
gebed zouden dan een beschrijving 
van ons dagelijks leven moeten zijn: 
‘Hem altijd indachtig te zijn.’ ‘Hem’ 
slaat op Jezus Christus. De daarop-
volgende woorden, ‘en zijn geboden 
te onderhouden’, geven aan wat het 
inhoudt om Hem indachtig te zijn.6 
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Zijn wij Jezus Christus altijd indachtig, 
dan kunnen we stilletjes in gebed 
vragen: ‘Wat wil Hij dat ik doe?’ 

Zo’n gebed, met geloof in Jezus 
Christus opgezonden, luidde deze laat-
ste bedeling in. En het wordt de kern 
van de rol die ieder van ons bij de ver-
dere ontvouwing ervan zal spelen. Net 
als u ben ik geweldige voorbeelden 
van zulke gebeden tegengekomen.

Het eerste is van Joseph Smith. 
Met het geloof van een kind vroeg hij 
wat de Heer van hem verlangde. Het 
antwoord van de Heer veranderde de 
wereldgeschiedenis.

Ik heb een belangrijke les geleerd uit 
Josephs reactie op de aanval van Satan 
toen hij neerknielde om te bidden.

Ik weet uit ervaring dat Satan en 
zijn volgelingen ons het gevoel willen 
geven dat we niet moeten bidden. Toen 
Joseph Smith God uit alle macht aanriep 
om hem te verlossen van de macht die 
hem probeerde te overmeesteren, werd 
zijn gebed verhoord en verschenen 
onze hemelse Vader en Jezus Christus.

Satans poging om het begin van de 
herstelling te dwarsbomen, was zo hef-
tig omdat Josephs gebed erg belangrijk 
was. U en ik zullen kleinere rollen in de 
voortgaande herstelling hebben. Maar 
de vijand van de herstelling zal probe-
ren ons van bidden te weerhouden. 
Josephs gebed en zijn vastberadenheid 
kunnen ons in ons voornemen sterken. 
Dat is een van de vele redenen waarom 
ik mijn hemelse Vader in gebed altijd 
voor de profeet Joseph dank.

Enos in het Boek van Mormon is 
ook een voorbeeld van het gelovig 
gebed waar ik mij aan spiegel om mijn 
rol in de voortgaande herstelling te kun-
nen spelen. Wat uw rol ook mag zijn, u 
kunt hem als uw mentor aannemen.

Net als Joseph bad Enos in geloof. 
Hij heeft zijn ervaring als volgt 
beschreven:

‘En mijn ziel hongerde; en ik 
knielde voor mijn Maker neer en ik 
riep Hem aan in machtig gebed en 
smeking voor mijn eigen ziel; en de 
gehele dag riep ik Hem aan; ja, en 
toen de avond viel, verhief ik mijn 
stem nog steeds, zodat zij tot de 
hemelen reikte.

‘En er kwam een stem tot mij, die 
zei: Enos, uw zonden zijn u vergeven, 
en u zult worden gezegend.

‘En ik, Enos, wist dat God niet 
kon liegen; daarom was mijn schuld 
weggevaagd.

‘En ik zei: Heer, hoe is het 
geschied?

‘En Hij zei tot mij: Door uw geloof 
in Christus, die u nooit tevoren hebt 
gehoord of gezien. En vele jaren 
zullen voorbijgaan voordat Hij Zich 
in het vlees zal openbaren; welnu, 
ga heen, uw geloof heeft u gezond 
gemaakt.’7

De les waar ik zo veel aan heb 
gehad, luidt: ‘Door uw geloof in 
Christus, die u nooit tevoren hebt 
gehoord of gezien.’ 

Joseph had genoeg geloof in 
Christus om het bos in te gaan en om 
verlossing uit Satans macht te bidden. 
Hij had de Vader en de Zoon nog niet 
gezien, maar hij bad uit alle macht, 
met diep doorvoeld geloof.

Ik heb uit Enos’ ervaring diezelfde 
waardevolle les geleerd. Als ik in geloof 
bid, is de Heiland mijn Voorspraak bij 
de Vader en kan ik het gevoel krijgen 
dat mijn gebed de hemel bereikt. Dan 
krijg ik antwoorden. En ontvang ik 
zegeningen. Zelfs in moeilijke tijden is 
er dan vrede en vreugde.

Ik weet nog dat ik als het nieuw-
ste lid van het Quorum der Twaalf 
Apostelen samen met ouderling David 
B. Haight in gebed neerknielde. Hij 
was ongeveer even oud als ik nu, met 
ongemakken die ik nu ook ondervind. 

Ik herinner me zijn stem bij het bidden. 
Ik deed mijn ogen niet open om te 
kijken, maar het klonk alsof hij glim-
lachte. Hij had vreugde in zijn stem 
toen hij met zijn hemelse Vader sprak.

In gedachten hoor ik nog hoe blij 
hij was toen hij ‘in de naam van Jezus 
Christus’ zei. Het klonk alsof ouder-
ling Haight aanvoelde dat de Heiland 
op dat moment bevestigde wat hij tot 
de Vader gebeden had. En ik was er 
zeker van dat het met een glimlach 
ontvangen zou worden.

We zullen beter in staat zijn om 
onze essentiële bijdrage aan de heer-
lijke voortgaande herstelling te leve-
ren als we meer geloof ontwikkelen 
in Jezus Christus als onze Heiland, en 
in onze hemelse Vader als onze Vader. 
Bidden wij in geloof, dan worden wij 
een onmisbaar onderdeel van het 
werk van de Heer ter voorbereiding 
van de wereld op zijn wederkomst. Ik 
bid dat we allemaal vreugde mogen 
ondervinden in het werk dat Hij voor 
ons in petto heeft.

Ik getuig dat Jezus Christus leeft. 
Dit is zijn kerk en koninkrijk op 
aarde. Joseph Smith is de profeet van 
de herstelling. President Russell M. 
Nelson is de profeet van de Heer in 
deze tijd. Hij draagt alle sleutels van 
het priesterschap in De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen. In de naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼
NOTEN
 1. Russell M. Nelson, ‘My 2020 Invitation to 

You: Share the Message of the Restoration 
of the Savior’s Gospel’, 1 januari 2020, 
blog.ChurchofJesusChrist.org.

 2. Leringen van kerkpresidenten: Joseph 
Smith (2007), 548–549.

 3. Mosiah 15:28.
 4. Mattheüs 4:19.
 5. Discourses of Brigham Young, 

samengesteld door John A. Widtsoe 
(1954), 43–44.

 6. Leer en Verbonden 20:77.
 7. Enos 1:4–8.
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Quorum der Twaalf Apostelen steun 
te verlenen als profeten, zieners en 
openbaarders.

Wie hiermee instemt, maakt dat 
kenbaar.

Wie niet, eveneens, met hetzelfde 
teken.

Wij stellen voor de volgende 
broeders uit hun functie van gebieds-
zeventiger te ontheffen: de ouderlin-
gen Jorge T. Becerra, Mark S. Bryce, 
Jeremy R. Jaggi, Kelly R. Johnson, 
Adeyinka A. Ojediran en Moisés 
Villanueva.

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

Wij stellen voor het algemeen 
jongemannenpresidium met wel-
gemeende dank te ontheffen: 
Stephen W. Owen als president, 
Douglas D. Holmes als eerste raadge-
ver en M. Joseph Brough als tweede 
raadgever.

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

Wij stellen de volgende algemene 
zeventigers ter steunverlening aan 
u voor: Jorge T. Becerra, Matthew S. 
Holland, William K. Jackson, Jeremy R. 
Jaggi, Kelly R. Johnson, Thierry K. 
Mutombo, Adeyinka A. Ojediran, Ciro 
Schmeil en Moisés Villanueva.

Wie hiermee instemt, maakt dat 
kenbaar.

Wie tegen is, eveneens, met het-
zelfde teken.

Wij stellen de volgende 
gebiedszeventigers ter steunverlening 
aan u voor: Jay D. Andersen, 
Faapito Auapaau, Frederick K. 
Balli jr., Kevin W. Birch, John W. 
Boswell III, J. Francisco Bührer, 
Suchat Chaichana, Matthew R. Clarke, 
L. Guido Cristobal, Edmarc R. Dumas, 

Harris Oaks als eerste raadgever in het 
Eerste Presidium; en Henry Bennion 
Eyring als tweede raadgever in het 
Eerste Presidium.

Wie hiermee instemt, maakt dat 
kenbaar.

Wie tegen is, maakt dat eveneens 
kenbaar.

Wij stellen voor Dallin H. Oaks 
steun te verlenen als president van 
het Quorum der Twaalf Apostelen, 
en M. Russell Ballard als waarnemend 
president van het Quorum der Twaalf 
Apostelen.

Wie hiermee instemt, maakt dat 
kenbaar.

Wie tegen is, maakt dat eveneens 
kenbaar.

Wij stellen voor de volgende leden 
van het Quorum der Twaalf Apostelen 
steun te verlenen: M. Russell Ballard, 
Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, 
David A. Bednar, Quentin L. Cook, 
D. Todd Christofferson, Neil L. 
Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. 
Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. 
Gong en Ulisses Soares.

Wie hiermee instemt, maakt dat 
kenbaar.

Wie tegen is, maakt dit eveneens 
kenbaar.

Wij stellen voor de raadgevers 
in het Eerste Presidium en het 

Gepresenteerd door president Dallin H. Oaks
Eerste raadgever in het Eerste Presidium

Zaterdagmiddagbijeenkomst | 4 april 2020

Broeders en zusters, ik zal nu de 
algemene autoriteiten, gebiedszeven-
tigers en algemene functionarissen 
van de kerk ter steunverlening aan u 
voorstellen.

Verleen uw steun waar u zich ook 
bevindt op de gebruikelijke manier. 
Als u tegen een of meerdere voorstel-
len bent, neemt u contact op met uw 
ringpresident.

Wij stellen voor Russell Marion 
Nelson steun te verlenen als profeet, 
ziener en openbaarder en president 
van De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen; Dallin 

Steunverlening aan 
algemene autoriteiten, 
gebiedszeventigers en 
algemene functionarissen

Curitiba (Paraná, Brazilië)
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Carlos A. Gabaldón, M. Andrew 
Galt IV, Clark G. Gilbert, Leonard D. 
Greer, Vladislav Y. Gornostajev, 
D. Martin Goury, Richard I. Heaton, 
Broc C. Hiatt, David H. Huntsman, 
Norman C. Insong, Daniel Kabason, 
Federico M. Kähnlein, Jeffrey J. Kerr, 
Youngjoon Kwon, David G. LaFrance, 
Ricardo C. Leite, Marcelo Louza, 
Jose G. Manarin, Jeremiah J. Morgan, 
Mark A. Mortensen, Eduardo F. 
Ortega, Nathan D. Pace, Michael M. 
Packer, Omar I. Palacios, Jorge W. 
Pérez, Kyrylo Pochylko, Sergio A. 
Poncio, Arthur Rascon, Miguel A. 
Reynoso, Gustavo G. Rezende, 
Robert G. Rivarola, Tonga J. Sai, 
Luciano Sankari, Rosendo Santos, 
Henry Savstrom, J. Matthew Scott, 
James E. Slaughter, Robert T. Smith, 
Ricardo A. Spencer, Colin C. Stauffer, 
David C. Stewart, Jared W. Stone, 
Arlen M. Tumaliuan, Martin J. Turvey, 
Yan C. Vega, Paul B. Whippy, Chad R. 
Wilkinson en Dow R. Wilson.

Wie hiermee instemt, maakt dat 
kenbaar.

Wie niet, eveneens.
Wij stellen het nieuwe algemeen 

jongemannenpresidium ter 
steunverlening aan u voor: Steven J. 
Lund als president, Ahmad Saleem 
Corbitt als eerste raadgever en 
Bradley Ray Wilcox als tweede 
raadgever.

Wie hiermee instemt, maakt dat 
kenbaar.

Wie tegen is, maakt dit eveneens 
kenbaar.

Wij stellen voor de andere alge-
mene autoriteiten, gebiedszeventigers 
en algemene functionarissen die nu in 
functie zijn steun te verlenen.

Wie hiermee instemt, maakt dat 
kenbaar.

Wie niet, eveneens.
Wij verzoeken degenen die tegen 

een of meerdere voorstellen hebben 
gestemd, contact met hun ringpresi-
dent op te nemen.

Wij danken u voor uw voortdu-
rende geloof en gebeden voor de 
leiders van de kerk. ◼

Geachte broeders, zoals voorgeschreven in de openbaring in afdeling 
120 van de Leer en Verbonden autoriseert de raad van tiendebesteding, 
bestaande uit het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf Apostelen en 
de Presiderende Bisschap, de uitgaven van de kerk. De entiteiten van de 
kerk besteden deze gelden in overeenstemming met goedgekeurde bud-
getten, beleidsregels en procedures.

De afdeling verificatie bestaat uit gekwalificeerde vakmensen, functio-
neert onafhankelijk van alle andere afdelingen en entiteiten, en heeft tot 
taak verificaties te doen om een redelijke mate van zekerheid te garande-
ren over de ontvangen bijdragen, gedane uitgaven, en bescherming van 
kerkgelden.

Op grond van de verificaties is de afdeling verificatie van mening dat 
de ontvangen bijdragen, gedane uitgaven, en activa van de kerk in het jaar 
2019, in alle materiële opzichten, zijn geboekt en geadministreerd overeen-
komstig de goedgekeurde budgetten, beleidsregels en boekhoudkundige 
werkwijzen van de kerk. De kerk past de richtlijnen toe waarin ze haar 
leden onderwijst, namelijk binnen een budget blijven, schulden voorko-
men en sparen voor noodgevallen.

Voorgelegd met de meeste hoogachting,
Afdeling verificatie
Kevin R. Jergensen
Algemeen directeur ◼

Verificatieverklaring 
over 2019
Gepresenteerd door Kevin R. Jergensen
Algemeen directeur, afdeling verificatie

Aan het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
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van Israël door zijn werk in de laatste 
dagen één moet worden, en dat het 
niet voor eeuwig is verworpen.3

Bestuderen we het tevoorschijn 
komen van deze heilige Schriftuur 
in de laatste dagen, dan beseffen we 
dat het hele gebeuren wonderbaarlijk 
was – van het moment dat de profeet 
Joseph de gouden platen van een 
engel kreeg en die door ‘de gave en 
de macht van God’ vertaalde,4 tot het 
behoud en de publicatie ervan door 
de hand van de Heer.

Het tevoorschijn komen van 
het Boek van Mormon begon lang 
voordat Joseph Smith de gouden 
platen van de engel Moroni kreeg. 
Profeten vanouds hebben over de 
komst van dit heilige boek in onze tijd 
geprofeteerd.5 Jesaja sprak over een 
verzegeld boek en zei dat mensen 
over Gods woord zouden twisten 
wanneer dat tevoorschijn zou komen. 
In die situatie zou God ‘wonderlijk en 
wonderbaar’ met het volk handelen, 
en ‘de wijsheid van [de] wijzen [laten] 
vergaan en het verstand van [de] 
verstandigen […] verbergen’, terwijl de 
zachtmoedigen ‘blijdschap op blijd-
schap [zouden] hebben in de Heere, 
en de armen onder de mensen […] 
zich in de Heilige van Israël [zou-
den] verheugen’6 Ezechiël zei dat het 
stuk hout van Juda (de Bijbel) en het 
stuk hout van Efraïm (het Boek van 
Mormon) zouden worden samenge-
voegd. Zowel Ezechiël (in het Oude 
Testament) als Lehi (in het Boek 
van Mormon) zeiden dat ze zouden 
‘samengroeien’ om valse leerstellingen 
te weerleggen, vrede te vestigen en 
ons tot de kennis van de verbonden 
te brengen.7

Op 21 september 1823, drieënhalf 
jaar na het eerste visioen, verscheen 
de engel Moroni, de laatste Nephi-
tische profeet in het oude Amerika, 

de voortgaande herstelling van het 
evangelie van Jezus Christus in deze 
bedeling. Het Boek van Mormon 
getuigt van Gods liefde voor zijn kin-
deren en van het onzelfzuchtige, god-
delijke zoenoffer van de Heer Jezus 
Christus. Het hoogtepunt van dit boek 
is zijn bediening onder de Nephieten 
kort na zijn opstanding.2 Het getuigt 
ook dat het overblijfsel van het huis 

Ouderling Ulisses Soares
van het Quorum der Twaalf Apostelen

De profeet Joseph Smith heeft tijdens 
een bijeenkomst met de ouderlingen 
van de kerk gezegd: ‘Haal het Boek 
van Mormon en de openbaringen 
weg, en wat blijft er van onze gods-
dienst over? Niets.’1 Lieve broeders en 
zusters, na het eerste visioen kwam 
het Boek van Mormon op wonder-
baarlijke wijze tevoorschijn. Dat was 
de tweede fundamentele mijlpaal van 

Het tevoorschijn komen 
van het Boek van 
Mormon
De historische feiten en de bijzondere getuigen 
van het Boek van Mormon bevestigen dat het 
tevoorschijn komen van het boek een wonder was.

Bountiful (Utah, VS)
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drie keer aan Joseph in antwoord op 
zijn oprechte gebeden. Tijdens hun 
gesprekken, die de hele nacht duur-
den, vertelde Moroni Joseph dat God 
een groot werk voor hem had: de 
vertaling en publicatie van de geïn-
spireerde woorden van profeten uit 
het oude Amerika.8 De volgende dag 
ging Joseph naar een plek, dichtbij 
zijn huis, waar Moroni de platen eeu-
wen geleden tegen het eind van zijn 
leven had verborgen. Daar verscheen 
Moroni nogmaals aan Joseph en zei 
dat hij zich moest voorbereiden om 
de platen op een dag te verkrijgen.

De daaropvolgende vier jaar kreeg 
Joseph telkens op 22 september meer 
instructie van Moroni over hoe het 
koninkrijk van de Heer in de laatste 
dagen moest worden bestuurd. Er 
verschenen ook engelen van God aan 
Joseph, die de grootheid en heerlijk-
heid ontvouwden van de gebeurte-
nissen die in deze bedeling zouden 
plaatsvinden.9

Zijn huwelijk met Emma Hale in 
1827 maakte deel uit van zijn voor-
bereiding. Zij speelde een belangrijke 
rol in het leven en de bediening van 
de profeet. In september 1827 ver-
gezelde Emma Joseph zelfs naar de 
heuvel waarin de platen verborgen 
waren, waar ze wachtte terwijl de engel 
Moroni de kroniek aan hem overdroeg. 
Joseph ontving de belofte dat de platen 
zouden worden beschermd als hij alles 
in het werk stelde om ze veilig te bewa-
ren totdat Moroni ze kwam ophalen.10

Geliefde metgezellen in het 
evangelie, archeologische vondsten 
worden doorgaans door opgravin-
gen gedaan, of per ongeluk tijdens 
een bouwproject. Joseph Smith werd 
echter door een engel naar de platen 
geleid. Dat alleen al was een wonder.

Maar de vertaling van het Boek van 
Mormon was ook een wonder. Die 

heilige kroniek werd niet op de traditi-
onele manier vertaald, want geleerden 
vertalen oude teksten doorgaans door 
de oude taal in kwestie te leren. We 
moeten het proces als ‘openbaring’ zien 
met behulp van voorwerpen waarin 
de Heer voorzag, in plaats van als een 
‘vertaling’ door een taalkundige. Joseph 
Smith heeft gezegd: ‘Door de macht 
van God vertaalde ik het Boek van 
Mormon van hiëroglyfen, waarvan de 
kennis verloren was gegaan voor de 
wereld. In deze geweldige gebeurte-
nis stond ik alleen als ongeletterde 
jongeman die de wereldse wijsheid en 
gezamenlijke onwetendheid van acht-
tien eeuwen moest bestrijden met een 
nieuwe openbaring.’11 De wonderbaar-
lijke snelheid waarmee Joseph Smith de 
platen vertaalde, is ook een duidelijk 
teken dat de Heer hem hielp.12

Josephs schrijvers getuigden dat de 
macht van God tijdens de vertaling 
van het Boek van Mormon kenbaar 

was. Oliver Cowdery heeft gezegd: ‘Dit 
waren dagen om nooit te vergeten – te 
zitten onder het geluid van een stem 
die door inspiratie uit de hemel werd 
bevolen te spreken, wekte de aller-
grootste dankbaarheid op van dit hart! 
Dag in dag uit ging ik zonder onder-
breking verder om de woorden uit zijn 
mond op te schrijven, terwijl hij […] 
het Boek van Mormon [vertaalde].’13

Uit historische bronnen blijkt dat 
men de platen van Joseph probeerde 
te stelen vanaf het moment dat hij ze 
in 1827 ontving. Hij heeft daarover 
gezegd: ‘Er werden uiterste pogin-
gen gedaan om ze mij te ontnemen. 
Iedere list die maar kon worden 
bedacht, werd voor dat doel aange-
wend.’14 Uiteindelijk moesten Joseph 
en Emma van Manchester in New York 
naar Harmony in Pennsylvania (VS) 
verhuizen om de vertaling te kun-
nen voortzetten. Daar waren ze veilig 
voor bendes en mensen die de platen 
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wilden stelen.15 Een geschiedkundige 
heeft gezegd: ‘Zo eindigde de eerste 
moeilijke fase van Josephs rentmees-
terschap van de platen. […] De kroniek 
was echter veilig, en door die met veel 
moeite te beschermen had Joseph 
ongetwijfeld veel over de werkwijze 
van God en de mens geleerd. Hij zou 
nog veel aan die kennis hebben.’16

Toen Joseph het Boek van Mormon 
vertaalde, vernam hij dat God de pla-
ten aan getuigen zou laten zien.17 Dat 
maakte deel uit van het patroon dat de 
Heer instelde: ‘In de mond van twee of 
drie getuigen [staat] elk woord [vast].’18 
Oliver Cowdery, David Whitmer en 
Martin Harris hielpen Joseph vanaf het 
begin met Gods wonderbare werk in 
deze bedeling. Zij werden de eerste 
bijzondere getuigen van het Boek van 
Mormon voor de wereld. Ze getuigden 
dat een engel vanuit de tegenwoordig-
heid van de Heer hun de oude kroniek 
had laten zien en dat ze de graveer-
sels op de platen hadden gezien. Ze 
getuigden ook dat ze de stem van God 
hadden horen zeggen dat de vertaling 
door de gave en de macht van God 
was verricht. Vervolgens hadden ze het 
gebod gekregen om tot de hele wereld 
te getuigen.19

De Heer liet de gouden platen 
aan nog acht andere mannen zien en 
riep hen als bijzondere getuigen van 
de waarheid en goddelijkheid van 
het Boek van Mormon. Ze getuigden 
dat ze de platen en de graveersels 
erop hadden gezien en onderzocht. 
Hoewel ze tegenspoed, vervolging en 
allerlei moeilijkheden doormaakten, 
en ook al wankelden sommigen later 
in hun geloof, deze elf uitverkoren 
getuigen van het Boek van Mormon 
hebben nooit ontkend dat ze de pla-
ten hadden gezien. Joseph Smith was 
niet meer de enige die een engel en 
de gouden platen had gezien.

Volgens Lucy Mack Smith was haar 
zoon zielsgelukkig toen de getuigen 
de platen hadden gezien. Joseph zei 
tegen zijn ouders: ‘Ik voel me verlost 
van een last die bijna ondraaglijk 
voor me was. Mijn ziel is verheugd 
dat ik niet meer helemaal alleen in de 
wereld ben.’20

Joseph Smith kreeg met veel tegen-
stand te maken toen hij het Boek van 
Mormon wilde laten drukken. Hij 
overtuigde Egbert B. Grandin, een 
drukker in Palmyra, om het te druk-
ken, nadat Martin Harris uit geloof 
een groot offer had gebracht door een 
hypotheek op zijn boerderij te nemen 
als onderpand voor de drukkosten. 
Mede vanwege de voortdurende 
tegenstand na de publicatie van het 
Boek van Mormon, verkocht Martin 
Harris 61 hectare van zijn boerderij 
om de publicatie te bekostigen. In een 
openbaring aan Joseph Smith gebood 
de Heer Martin Harris zijn bezit niet 
te begeren en de druk te financieren 
van het boek dat ‘de waarheid en het 
woord van God bevat’.21 In maart 1830 
rolden de eerste vijfduizend exem-
plaren van het Boek van Mormon 
van de pers. Er zijn ondertussen meer 
dan 180 miljoen exemplaren in ruim 
honderd talen gedrukt.

De historische feiten en de bij-
zondere getuigen van het Boek van 
Mormon bevestigen dat het tevoor-
schijn komen van het boek een won-
der was. Niettemin schuilt de kracht 
van dit boek niet in zijn indrukwek-
kende geschiedenis, maar in zijn 
krachtige, ongeëvenaarde boodschap 
die ontelbare levens heeft veranderd – 
waaronder het mijne!

Ik las het Boek van Mormon voor 
het eerst als jonge seminariecursist. 
Op aanbeveling van mijn leerkrachten 
begon ik met de inleiding. De belofte 
op de eerste pagina’s van het Boek 

van Mormon weerklinkt nog steeds in 
mijn gedachten, namelijk om het ‘in 
[je] hart te overwegen en daarna God 
[in geloof ] in de naam van Christus 
te vragen of het boek waar is. Zij die 
daartoe bereid zijn […], zullen door 
de macht van de Heilige Geest een 
getuigenis van de waarheid en god-
delijkheid ervan ontvangen.’22

Met die belofte in gedachten en 
een gebed in mijn hart streefde ik 
ernaar de waarheid te achterhalen. Ik 
bestudeerde het Boek van Mormon 
beetje bij beetje door in het semina-
rie wekelijks de leesopdrachten te 
doen. Ik weet nog goed dat een warm 
gevoel geleidelijk in mijn boezem 
ging zwellen, mijn hart vervulde, mijn 
verstand verlichtte en steeds heerlijker 
voor me werd, zoals Alma aan zijn 
volk uitlegde toen hij Gods woord tot 
hen predikte.23 Dat gevoel evolueerde 
uiteindelijk in kennis die zich in mijn 
hart nestelde en het fundament werd 
van mijn getuigenis van de belang-
rijke gebeurtenissen en leringen in dit 
heilige boek.

Door die en andere onbetaalbare 
persoonlijke ervaringen is het Boek 
van Mormon de sluitsteen die mijn 
getuigenis van Jezus Christus en zijn 
evangelie staande houdt. Het is een 
van de steunpilaren die tot mij getuigt 
van het goddelijke zoenoffer van de 
Heiland. Het is mijn schild tegen de 
pogingen van de tegenstander om 
mijn geloof te verzwakken en de twij-
fel die hij voortdurend in mijn verstand 
wil zaaien. Het geeft me moed om van 
de Heiland tot de wereld te getuigen.

Lieve vrienden, mijn getuigenis van 
het Boek van Mormon heeft zich op 
wonderbaarlijke wijze regel op regel24 
in mijn hart ontwikkeld. Dat getuige-
nis blijft ook nu nog groeien als ik 
er voortdurend met een oprecht hart 
naar streef om het woord van God 
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in deze bijzondere Schriftuur beter te 
begrijpen.

Tot iedereen die mijn stem hoort, 
zeg ik: laat het Boek van Mormon op 
wonderbaarlijke wijze in uw eigen 
leven tevoorschijn komen. Bestudeert 
u de woorden van het boek regelma-
tig onder gebed, dan beloof ik u dat 
de beloften en rijkelijke zegeningen 
ervan op u van toepassing zijn. Ik 
herhaal nogmaals de belofte die in het 
boek weerklinkt: als u ‘God, de eeu-
wige Vader, in de naam van Christus 
[vraagt] of deze dingen niet waar 
zijn; […] met een oprecht hart, met 
een eerlijke bedoeling en met geloof 
in Christus’, dan ‘zal Hij de waar-
heid ervan aan u openbaren door de 
macht van de Heilige Geest’.25 Hij zal 
u op een heel persoonlijke manier 
antwoorden. Dat heeft Hij voor mij 
en vele anderen in de hele wereld 
gedaan. Uw ervaring zal even heerlijk 
en heilig voor u zijn als de ervarin-
gen van Joseph Smith, van de eerste 
getuigen en van allen die een getui-
genis van de zuiverheid en betrouw-
baarheid van dit heilige boek hebben 
nagestreefd, waren.

Ik getuig dat het Boek van 
Mormon het woord van God is. Ik 
getuig dat deze heilige kroniek ‘de 
leerstellingen van het evangelie [uit-
eenzet], het heilsplan in grote trekken 
[weergeeft] en de mensen [aangeeft] 
hoe zij vrede in dit leven en eeuwig 
heil in het toekomende leven kun-
nen verwerven’.26 Ik getuig dat God 
het Boek van Mormon gebruikt om 
de vergadering van Israël tot stand te 
brengen en ons meer over zijn Zoon, 
Jezus Christus, te leren. Ik getuig dat 
God leeft en dat Hij ons liefheeft. Zijn 
Zoon, Jezus Christus, is de Heiland 
van de wereld, de hoeksteen van 
onze godsdienst. Ik zeg deze dingen 
in de heilige naam van onze Verlosser, 

onze Meester en Heer, Jezus Christus. 
Amen. ◼

NOTEN
 1. Joseph Smith, in ‘Minute Book 1’, 44, 

josephsmithpapers.org; ook in de 
Bibliotheek voor kerkgeschiedenis,  
Salt Lake City.

 2. Zie 3 Nephi 11–26.
 3. Zie Ezechiël 37:21–28; 1 Nephi 13:34–41; 
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 4. Inleiding tot het Boek van Mormon.
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 10. Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:59; 
Leringen van kerkpresidenten: Joseph 
Smith (2007), 61–64.

 11. Joseph Smith, ‘History, 1838–1856, 
volume E-1 [1 July 1843–30 April 1844]’, 
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 24. Zie 2 Nephi 28:30.
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Olmué (Marga Marga, Chili)
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zei Nephi: ‘Mijn God is mijn steun 
geweest; in de wildernis heeft Hij mij 
door mijn ellende heengevoerd; en op 
de wateren van het grote diep heeft 
Hij mij bewaard.’5

Als volgelingen van Christus 
worden we niet van beproevingen en 
tegenspoed gevrijwaard. We moeten 
vaak moeilijke dingen doen die in 
ons eentje overweldigend en mis-
schien onmogelijk zouden zijn. Als 
we de uitnodiging van de Heiland 
om tot Hem te komen6 aanvaarden, 
dan geeft Hij ons, net zoals aan 
Nephi en Joseph, de nodige steun, 
troost en gemoedsrust. Zelfs in onze 
zwaarste beproevingen, kunnen we 
zijn liefde als een warme mantel om 
ons heen voelen doordat we Hem 
vertrouwen en zijn wil aanvaarden. 
We kunnen de vreugde voelen die 
voor zijn trouwe volgelingen is weg-
gelegd, want Christus is vreugde.7

Toen we in 2014 op zending 
waren, kreeg ons leven een onver-
wachte wending. Toen onze jongste 
zoon met zijn skateboard een steile 
helling afdaalde, viel hij en liep 
levensbedreigend hersenletsel op. 
Omdat zijn situatie verslechterde, 

wat de Heer hem had geboden. Hij 
richtte zich zijn hele leven op de 
Heiland, ook al moest hij soms verlei-
dingen, lichamelijke beproevingen en 
zelfs het verraad van naaste familie-
leden doorstaan.

Nephi wist op wie Hij kon vertrou-
wen.3 Kort nadat hij had uitgeroepen 
‘O, ellendig mens die ik ben! Ja, mijn 
hart is bedroefd wegens mijn vlees’,4 

Ouderling John A. McCune
van de Zeventig

Dank u, ouderling Soares, voor uw 
krachtig profetisch getuigenis van het 
Boek van Mormon. Ik kreeg onlangs 
de unieke kans om een pagina van 
het oorspronkelijke manuscript van 
het Boek van Mormon vast te houden. 
Op die pagina stonden deze krachtige 
woorden van Nephi voor het eerst 
in deze bedeling geschreven: ‘Ik zal 
heengaan en de dingen doen die de 
Heer heeft geboden, want ik weet dat 
de Heer geen geboden aan de men-
senkinderen geeft zonder een weg 
voor hen te bereiden, zodat zij kun-
nen volbrengen wat Hij hun gebiedt.’1

Toen ik die pagina vasthield, kreeg 
ik grote waardering voor de inspan-
ningen van de 23-jarige Joseph Smith, 
die het Boek van Mormon ‘door de 
gave en de macht van God’ heeft ver-
taald.2 Ik voelde ook waardering voor 
de woorden van de jonge Nephi, die 
de zeer moeilijke taak had gekregen 
om de koperen platen van Laban te 
verkrijgen.

Nephi wist dat hij, als hij zich op de 
Heer richtte, zou kunnen volbrengen 

Kom tot Christus – leef 
als een heilige der laatste 
dagen
We kunnen moeilijke dingen doen en anderen 
daarbij helpen, omdat we weten op wie we  
kunnen vertrouwen.

Millcreek (Utah, VS)
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besloot de medische staf hem onmid-
dellijk te opereren.

Ons gezin knielde in een lege 
ziekenhuiskamer en we stortten ons 
hart voor God uit. Te midden van alle 
verwarring en verdriet, vervulde onze 
hemelse Vader ons hart van liefde en 
gemoedsrust.

We wisten niet wat de toekomst 
ons zou brengen, en evenmin of we 
onze zoon nog levend terug zouden 
zien. Maar we wisten wél dat zijn 
leven in Gods handen lag en dat dit 
alles, vanuit een eeuwig perspectief, 
voor zijn en ons bestwil was. Dank-
zij de gave van de Geest waren we 
bereid elke uitkomst te aanvaarden.

Dat was niet makkelijk! Hij moest 
twee maanden in het ziekenhuis 
blijven terwijl wij vierhonderd voltijd-
zendelingen presideerden. Onze zoon 
leed ernstig geheugenverlies. Hij moest 
lange tijd zware fysio-, spraak- en ergo-
therapie ondergaan. Het is nog steeds 
moeilijk, maar we hebben in de loop 
der jaren een wonder meegemaakt.

We snappen dat niet elke beproe-
ving afloopt zoals we willen. Maar als 
we ons op Christus richten, ontvangen 
we gemoedsrust en zien we Gods 
wonderen, wat die ook zijn, op zijn tijd 
en zijn wijze.

Soms zien we geen uitweg uit een 
moeilijke situatie en roepen we net 
als Nephi uit: ‘Mijn hart is bedroefd 
wegens mijn vlees.’8 Soms is onze enige 
hoop in Jezus Christus. Wat is het een 
zegen dat we hoop en vertrouwen in 
Hem hebben. Christus komt zijn belof-
ten altijd na. Hij verzekert allen die tot 
Hem komen dat ze rust zullen vinden.9

Onze leiders willen erg graag dat 
wij gemoedsrust en troost ontvangen 
door op de Heiland Jezus Christus te 
vertrouwen en ons op Hem te richten.

Onze hedendaagse profeet, presi-
dent Russell M. Nelson, heeft de visie 

van de Heer voor de wereld en voor 
de leden van Christus’ kerk verkon-
digd: ‘Onze boodschap aan de wereld 
is eenvoudig en oprecht: we nodigen 
alle kinderen van God aan beide zij-
den van de sluier uit om tot de Heiland 
te komen, de zegeningen van de 
heilige tempel te ontvangen, blijvende 
vreugde te genieten en in aanmerking 
te komen voor het eeuwige leven.’10

Die uitnodiging om tot Christus te 
komen, heeft specifieke implicaties voor 
heiligen der laatste dagen.11 Als leden 
van de kerk van de Heiland hebben 
we verbonden met Hem gesloten en 
zijn we zijn geestelijk gewonnen zonen 
en dochters.12 We hebben ook de kans 
om samen met de Heer anderen uit te 
nodigen om tot Hem te komen.

In die samenwerking met Christus 
is onze eerste prioriteit ons eigen 
gezin. Onze familieleden en goede 
vrienden krijgen soms beproevingen. 
Door wereldse invloeden, en misschien 
zelfs hun eigen verlangens, trekken ze 
waarheid in twijfel. We moeten er alles 
aan doen om ze dan de liefde van de 
Heiland en onze liefde te laten voelen. 
Dat doet me denken aan de Schrifttekst 
waarop de mooie lofzang ‘Houd van 
elkander’ is gebaseerd: ‘Hierdoor zullen 
allen inzien dat u Mijn discipelen bent: 
als u liefde onder elkaar hebt.’13

Terwijl we onze dierbaren liefheb-
ben die de waarheid in twijfel trekken, 
kan de vijand van alle vreugde ons het 

gevoel geven dat we onze dierbaren in 
de steek laten doordat wij het evange-
lie naleven en erin onderwijzen.

Ons vermogen om anderen tot 
Christus te helpen komen of tot Hem 
te helpen terugkeren, hangt groten-
deels af van het voorbeeld dat we 
geven door vastberaden op het ver-
bondspad te blijven.

Als we onze dierbaren echt wil-
len redden, moeten we resoluut aan 
Christus’ zijde staan door zijn kerk 
en de volheid van het evangelie te 
omhelzen.

Even terug naar Nephi: we weten 
dat Nephi op de Heer vertrouwde 
mede door het voorbeeld van zijn 
ouders, die ook op de Heer vertrouw-
den en hun verbonden nakwamen. 
Dat wordt prachtig geïllustreerd 
in Lehi’s visioen van de boom des 
levens. Nadat Lehi van de zoete vrucht 
van de boom had genomen, keek hij 
om zich heen of hij ‘misschien ook 
[zijn] gezin kon ontdekken’.14 Hij zag 
Sariah, Sam en Nephi staan ‘alsof 
zij niet wisten waarheen zij zouden 
gaan’.15 Lehi zei: ‘Ik wenkte [hen]; en 
tevens zei ik hun met luide stem dat 
zij bij mij moesten komen en nemen 
van de vrucht.’16 Merk op dat Lehi niet 
bij de boom wegging. Hij bleef aan de 
zijde van de Heer staan en nodigde 
zijn gezin uit om naar hem te komen 
en van de vrucht te nemen.

De tegenstander wil ons van de 
vreugde van het evangelie wegleiden 
door de leer van Christus en zijn kerk 
van elkaar te scheiden. Hij wil ons 
laten geloven dat we op eigen kracht 
en door onze eigen spiritualiteit, 
onafhankelijk van zijn kerk, op het 
verbondspad kunnen blijven.

De kerk van Christus is in deze 
laatste dagen hersteld om de ver-
bondskinderen van Christus op zijn 
verbondspad te houden.
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Hij vertelde dat hij op een dag uit het 
raam van zijn appartement keek toen 
een grote kraan een standbeeld van 
Jezus zachtjes vanuit de hemel op het 
tempelterrein liet zakken. De man zei 
dat dit zijn gevoelens ten opzichte van 
onze kerk volledig had veranderd. Hij 
besefte dat we volgelingen van Jezus 
Christus zijn en smeekte om vergif-
fenis voor de moeilijkheden die hij 
eventueel had veroorzaakt.

Het Christusbeeld, dat op het ter-
rein van de Parijstempel en andere 
kerkpanden prijkt, getuigt van onze 
liefde voor de Heiland. Het oorspron-
kelijke marmeren standbeeld werd 
in 1820 door de Deense kunstenaar 
Bertel Thorvaldsen vervaardigd – het 
jaar waarin het eerste visioen plaats-
vond. Het beeld staat in schril contrast 
met de meeste kunstwerken uit die 
tijd waarin Christus doorgaans aan het 
kruis wordt afgebeeld. Thorvaldsens 
werk stelt de levende Christus voor, 
die de dood overwon en iedereen met 
open armen uitnodigt om tot Hem 
te komen. Alleen de tekens van de 
nagels in zijn handen en voeten, en 

Bisschop Gérald Caussé
Presiderende bisschop

Tijdens de open dagen van de 
Parijstempel in 2017 werd een van 
de gidsen op een zonnige lente-
dag benaderd door een man die er 
bedrukt uitzag. Hij zei dat hij naast 
de tempel woonde en gaf toe dat hij 
een fervent tegenstander was geweest. 

Het levende bewijs van 
de levende Christus
Het hoofddoel van het Boek van Mormon is de 
waarheid te herstellen dat Jezus Christus een 
essentiële rol speelt in het heil en de verhoging  
van de mens.

In de Leer en Verbonden staat: 
‘Zie, dit is mijn leer: Wie zich bekeert 
en tot Mij komt, die is mijn kerk.’17

In de kerk van Christus worden we 
gesterkt door onze ervaringen met een 
gemeenschap van heiligen. We horen 
zijn stem door zijn profeten, zieners en 
openbaarders. En bovenal ontvangen 
we in zijn kerk alle essentiële zegenin-
gen van de verzoening van Christus. 
Dat is alleen mogelijk door deelname 
aan heilige verordeningen.

De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen is Christus’ 
kerk op aarde, hersteld in deze laatste 
dagen voor het welzijn van al Gods 
kinderen.

Ik getuig dat we, als we tot Christus 
komen en als heiligen der laatste 
dagen leven, zijn liefde, vreugde en 
gemoedsrust in grotere mate zullen 
voelen. We kunnen net als Nephi 
moeilijke dingen doen en anderen 
daarbij helpen, omdat we weten op 
wie we kunnen vertrouwen.18 Christus 
is ons licht, ons leven en ons heil.19 In 
de naam van Jezus Christus. Amen. ◼
NOTEN
 1. 1 Nephi 3:7.
 2. Titelpagina van het Boek van Mormon;  

zie ook Inleiding tot het Boek van Mormon.
 3. Zie 2 Nephi 4:19.
 4. 2 Nephi 4:17.
 5. 2 Nephi 4:20.
 6. Zie Mattheüs 11:28.
 7. Zie Russell M. Nelson, ‘Vreugde en geestelijk 

overleven’, Liahona, november 2016, 82.
 8. 2 Nephi 4:17.
 9. Zie Mattheüs 11:28–30.
 10. Russell M. Nelson, ‘Wij gaan voort, 

steeds voort’, Liahona, mei 2018, 
118–119; cursivering toegevoegd.

 11. Zie Leer en Verbonden 20:59.
 12. Zie Mosiah 5:7.
 13. Johannes 13:35; zie ook ‘Houd van 

elkander’, Lofzangen, nr. 199.
 14. 1 Nephi 8:13.
 15. 1 Nephi 8:14.
 16. 1 Nephi 8:15.
 17. Leer en Verbonden 10:67; cursivering 

toegevoegd.
 18. Zie 2 Nephi 4:19.
 19. Zie Psalmen 27:1. Sandy (Utah, VS)
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de wond in zijn zij, getuigen van de 
onbeschrijfelijke pijn die Hij door-
stond om de mensheid te verlossen.

Misschien houden wij, de leden 
van De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen, zoveel 
van dit beeld omdat het ons herinnert 
aan de verschijning van de Heiland 
in Amerika, waarover we in het Boek 
van Mormon lezen:

‘En zie, zij zagen een Man uit de 
hemel neerdalen; en Hij was gekleed 
in een wit gewaad; en Hij daalde neer 
en stond in hun midden. […] 

‘En het geschiedde dat Hij zijn hand 
uitstrekte en tot het volk sprak en zei:

‘Zie, Ik ben Jezus Christus […] 
‘Ik heb gedronken uit die bittere 

beker die de Vader Mij heeft gegeven 
en heb de Vader verheerlijkt door 
de zonden van de wereld op Mij te 
nemen.’1 

Vervolgens nodigde Hij alle man-
nen, vrouwen en kinderen uit om 
hun handen in zijn zij te steken en de 
tekens van de nagels in zijn handen 
en voeten te voelen als bevestiging 
dat Hij inderdaad de langverwachte 
Messias was.2

Dat prachtige tafereel is het hoog-
tepunt van het Boek van Mormon. 
De ‘blijde boodschap’ van het evan-
gelie is volledig vervat in dat beeld 
van de Heiland, die zijn ‘armen van 
barmhartigheid’3 teder naar ons allen 
uitstrekt en ons uitnodigt om tot Hem 
te komen en de zegeningen van zijn 
verzoening te ontvangen.

Het hoofddoel van het Boek van 
Mormon is de waarheid te herstel-
len dat Jezus Christus een essentiële 
rol speelt in het heil en de verhoging 
van de mens. Dat thema weerklinkt 
van de inleiding tot in de laatste 
woorden van het laatste hoofdstuk. 
Door eeuwen van afval en geestelijke 
verwarring was de diepere betekenis 
van Christus’ lijden in Gethsémané 
en op Golgotha verloren gegaan of 
verdraaid. Joseph Smith moet dolblij 
geweest zijn toen hij bij het vertalen 
van 1 Nephi deze prachtige belofte 
tegenkwam: ‘Deze laatste kronieken 
[het Boek van Mormon] zullen de 
waarheid bevestigen van de eerste 
[de Bijbel], en zullen de duidelijke en 
waardevolle dingen bekendmaken 
die eruit zijn genomen; en zullen alle 

geslachten, talen en volken bekend-
maken dat het Lam van God de 
Zoon is van de eeuwige Vader en de 
Heiland van de wereld; en dat alle 
mensen tot Hem moeten komen, of zij 
kunnen niet worden gered.’4

Het Boek van Mormon staat vol 
duidelijke en waardevolle leringen 
over de verzoening van de Heiland. 
Bedenk, terwijl ik er enkele noem, 
hoe ze uw leven hebben veranderd of 
kunnen veranderen.

 1. De verzoening van Jezus Christus is 
een genadegave aan iedereen die op 
aarde heeft geleefd, nu leeft of nog 
zal leven.5

 2. De Gezalfde heeft niet alleen onze 
zonden op Zich genomen, maar ook 
onze smarten, zwakheden, droefe-
nissen, ziekten en alle aandoeningen 
van het sterfelijke leven. Er is geen 
zielenleed, pijn of verdriet dat Hij 
niet voor ons heeft doorstaan.6

 3. Door het zoenoffer van de Heiland 
kunnen we de negatieve gevolgen 
van de val van Adam overwinnen, 
waaronder de lichamelijke dood. 
Ongeacht hun levenswijze, zullen 
al Gods kinderen die op deze aarde 
hebben geleefd, dankzij Christus’ 
alvermogende opstanding, de her-
eniging van hun geest en lichaam 
beleven7 en bij Hem terugkeren 
om ‘naar hun werken [te] worden 
geoordeeld’.8

 4. Willen we daarentegen alle zege-
ningen van de verzoening van de 
Heiland ontvangen, dan moeten 
we ijverig9 de ‘leer van Christus’10 
naleven. Lehi zag in zijn droom een 
‘nauw en smal pad’11 dat naar de 
boom des levens leidde. De vrucht 
van de boom, de liefde van God 
die door de weergaloze zegeningen 
van Christus’ verzoening tot uiting 
komt, is ‘zeer kostbaar en zeer 
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begerenswaardig [en] de grootste 
van alle gaven van God’.12 Om die 
vrucht te verkrijgen, moeten we 
geloof in Jezus Christus oefenen, ons 
bekeren, ‘naar het woord van God 
[luisteren]’,13 essentiële verordenin-
gen ontvangen, en tot het einde toe 
heilige verbonden nakomen.14

 5. Jezus Christus wast door zijn verzoe-
ning niet alleen onze zonden weg. 
Hij geeft ons ook instaatstellende 
kracht, waardoor zijn volgelingen ‘de 
natuurlijke mens’15 kunnen afleggen, 
‘regel op regel’16 vooruitgang kun-
nen maken en in heiligheid kunnen 
toenemen,17 zodat ze ooit naar het 
beeld van Christus volmaakt kunnen 
worden,18 bij God kunnen wonen19 
en alle zegeningen van het konink-
rijk van de hemel kunnen beërven.20

Een andere troostgevende lering 
in het Boek van Mormon is dat de 
verzoening van de Heer, hoewel die 
oneindig en universeel is, ook opval-
lend persoonlijk en intiem is, perfect 
afgestemd op ieder van ons persoon-
lijk.21 Net zoals Jezus alle Nephieten 
vroeg om één voor één zijn wonden 
te voelen, stierf Hij voor ieder van ons 
persoonlijk, alsof u de enige persoon 
op aarde was. Hij nodigt ons persoon-
lijk uit om tot Hem te komen en een 
beroep op de prachtige zegeningen 
van zijn verzoening te doen.22

Het persoonlijke karakter van 
Christus’ verzoening krijgt zelfs nog 

meer betekenis als we het voorbeeld 
van opmerkelijke mensen in het Boek 
van Mormon overdenken. Ik denk aan 
Enos, Alma, Zeëzrom, koning Lamoni 
en zijn vrouw, en het volk van koning 
Benjamin. Hun bekeringsverhalen 
en krachtige getuigenissen zijn het 
levende bewijs dat ons hart en ons 
leven door de oneindige goedheid en 
barmhartigheid van de Heer kunnen 
veranderen.23

De profeet Alma stelde zijn volk 
deze brandende vraag: ‘Indien u een 
verandering 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?’24 Die vraag is nu van cruciaal 
belang, want als volgelingen van de 
Heer hebben we zijn verlossende 
macht nodig om ons voortdurend te 
motiveren en te veranderen.

We kunnen Alma’s vraag ook als 
volgt verwoorden: wanneer hebt u de 
zoete invloed van de verzoening van 
de Heiland voor het laatst gevoeld? 
Dat gebeurt bijvoorbeeld als er een 
uitzonderlijke, zoete vreugde25 over 
u heen komt die tot uw ziel getuigt 
dat uw zonden vergeven zijn; of als u 
pijnlijke beproevingen plots mak-
kelijker draagt; of als uw hart wordt 
verzacht en u iemand die u heeft 
gekwetst, vergeving schenkt. Of als u 
merkt dat uw vermogen om anderen 
te dienen en lief te hebben, toeneemt; 
of dat het heiligingsproces een ander 

mens van u maakt, gevormd naar het 
voorbeeld van de Heiland.26

Ik getuig dat al die ervaringen 
echt zijn. Ze bewijzen dat geloof in 
Jezus Christus en zijn verzoening ons 
leven kan veranderen. Het Boek van 
Mormon verduidelijkt en vergroot 
onze kennis van die goddelijke gave. 
Als u dit boek bestudeert, dan zult 
u de stem van de levende Christus 
horen die u uitnodigt om tot Hem te 
komen. Ik beloof dat u, als u deze 
uitnodiging aanneemt en zijn voor-
beeld volgt, zijn verlossende invloed 
zult voelen. De Heiland zal u dag na 
dag door de macht van de Heilige 
Geest veranderen ‘tot de volle dag’,27 
waarop u, zoals Hij zegt, ‘mijn aan-
gezicht zal zien en zal weten dat Ik 
ben’.28 In de naam van Jezus Christus. 
Amen. ◼

NOTEN
 1. 3 Nephi 11:8–11.
 2. Zie 3 Nephi 11:14–15.
 3. Alma 5:33.
 4. 1 Nephi 13:40.
 5. Zie 2 Nephi 9:21; 26:24–27; Mosiah 3:13.
 6. Zie Alma 7:11–12.
 7. Zie 2 Nephi 10:25.
 8. Mosiah 3:24; zie ook 2 Nephi 2:4, 10, 26; 

9:6–7, 12–13, 15, 22; Mosiah 3:12; 16:7–8; 
Alma 11:41–44; 42:6–8, 23; Helaman 
14:16; Mormon 9:12.

 9. Zie 2 Nephi 9:21; Mosiah 3:12; Helaman 
5:11; 14:18.

 10. 2 Nephi 31:21; zie ook 3 Nephi 27:20–21.
 11. 1 Nephi 8:20.
 12. 1 Nephi 15:36.
 13. 1 Nephi 15:24.
 14. Zie 2 Nephi 31.
 15. Mosiah 3:19.
 16. 2 Nephi 28:30.
 17. Zie Mosiah 3:19.
 18. Zie 3 Nephi 27:27; Moroni 10:32–33.
 19. Zie 2 Nephi 2:8; Mosiah 2:41.
 20. Zie Alma 11:37.
 21. Zie 2 Nephi 9:21.
 22. Zie Omni 1:26; Alma 5:33; Moroni 10:32–33.
 23. Zie Enos 1; Mosiah 5; Alma 12; 18–19; 36.
 24. Alma 5:26; cursivering toegevoegd.
 25. Zie Alma 36:21.
 26. Zie Mosiah 3:19.
 27. Leer en Verbonden 50:24.
 28. Leer en Verbonden 93:1.
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band met elkaar, deels omdat Tom veel 
van zichzelf in Jonathan herkende.

Tom vond het wachten op een 
donorhart frustrerend. Geduld was 
niet zijn sterkste eigenschap. Hij had 
altijd wel een doel voor ogen, dat 
hij dan door hard werken en stugge 
vastberadenheid wist te bereiken. Nu 
kampte Tom met hartfalen en stond 
zijn leven stil. Hij vroeg me zo nu en 
dan of ik er wel genoeg vaart achter 
zette. Hij kwam dan gekscherend met 
voorstellen hoe ik sneller aan een 
donorhart voor hem kon komen.

Op een heuglijke maar ook 
afschuwelijke dag kwam er een ideaal 
donorhart voor Tom beschikbaar. 
De grootte en bloedgroep voldeden 
aan de eisen, en de donor was nog 
maar 16 jaar jong. Het donorhart was 
afkomstig van Jonathan, Toms dier-
bare kleinzoon. Jonathan was eerder 
die dag dodelijk gewond geraakt toen 
de auto die hij bestuurde door een 
passerende trein werd geschept.

Toen ik Tom en Donna in het zie-
kenhuis opzocht, waren ze radeloos. 
Je kunt je bijna niet voorstellen wat er 
door ze heenging. Ze beseften dat het 
hart van hun kleinzoon Toms leven 
kon verlengen. Ze wilden er eerst 

we hun mededogen in ogenschouw 
nemen, worden we nederiger, gebeds-
voller en standvastiger.

Uit het volgende aangrijpende 
verhaal van een vroegere patiënt 
van mij blijkt hoe dankbaarheid voor 
bewezen edelmoedigheid en mede-
dogen ons kan veranderen. Ik maakte 
in 1987 kennis met Thomas Nielson, 
een opmerkelijk man die een hart-
transplantatie nodig had. Hij was 63 
jaar en woonde in Logan (Utah) in 
de Verenigde Staten. Na zijn militaire 
dienst in de Tweede Wereldoorlog 
trouwde hij met 
Donna Wilkes in 
de Logantempel. 
Hij ging energiek 
en succesvol als 
metselaar aan 
de slag. Toen 
hij wat ouder 
werd, genoot 
hij er volop van 
om in de school-
vakanties met zijn 
oudste kleinzoon, 
Jonathan, samen 
te werken. Ze kre-
gen een speciale 

Ouderling Dale G. Renlund
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Profeten hebben ons door de eeuwen 
heen, zelfs en vooral tijdens moeilijke 
tijden, aangespoord om stil te staan bij 
de grootheid van God, en te beden-
ken wat Hij voor ons persoonlijk, als 
gezin en als volk heeft gedaan.1 Die 
aansporing staat in alle Schriften, maar 
met name in het Boek van Mormon. 
De titelpagina verklaart dat het Boek 
van Mormon onder meer is bedoeld 
‘om het overblijfsel van het huis van 
Israël te tonen welke grote dingen de 
Heer voor hun vaderen heeft gedaan.’2 
Het Boek van Mormon besluit onder 
meer met Moroni’s oproep: ‘Zie, ik 
wil u aansporen dat wanneer u deze 
dingen leest […] u zult bedenken hoe 
barmhartig de Heer jegens de men-
senkinderen is geweest […], en het in 
uw hart zult overwegen.’3

Het is opmerkelijk dat profeten ons 
steeds weer oproepen om bij Gods 
goedheid stil te staan.4 Onze hemelse 
Vader wil ons zijn goedheid en die 
van zijn geliefde Zoon inprenten. Niet 
voor hun eigen genoegdoening, maar 
voor de invloed die het gedenken op 
ons heeft. Als we bij hun goedertie-
renheid stilstaan, gaan we het grotere 
plaatje beter zien en begrijpen. Als 

Sta stil bij de goedheid  
en grootheid van God
Ik spoor u aan om elke dag stil te staan bij de 
grootheid van onze hemelse Vader en Jezus Christus, 
en wat Zij voor u hebben gedaan.

Provo (Utah, VS)
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niet aan denken om het aangeboden 
hart door Jonathans treurende ouders, 
hun dochter en schoonzoon, aan te 
nemen. Tom en Donna wisten echter 
dat Jonathan hersendood was. Ze 
zagen ook in dat hun gebeden voor 
een donorhart niet de oorzaak van 
Jonathans ongeluk waren geweest. 
Nee, Jonathans hart was een welkom 
geschenk voor Tom. Ze kwamen tot 
de slotsom dat uit deze tragedie nog 
iets goeds kon voortkomen en gaven 
groen licht.

De transplantatieprocedures ver-
liepen voorspoedig. Tom was daarna 
een ander mens. Die verandering ging 
verder dan een verbeterde gezondheid, 
verder dan dankbaarheid. Hij vertelde 
me dat hij elke ochtend aan Jonathan 
dacht, aan zijn dochter en schoonzoon, 
aan het geschenk dat hij had ontvan-
gen en wat dat geschenk betekende. 
Ook al waren zijn opgeruimde aard 
en flinkheid nog steeds overduide-
lijk, ik merkte dat Tom toch ernstiger, 
bedachtzamer en vriendelijker was.

Tom leefde na de transplantatie 
nog dertien jaar, jaren die hij anders 
niet had gekregen. In zijn overlijdens-
bericht stond dat hij zijn familieleden 
en anderen in die jaren met zijn 
edelmoedigheid en liefde had geraakt. 
Hij was ze onopgemerkt tot zegen 
en een voorbeeld van optimisme en 
vastberadenheid.

We hebben allemaal, net als Tom, 
geschenken en gaven gekregen waar 

we niet zelf in konden voorzien – 
gaven van onze hemelse Vader en zijn 
geliefde Zoon, waaronder verlos-
sing door het zoenoffer van Jezus 
Christus.5 Ons is het leven in deze 
wereld geschonken. We krijgen ook 
een lichaam in het hiernamaals, en 
eeuwig heil en verhoging – als we 
daarvoor kiezen – allemaal dankzij 
onze hemelse Vader en Jezus Christus.

Steeds wanneer we die gaven 
gebruiken, er baat bij hebben of er 
zelfs maar aan denken, zouden we 
bij de offers, de edelmoedigheid en 
het mededogen van de Gevers stil 
moeten staan. Eerbied voor de Gevers 
levert ons meer op dan dankbaarheid. 
Stilstaan bij hun gaven kan en moet 
ons veranderen.

Alma de jonge onderging zo’n 
opmerkelijke verandering. Terwijl 
Alma ‘in verzet tegen God rondging’,6 
verscheen er een engel. De engel 
berispte Alma met ‘de stem van de 
donder’,7 omdat hij 
de kerk vervolgde 
en bezig was om 
‘het hart van het volk 
weg te stelen’.8 De 
engel voegde deze 
vermaning toe: ‘Ga 
heen, en denk aan de 
gevangenschap van 
uw vaderen […]; en 
bedenk welke grote 
dingen [God] voor 
hen heeft gedaan.’9  

De engel legde van alle mogelijke 
vermaningen daar de nadruk op.

Alma stond stil en bekeerde zich. 
Hij vertelde zijn zoon Helaman later 
over de vermaning van de engel. 
Alma gaf hem de raad: ‘Ik wil dat 
je doet zoals ik heb gedaan en de 
gevangenschap van onze vaderen 
gedenkt; want zij leefden in knecht-
schap, en niemand kon hen bevrijden 
dan alleen de God van Abraham, […] 
Izak en […] Jakob; en stellig heeft Hij 
hen in hun benauwingen bevrijd.’10 
Alma zei eenvoudigweg: ‘Ik stel mijn 
vertrouwen in Hem.’11 Alma begreep 
dat we God en de zekerheid van zijn 
beloften leren kennen als we stilstaan 
bij bevrijding uit knechtschap en 
steun in onze ‘beproevingen en moei-
lijkheden van iedere aard’.12

Weinigen maken zoiets indruk-
wekkends als Alma mee, maar de 
verandering kan bij ons wel net zo 
ingrijpend zijn. De Heiland beloofde 
destijds:

‘Dan zal Ik u een nieuw hart geven 
en een nieuwe geest in uw binnenste 
geven. Ik zal het hart van steen […] 
wegnemen en u een hart van vlees 
geven.

‘Ik zal Mijn Geest in uw binnenste 
geven. […]

‘U zult een volk voor Mij zijn en Ík 
zal een God voor u zijn.’13

San Bernardo (Santiago, Chili)
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De herrezen Heiland vertelde 
de Nephieten waar die verandering 
mee begint. Hij wees op een cruciaal 
element in het plan van onze hemelse 
Vader, toen 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. […]

‘En om die reden ben Ik verhoogd; 
daarom zal Ik, volgens de macht 
van de Vader, alle mensen tot Mij 
trekken.’14

Wat is het dat u tot de Heiland trekt? 
Bedenk dat Jezus Christus Zich aan 
de wil van zijn Vader onderwierp, de 
dood overwon, uw zonden en fouten 
op Zich nam, en dat Hij macht van 
de Vader kreeg om voor u te bemid-
delen en uiteindelijk uw verlossing te 
bewerkstelligen.15 Is dat alles niet vol-
doende om u tot Hem te laten trekken? 
Voor mij wel. Hij is Jezus Christus, ‘die 
met open armen klaarstaat en [u en 
mij] maar al te graag wil genezen, ver-
geven, reinigen, sterken en heiligen.’16

Die waarheden zouden ons een 
nieuw hart moeten geven en ons ertoe 
moeten brengen om onze hemelse 
Vader en Jezus Christus te volgen. 
Maar ook met een nieuw hart kun-
nen we vatbaar zijn voor dwaling en 
de God verlaten die we liefhebben.17 
We onderdrukken die neiging door 
elke dag stil te staan bij de gaven die 
we ontvangen hebben en bij wat ze 
betekenen. Koning Benjamin gaf de 
volgende raad: ‘[Ik] wil dat u de groot-
heid van God, […] en zijn goedheid en 
lankmoedigheid jegens u […] gedenkt 
en altijd indachtig blijft.’18 Als we dat 
doen, komen we in aanmerking voor 
ongelooflijke, hemelse zegeningen.

Stilstaan bij Gods goedheid en 
barmhartigheid maakt ons geestelijk 
ontvankelijker. Met die geestelijke 

ontvankelijkheid kunnen we door de 
macht van de Heilige Geest dan weer 
de waarheid van alle dingen ken-
nen.19 Daartoe behoren een getuige-
nis van de waarheid van het Boek 
van Mormon, weten dat Jezus de 
Christus is, onze persoonlijke Heiland 
en Verlosser, en aanvaarden dat het 
evangelie in deze laatste dagen is 
hersteld.20

Wanneer we de grootheid van 
onze hemelse Vader en Jezus Christus 
indachtig zijn, en wat Zij voor ons 
hebben gedaan, denken we zeker niet 
lichtvaardig over Hen, net zomin als 
Tom lichtvaardig over Jonathans hart 
dacht. Tom dacht elke dag op een 
vreugdevolle en eerbiedige manier 
aan de tragedie die hem zijn leven 
teruggaf. We moeten met de uitbun-
dige kennis dat we verlost en ver-
hoogd kunnen worden, ook bedenken 
dat voor die verlossing en verhoging 
een hoge prijs is betaald.21 We kun-
nen ons eerbiedig verblijden als we 
beseffen dat we zonder Jezus Christus 
verloren zijn, maar met Hem de groot-
ste gave kunnen ontvangen die onze 
hemelse Vader kan schenken.22 Ja, met 
die eerbied kunnen we de belofte ‘van 
het eeuwige leven […] in deze wereld’ 
genieten en uiteindelijk ‘het eeuwige 
leven […], ja, onsterfelijke heerlijkheid’ 
in de toekomende wereld.23

Als we stilstaan bij de goedheid 
van onze hemelse Vader en Jezus 
Christus, neemt ons vertrouwen in 
Hen toe. Onze gebeden veranderen 
omdat we weten dat God onze Vader 
is en wij zijn kinderen zijn. We zijn er 
dan niet op uit om zijn wil te verande-
ren, maar onze wil naar die van Hem 
te voegen, en voor onszelf zegenin-
gen te verkrijgen die Hij bereid is te 
schenken, maar waarom we dienen 
te vragen.24 We smachten naar meer 
reinheid, zachtmoedigheid, stand-
vastigheid en christelijkheid.25 Die 
veranderingen bereiden ons voor op 
nog meer hemelse zegeningen.

We geven doeltreffender blijk 
van ons geloof aan anderen als we 
erkennen dat al het goede van Jezus 
Christus komt.26 We zullen de moed 
hebben om schijnbaar onmogelijke 
taken en omstandigheden het hoofd 
te bieden.27 We zullen ons nog vast-
beradener aan onze beloften houden 
om de Heiland te volgen.28 We zullen 
met de liefde van God vervuld wor-
den, mensen in nood zonder vooroor-
delen willen helpen, onze kinderen 
liefhebben en in rechtschapenheid 
grootbrengen, vergeving van onze 
zonden behouden en altijd verblijd 
zijn.29 Die opmerkelijke vruchten 
plukken we als we stilstaan bij Gods 
goedheid en barmhartigheid.
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De Heiland waarschuwde daar-
entegen: ‘In niets geeft de mens God 
aanstoot, ofwel tegen niemand is zijn 
verbolgenheid ontbrand, dan alleen 
tegen hen die niet in alle dingen zijn 
hand belijden.’30 Ik denk niet dat God 
beledigd is als we Hem vergeten. Ik 
denk eerder dat Hij dan diep teleur-
gesteld is. Hij weet dat we onszelf 
dan de kans ontzeggen om dichter 
tot Hem te komen door Hem en zijn 
goedheid te gedenken. Hij kan ons 
dan niet bereiken en de beloofde 
zegeningen over ons uitstorten.31

Ik spoor u aan om elke dag stil 
te staan bij de grootheid van onze 
hemelse Vader en Jezus Christus, en 
wat Zij voor u hebben gedaan. Laat 
uw gedachten aan hun goedheid uw 
dolende hart aan Hen binden.32 Denk 
na over hun liefde, en u zult geze-
gend worden met meer geestelijke 
fijngevoeligheid en meer op Christus 
gaan lijken. Sta stil bij hun empathie, 

dan zult u ‘getrouw [kunnen] volhar-
den tot het einde’, tot u ‘in de hemel 
ontvangen’ bent om ‘bij God [te] kun-
nen wonen in een staat van nimmer 
eindigend geluk.’33

Onze hemelse Vader wees op zijn 
Zoon en zei: ‘Hoor Hem!’34 Als u in 
navolging van die woorden naar Hem 
luistert, bedenk dan met blijdschap en 
eerbied dat de Heiland graag herstelt 
wat u niet kunt herstellen; Hij geneest 
graag wonden die u niet kunt gene-
zen; Hij repareert graag wat onher-
stelbaar gebroken is;35 Hij zet alle 
oneerlijkheid recht die u ondervindt;36 
en Hij maakt zelfs elk verbrijzeld hart 
graag blijvend heel.37

Ik heb meer dan eens stilgestaan 
bij de gaven van onze hemelse Vader 
en van Jezus Christus. Daardoor 
weet ik van hun oneindige liefde en 
onbevattelijke mededogen voor alle 
kinderen van onze hemelse Vader.38 
Die kennis heeft mij veranderd en zal 

u ook veranderen. In de naam van 
Jezus Christus. Amen. ◼
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nooit het Boek van Mormon had gele-
zen omdat het niet in zijn moedertaal 
(het Birmaans) was vertaald. Toen ik 
hem vroeg hoe hij zonder het te heb-
ben gelezen wist dat het boek waar 
was, antwoordde hij dat hij dagelijks 
het platenboek Verhalen uit het Boek 
van Mormon in het Engels had bestu-
deerd. Hij keek naar de afbeeldingen, 
en met een woordenboek vertaalde 
hij de Engelse woorden, waarbij hij 
zorgvuldig aantekeningen maakte. Hij 
legde uit: ‘Tijdens het studeren, bad 
ik over alles wat ik had geleerd. Dan 
voelde ik vrede en vreugde, was mijn 
verstand helder en werd mijn hart ver-
zacht. Ik voelde dat de Heilige Geest 
tot me getuigde dat het waar was. Ik 
weet dat het Boek van Mormon het 
woord van God is.’

Net als broeder Saw Polo kunnen 
wij het Boek van Mormon naar onze 

De Heiland heeft ons het Boek van 
Mormon gegeven als krachtig hulp-
middel bij dat bekeringsproces. Het 
Boek van Mormon biedt geestelijke 
voeding, schrijft een actieplan voor 
en verbindt ons met 
de Heilige Geest. Het 
is in alle duidelijkheid 
voor ons geschreven8 
en bevat het woord van 
God.9 Het vertelt ons 
wat onze identiteit, ons 
doel en onze bestem-
ming is.10 Samen met de 
Bijbel getuigt het Boek 
van Mormon van Jezus 
Christus.11 Het maakt 
ons duidelijk hoe we de 
waarheid kunnen leren 
kennen en op Hem 
kunnen gaan lijken.

Broeder Saw Polo 
was 58 jaar toen hij met 
het herstelde evange-
lie van Jezus Christus 
in aanraking kwam. 
Toen ik hem ontmoette, 
was hij al enkele jaren 
gemeentepresident. Hij 
vertelde me dat hij nog 

Ouderling Benjamin M.Z. Tai
van de Zeventig

Nadat ik het rapport van een recent 
medisch onderzoek had doorge-
nomen, begreep ik dat ik mijn 
levenswijze moest aanpassen. Mijn 
arts schreef een plan van gezonde 
voeding en lichaamsbeweging voor 
waardoor ik, als ik me eraan hield, 
een gezonder mens zou worden.

Als wij geestelijk onderzocht 
werden, waar zouden we dan achter 
komen? Wat voor aanpassingen zou 
onze geestelijke arts ons dan voor-
schrijven? Om te worden wie we moe-
ten worden, is het belangrijk dat we 
weten wat we moeten doen en doen 
wat we weten.

Jezus Christus is de ultieme 
Heelmeester.1 Door zijn verzoening 
verbindt Hij onze wonden, neemt Hij 
onze zwakheden op Zich en geneest 
Hij ons gebroken hart.2 Door zijn 
genade kunnen onze zwakheden 
sterk worden.3 Hij moedigt ons aan 
om Hem te volgen4 door van Hem te 
leren, naar zijn woorden te luisteren 
en in de zachtmoedigheid van zijn 
Geest te wandelen.5 Hij heeft beloofd 
dat Hij ons zal helpen6 in het levens-
lange bekeringsproces, dat ons trans-
formeert en eeuwige vreugde brengt.7

De kracht van het Boek 
van Mormon bij bekering
Het Boek van Mormon biedt geestelijke voeding, 
schrijft een actieplan voor en verbindt ons met de 
Heilige Geest.

Bountiful (Utah, VS)
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omstandigheden bestuderen. Als wij 
in ons hart willen geloven en over-
peinzen, kunnen we God in geloof 
vragen of de leringen waar zijn.12 Als 
we een oprecht verlangen en een 
eerlijke bedoeling hebben, zal Hij ons 
door de Heilige Geest in ons hart ant-
woorden. En door de macht van de 
Heilige Geest kunnen we de waarheid 
van alle dingen kennen.13 Wanneer 
we een goddelijk getuigenis van het 
Boek van Mormon ontvangen, zul-
len we door diezelfde macht ook te 
weten komen dat Jezus Christus de 
Heiland van de wereld is, dat Joseph 
Smith zijn profeet is, en dat De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen zijn herstelde kerk is.14

Toen ik als jonge man aan mijn 
zending begon, stapte ik aan boord 
van een vliegtuig naar Australië. Ik 
voelde me alleen, gespannen en onze-
ker. Maar omdat ik had toegezegd dat 
ik zou dienen, had ik de wanhopige 
geruststelling nodig dat mijn overtui-
ging waar was. Ik ging in gebed en las 
aandachtig de Schriften. Maar tijdens 
de vlucht nam mijn onzekerheid toe 
en verslechterde mijn lichamelijke 
conditie. Nadat ik verscheidene uren 
met die onzekerheid te kampen had 
gehad, kwam er een steward langs 
die naast mijn stoel stilstond. Hij pakte 
het Boek van Mormon dat ik aan het 
lezen was. Hij keek naar de omslag en 
zei: ‘Dat is een geweldig boek!’ Toen 
gaf hij het aan me terug en liep door. 
Ik heb hem daarna nooit meer gezien.

Maar zijn woorden weerklonken 
in mijn oren. Ik hoorde en voelde 
duidelijk in mijn hart: ‘Ik ben hier, en 
Ik weet waar jij bent. Doe gewoon je 
best, dan zal Ik voor de rest zorgen.’ 
In het vliegtuig boven de Stille 
Oceaan kreeg ik door mijn studie van 
het Boek van Mormon en de influis-
teringen van de Heilige Geest een 

getuigenis dat mijn Heiland weet wie 
ik ben en dat het evangelie waar is.

Ouderling David A. Bednar heeft 
gezegd: ‘Weten dat het evangelie 
waar is, is de kern van een getuigenis. 
Waarlijk trouw zijn aan het evangelie 
is de kern van bekering.’15 Om ons 
te bekeren, moeten wij ‘daders van 
het Woord en niet alleen hoorders’ 
zijn.16 Het actieplan van de Heer voor 
ons – de leer van Christus – wordt het 
duidelijkst in het Boek van Mormon 
uitgelegd.17 Het omvat:

• Ten eerste: geloof oefenen in Jezus 
Christus door op Hem te vertrou-
wen, zijn geboden te onderhou-
den en te weten dat Hij ons zal 
helpen.18

• Ten tweede: ons dagelijks beke-
ren van onze tekortkomingen, en 
vreugde en gemoedsrust onder-
vinden wanneer Hij ons vergeeft.19 
Om ons te bekeren, moeten wij 
anderen vergeven20 waarna we 
verder kunnen. De Heiland heeft 
beloofd dat Hij ons zo vaak zal 
vergeven als wij ons bekeren.21

• Ten derde: door verordeningen, 
zoals de doop, met God verbonden 
sluiten en naleven. Daardoor kun-
nen we op het verbondspad blijven 
dat naar Hem leidt.22

• Ten vierde: de gave van de Heilige 
Geest ontvangen. Door die gave 
kunnen we altijd het gezelschap 
hebben van Hem die ons zuivert, 
troost en leidt.23

• Ten vijfde: tot het einde toe volhar-
den door standvastig voorwaarts 
te streven en ons dagelijks aan het 
woord van Christus te vergasten.24 
Wanneer we ons aan het Boek van 
Mormon vergasten en ons aan de 
leringen erin vasthouden, kunnen 
we verleiding weerstaan, en ons 
hele leven leiding en bescherming 
ontvangen.25 

Als we consequent de leer van 
Christus toepassen, overwinnen we de 
zelfgenoegzaamheid die verandering 
belemmert en de angst die actie ver-
ijdelt. Wij zullen persoonlijke openba-
ring ontvangen, want de Heilige Geest 
zal ‘u alle dingen tonen die u behoort 
te doen’26 en ‘de woorden van Chris-
tus zullen u alle dingen zeggen die u 
behoort te doen’.27

Broeder Huang Juncong is twintig 
jaar lang aan alcohol, sigaretten en 
gokken verslaafd geweest. Toen hij 
over Jezus Christus en zijn herstelde 
evangelie hoorde, wilde broeder 
Huang zich omwille van zijn jonge 
gezin veranderen. Roken was zijn 
grootste verslaving. Hij was ketting-
roker en had al vaak geprobeerd te 
stoppen. Op een dag drongen deze 
woorden uit het Boek van Mormon 
tot hem door: ‘met een oprecht hart, 
met een eerlijke bedoeling’.28 Hoewel 
het eerder niet was gelukt, voelde hij 
dat hij met de hulp van onze hemelse 
Vader en Jezus Christus misschien kon 
veranderen.
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Hij voelde zich in zijn geloof 
gesteund door het geloof van de 
voltijdzendelingen. Zij stelden een 
actieplan met praktische interventies 
op, en met veel gebed en Schrift-
studie. Met een eerlijke en oprechte 
bedoeling ging broeder Huang vol 
trouwe vastberadenheid aan de slag. 
Hij merkte dat als hij zich meer con-
centreerde op de nieuwe gewoonten 
die hij wilde ontwikkelen, zoals zijn 
studie van het Boek van Mormon, 
hij minder aandacht had voor de 
gewoonten die hij wilde overwinnen.

Over die ervaring van vijftien 
jaar geleden zegt hij: ‘Ik weet niet 
precies meer wanneer ik met roken 
ben gestopt, maar toen ik elke dag 
probeerde te doen wat ik moest doen 
om de Geest van de Heer bij me te 
hebben, en dat bleef doen, had ik 
geen behoefte meer aan sigaretten. 
En dat is zo gebleven.’ Omdat broeder 
Huang de leringen van het Boek van 
Mormon heeft toegepast, is zijn leven 
veranderd en is hij een betere echtge-
noot en vader geworden.

President Russell M. Nelson heeft 
beloofd: ‘Ik beloof dat u, als u het 
Boek van Mormon elke dag gebedvol 
bestudeert, elke dag betere keuzes 
zult maken. Ik beloof dat bij het 
overpeinzen van wat u bestudeert de 
vensters van de hemel open zullen 
gaan en u antwoord op uw eigen vra-
gen 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 en 
de plaag van andere geestdodende 
verslavingen.’29

Dierbare vrienden, het Boek van 
Mormon is het woord van God, en als 
we het bestuderen, zullen we steeds 
dichter bij Hem komen.30 Als we de 

woorden erin beproeven, zullen we 
een getuigenis van de waarheid ervan 
ontvangen.31 Wanneer we consequent 
volgens de leringen erin leven, zullen 
we geen verlangen meer hebben om 
het kwade te doen.32 Ons hart, onze 
gelaatsuitdrukking en onze aard zul-
len veranderen, zodat we meer op de 
Heiland gaan lijken.33 Ik geef u mijn 
getuigenis dat Jezus de Christus is, 
onze Heiland, Verlosser en Vriend. In 
de naam van Jezus Christus. Amen. ◼
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voet in de vallei zette om het terrein 
te verkennen. Hij zei toen: ‘Ik wist 
[toen] net zo zeker als nu dat dit de 
grond was waar we een tempel op 
moesten bouwen – ik zag het duide-
lijk voor me.’5

Tien jaar later deed Brigham Young 
tijdens de algemene oktoberconferen-
tie van 1863 de volgende profetische 
uitspraak: ‘Ik wil dat de tempel zo 
wordt gebouwd dat hij tot en met 
het millennium zal blijven staan. Dit 
is niet de enige tempel die we zul-
len bouwen; er zullen er honderden 
worden gebouwd en aan de Heer toe-
gewijd. Deze tempel zal bekendstaan 
als de eerste tempel die de heiligen 
der laatste dagen in de bergen hebben 
gebouwd. […] Ik wil dat deze tempel 
[…] als een trots monument van het 
geloof, de volharding en de ijver van 
de heiligen van God zal blijven staan.’6

Toen ik deze korte geschiedenis 
doornam, was ik onder de indruk 
van Brigham Youngs zienerschap. Hij 

waar president Young zijn wandelstok 
in de grond had gestoken. 16 hectare 
grond werd voor de tempel uitgeko-
zen, en er werd besloten om de stad 
te ontwerpen als een ‘vierkant, met 
straten noord & zuid, oost & west’, en 
de tempel in het midden.2

Tijdens de algemene aprilconfe-
rentie van 1851 stemden de kerkleden 
unaniem voor een voorstel om een 
tempel te bouwen ‘voor de naam van 
de Here’.3 Twee jaar later, op 14 febru-
ari 1853, werd de grond door Heber C. 
Kimball ingewijd tijdens een openbare 
ceremonie die door duizenden heiligen 
werd bijgewoond, waarna de eerste 
spade voor het fundament van de Salt 
Laketempel werd gestoken. Enkele 
maanden later, op 6 april, werden de 
gigantische hoekstenen van de tempel 
gelegd, en werden ze met uitgebreide 
ceremonies ingewijd. Er waren fanfares, 
een vaandelwacht en een processie 
geleid door kerkleiders van de oude 
Tabernakel naar het tempelterrein, en 
er werd bij elk van de vier hoekstenen 
een gebed uitgesproken.4

Bij de eerstespadesteking vertelde 
president Young dat hij een visioen 
had gekregen toen hij voor het eerst 

Ouderling Gary E. Stevenson
van het Quorum der Twaalf Apostelen

De geschiedenis van de Salt Laketempel 
We gaan terug in de tijd, naar een 

uur of twee op de hete zomermiddag 
van 24 juli 1847. Na een zware tocht 
van 111 dagen met 148 kerkleden in 
de eerste groep die naar het westen 
trok, kwam Brigham Young, toen 
president van het Quorum der Twaalf 
Apostelen, ziek en verzwakt door de 
Colorado-tekenkoorts, in de Salt Lake 
Valley aan.

Brigham was nog van zijn ziekte 
aan het herstellen toen hij twee dagen 
later met enkele leden van het Quorum 
der Twaalf Apostelen en anderen op 
verkenningstocht ging. William Clayton 
heeft daarover geschreven: ‘Ongeveer 
een en een kwart kilometer van het 
kamp verwijderd, kwamen we bij een 
prachtig vlak tafelland dat mooi naar 
het westen toe glooide.’1

Brigham Young verkende de plek 
met de leden van de groep, bleef plot-
seling staan, stak zijn wandelstok in 
de grond en zei luidkeels: ‘Hier komt 
de tempel van onze God.’ Een van 
zijn metgezellen, ouderling Wilford 
Woodruff, zei dat die uitspraak hem 
‘als een bliksem trof’. Hij stak als 
markering een boomtak in het gat 

Een goed fundament 
voor de toekomst
Laat u inspireren door de verbeteringen die de 
komende jaren aan de Salt Laketempel worden 
aangebracht.
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zorgde ervoor dat de Salt Laketempel, 
voor zover mogelijk, en met gebruik 
van bouwmethodes die daar toen 
beschikbaar waren, zo gebouwd 
werd dat deze het millennium kon 
doorstaan. En hij profeteerde van 
de toename van het aantal tempels 
wereldwijd, hij zei zelfs dat er honder-
den zouden zijn.

Renovatie van de Salt Laketempel 
Net als Brigham Young besteden 

onze huidige profeten veel zorg aan 
de Salt Laketempel en alle andere 
tempels. Het Eerste Presidium heeft 
door de jaren heen van tijd tot tijd de 
Presiderende Bisschap geraadpleegd 
om te controleren of het fundament 
van de Salt Laketempel stevig is. Toen 
ik lid van de Presiderende Bisschap 
was, voerden we op verzoek van 
het Eerste Presidium een algehele 
controle van de Salt Laketempel uit, 
inclusief een controle op basis van de 
meest recente ontwikkelingen op het 
gebied van aardbevingsbestendigheid 
en bouwtechnieken.

Hier volgen wat citaten uit het 
rapport aan het toenmalige Eerste 
Presidium: ‘Bij de bouw van de Salt 
Laketempel zijn de beste technieken, 
vaklieden, bouwmaterialen, meubelen 

en andere middelen gebruikt die in 
die tijd beschikbaar waren. Sinds de 
inwijding in 1893 heeft de tempel de 
tand des tijds doorstaan en hij is een 
baken van geloof, hoop en licht voor 
de mensen geweest. Er is veel zorg 
besteed aan het in bedrijf houden, 
schoonhouden en onderhouden van 
de tempel. De granieten buitenmuren, 
de vloerbalken en draagbalken bevin-
den zich in goede staat. Uit recent 
onderzoek blijkt dat de plek die 
Brigham Young voor de tempel had 
gekozen, heel goede grond met een 
uitstekende compactheid heeft.’7

De conclusie uit het onderzoek 
was dat er reguliere reparaties en 
verbeteringen nodig waren om de 

tempel te renoveren en moderniseren, 
inclusief het bordes en de pleinen, 
verouderde leidingen en doopruim-
ten. Er werd echter ook aanbevolen 
om een meer omvangrijke aardbe-
vingsbestendige upgrade van het 
tempelfundament te overwegen.

Het tempelfundament
Zoals u zich zult herinneren, 

was president Brigham Young zelf 
bij de details van de bouw van het 
oorspronkelijke tempelfundament 
betrokken – een fundament waar de 
tempel sinds de voltooiing, 127 jaar 
geleden, veel aan heeft gehad. Het 
voorgestelde pakket met aardbe-
vingsbestendige maatregelen voor de 
tempel zou gebruikmaken van een 
grondvlakisolerende techniek, iets 
wat men ten tijde van de bouw niet 
had kunnen bedenken. Dit wordt als 
de allernieuwste, meest geavanceerde 
techniek voor aardbevingsbestendig-
heid beschouwd.

Deze nog zeer recentelijk ontwik-
kelde techniek begint bij het funda-
ment van de tempel en verschaft het 
een uiterst stevige bescherming tegen 
een aardbeving. Het zorgt er in feite 
voor dat de tempel stevig staat, zelfs 
als de aarde en de omgeving aard-
schokken ondergaan.

De uitgebreide renovatie van de Salt Laketempel zal ertoe bijdragen dat het verlangen van Brigham 
Young dat de tempel tot en met het millennium zal blijven staan, zal worden vervuld.

‘Hier komt de tempel van onze God’, zei president 
Brigham Young.

In 1853 is de eerste spade voor de Salt Laketempel 
gestoken.
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Het Eerste Presidium maakte 
afgelopen jaar bekend dat deze 
techniek zou worden toegepast. 
Enkele maanden geleden, in januari 
2020, begonnen de werkzaamheden 
op aanwijzing van de Presiderende 
Bisschap. Volgens de planning 
zal de oplevering in zo’n vier jaar 
plaatsvinden.

Uw eigen fundament veiligstellen
Ik beschouw de volgende vier jaar 

van het leven van deze prachtige, 
edele, verheven en indrukwekkende 
Salt Laketempel meer als een peri-
ode van hernieuwing dan als een 
periode van sluiting! En zo kunnen 
wij ons ook afvragen: hoe kan deze 
uitgebreide hernieuwing van de Salt 
Laketempel ons inspireren om zélf 

een geestelijke hernieuwing, herop-
bouw, hergeboorte of herstelling te 
ondergaan?

Als we eens goed naar onszelf 
kijken, ontdekken we misschien dat 
onze gezinsleden en wijzelf ook wel 
wat onderhoud en renovatie kunnen 
gebruiken, misschien wel met een 
upgrade naar aardbevingsbestendig-
heid! We zouden daar een begin aan 
kunnen maken door ons af te vragen:

Hoe ziet mijn fundament eruit?
Waaruit bestaan de dikke, stabiele, 

sterke hoekstenen van het fundament 
waarop mijn getuigenis rust?

Wat zijn de fundamentele elemen-
ten van mijn geestelijke en emotionele 
karakter waardoor mijn gezinsleden 
en ik standvastig en onwrikbaar 
kunnen blijven, zodat we zelfs de 
aardschokken kunnen weerstaan die 
ongetwijfeld zullen voorkomen?

Deze gebeurtenissen zijn net zoals 
een aardbeving vaak moeilijk te voor-
spellen, en ze zijn niet allemaal even 
erg – we kunnen met vragen of twij-
fels zitten, kwellingen of beproevingen 
doormaken, met kerkleiders aan het 
overwinnen van overtredingen wer-
ken, of problemen met medeleden, 
leerstellingen of beleidspunten heb-
ben. De beste verdediging tegen deze 
zaken is ons geestelijk fundament.

Welke geestelijke hoekstenen 
kunnen we persoonlijk of als gezin 
hebben? Het kunnen eenvoudige, 
duidelijke en waardevolle beginselen 

zijn die onze evangelebeleving kracht 
bijzetten: gezinsgebed, Schriftstudie 
(inclusief studie van het Boek van 
Mormon), tempelbezoek en evange-
liestudie met behulp van Kom dan en 
volg Mij, en de thuisavond. Andere 
nuttige middelen om uw geestelijke 
fundament mee te versterken, zijn 
onder meer de geloofsartikelen, de 
proclamatie over het gezin en ‘De 
levende Christus’.

Wat mij betreft zijn de beginselen 
in de vragen die we in een tempe-
laanbevelingsgesprek bespreken een 
sterke grondslag voor een geeste-
lijk fundament, met name de eerste 
vier. Ik beschouw ze als geestelijke 
hoekstenen.

Uiteraard weten we wat die vragen 
zijn, want president Russell M. Nelson 
heeft ze de vorige conferentie aan ons 
voorgelezen.

 1. Gelooft u in en hebt u een getuige-
nis van God, de eeuwige Vader; zijn 
Zoon, Jezus Christus; en de Heilige 
Geest?

 2. Hebt u een getuigenis van de ver-
zoening van Jezus Christus en van 
zijn rol als uw Heiland en Verlosser?

 3. Hebt u een getuigenis van de her-
stelling van het evangelie van Jezus 
Christus?

 4. Steunt u de president van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen als profeet, ziener 
en openbaarder, en als de enige 

Het voorgestelde pakket met aardbevingsbe-
stendige maatregelen voor de Salt Laketempel 
wordt als de meest geavanceerde techniek voor 
aardbevingsbestendigheid beschouwd.
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persoon op aarde die bevoegd is 
om alle priesterschapssleutels te 
gebruiken?8

Ziet u hoe u deze vragen als waar-
devolle elementen van uw fundament 
kunt beschouwen, waarmee u het 
verder kunt opbouwen en versterken? 
Paulus schreef de leden in Efeze over 
een kerk ‘gebouwd op het fundament 
van de apostelen en profeten, waar-
van Jezus Christus Zelf de hoeksteen 
is, en op Wie het hele gebouw, goed 
samengevoegd, verrijst tot een heilige 
tempel in de Heere.’9

Een van de zaken die mij veel 
vreugde geven, is dat ik over de hele 
wereld kerkleden leer kennen, die 
levende geloofsvoorbeelden zijn van 
Jezus Christus en zijn evangelie. Ik 
put daar inspiratie uit. Zij hebben een 
sterk fundament opgebouwd waar-
mee zij door een evenwichtig begrip 
de aardschokken van het leven kun-
nen doorstaan ondanks hun hartzeer 
en lijden.

Om het een persoonlijke dimen-
sie te geven: ik hield onlangs een 
toespraak in de uitvaartdienst van een 
mooie, sterke, jonge vrouw en moe-
der (een vriendin van onze familie). 
Toen ze met haar latere echtgenoot 
kennismaakte, een student tand-
heelkunde, en uiteindelijk met hem 
trouwde, was ze een energieke voet-
balster in de eerste divisie. Zij werden 
gezegend met een knappe, intel-
ligente dochter. Zes zware jaren lang 
vocht ze moedig tegen verschillende 
soorten kanker. Ondanks de voortdu-
rende zorgen en pijnen vertrouwde ze 
op haar liefdevolle hemelse Vader, en 
haar volgers op sociale media haalden 
vaak haar bekende uitspraak aan: 
‘God is in de details.’

In een van haar berichten op soci-
ale media schreef ze dat iemand haar 

had gevraagd: ‘Hoe kun je met al dat 
hartzeer nog geloof hebben?’ Ze had 
vastbesloten geantwoord: ‘Omdat het 
geloof is waardoor ik deze duistere tij-
den kan doorstaan. Als je geloof hebt, 
wil dat niet zeggen dat je niets naars 
overkomt. Maar doordat ik geloof 
heb, geloof ik dat het licht zal terug-
keren. En dat licht zal nog helderder 
voor me zijn omdat ik in de duisternis 
heb geleefd. Hoeveel duister ik in de 
loop der jaren ook heb gezien, ik heb 
veel meer licht waargenomen. Ik heb 
wonderen gezien. Ik heb de nabijheid 
van engelen gevoeld. Ik heb geweten 
dat mijn hemelse Vader mij droeg. Dat 
alles zou ik niet hebben ondervon-
den als het leven makkelijk was. Mijn 
toekomst in dit leven is weliswaar 
onzeker, maar mijn geloof niet. Als 
ik besluit om geen geloof te hebben, 
dan besluit ik uitsluitend in duister-
nis te leven. Want zonder geloof, is er 
alleen nog duisternis.’10

Haar onwankelbare getuigenis van 
geloof in de Heer Jezus Christus – in 
woord en daad – inspireerde andere 
mensen. Ook al was haar lichaam 
zwak, ze beurde anderen op zodat ze 
sterker werden.

Ik vind talloze andere kerkleden 
net zo moedig als deze zuster. Zij 
streven er dagelijks in geloof naar om 
ware, onverschrokken discipelen van 
onze Heiland, Jezus Christus, te zijn. 
Zij leren van Christus. Zij prediken 
Christus. Zij streven ernaar om zijn 
voorbeeld te volgen. Maar of hun 
dagelijkse leven nu een stabiel funda-
ment heeft of wankelt, zij weten dat 
hun geestelijke fundament sterk en 
onwankelbaar is.

Dit zijn de toegewijde zielen die de 
diepzinnige betekenis van de tekst ‘O, 
vast als een rotssteen is Gods heilig 
woord,’ en ‘sluit u bij Jezus, de Redder 
toch aan’ begrijpen.11 Ik ben oneindig 

dankbaar dat ik omga met mensen 
die een geestelijk fundament hebben 
gelegd waarmee ze de naam heiligen 
verdienen, mensen die sterk genoeg 
zijn om rotsvast de vele levensstormen 
te doorstaan.

Ik denk niet dat we het belang 
van zo’n stevig fundament kunnen 
overdrijven. Onze jeugdwerkkinderen 
leren al op jonge leeftijd dat dit zo is. 
Ze zingen:

Een wijs man bouwde zijn huis op  
een rots,

en de regen stroomde neer. […]
de regen stroomde neer en de vloed 

kwam snel op,
en het huis op de rots bleef staan.12

In de Schriften wordt deze funda-
mentele leer nog eens onderstreept. 
De Heiland leerde de inwoners van 
het Amerikaanse continent:

‘En indien u die dingen steeds 
doet, bent u gezegend, omdat u bent 
gebouwd op mijn rots.

‘Maar wie onder u meer of minder 
dan dat doen, zijn niet op mijn rots 
gebouwd, maar op een fundament 
van zand; en wanneer de regen valt 
en de watervloeden komen, en de 
winden waaien en tegen hen slaan, 
zullen zij vallen.’13

De kerkleiders hopen oprecht dat 
de uitgebreide renovatie van de Salt 
Laketempel ertoe zal bijdragen dat 
het verlangen van Brigham Young 
‘dat de tempel zo wordt gebouwd 
dat hij tot en met het millennium zal 
blijven staan’, uitkomt. Mogen wij 
ons laten inspireren door de verbete-
ringen die de komende jaren aan de 
Salt Laketempel worden aangebracht, 
en ons ertoe aan laten zetten om in 
overdrachtelijke zin ‘zo te worden 
gebouwd dat wij tot en met het mil-
lennium zullen blijven staan’.
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Geliefde broeders en zusters, met 
hosanna en halleluja vieren wij in 
deze paastijd, waarin we de voort-
gaande herstelling herdenken, de 
levende Jezus Christus. Onze Heiland 
verzekert ons met volmaakte liefde: 
‘In Mij [zult u] vrede […] hebben. In 
de wereld zult u verdrukking hebben, 
maar heb goede moed: Ik heb de 
wereld overwonnen.’1

Enkele jaren geleden maakten 
mijn vrouw en ik kennis met een 
fijn gezin. Hun dochtertje Ivy pakte 
verlegen haar viool-
koffer. Ze pakte de 
strijkstok, spande 
de haren aan, en 
bracht er hars op 
aan. Vervolgens 
deed ze de strijk-
stok terug in de 
koffer, deed een 
reverence, en ging 
zitten. Als beginner 
had ze alles laten 
zien wat ze van de 

viool afwist. Het is nu jaren later, en 
Ivy speelt heel mooi viool.

In deze sterfelijke periode lijken 
we allemaal een beetje op Ivy en haar 
viool. We beginnen bij het begin. Als 
we oefenen en volharden, maken 
we vooruitgang en worden we beter. 
Met het verstrijken van de tijd gaan 
wij door onze morele keuzevrijheid 
en onze sterfelijke levensloop op de 
Heiland lijken, doordat we met Hem 
in zijn wijngaard arbeiden2 en we zijn 
verbondspad volgen.

Hosanna en halleluja –  
de levende Jezus Christus:  
de kern van de 
herstelling en van Pasen
Zing halleluja in deze tijd van hosanna en halleluja, 
want Hij zal heersen tot in eeuwigheid!

Ouderling Gerrit W. Gong
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Zaterdagavondbijeenkomst | 4 april 2020

Oslo (Noorwegen)

Dat doen we door de opdracht 
van de apostel Paulus uit te voeren 
om ‘voor zichzelf een schat’ te ver-
zamelen: ‘een goed fundament voor 
de toekomst, opdat [wij] het eeuwige 
leven verkrijgen.’14 Ik bid vurig dat 
ons geestelijke fundament stevig en 
vast zal zijn, dat ons getuigenis van 
de verzoening van Jezus Christus, 
en van zijn rol als onze Heiland 
en Verlosser, onze hoeksteen zal 
worden. Ik getuig van Hem in zijn 
naam, namelijk Jezus Christus. 
Amen. ◼
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Dit tweehonderdjarig jubileum 
accentueert de vormen waarin de 
herstelling gegoten is.3 Terwijl we de 
voortschrijdende herstelling van het 
evangelie van Jezus Christus vieren, 
bereiden we ons tevens voor op 
Pasen. Bij beide verheugen we ons 
in de wederkomst van Jezus Christus. 
Hij leeft – Hij leefde niet alleen toen, 
maar ook nu; niet voor enkelen, maar 
voor allen. Hij kwam, en komt, de 
ontroostbaren genezen, de gevange-
nen bevrijden, de blinden doen zien, 
en de gekrenkten verlossen.4 Dat zijn 
wij allemaal. Zijn verlossende beloften 
gelden, wat ons verleden of heden ook 
mag zijn, en wat voor zorgen we ook 
voor onze toekomst mogen hebben.

Morgen is het Palmzondag. 
Palmtakken zijn een heilig symbool 
waarmee men vanouds vreugde in 
de Heer uitte. Ze werden gebruikt 
bij de triomfale intocht van Jezus in 
Jeruzalem. ‘Een grote menigte […] 
nam […] de takken van palmbomen 
en ging […] de stad uit Hem tege-
moet.’5 (Het interesseert u misschien 
dat het origineel van dit schilderij door 
Harry Anderson achter het bureau van 
president Russell M. Nelson hangt.) In 
het boek Openbaring zijn zij die God 
en het Lam loven, ‘bekleed met witte 
gewaden en [met] palmtakken in hun 
hand.’6 In het inwijdingsgebed voor  
de Kirtlandtempel wordt niet alleen 
een ‘mantel van gerechtigheid’ en  
‘een kroon van heerlijkheid’ genoemd, 
maar ook een palmtak.7

Uiteraard gaat de betekenis van 
Palmzondag veel verder dan alleen 
juichende menigten die Jezus met 
palmtakken begroeten. Op Palmzon-
dag ging Jezus triomfaal Jeruzalem 
binnen op een manier die de getrou-
wen als de vervulling van profetie 
herkenden. Zoals Zacharia8 en de 
psalmist profetisch voorzegd hadden, 

ging onze Heer Jeruzalem binnen op 
een ezelsveulen, terwijl de menigte 
veelbetekenend ‘Hosanna, in de hoog-
ste hemelen’ riep.9 Hosanna betekent 
‘breng toch heil’.10 Net als toen verheu-
gen wij ons als volgt: ‘Gezegend wie 
komt in de Naam van de Heere!’11

Een week na Palmzondag is het 
paaszondag. President Russell M. 
Nelson leert ons dat Jezus Christus ‘een 
schuld [kwam] aflossen die Hij niet 
schuldig was, omdat wij een schuld 
hadden die wij nooit konden betalen.’12 
Ja, door de verzoening van Christus 
kunnen al Gods kinderen ‘worden 
gered door gehoorzaamheid aan de 
wetten en verordeningen van het 
evangelie’.13 Met Pasen zingen we hal-
leluja. Halleluja betekent ‘loof de Heer 
Jehova’.14 Het hallelujakoor in Händels 
Messiah is een alom geliefde paasver-
klaring dat Hij ‘Heere der heren […] en 
Koning der koningen’ is.15

De heilige gebeurtenissen van 
Palmzondag tot en met paaszondag 

zijn het verhaal van hosanna en hal-
leluja. Hosanna is onze smeekbede 
aan God om te redden. Met halleluja 
spreken wij aan de Heer onze lof 
en dankbaarheid uit voor de hoop 
op verlossing en de verhoging. Met 
hosanna en halleluja erkennen we 
de levende Jezus Christus als het 
Middelpunt van Pasen en de herstel-
ling in de laatste dagen.

De herstelling in de laatste dagen 
begint met een theofanie: de letter-
lijke verschijning van God de Vader 
en zijn Zoon, Jezus Christus, aan 
de jonge profeet Joseph Smith. De 
profeet Joseph Smith heeft gezegd: 
‘Als u voor vijf minuten in de hemel 
kon kijken, zou u meer weten dan 
door alles te lezen wat ooit over het 
onderwerp is geschreven.’16 Omdat 
de hemelen weer open zijn, weten 
wij en ‘geloven [wij] in God, de eeu-
wige Vader, en in zijn Zoon, Jezus 
Christus, en in de Heilige Geest’17 – 
de hemelse Godheid.
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Op paaszondag 3 april 1836, in de 
begintijd van de herstelling, verscheen 
de levende Jezus Christus bij de inwij-
ding van de Kirtlandtempel. Wie Hem 
daar zagen, getuigden van Hem in de 
contrasterende termen van vuur en 
water: ‘Zijn ogen waren als een vurige 
vlam; het haar op zijn hoofd was zo 
wit als zuivere sneeuw; zijn gelaat 
straalde nog helderder dan de zon; 
en zijn stem was als het bruisen van 
geweldige wateren, ja, de stem van 
Jehova.’18

Bij die gelegenheid sprak onze 
Heiland: ‘Ik ben de eerste en de laat-
ste; Ik ben het die leeft, Ik ben het die 
werd gedood; Ik ben uw voorspraak 
bij de Vader.’19 Nogmaals contrasten 
die elkaar aanvullen: eerste en laatste, 
leeft en werd gedood. Hij is de Alfa en 
Omega, het Begin en het Einde,20 de 
Bron en Voleinder van ons geloof.21

Nadat Jezus Christus was versche-
nen, kwamen ook Mozes, Elias en 
Elia. Op aanwijzing van God brachten 
deze grote profeten uit de oudheid 
priesterschapssleutels en - gezag terug. 
Zo werden ‘de sleutels van deze 
bedeling […] overgedragen’22 aan zijn 
herstelde kerk, om al Gods kinderen 
tot zegen te zijn.

De komst van Elia in de Kirtland-
tempel vervulde bovendien de oud-
testamentische profetie van Maleachi 
dat hij zou terugkeren ‘voordat de 
dag van de Heere komt, die grote en 
ontzagwekkende dag’.23 Het is niet 
toevallig dat de verschijning van Elia 
samenviel met het joodse Pascha, 
waarbij men volgens de traditie eerbie-
dig naar de terugkeer van Elia uitziet.

Veel vrome joodse gezinnen reser-
veren met het Pascha een plek voor 
Elia aan tafel. Velen vullen een beker 
tot aan de rand en heten hem welkom. 
En tijdens de traditionele seider sturen 
sommigen een kind naar de deur, die 

soms op een kier is gezet, om te kij-
ken of Elia buiten staat te wachten om 
binnengelaten te worden.24

Ter vervulling van profetie, en in 
het kader van de herstelling van alle 
dingen,25 kwam Elia zoals beloofd met 
Pasen, vlak voor het Pascha. Hij bracht 
de verzegelbevoegdheid, zodat families 
op aarde en in de hemel verbonden 
zullen zijn. Zoals Moroni tegen de pro-
feet Joseph zei: Elia ‘zal in het hart van 
de kinderen de aan de vaders gedane 
beloften planten, en het hart van 
de kinderen zal zich tot hun vaders 
wenden. Als dat niet zo was, zou de 
gehele aarde bij [de] komst [van de 
Heer] volkomen worden verwoest’.26 
De geest van Elia, een manifestatie van 
de Heilige Geest, zorgt ervoor dat we 
ons verwant voelen aan de generaties 
uit het verleden, in het heden en in 
de toekomst in onze genealogieën, 
geschiedenissen en ons tempelwerk.

Laten we ook even behandelen wat 
Pascha betekent. Het staat voor de 
bevrijding van de kinderen Israëls uit 
vierhonderd jaar slavernij. In het boek 
Exodus lezen we hoe die bevrijding 
tot stand kwam na plagen kikkers, 
luizen, dood vee, zweren, blaren, 
hagel en vuur, sprinkhanen en dikke 
duisternis. Bij de aankondiging van de 
laatste plaag werd er gedreigd met de 
dood van de eerstgeborenen in het 
land, maar niet in de huizen van de 
Israëlieten, mits zij op hun deurpost 
het bloed van een onbevlekt eerstge-
boren lam smeerden.27

De engel des doods passeerde de 
huizen die met het symbolische bloed 
van het lam waren gemarkeerd.28 Dat 
passeren stelt de ultieme overwin-
ning van Jezus Christus op de dood 
voor. Ja, het zoenbloed van het Lam 
Gods geeft de goede Herder de macht 
om uit alle omstandigheden en van 
alle plekken aan beide zijden van de 

sluier zijn volk veilig in zijn kudde te 
vergaderen.

Het is opvallend dat het Boek van 
Mormon de ‘macht en opstanding 
van Christus’29 – en daar draait Pasen 
om – als twee vormen van herstelling 
beschrijft.

Ten eerste omvat de opstanding 
een lichamelijk herstel van onze 
‘eigen en volmaakte gedaante’ – ‘ieder 
lid en gewricht’, ‘er zal zelfs geen 
haar van het hoofd verloren gaan’.30 
Deze belofte geeft hoop aan hen die 
ledematen zijn kwijtgeraakt, geen 
gezichtsvermogen meer hebben, 
niet meer kunnen horen of lopen, 
of zij die onder een slopende ziekte, 
geestesziekte of andere lichamelijke 
onvolkomenheid lijden. Hij vindt ons. 
Hij herstelt ons.

Een tweede belofte verbonden 
met Pasen en de verzoening van onze 
Heer is dat ‘alle dingen tot hun juiste 
orde worden hersteld’.31 Deze gees-
telijke herstelling weerspiegelt onze 
werken en verlangens. Net als brood 
over het water32 herstelt het ‘wat 
goed’, ‘rechtvaardig’, ‘rechtmatig’ en 
‘barmhartig’ is.33 Geen wonder dus dat 
de profeet Alma 22 keer een vorm van 
het woord herstel gebruikt,34 waarbij 
hij ons deze aansporing geeft: ‘handel 
rechtmatig, oordeel rechtvaardig, en 
doe voortdurend goed’.35

Omdat ‘God zelf de zonden van 
de wereld [verzoend heeft]’,36 kan 
de verzoening van de Heer niet 
alleen herstellen wat was, maar ook 
wat kan zijn. Omdat hij onze kwel-
lingen, beproevingen, ziekten en 
al onze verleidingen kent,37 kan Hij 
ons barmhartig in onze zwakheden 
steunen.38 Omdat God ‘een volmaakt, 
rechtvaardig God [is], en tevens een 
barmhartig God’, kan het plan van 
barmhartigheid ‘de eisen der gerech-
tigheid […] bevredigen’.39 Wij bekeren 
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ons en doen wat we kunnen. Hij heeft 
ons ‘voor eeuwig in de armen van zijn 
liefde gesloten’.40

Vandaag vieren we de herstelling en 
de herrijzenis. Samen met u verheug 
ik mij in de voortgaande herstelling 
van de volheid van het evangelie van 
Jezus Christus. Het licht en de openba-
ring die dit voorjaar tweehonderd jaar 
geleden ontsprongen, blijven voortgaan 
door de levende profeet van de Heer, 
en de kerk die naar Hem genoemd 
is – De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen – en door 
middel van persoonlijke openbaring en 
inspiratie door de goddelijke gave van 
de Heilige Geest.

Samen met u getuig ik in deze 
paastijd van God, onze eeuwige Vader, 
en zijn geliefde Zoon, de levende 
Jezus Christus. Er zijn stervelingen 
wreed gekruisigd en later uit het graf 
herrezen. Maar alleen de levende 
Jezus Christus heeft in zijn herrezen 
vorm nog steeds de tekens van de 
kruisiging in zijn handen, voeten en 
zij. Hij alleen kan zeggen: ‘Ik heb u in 
mijn handpalmen gegraveerd.’41 Hij 
alleen kan zeggen: ‘Ik ben het die ver-
hoogd is. Ik ben Jezus die gekruisigd 
is. Ik ben de Zoon van God.’42

Net als Ivy en haar viool staan wij 
(als kerk en als individu) in sommige 
opzichten nog aan het begin. Het is 
waar: ‘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.’43 Wij kunnen in onze tijd 
veel van Gods goedheid leren, en van 
ons goddelijke potentieel om Gods 
liefde in ons te laten toenemen, als 
wij Hem zoeken en elkaar de hand 
reiken. Wij kunnen ons op nieuwe 
manieren en op nieuwe plekken regel 
op regel en gunst op gunst individu-
eel en samen ontwikkelen.

Geliefde broeders en zusters overal, 
telkens als ik kennis met u maak en 
van u leer, word ik door uw geloof en 
goedheid vervuld met een gevoel van 
evangelisch avontuur en dankbaarheid. 
Uw getuigenis en evangelische ontwik-
keling verrijken mijn eigen getuigenis 
en evangelische ontwikkeling. Uw 
zorgen en genoegens, uw liefde voor 
Gods huisgezin en de gemeenschap 
van heiligen, en uw doorleefde begrip 
van herstelde waarheid en licht, ver-
rijken mijn volheid van het evangelie, 
met de levende Christus als het middel-
punt. Samen vertrouwen wij: ‘In voor-  
en tegenspoed, Heer, blijf bij mij.’44 Wij 
weten allemaal wegens onze lasten 
en zorgen dat wij onze vele zegenin-
gen kunnen tellen.45 In de dagelijkse 
details, in kleine en eenvoudige din-
gen, zien we dat er in ons leven grote 
dingen teweeggebracht worden.46

‘En het zal geschieden dat de 
rechtvaardigen uit alle natiën verga-
derd zullen worden en tot Zion zullen 
komen onder het zingen van gezan-
gen van eeuwigdurende vreugde.’47 
Zing halleluja in deze tijd van hosanna 
en halleluja, want Hij zal heersen tot in 
eeuwigheid! Juich hosanna tot God en 
het Lam! In de heilige naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Johannes 16:33.
 2. Zie Jakob 5.
 3. Zoals in de Schriften geprofeteerd is, 
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 6. Openbaring 7:9.
 7. Zie Leer en Verbonden 109:76.
 8. Zie Zacharia 9:9.
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Heere, breng toch heil.’ Psalmen 118:25 
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messiaanse smeekbede: ‘Och Heere, breng 
toch heil; och Heere, geef toch voorspoed.’

 11. Psalmen 118:26; zie ook 3 Nephi 11:17.
 12. Russell M. Nelson, in Handel’s 

Messiah: Debtor’s Prison (video), 
ChurchofJesusChrist.org/media- library.

 13. Geloofsartikelen 1:3.
 14. Zie Bible Dictionary, ‘Hallelujah’.
 15. Georg Friedrich Händel, Messiah, red. 

T. Tertius Noble (1912), VIII; zie ook 
Openbaring 17:14.
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 17. Geloofsartikelen 1:1.
 18. Leer en Verbonden 110:3; cursivering 

toegevoegd.
 19. Leer en Verbonden 110:4.
 20. Zie Openbaring 1:8; 3 Nephi 9:18; Leer en 

Verbonden 19:1; 38:1; 45:7.
 21. Zie Hebreeën 12:2; Moroni 6:4.
 22. Leer en Verbonden 110:16.
 23. Maleachi 4:5.
 24. Zie Stephen D. Ricks, ‘The Appearance of 

Elijah and Moses in the Kirtland Temple 
and the Jewish Passover’, BYU Studies, 
deel 23, nr. 4 (1986), 483–486, zie https://
byustudies.byu.edu/content/volume- 234- 
fall- 1983.

 25. Zie Leer en Verbonden 86:10; zie ook 
Handelingen 3:19–21.

 26. Geschiedenis van Joseph Smith 1:39; de 
afgelopen jaren hebben velen het gebruik 
van het bezittelijke voornaamwoord ‘hun’ 
veelbetekenend gevonden.

 27. Zie Exodus 7–12.
 28. Zie Exodus 12:23.
 29. Alma 41:2.
 30. Alma 40:23.
 31. Alma 41:4.
 32. Zie Prediker 11:1.
 33. Alma 41:13.
 34. In Alma 40:22–24 en Alma 41 komen de 

woorden ‘herstel, hersteld, herstelling’ en 
andere varianten 22 keer voor, allemaal 
ter onderstreping van zowel de fysieke als 
de geestelijke herstelling.

 35. Alma 41:14.
 36. Alma 42:15.
 37. Alma 7:11.
 38. Zie Alma 7:12.
 39. Alma 42:15.
 40. Zie 2 Nephi 1:15.
 41. Jesaja 49:16; 1 Nephi 21:16.
 42. Leer en Verbonden 45:52.
 43. 1 Korinthe 2:9.
 44. ‘Blijf bij mij, Heer’, Lofzangen, nr. 112.
 45. Zie ‘Tel uw zegeningen’, Lofzangen, nr. 163.
 46. Zie Alma 37:6.
 47. Leer en Verbonden 45:71.
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Aarzel niet om een zegen te vragen 
als u extra leiding nodig hebt. Op 
moeilijke momenten hebben we de 
hulp van de Geest het hardst nodig. 
Geen van ons is volmaakt en we 
maken allemaal moeilijkheden mee. 
Sommigen van ons kampen met 
angst, depressie, verslaving of het 
gevoel dat we niet goed genoeg zijn. 
Door priesterschapszegens kunnen 
we die problemen beter overwinnen 
en met gemoedsrust verder gaan. 
Ik hoop dat we zo leven dat we die 
zegens waardig zijn.

Het priesterschap is ons ook tot 
zegen door patriarchale zegens. Ik 
heb geleerd om mijn patriarchale 
zegen erbij te pakken wanneer ik 
verdrietig of eenzaam ben. Door mijn 
zegen zie ik mijn potentieel en Gods 
specifieke plan voor mij. Ik voel me 
erdoor getroost en kan verder kijken 
dan vanuit mijn aardse perspectief. Hij 
herinnert me aan mijn gaven en aan 
de zegeningen die ik zal ontvangen als 
ik goed leef. Door mijn zegen besef ik 
en ben ik ook vol vertrouwen dat God 
me op het juiste ogenblik antwoord zal 
geven en deuren voor me zal open-
doen wanneer ik Hem hard nodig heb.

Een patriarchale zegen bereidt ons 
voor op onze thuiskomst bij onze 

en eeuwig potentieel zien, net als Lehi 
toen die zijn kinderen zegende.

Wat uw omstandigheden ook zijn, 
u kunt altijd een priesterschapszegen 
ontvangen. Door middel van familie-
leden, vrienden, dienende broeders, 
priesterschapsleiders en uw hemelse 
Vader, die u nooit in de steek laat, 
kunt u de zegeningen van het 
priesterschap ontvangen. Ouderling 
Neil L. Andersen heeft gezegd: ‘De 
zegeningen van het priesterschap zijn 
oneindig grootser dan degene wie 
gevraagd is om de gave te bedienen. 
[…] Zijn wij ze waardig, dan verrijken 
de verordeningen van het priester-
schap ons leven.’1

Laudy Ruth Kaouk
Lid van de wijk Slate Canyon 14 (Spaans),  
ring Provo (Utah, VS)

Ik ben dankbaar dat ik hier ben. Toen 
ik hoorde dat ik vandaag tot u mocht 
spreken, werd ik heel enthousiast, maar 
voelde me ook heel klein. Ik heb veel 
nagedacht over wat ik zou zeggen en 
ik hoop dat de Heilige Geest door mijn 
boodschap regelrecht tot u spreekt.

In het Boek van Mormon geeft 
Lehi, voordat hij overlijdt, ieder van 
zijn zoons een zegen waardoor zij hun 
sterke kanten en eeuwig potentieel 
kunnen zien. Ik ben de jongste van 
acht kinderen en het afgelopen jaar 
was ik voor het eerst de enige die nog 
thuis woonde. Het viel me zwaar dat 
er geen broers of zussen in de buurt 
woonden en ik niet steeds iemand 
om me heen had om mee te praten. 
Sommige avonden voelde ik me heel 
eenzaam. Ik ben dankbaar voor mijn 
ouders, die me zo goed mogelijk heb-
ben geholpen. Zo bood mijn vader 
eens op een extra moeilijk moment 
aan om me een priesterschapszegen 
van troost te geven. Na die zegen 
veranderde niet gelijk alles, maar ik 
voelde gemoedsrust en de liefde van 
mijn hemelse Vader en van mijn vader 
hier. Ik voel me gezegend dat mijn 
vader getrouw is, zodat hij een priester-
schapszegen kan geven als ik die nodig 
heb. Hij laat mij ook mijn sterke kanten 

Hoe het priesterschap 
jongeren tot zegen is
Het priesterschap kan ons verheffen. Het 
priesterschap brengt licht in de wereld.

São Paulo (Brazilië)
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hemelse Vader. Ik weet dat een patri-
archale zegen van God komt en ons 
kan helpen om onze zwakte in kracht 
om te zetten. Het is geen boodschap 
van een waarzegger. In die zegen 
horen we wat we moeten horen. Het 
gaat om een soort Liahona voor ieder 
van ons. Als we God op de eerste 
plaats stellen en op Hem vertrouwen, 
zal Hij ons door onze persoonlijke 
wildernis leiden.

God zegende Joseph Smith met het 
priesterschap, zodat de zegeningen 
van het evangelie hersteld konden 
worden. En zo kunnen wij nu de 
zegeningen van het evangelie door 
het priesterschap ontvangen. Elke 
week hebben we het voorrecht en de 
gelegenheid om van het avondmaal 
te nemen. Door deze priesterschaps-
verordening kunnen we de Geest, 
die ons kan reinigen, altijd bij ons 
hebben. Als u meent dat u iets uit uw 
leven moet bannen, ga dan naar een 
priesterschapsleider in wie u vertrou-
wen hebt, zodat hij u weer op het 
goede pad kan helpen. Uw leiders 
kunnen u helpen om ten volle van de 
macht van de verzoening van Jezus 
Christus gebruik te maken.

Dankzij het priesterschap kun-
nen we ook de zegeningen van de 
tempelverordeningen ontvangen. 
De allereerste keer dat ik de tempel 
kon betreden, nam ik mij voor om 
regelmatig te gaan. Doordat ik de tijd 
neem en de nodige offers breng om 
dichter bij mijn hemelse Vader in zijn 
heilige huis te zijn, ben ik gezegend 
met openbaring en ingevingen waar 
ik echt iets aan heb gehad.

Het priesterschap kan ons verhef-
fen. Het priesterschap brengt licht 
in de wereld. Ouderling Robert D. 
Hales heeft gezegd: ‘Zonder de macht 
van het priesterschap “zou de gehele 
aarde bij zijn komst volkomen worden 

verwoest” (zie LV 2:1–3). Er zou licht 
noch hoop zijn, alleen duisternis.’2

God moedigt ons aan. Hij wil dat 
we bij Hem terugkeren. Hij kent ons 
persoonlijk. Hij kent u. Hij houdt 
van ons. Hij denkt altijd aan ons en 
zegent ons zelfs als wij vinden dat 
we het niet verdienen. God weet wat 
we nodig hebben en wanneer we het 
nodig hebben.

‘Bid, en u zal gegeven worden; 
zoek, en u zult vinden; klop, en er zal 
voor u opengedaan worden.

‘Want ieder die bidt, die ontvangt; 
wie zoekt, die vindt; en voor wie 

klopt zal opengedaan worden’  
(Mattheüs 7:7–8).

Als u nog geen getuigenis van het 
priesterschap hebt, raad ik u aan om 
te bidden of u die macht zelf mag 
beleven. En lees dan de Schriften om 
Gods woord te horen. Ik weet dat 
we gezegend zullen worden als we 
moeite doen om de macht van Gods 
priesterschap te ervaren. In de naam 
van Jezus Christus. Amen. ◼
NOTEN
 1. Neil L. Andersen, ‘Macht in het 

priesterschap’, Liahona, november 2013, 92.
 2. Robert D. Hales, ‘Blessings of the 

Priesthood’, Ensign, november 1995, 32.
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van de mensen in deze wereld dan 
enig ander mens die hier ooit heeft 
geleefd. […] Hij [heeft] het Boek van 
Mormon het licht doen zien […]; de 
volheid van het eeuwigdurend evan-
gelie […] naar de vier hoeken van de 
aarde doen uitgaan; […] de openba-
ringen en geboden die [de] Leer en 
Verbonden vormen, doen verschijnen 
[…]; vele duizenden heiligen der 
laatste dagen vergaderd, […] en een 
vermaardheid en naam nagelaten die 
niet kunnen worden uitgewist’ (Leer 
en Verbonden 135:3).

Om net als Joseph te kunnen 
dienen, moeten we de priesterschaps-
macht van de Heer waardig zijn. Toen 
Joseph en Oliver Cowdery het Boek 
van Mormon aan het vertalen waren, 
wilden ze zich laten dopen, maar 
ze hadden daartoe geen gezag. Op 
15 mei 1829 knielden ze in gebed, 
waarop Johannes de Doper aan hen 
verscheen en hun de sleutels en het 
gezag van het Aäronisch priesterschap 
verleende met de woorden: ‘Aan u, 
mijn mededienstknechten, verleen ik, 
in naam van de Messias, het pries-
terschap van Aäron, dat de sleutels 
omvat van de bediening van engelen 
en van het evangelie van bekering en 
van de doop door onderdompeling 

die priesterschapsverordeningen en 
heilige verbonden ontvangen we alle 
zegeningen van de verzoening van de 
Heiland, waardoor we onze goddelijke 
bestemming kunnen bereiken.

God riep de jonge Joseph Smith 
om het evangelie van Jezus Christus 
te herstellen. Daarom ontving hij 
het priesterschap waarmee hij de 
mensheid tot zegen was. In Leer en 
Verbonden 135 staan veel zegeningen 
die jongeren in deze bedeling dank-
zij Joseph hebben. Er staat: ‘Joseph 
Smith […] heeft, Jezus alleen uitge-
zonderd, meer gedaan voor het heil 

Enzo Serge Petelo
Lid van de wijk Meadow Wood,  
ring Provo- Edgemont (Utah, VS)

Broeders en zusters, ik ben dankbaar 
dat ik op deze historische avond tot 
u mag spreken over de gave van het 
priesterschap en hoe het jongeren in 
deze bedeling tot zegen is. Ik bid dat 
de Geest me ondanks mijn tekort-
komingen zal bijstaan terwijl ik u 
toespreek.

Het Eerste Presidium heeft tegen 
Aäronisch- priesterschapsdragers 
gezegd: ‘Je leeft in een tijd van grote 
mogelijkheden en uitdagingen – 
een tijd waarin het priesterschap 
op aarde is. Met het gezag dat je 
draagt, kun je de verordeningen van 
het Aäronisch priesterschap bedie-
nen. Als je dat gezag gebedvol en 
waardig uitoefent, zul je de mensen 
in je leven zeer tot zegen zijn.’1 Als 
jongemannen van de kerk weten we 
dat we ‘een geliefde zoon van God’ 
zijn en dat Hij ‘een werk voor [ons] 
te doen’ heeft.2 We helpen Hem om 
‘de onsterfelijkheid en het eeuwige 
leven van de mens tot stand te bren-
gen’ (Mozes 1:39).

Het priesterschap is het gezag om 
de verordeningen en verbonden van 
het evangelie van de Heiland te bedie-
nen aan wie ze waardig zijn. Door 

Hoe het priesterschap 
jongeren tot zegen is
Wij kunnen net als engelen dienen, het evangelie  
in de hele wereld verkondigen en mensen tot 
Christus brengen.

Eagle Mountain (Utah, VS)
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tot vergeving van zonden’ (Leer en 
Verbonden 13:1).

Wij kunnen net als engelen die-
nen, het evangelie in de hele wereld 
verkondigen en mensen tot Christus 
brengen. Zo bundelen we onze krach-
ten met Johannes de Doper, Moroni, 
Joseph Smith, president Russell M. 
Nelson en andere ijverige dienst-
knechten van de Heer.

Ons priesterschapswerk brengt 
mensen samen die de leerstellingen 
van de Heer nauwgezet naleven. Ik 
weet hoe moeilijk dat kan zijn door 
alle verleidingen waarmee we als 
jongeren te maken krijgen. Maar als 
we samen met die dienstknechten 
van de Heer zijn werk doen, worden 
we gesterkt tegen de verleidingen en 
misleidingen van de tegenstander. Je 
kunt een licht zijn voor mensen die 
aan zichzelf twijfelen. Jouw licht kan 
zo fel schijnen dat je iedereen om je 
heen al tot zegen bent zonder iets 
speciaals te doen. Soms is het moei-
lijk om de aanwezigheid van onze 
geestelijke metgezellen op te merken, 
maar ik ben dankbaar dat ik tot een 
trouw priesterschapsquorum behoor, 
en dat we samen dichter tot Christus 
kunnen komen.

Naast onze vrienden en familiele-
den is de Heilige Geest een van onze 
betrouwbaarste metgezellen. Maar om 
voor zijn voortdurende gezelschap in 
aanmerking te komen, moeten we ons 
in situaties en op plekken bevinden 
waar Hij wil zijn. We kunnen bijvoor-
beeld van ons thuis een heilige plek 
maken door dagelijks als gezin in de 
Schriften te lezen en te bidden, en 
vooral door persoonlijke Schriftstudie 
en gebed.

Ik kreeg dit jaar een geweldige 
kans die me nederig stemde. Ik mocht 
mijn zusje, Oceane, helpen om een 
stap op het verbondspad te zetten 

door haar te dopen. De doop is een 
van de vereisten om het celestiale 
koninkrijk te betreden. Ze stelde haar 
doop een maand uit, totdat ik priester 
werd en haar kon dopen. Mijn andere 
zussen hadden het voorrecht om 
getuige te zijn. Toen we aan weers-
zijden van de doopvont stonden en 
het water in wilden gaan, waren we 
allebei erg enthousiast. Ik voelde me 
met haar verbonden en wist dat ze de 
juiste beslissing nam. Door die kans 
om het priesterschap uit te oefenen, 
moest ik het evangelie wel bewuster 
en minder nonchalant naleven. Als 
voorbereiding ging ik die week elke 
dag met mijn moeder, oma en zus in 
de tempel dopen voor de doden.

Hierdoor heb ik veel over het 
priesterschap geleerd, en hoe ik het 
waardig kon uitoefenen. Ik weet dat 
elke priesterschapsdrager hetzelfde 
als ik kan voelen wanneer hij, net als 
Nephi, ‘gaat en doet’ (zie 1 Nephi 3:7). 
Als we zitten te niksen, zal de Heer 
ons niet voor zijn grote werk inscha-
kelen. We mogen niet wachten tot 
iemand in nood ons om hulp vraagt; 
het is onze plicht als priesterschaps-
dragers om een voorbeeld te zijn en 
als getuige van God op te treden. 
Nemen we beslissingen die onze 
eeuwige vooruitgang in de weg staan, 

dan moeten we nu veranderen. Satan 
blijft zijn uiterste best doen om ons 
vleselijk plezier te laten najagen. Maar 
als we moeite doen, mensen opzoe-
ken die ons steunen en ons dagelijks 
bekeren, zullen we onvoorstelbare 
zegeningen ontvangen. Ons leven zal 
voor altijd veranderen terwijl we op 
het verbondspad vooruitgang maken.

Ik weet dat dit de ware kerk van 
Jezus Christus is, dat Hij onze Hei-
land is en dat Hij de sleutels van het 
priesterschap aan zijn apostelen heeft 
gedelegeerd. Zij gebruiken het om 
ons te leiden, vooral in deze moei-
lijke dagen, en om de wereld op zijn 
wederkomst voor te bereiden.

Ik weet dat Joseph Smith de 
profeet van de herstelling was en dat 
president Nelson nu onze profeet is. 
Laten we het leven van deze gewel-
dige priesterschapsdragers bestude-
ren en dagelijks vooruitgang maken, 
zodat we klaar zijn om voor onze 
Schepper te staan. In de naam van 
Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Het Eerste Presidium, in Mijn plicht jegens 

God vervullen (boekje, 2010), 5.
 2. Thema Aäronische- 

priesterschapsquorums, in Algemeen 
handboek: dienen in De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen, 10.1.2, KerkVanJezusChristus.org.
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ze zich moeten ontplooien en hun 
gehoorzaamheid aan God moeten 
bewijzen. Gaandeweg gingen Adam 
en Eva elkaars verschillende sterke 
kanten waarderen en steunden ze 
elkaar bij hun werk, dat voor hen van 
eeuwige waarde was.2

Honderden en duizenden jaren 
gingen voorbij en het inzicht in de 
onderling afhankelijke bijdragen van 
man en vrouw werd door onjuiste 
informatie en misverstanden ver-
troebeld. Vanaf dat wonderbaarlijke 
begin in de hof van Eden tot in deze 
tijd, heeft de tegenstander met groot 
succes tweedracht tussen mannen en 
vrouwen gezaaid, in de hoop onze 
ziel te kunnen overwinnen. Lucifer 
weet dat het hem zal lukken om 
gezinnen – die de basiseenheid van 
de eeuwigheid vormen – kapot te 
maken, als hij het gevoel van eenheid 
tussen man en vrouw schade toe kan 
brengen, als hij ons in de war kan 
brengen over onze goddelijke waarde 
en verbondstaken.

Satan accentueert de sekseverschil-
len om gevoelens van superioriteit of 
inferioriteit te creëren, en zo verbergt 
hij de eeuwige waarheid dat de aange-
boren verschillen tussen man en vrouw 
door God gegeven en van gelijke 
waarde zijn. Hij heeft geprobeerd de 
bijdragen van de vrouw aan het gezin 
en de maatschappij te bagatelliseren 
en zo haar verheffende invloed te 
verminderen. Het was zijn doel om 
een machtsstrijd aan te kweken in 
plaats van blijdschap over de unieke 
bijdragen van man en vrouw die elkaar 
aanvullen en tot eenheid leiden.

Dus door de jaren heen en in de 
hele wereld is een volledig inzicht in 
de goddelijke, onderling afhankelijke 
en toch verschillende bijdragen en 
taken van vrouw en man grotendeels 
verdwenen. Vrouwen werden in veel 

Stel u nu ditzelfde echtpaar in de 
sterfelijkheid voor. Ze moesten hard 
voor hun voedsel werken, sommige 
dieren beschouwden hen als voed-
sel, en er waren moeilijkheden die ze 
alleen konden oplossen als ze samen 
overlegden en baden. Ik vermoed 
dat ze af en toe wel van mening 
verschilden over de aanpak van die 
moeilijkheden. Door de val hadden ze 
echter geleerd dat het essentieel was 
om in eenheid en liefde te handelen. 
Uit hemelse bronnen leerden ze het 
heilsplan en de beginselen van het 
evangelie van Jezus Christus, die het 
plan uitvoerbaar maken. Omdat ze 
begrepen dat hun doel op aarde en 
hun eeuwige doel hetzelfde waren, 
vonden ze voldoening en werden suc-
cesvol in een liefdevolle en rechtscha-
pen samenwerking.

Toen ze kinderen kregen, leer-
den Adam en Eva hun wat ze van 
hemelse boodschappers gehoord 
hadden. Ze wilden vooral dat hun 
kinderen de beginselen zouden 
begrijpen en omarmen die hen in dit 
leven niet alleen gelukkig zouden 
maken, maar ook zouden voorbe-
reiden op hun terugkeer naar hun 
hemelse ouders. Daarvoor zouden 

Jean B. Bingham
Algemeen ZHV- presidente

Mijn geweldige broeders en zusters, ik 
ben blij dat ik hier bij u ben. Waar u 
ook bent, ik geef mijn zusters hierbij 
een dikke knuffel en schud mijn broe-
ders de hand. Wij doen samen het 
werk van de Heer Jezus Christus.

Als we aan Adam en Eva denken, 
zien we eerst en vooral hun idyl-
lische leven in de hof van Eden voor 
ons. Ik stel me zo voor dat het weer 
altijd ideaal was – niet te warm en 
niet te koud – en dat ze verrukkelijk 
fruit en groenten in overvloed binnen 
handbereik hadden, zodat ze kon-
den eten wanneer ze maar wilden. 
Daar dit een nieuwe wereld voor hen 
was, viel er veel te ontdekken, zodat 
iedere dag interessant was door hun 
omgang met de dieren en het verken-
nen van hun prachtige omgeving. Ze 
kregen ook geboden die ze moesten 
gehoorzamen en ze gingen ieder op 
een andere manier met die instructies 
om, hetgeen in het begin wat onrust 
en verwarring veroorzaakte.1 Maar 
toen ze beslissingen namen die hun 
leven voor altijd veranderden, leerden 
ze samenwerken en raakten verenigd 
in het werk om Gods doeleinden 
voor hen, en voor al hun kinderen, te 
bereiken.

Verenigd in Gods werk
De doelmatigste manier om ons goddelijke 
potentieel te vervullen is door samen te werken, 
gezegend met de macht en het gezag van zijn 
priesterschap.
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culturen onderworpen aan de man in 
plaats van zijn gelijkwaardige partner 
te zijn, zodat hun activiteiten sterk 
ingeperkt werden. De geestelijke 
vooruitgang vertraagde in die duistere 
tijden tot heel kleine stapjes. Ja, er 
kon maar weinig licht doordringen in 
gedachten en harten die in tradities 
van dominantie gedompeld waren.

En toen straalde het licht van het 
herstelde evangelie, ‘de helderheid 
van de zon overtreffend’,3 toen God 
de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, 
in het vroege voorjaar van 1820 in 
dat heilige bosgebied in de staat New 
York aan Joseph Smith verschenen. 
Die gebeurtenis was het begin van 
een stortvloed van openbaring uit de 
hemel. Een van de eerste elemen-
ten van de oorspronkelijke kerk van 
Christus die hersteld werden, was het 
priesterschapsgezag van God. Naar-
mate de herstelling verder voort-
schreed, herontdekten mannen en 
vrouwen het belang en het potentieel 
van samenwerking als partners, door 
Hem gemachtigd en aangestuurd in 
dit heilige werk.

Toen de vrouwen van de kerk, die 
inmiddels de kinderschoenen ont-
groeid was, in 1842 een formele groep 
wilden vormen om met het werk te 
helpen, voelde president Joseph Smith 
zich geïnspireerd om hen ‘onder en 
naar [het] model van de priesterschap 
[te] organiseren’.4 Hij zei: ‘Nu draai ik 
voor u in de naam van God de sleutel 
om […] – dit is het begin van betere 
tijden.’5 Sinds die sleutel is omge-
draaid, zijn de onderwijs- , politieke en 
economische kansen van vrouwen in 
de wereld langzaamaan toegenomen.6

Deze nieuwe kerkorganisatie 
voor vrouwen verschilde van andere 
vrouwen verenigingen uit die tijd, 
omdat zij was opgericht door een 
profeet die zijn priesterschapsgezag 

gebruikte om vrouwen bevoegdheid, 
heilige taken en formele posities bin-
nen de kerkstructuur te geven, niet los 
daarvan.7

Van de tijd van de profeet Joseph 
Smith tot onze tijd heeft de voortschrij-
dende herstelling van alle dingen ver-
duidelijkt dat het gezag en de macht 
van het priesterschap nodig zijn om 
zowel mannen als vrouwen te helpen 
hun door God toegewezen taken uit 
te voeren. Onlangs hebben we geleerd 
dat vrouwen die op aanwijzing van 
iemand met priesterschapssleutels aan-
gesteld worden, met priesterschapsge-
zag in hun roeping functioneren.8

In oktober 2019 heeft president  
Russell M. Nelson uitgelegd dat vrou-
wen die in de tempel begiftigd zijn 
priesterschapsmacht tot hun beschik-
king hebben als ze de heilige verbon-
den die ze met God gesloten hebben, 
naleven.9 Hij zei dat ‘de hemel […] 
evenzeer open[staat] voor een vrouw 
die door haar priesterschapsverbonden 
met Gods macht begiftigd is, als voor 
een man die het priesterschap draagt’. 

En hij moedigde iedere zuster aan ‘om 
vrijelijk een beroep op de macht van 
de Heiland te doen om [haar] gezin en 
andere dierbaren te helpen’.10

Wat betekent dat voor u en mij? 
Wat verandert begrip van priester-
schapsgezag en - macht voor ons? 
Een van de sleutels is het inzicht 
dat vrouwen en mannen veel meer 
bereiken als ze samenwerken11 dan 
als ze apart werken. Onze rollen zijn 
eerder aanvullend dan competitief. 
Hoewel vrouwen niet tot een ambt in 
het priesterschap geordend worden, 
worden ze wel – zoals ik eerder al zei 
– met priesterschapsmacht gezegend 
als ze hun verbonden nakomen. En ze 
werken met priesterschapsgezag als 
ze voor een roeping aangesteld zijn.

Op een mooie dag in augustus zat 
ik met president Russell M. Nelson 
in het gereconstrueerde huis van 
Joseph en Emma Smith in Harmony 
(Pennsylvania), niet ver van de plek 
waar het Aäronisch priesterschap in 
deze laatste dagen is hersteld. Tijdens 
dat gesprek had president Nelson het 

Syracuse (Utah, VS)
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over de belangrijke rol die vrouwen 
bij de herstelling hebben gespeeld.

President Nelson: ‘Een van de 
voornaamste aspecten waar ik aan 
moet denken als ik naar deze plek 
kom waar het priesterschap is her-
steld, is de belangrijke rol die vrou-
wen bij de herstelling speelden.

‘Toen Joseph met de vertaling van 
het Boek van Mormon begon, wie was 
toen de schrijver? Hij schreef zelf wat, 
maar niet veel. Emma kwam te hulp.

‘En dan denk ik aan de dag waarop 
Joseph de natuur bij zijn ouderlijk huis 
in Palmyra (New York) inging om te 
bidden. Waar ging hij naartoe? Hij ging 
naar het heilige bos. Waarom ging hij 
naar die plek? Omdat zijn moeder daar 
heenging als ze wilde bidden.

‘Dat zijn slechts twee vrouwen die 
een sleutelrol in de herstelling van het 
priesterschap en de kerk speelden. 
Ongetwijfeld kunnen we stellen dat 
onze echtgenotes nu even belangrijk 
zijn als toen. Natuurlijk is dat zo.’

Evenals Emma, Lucy en Joseph zijn 
wij het meest effectief wanneer we 
gewillig zijn om van elkaar te leren, 
en verenigd zijn in ons doel om goede 
volgelingen van Jezus Christus te wor-
den en anderen op dat pad bij te staan.

Ons is geleerd dat ‘het priester-
schap […] op ontelbare manieren een 
zegen voor de kinderen van God [is]. 
In kerkroepingen, tempelverordenin-
gen en familierelaties, en door ande-
ren onopvallend de helpende hand te 
bieden, geven mannen en vrouwen 
in de kerk individueel en collectief 
gestalte aan de macht en het gezag 
van het priesterschap. Deze weder-
zijdse afhankelijkheid van mannen 
en vrouwen in hun streven om met 
Gods macht zijn werk te doen, is een 
kerngegeven van het evangelie van 
Jezus Christus dat door middel van de 
profeet Joseph Smith is hersteld.’12

Eenheid is essentieel bij het god-
delijke werk dat wij mogen doen 
en waartoe we zijn geroepen, maar 
eenheid komt niet vanzelf. Het vergt 
moeite en tijd om echt met elkaar te 
overleggen – naar elkaar te luisteren, 
elkaars standpunten te begrijpen en 
ervaringen uit te wisselen – maar dat 
proces resulteert in meer geïnspi-
reerde besluiten. Of het nu thuis of in 
de kerk is, de doelmatigste manier om 
ons goddelijke potentieel te vervullen 
is door samen te werken, gezegend 
met de macht en het gezag van zijn 
priesterschap in onze verschillende 
maar aanvullende rollen.

Hoe ziet dat partnerverband er 
tegenwoordig voor verbondsvrouwen 
uit? Ik zal u een voorbeeld geven.

Alison en John werkten samen in 
een uniek partnerverband. Zij deden 
mee aan korte-  en langeafstands-
wedstrijden op tandems. Om het 
goed op zo’n tandem te doen, moeten 
de twee wielrenners volkomen in 
harmonie met elkaar zijn. Ze moeten 
op het juiste moment naar dezelfde 
kant buigen. De een mag de ander 
niet overheersen, maar ze moeten dui-
delijk communiceren en ieder moet 
zijn of haar deel doen. De piloot, 

voorop, bepaalt wanneer er geremd 
wordt en wanneer ze stilstaan. De 
stoker, achterop, moet goed opletten 
wat er gaande is. Hij of zij moet extra 
hard trappen als ze wat achterliggen, 
of even stilhouden als ze te dicht bij 
andere wielrenners komen. Ze moe-
ten elkaar steunen om vooruitgang te 
maken en hun doel te bereiken.

Alison legde uit: ‘In het begin zei 
de piloot “staan” als we op de pedalen 
moesten staan en “remmen” als we 
moesten stoppen met trappen. Na een 
tijdje kon de stoker zien wanneer de 
piloot op het punt stond om te gaan 
staan of te remmen, en hoefde hij of 
zij niets meer te zeggen. We hebben 
leren aanvoelen wat de ander deed en 
merkten het als de een het zwaar had, 
en dan probeerde de ander tempo te 
maken. Het draait allemaal om ver-
trouwen en samenwerking.’13

John en Alison waren niet alleen 
eensgezind als ze fietsten, maar ze 
waren ook eensgezind in hun huwe-
lijk. Ieder van hen verlangde meer naar 
het geluk van de ander dan van zich-
zelf. Ieder zag het goede in de ander 
en deed zijn best om het minder goede 
in zichzelf te overwinnen. Ze namen 
om de beurt de leiding en om de beurt 

Provo (Utah, VS)
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deden ze wat extra als hun partner het 
zwaar had. Ze waardeerden elkaars bij-
dragen en vonden betere oplossingen 
voor hun problemen doordat ze hun 
talenten en vaardigheden combineer-
den. Ze zijn echt door christelijke liefde 
met elkaar verbonden.

In deze tijd van ‘eerst ik’- 
boodschappen om ons heen is het 
cruciaal dat we ons afstemmen op het 
goddelijke patroon van samenwerking. 
Vrouwen hebben karakteristieke god-
delijke gaven14 en krijgen unieke taken, 
maar die zijn niet beter – of minder 
– dan de gaven en taken van mannen. 
Ze zijn alle bedoeld en nodig om het 
plan van onze hemelse Vader te vol-
brengen, namelijk elk van zijn kinde-
ren de beste kans te bieden om zijn of 
haar goddelijk potentieel te bereiken.

Vandaag ‘hebben wij vrouwen met 
de moed en visie van onze moeder 
Eva nodig’15 die zich met hun broeders 
verenigen om zielen tot Christus te 
brengen.16 Mannen moeten echte part-
ners worden in plaats van aan te nemen 
dat ze de enige verantwoordelijke zijn. 
Evenmin moeten ze zich als ‘nep-
partners’ gedragen terwijl de vrouwen 
het meeste werk verzetten. Vrouwen 
moeten gewillig zijn ‘om naar voren 
te treden […] en hun rechtmatige en 
nodige plaats [in te nemen]’17 als part-
ner. Ze moeten niet denken dat ze alles 
alleen moeten doen of wachten tot hun 
verteld wordt wat ze moeten doen.18

Als we naar de vrouw kijken als een 
onmisbare partner, gaat het niet om 
gelijkwaardigheid maar om een begrip 
van eeuwige waarheid. We bedenken 
geen programma om dat voor elkaar 
te krijgen, maar we doen werkelijk ons 
best om vrouwen te zien zoals God ze 
ziet: als essentiële partners in het werk 
van heil en verhoging.

Zijn we er klaar voor? Gaan we ons 
best doen om culturele vooroorde-
len te overwinnen en om goddelijke 
patronen en gebruiken gebaseerd 
op fundamentele leer te omarmen? 
President Russell M. Nelson nodigt ons 
uit om ‘zij aan zij in dit heilige werk 
voort [te] gaan [om] de wereld […] op 
de wederkomst van de Heer voor [te] 
bereiden.’19 Als we dat doen, zullen we 
de bijdragen van iedere persoon naar 
waarde leren schatten en onze godde-
lijke rol doeltreffender gaan vervullen. 
We zullen meer vreugde voelen dan 
we ooit hebben meegemaakt.

Mogen wij allen besluiten om 
op de geïnspireerde wijze van de 
Heer eensgezind te worden, zodat 
zijn werk voorwaarts kan gaan. In 
de naam van onze geliefde Heiland, 
Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Zie Genesis 3:1–18; Abraham 4:1–19.
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het aan hun kinderen (vers 12).

 3. Geschiedenis van Joseph Smith 1:16.
 4. Joseph Smith, geciteerd in Sarah M. 
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ChurchofJesusChrist.org.

 17. Russell M. Nelson, ‘Een oproep aan mijn 
zusters’, 97.
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bijdragende en volledige partner” terwijl 
u eensgezind met uw man uw gezin 
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kunnen uw unieke invloed niet op 
dezelfde manier uitoefenen. […]

‘Wij hebben uw kracht nodig!’ 
(Russell M. Nelson, ‘Een oproep aan mijn 
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op deze conferentie heeft iets met me 
gedaan wat ik vast wil houden. Dat 
zal ik uitleggen.

Bij mijn voorbereiding kwam ik 
bij een gebeurtenis in de herstelling 
uit. Ik had al vaak over die gebeurte-
nis gelezen, maar ik had altijd het 
idee gehad dat er een belangrijke 
bijeenkomst met onder meer Joseph 
Smith, de profeet van de herstelling, 
mee werd beschreven. Maar nu zag ik 
opeens hoe de Heer ons, zijn discipe-
len, in zijn kerk leidt. Ik zag wat het 
voor ons, stervelingen, betekent om te 
worden geleid door de Heiland van de 
wereld, de Schepper – die alle dingen 
in het verleden, het heden en de toe-
komst weet. Hij instrueert en leidt ons 
stap voor stap, zonder enige dwang.

De bijeenkomst waar ik op doel, was 
een cruciaal moment in de herstelling. 
De bijeenkomst vond plaats op zondag 
3 april 1836 in de Kirtlandtempel in 
Ohio (VS), zeven dagen na de inwij-
ding. Joseph Smith beschreef dit gewel-
dige moment in de geschiedenis van de 
wereld op eenvoudige wijze. In Leer en 
Verbonden 110 staat erover:

‘’s Middags hielp ik de andere pre-
sidenten met het ronddienen van het 
avondmaal van de Heer aan de kerk, 
na het ontvangen te hebben van de 
Twaalf, die het voorrecht hadden die 
dag aan de heilige tafel te officiëren. 
Nadat ik deze dienst voor mijn broe-
ders had verricht, trok ik mij terug naar 
het spreekgestoelte, achter de neer-
gelaten gordijnen, en knielde neer, 
samen met Oliver Cowdery, in plechtig 
en stil gebed. Toen we na het gebed 
waren opgestaan, werd het volgende 
visioen aan ons beiden ontvouwd.’1

‘De sluier werd van ons verstand 
weggenomen en de ogen van ons 
begrip werden geopend.

‘Wij zagen de Heer op de balus-
trade van het spreekgestoelte staan, 

en onze dierbaren daardoor geze-
gend zijn. Hij beloofde ons niet alleen 
een gedenkwaardige, maar ook een 
onvergetelijke ervaring.

Ik heb zeker gedenkwaardige erva-
ringen gehad, u vast ook. Maar of die 
ook onvergetelijk worden, hangt van 
onszelf af. Dat is relevant voor mij, 
want de ervaring bij de voorbereiding 

President Henry B. Eyring
Tweede raadgever in het Eerste Presidium

Geliefde broeders en zusters, ik ben 
dankbaar dat ik u in deze algemene 
aprilconferentie van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen mag toespreken. 
President Russell M. Nelson heeft 
ons gevraagd om stil te staan bij de 
herstelling van de kerk door de Heer 
in deze laatste bedeling, en hoe wij 

Hij gaat ons voor
De Heer geeft leiding aan de herstelling van zijn 
evangelie en zijn kerk. Hij weet volmaakt wat de 
toekomst brengt. Hij vraagt u om deel te hebben  
aan dit werk.
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vóór ons; en onder zijn voeten 
bevond zich een plaveisel van zuiver 
goud, dat amberkleurig was.

‘Zijn ogen waren als een vurige 
vlam; het haar op zijn hoofd was zo 
wit als zuivere sneeuw; zijn gelaat 
straalde nog helderder dan de zon; 
en zijn stem was als het bruisen van 
geweldige wateren, ja, de stem van 
Jehova, die zei:

‘Ik ben de eerste en de laatste; Ik 
ben het die leeft, Ik ben het die werd 
gedood; Ik ben uw voorspraak bij de 
Vader.

‘Zie, uw zonden zijn u vergeven; u 
bent rein voor mijn aangezicht; daarom, 
hef uw hoofd op en verheug u.

‘Laat het hart van uw broeders zich 
verheugen, en laat het hart van mijn 
gehele volk, dat met zijn kracht dit 
huis voor mijn naam heeft gebouwd, 
zich verheugen.

‘Want zie, Ik heb dit huis aanvaard 
en hier zal mijn naam zijn; en in dit 
huis zal Ik Mij in genade aan mijn 
volk bekendmaken.

‘Ja, Ik zal aan mijn dienstknechten 
verschijnen en met mijn eigen stem 
tot hen spreken, indien mijn volk mijn 
geboden onderhoudt en dit heilig 
huis niet bezoedelt.

‘Ja, het hart van duizenden en tien-
duizenden zal zich grotelijks verheu-
gen ten gevolge van de zegeningen 
die zullen worden uitgestort, en de 
begiftiging waarmee mijn dienst-
knechten in dit huis begiftigd zijn.

‘En de roem van dit huis zal zich 
verbreiden naar vreemde landen; en 
dit is het begin van de zegening die 
op het hoofd van mijn volk zal wor-
den uitgestort. Ja, amen.

‘Toen dit visioen zich had gesloten, 
werden de hemelen opnieuw voor 
ons geopend; en Mozes verscheen 
voor ons en droeg de sleutels aan ons 
over van de vergadering van Israël uit 

de vier delen van de aarde en van het 
leiden van de tien stammen uit het 
land in het noorden.

‘Daarna verscheen Elias, die de 
bedeling van het evangelie van 
Abraham overdroeg en zei dat in ons 
en in onze nakomelingen alle geslach-
ten na ons gezegend zouden zijn.

‘Toen dit visioen zich had gesloten, 
werden wij overweldigd door nog 
een groot en heerlijk visioen; want de 
profeet Elia, die naar de hemel was 
opgenomen zonder de dood te sma-
ken, stond voor ons en zei:

‘Zie, de tijd is ten volle gekomen 
waarvan gesproken is door de mond 
van Maleachi – die getuigde dat hij 
[Elia] zou worden gezonden voordat 
de grote en geduchte dag van de 
Heer zou komen –

‘om het hart van de vaders tot de 
kinderen terug te brengen, en de kin-
deren tot de vaders, opdat de gehele 
aarde niet met een ban zou worden 
geslagen.

‘Daarom worden de sleutels van 
deze bedeling in uw handen over-
gedragen; en hierdoor kunt u weten 
dat de grote en geduchte dag van de 
Heer nabij is, ja, voor de deur staat.’2

Ik had die verzen al vaak gelezen. 
Ik wist door de Heilige Geest dat 
ze de waarheid bevatten. Maar toen 
ik me er voor deze conferentie in 
verdiepte, kreeg ik meer inzicht in de 
macht van de Heer om 
zijn discipelen minutieus 
in zijn werk te leiden.

Zeven jaar voordat 
Mozes de sleutels van de 
vergadering van Israël in 
de Kirtlandtempel aan 
Joseph overdroeg, ‘wist 
Joseph door de titelpa-
gina van het Boek van 
Mormon dat het doel 
ervan was zijn eerdere 

werken aan “het overblijfsel van het 
huis van Israël te tonen […] opdat zij 
de verbonden van de Heer zullen ken-
nen, zodat zij zullen weten dat zij niet 
voor eeuwig zijn verworpen.” De Heer 
vertelde Joseph in 1831 dat de verga-
dering van Israël in Kirtland zou begin-
nen: “En daarvandaan [Kirtland] zullen 
degenen die Ik wil, uitgaan onder alle 
natiën, […] want Israël zal worden 
behouden, en Ik zal hen leiden.”’3

Hoewel zendingswerk nodig was 
om Israël te vergaderen, gaven de 
leiders onder inspiratie van de Heer 
de Twaalf, die tot de eerste zendelin-
gen zouden gaan behoren, te kennen: 
‘Weet dat u niet naar andere landen 
zult gaan voordat u uw begiftiging 
hebt ontvangen.’4

De Kirtlandtempel was kennelijk 
in minstens twee opzichten belangrijk 
voor het stappenplan van de Heer: ten 
eerste wachtte Mozes tot de tempel 
voltooid was om de sleutels van de 
vergadering van Israël te herstellen. 
En ten tweede, zoals president Joseph 
Fielding Smith het heeft uitgelegd, 
‘gebood de Heer de heiligen om een 
tempel [de Kirtlandtempel] te bouwen 
waarin Hij de gezagssleutels kon open-
baren, en waar de apostelen begiftigd 
en voorbereid konden worden om 
zijn wijngaard voor de laatste maal te 
snoeien.’5 De tempelbegiftiging zoals 
wij die nu kennen, werd weliswaar niet 

São Paulo (Brazilië)
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in de Kirtlandtempel bediend, maar 
er werden daar wel geprofeteerde 
voorbereidende tempelverordeningen 
geïntroduceerd. Bovendien werden 
er geestelijke manifestaties uitgestort, 
wat de aanstaande zendelingen met 
de beloofde begiftiging van ‘macht van 
omhoog’6 wapende en in een omvang-
rijke vergadering door hun zendings-
werk resulteerde.

Nadat de sleutels van de vergadering 
van Israël aan Joseph waren overgedra-
gen, inspireerde de Heer de profeet om 
leden van de Twaalf op zending te stu-
ren. Het is me duidelijk geworden dat 
de Heer de weg minutieus had voor-
bereid, zodat de Twaalf naar andere 
landen op zending konden gaan waar 
er mensen voorbereid waren om te 
geloven en steun te bieden. Er zouden 
dankzij hen duizenden in de herstelde 
kerk van de Heer worden gebracht.

Uit onze documenten blijkt dat 
tussen de 7500 en 8000 mensen zich 
hebben laten dopen tijdens de twee 
zendingen van de Twaalf op de Britse 
eilanden. Daarmee werd het funda-
ment voor het zendingswerk in Europa 
gelegd. Tegen het einde van de negen-
tiende eeuw hadden zo’n 90.000 heili-
gen zich in Amerika vergaderd, van wie 
de meesten uit de Britse eilanden en 
Scandinavië afkomstig waren.7 De Heer 
had Joseph en die trouwe zendelingen 
die aan het werk gingen, geïnspireerd 
om een voor hen toen onvoorstelbare 
oogst binnen te halen. Maar de Heer 
maakte dat met zijn volmaakte voorzie-
nigheid en voorbereiding mogelijk.

U kent de ogenschijnlijk eenvou-
dige en bijna poëtische woorden van 
Leer en Verbonden 110:

‘Zie, de tijd is ten volle gekomen 
waarvan gesproken is door de mond 
van Maleachi – die getuigde dat hij 
[Elia] zou worden gezonden voordat 
de grote en geduchte dag van de 
Heer zou komen –

‘om het hart van de vaders tot de 
kinderen terug te brengen, en de kin-
deren tot de vaders, opdat de gehele 
aarde niet met een ban zou worden 
geslagen.

‘Daarom worden de sleutels van 
deze bedeling in uw handen over-
gedragen; en hierdoor kunt u weten 
dat de grote en geduchte dag van de 
Heer nabij is, ja, voor de deur staat.’8

Ik getuig dat de Heer ver vooruit 
heeft gekeken hoe Hij ons zou leiden 
en helpen om zijn doeleinden in de 
laatste dagen te verwezenlijken.

Toen ik jaren geleden in de 
Presiderende Bisschap werkzaam 
was, mocht ik toezicht houden op 
de ontwerp-  en ontwikkelingsgroep 
die werkte aan wat we FamilySearch 
noemden. Ik zeg bewust dat ik ‘toe-
zicht’ hield en geen ‘aansturing’ gaf. 
Veel briljante mensen gaven hun baan 
op en kwamen meebouwen aan wat 
de Heer voor ogen had.

Het Eerste Presidium wilde minder 
dubbel verrichte verordeningen. Ze 
vonden het vooral storend dat we niet 
konden nagaan of iemands verorde-
ningen al gedaan waren. Het Eerste 
Presidium bleef me – in mijn beleving 
in elk geval – jarenlang vragen: ‘Wan-
neer zijn jullie klaar?’

De klus werd met gebed, ijver en 
offerbereidheid van zeer kundige 
mensen geklaard. Dat gebeurde stap 
voor stap. FamilySearch moest eerst 

gebruikersvriendelijk worden gemaakt 
voor digibeten. Er volgden meer ver-
anderingen en die zullen ook zeker 
blijven komen. Wanneer we het ene 
geïnspireerde probleem aanpakken, 
zetten we de deur open naar verdere 
openbaring voor ontwikkelingen die 
minstens zo belangrijk maar nog niet 
te zien zijn. FamilySearch ontwikkelt 
zich zelfs nu nog tot wat de Heer voor 
zijn herstelling nodig heeft – en dat 
gaat verder dan dubbele verordenin-
gen voorkomen.

De Heer laat ons verbeteringen 
aanbrengen, zodat mensen vertrouwd 
raken met hun voorouders en zelfs 
liefde voor ze opvatten, en hun tem-
pelverordeningen verrichten. Jonge 
mensen leren hun ouders en wijkle-
den nu met de computer om te gaan, 
wat de Heer vast had voorzien. Die 
hulp brengt iedereen veel vreugde.

De geest van Elia verandert het 
hart van jong en oud, kinderen en 
ouders, kleinkinderen en grootouders. 
Tempels plannen doopgelegenhe-
den en andere heilige verordeningen 
straks weer graag in. Het verlangen 
om onze voorouders van dienst te zijn 
neemt toe en de band tussen ouders 
en kinderen wordt hechter.

De Heer heeft het allemaal zien 
aankomen. Hij heeft de benodigde 
stappen uitgestippeld, zoals Hij ook 
bij andere veranderingen in zijn kerk 
heeft gedaan. Hij heeft trouwe men-
sen op doen staan en voorbereid die 
geen uitdaging uit de weg gaan. Hij 
is altijd liefdevol en geduldig geweest 
door ons ‘regel op regel [te] geven, 
voorschrift op voorschrift, hier een 
weinig en daar een weinig.’9 Hij timet 
zijn bedoelingen altijd heel beslist en 
in de juiste volgorde, maar zorgt er 
ook voor dat gebrachte offers vaak 
blijvende zegeningen opleveren die 
we niet hadden voorzien.
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van Gods plan is zijn kinderen naar 
het eeuwige leven te leiden. Het 
aardse gezin is van essentieel belang 
voor dat plan. De kerk verschaft de 
leer, het gezag en de noodzakelijke 
verordeningen om de gezinsban-
den te vereeuwigen. Het gezin en 
de Kerk van Jezus Christus hebben 
dus een wederzijds versterkende 
verhouding. De zegeningen van het 
priesterschap – zoals de volheid van 
het evangelie, en verordeningen 
waaronder de doop, de bevestiging, 
de gave van de Heilige Geest, de 
tempelbegiftiging en het eeuwig 
huwelijk – zijn zowel voor mannen 
als vrouwen beschikbaar.1

Het priesterschap waarover ik het 
heb, is het Melchizedeks priesterschap, 
dat aan het begin van de herstelling 
van het evangelie is hersteld. Joseph 
Smith en Oliver Cowdery werden door 
Petrus, Jakobus en Johannes geordend, 
die verkondigden ‘dat zij de sleutels 
bezitten van het koninkrijk en van de 
bedeling van de volheid der tijden’ 
(Leer en Verbonden 128:20). Die senior 

President Dallin H. Oaks
Eerste raadgever in het Eerste Presidium

Ik heb ervoor gekozen om ook over 
het priesterschap van God te spreken, 
het onderwerp dat al door drie andere 
sprekers is behandeld. Zij hebben ons 
verteld hoe het priesterschap vrou-
wen, jongevrouwen en jongemannen 
tot zegen is.

Het priesterschap is de macht en 
het gezag van God. Het wordt ons 
toevertrouwd om Gods werk ten 
behoeve van al zijn kinderen te ver-
richten. Priesterschap slaat niet op 
degenen die tot een priesterschaps-
ambt zijn geordend of die priester-
schapsgezag uitoefenen. Mannen die 
het priesterschap dragen, zijn niet het 
priesterschap. We behoren geordende 
mannen ook niet de priesterschap te 
noemen; zij zijn daarentegen dragers 
van het priesterschap.

De macht van het priesterschap 
bestaat zowel in de kerk als in het 
gezin. Maar de macht en het gezag 
van het priesterschap functioneren 
anders in de kerk dan in het gezin. 
Dit alles berust op de beginselen die 
de Heer heeft ingesteld. Het doel 

Het Melchizedeks 
priesterschap en de 
sleutels
In de kerk wordt het gezag van het priesterschap 
uitgeoefend op aanwijzing van een priesterschapsleider 
die het sleutelgezag van dat priesterschap draagt.

Ik eindig met mijn dankbaarheid 
jegens de Heer. Hij inspireerde presi-
dent Nelson om mij een offer te laten 
brengen ter voorbereiding op deze 
conferentie. Elk uur en elk gebed van 
voorbereiding is zegenrijk geweest.

Ik spoor ieder die deze bood-
schap hoort of deze woorden leest 
aan tot het geloof dat de Heer de 
herstelling van zijn evangelie en zijn 
kerk leidt. Hij gaat ons voor. Hij weet 
volmaakt wat de toekomst brengt. 
Hij vraagt u om deel te hebben 
aan dit werk. Hij doet er zelf aan 
mee. Hij heeft een plan uitgewerkt 
voor uw bijdrage. Er worden offers 
gevraagd, zeker, maar u zult vreugde 
smaken door anderen op zijn komst 
te helpen voorbereiden.

Ik getuig tot u dat God de Vader 
leeft. Jezus is de Christus. Dit is zijn 
kerk. Hij kent u en houdt van u. 
Hij leidt u. Hij heeft de weg voor u 
bereid. In de heilige naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Leer en Verbonden 110, opschrift; zie 

Joseph Smith, ‘History, 1838–1856, deel 
B- 1 [1 september 1834–2 november 
1838]’, 3 april 1836, 727, 
josephsmithpapers.org.

 2. Leer en Verbonden 110:1–16.
 3. Karl Ricks Anderson, The Savior in 

Kirtland: Personal Accounts of Divine 
Manifestations (2012), 276; Leer en 
Verbonden 38:33.

 4. Gegeven in de apostolische opdracht 
door Oliver Cowdery, in ‘Minute 
Book 1’, 21 februari 1835, 162, 
josephsmithpapers.org.

 5. Joseph Fielding Smith, Doctrines of 
Salvation, samengesteld door Bruce R. 
McConkie (1955), deel 2, 234.

 6. Leer en Verbonden 38:32.
 7. Zie James B. Allen, Ronald K. Esplin en 

David J. Whittaker, Men with a Mission: 
The Quorum of the Twelve Apostles in 
the British Isles, 1837–1841 (1992), 53, 
302; Brandon S. Plewe, red., Mapping 
Mormonism: An Atlas of Latter- day Saint 
History (2012), 104.

 8. Leer en Verbonden 110:14–16.
 9. 2 Nephi 28:30.
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apostelen hadden dat sleutelgezag van 
de Heiland ontvangen. Alle andere 
bevoegdheden of functies in het pries-
terschap zijn toevoegingen aan het 
Melchizedeks priesterschap (zie Leer 
en Verbonden 107:5), want het ‘omvat 
het recht van presideren en bezit de 
macht en het gezag over alle ambten 
in de kerk, in alle tijdperken van de 
wereld’ (Leer en Verbonden 107:8).

In de kerk wordt het gezag van het 
grotere of Melchizedeks priesterschap 
en het lagere of Aäronisch priester-
schap uitgeoefend op aanwijzing van 
een priesterschapsleider, zoals een 
bisschop of president, die het sleutel-
gezag van dat priesterschap draagt. 
Willen we de uitoefening van pries-
terschapsgezag in de kerk begrijpen, 
dan moeten we eerst het beginsel van 
priesterschapssleutels begrijpen.

De Melchizedekse- 
priesterschapssleutels van het konink-
rijk werden door Petrus, Jakobus en 
Johannes verleend, maar daarmee was 
de herstelling van de priesterschaps-
sleutels niet compleet. Sommige 
sleutels van het priesterschap werden 
later verleend. Na de inwijding van 
de eerste tempel in deze bedeling in 
Kirtland (Ohio, VS) herstelden drie 
profeten – Mozes, Elias en Elia – ‘de 
sleutels van deze bedeling’, waaron-
der de sleutels van de vergadering 
van Israël en van het tempelwerk (zie 
Leer en Verbonden 110). Daar heeft 
president Eyring het net over gehad.

Het bekendste voorbeeld van hoe 
sleutelgezag werkt, is het verrichten 
van priesterschapsverordeningen. Een 
verordening is een plechtige hande-
ling waarbij we verbonden aangaan 
en ons zegeningen worden beloofd. 
In de kerk worden alle verordeningen 
verricht met volmacht van de priester-
schapsleider die de sleutels voor die 
verordening draagt.

Een verordening wordt meestal 
verricht door broeders die tot een 
ambt in het priesterschap zijn geor-
dend, op aanwijzing van iemand die 
priesterschapssleutels bezit. Bijvoor-
beeld: broeders die een ambt in het 
Aäronisch priesterschap dragen, 
bedienen het avondmaal onder het 
sleutelgezag en op aanwijzing van 
de bisschop, die de sleutels van 
het Aäronisch priesterschap draagt. 
Datzelfde beginsel geldt voor de 
priesterschapsverordeningen waarin 
vrouwen in de tempel officiëren. 
Hoewel vrouwen geen ambt in het 
priesterschap dragen, verrichten ze 
heilige tempelverordeningen onder 
het gezag van de tempelpresident, 
die de sleutels voor de tempelveror-
deningen draagt.

Een ander voorbeeld van pries-
terschapsgezag op aanwijzing van 
iemand met sleutelgezag is het 
onderwijs door broeders en zusters 
die zijn geroepen om in het evangelie 
te onderwijzen, hetzij in hun thuis-
wijk of in het zendingsveld. Nog een 
voorbeeld zijn leidinggevenden in de 
wijk die uit hoofde van hun roeping 
priesterschapsgezag uitoefenen, en 
die daartoe zijn aangesteld op aan-
wijzing van de priesterschapsleider 

die het sleutelgezag in de wijk of de 
ring bezit. Zo worden het gezag en 
de macht van het priesterschap in 
De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen tot ieders 
zegen uitgeoefend.2

Het gezag van het priesterschap 
wordt ook in het gezin van heili-
gen der laatste dagen uitgeoefend, 
waardoor zij de zegeningen ervan 
genieten. Met ‘gezin’ bedoel ik een 
priesterschapsdrager en zijn echt-
genote en hun kinderen, maar ook 
variaties op de ideale gezinssituatie, 
die bijvoorbeeld door een overlijden 
of echtscheiding ontstaan.

Het beginsel dat priesterschaps-
gezag alleen kan worden uitge-
oefend op aanwijzing van wie het 
sleutelgezag voor die functie draagt, 
is van essentieel belang in de kerk. 
Maar dat gaat niet op in het gezin. 
Bijvoorbeeld: een vader presideert 
en gebruikt het priesterschap in zijn 
gezin krachtens het gezag van het 
priesterschap dat hij draagt. Hij heeft 
geen aansturing of toestemming van 
iemand met sleutelgezag nodig om 
zijn diverse gezinstaken uit te voeren. 
Daaronder rekenen we: gezinsleden 
raad geven, gezinsbijeenkomsten 
houden, zijn vrouw en kinderen 
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een priesterschapszegen geven, en 
gezinsleden of anderen een zalving 
geven.3 Leidinggevenden in de kerk 
onderwijzen gezinsleden, maar geven 
geen leiding aan de uitoefening van 
priesterschapsgezag in het gezin.

Hetzelfde beginsel is van toepas-
sing als de vader afwezig is en de 
moeder het gezin leidt. Zij presideert 
thuis en speelt door haar tempelbe-
giftiging en - verzegeling een grote 
rol in het beschikbaar stellen van 
priesterschapsmacht en - zegeningen 
in haar gezin. Hoewel ze geen 
priesterschapszegens mag geven die 
alleen door iemand met een bepaald 
ambt in het priesterschap kunnen 
worden gegeven, kan zij alle andere 
leiderschapstaken in het gezin ver-
vullen. Zo oefent ze priesterschaps-
macht uit voor het welzijn van de 
kinderen die zij als leidster in het 
gezin presideert.4

Als vaders het priesterschap in 
hun eigen gezin grootmaken, komt 
dat de zending van de kerk even-
zeer ten goede als al het andere dat 
ze misschien in de kerk doen. Een 
vader die het Melchizedeks priester-
schap draagt, moet zijn gezag ‘door 
overreding, door lankmoedigheid, 
door mildheid en zachtmoedigheid, 
en door ongeveinsde liefde’ uitoe-
fenen (Leer en Verbonden 121:41). 
Die hoge norm voor de uitoefening 
van alle priesterschapsgezag is thuis 
van het grootste belang. Een pries-
terschapsdrager dient de geboden 
in acht te nemen, zodat hij zijn 
gezinsleden met de macht van het 
priesterschap een zegen kan geven. 
Hij moet een liefdevolle band in het 
gezin bevorderen, zodat zijn gezins-
leden hem om een zegen willen 
vragen. En ouders moeten meer 
priesterschapszegens in het gezin 
aanmoedigen.5

We hebben in deze conferentie, 
waarin we tijdelijk toevlucht zoeken 
van onze zorgen over de verschrikke-
lijke pandemie, belangrijke, eeuwige 
beginselen geleerd. Ik spoor u allen 
aan om uw oog ‘zuiver’ te maken, en 
zo deze eeuwige waarheden te ont-
vangen, zodat ‘uw gehele lichaam vol 
licht [zal] zijn’ (3 Nephi 13:22).

De Heiland heeft in de Bijbel en in 
het Boek van Mormon tot menigten 
gezegd dat ons sterfelijk lichaam vol 
licht of vol duisternis kan zijn. Wij wil-
len uiteraard vol licht zijn. De Heiland 
heeft ons geleerd hoe we dat kunnen 
bewerkstelligen. We moeten naar 
boodschappen over eeuwige waar-
heden luisteren. Hij gaf het voorbeeld 
van ons oog, waardoor we licht in ons 
lichaam opnemen. Als ons oog ‘zuiver’ 
is – als we ernaar streven om licht en 
inzicht te verkrijgen – dan, zegt Hij, 
‘zal uw gehele lichaam vol licht zijn’ 
(3 Nephi 13:22; zie ook Mattheüs 
6:22). Maar als ons oog ‘slecht’ is – als 
we het kwaad opzoeken en dat in 
ons lichaam opnemen – dan, waar-
schuwt Hij, ‘zal uw gehele lichaam vol 
duisternis zijn’ (vers 23). Met andere 
woorden, het licht of de duisternis in 
ons lichaam hangt af van de manier 
waarop we eeuwige waarheden zien 
of aannemen.

We moeten aan de uitnodiging van 
de Heiland gehoor geven: zoek eeu-
wige waarheden en vraag om begrip 
ervan. Hij belooft dat onze Vader in 

de hemel bereid is om iedereen de 
waarheden te leren die we zoeken 
(zie 3 Nephi 14:8). Als we dat ver-
langen en als ons oog zuiver is, dan 
belooft de Heiland dat eeuwige waar-
heden ons zullen worden ontvouwd 
(zie 3 Nephi 14:7–8).

Satan daarentegen wil onze 
gedachten verwarren of ons op een 
dwaalspoor brengen over belangrijke 
kwesties, zoals de werking van Gods 
priesterschap. De Heiland heeft ons 
gewaarschuwd voor ‘valse profeten 
die in schaapskleren tot u komen, 
maar van binnen roofzuchtige wol-
ven zijn’ (3 Nephi 14:15). Hij heeft 
ons deze toetssteen gegeven waar-
mee we de waarheid uit verschil-
lende verwarrende leringen kunnen 
filteren: ‘U zult hen kennen aan hun 
vruchten’ (3 Nephi 14:16). ‘Een goede 
boom kan geen slechte vruchten 
voortbrengen, evenmin kan een zieke 
boom goede vruchten voortbrengen’ 
(vers 18). Daarom moeten we naar de 
resultaten kijken – ‘de vruchten’ – van 
beginselen waarin wordt onderricht 
en de personen die ze onderwijzen. 
Dat is het beste antwoord op veel 
bezwaren die men tegen de kerk en 
haar leer, beleid en leiders uit. Pas de 
toetssteen van de Heiland toe. Kijk 
naar de vruchten – de resultaten.

Als we bij de vruchten van het 
evangelie en de herstelde kerk van 
Jezus Christus stilstaan, dan verheu-
gen we ons dat de kerk tijdens ons 
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Nu we de gebeurtenis gedenken die 
de herstelling inluidde, is het van belang 
te onthouden dat we Joseph Smith wel 
als profeet van God eren, maar dat dit 
niet de kerk van Joseph Smith is, noch 
de kerk van Mormon. Dit is de Kerk van 
Jezus Christus. Hij schreef de naam van 
zijn kerk nauwkeurig voor: ‘Want aldus 
zal mijn kerk in de laatste dagen heten, 
ja, De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen.’2

Eerder heb ik al gesproken over 
de noodzaak om anders met de naam 
van de kerk om te gaan.3 Sindsdien is 
er veel gedaan om deze correctie te 
bewerkstelligen. Ik ben president M. 
Russell Ballard en het hele Quorum 
der Twaalf Apostelen erg dankbaar 
voor al hun moeite om dat werk te 
leiden, alsook voor hun inspanningen 
rond een ander initiatief dat wij van-
avond aankondigen.

Leidinggevenden en afdelingen van 
de kerk, daaraan gelieerde entiteiten, 
en miljoenen leden – en anderen – 
gebruiken nu de juiste naam van de 
kerk. Het officiële stijlboek van de 
kerk is aangepast. De hoofdwebsite 
van de kerk heet nu ChurchofJesus 
Christ.org. Adressen voor e- mail, 
domeinnamen en sociale mediaka-
nalen zijn aangepast. Ons geliefde 

President Russell M. Nelson
President van De Kerk van Jezus Christus  
van de Heiligen der Laatste Dagen

Wat was dit een unieke, geweldige 
bijeenkomst! Dank je, beste Laudy en 
Enzo. Jullie hebben de fantastische 
jongemannen en jongevrouwen van 
de kerk goed vertegenwoordigd.

Lieve broeders en zusters, we heb-
ben vandaag veel over de herstelling 
van de kerk gehoord – de kerk die 
onze Heiland, Jezus Christus, tijdens zijn 
aardse bediening had gevestigd. De her-
stelling is tweehonderd jaar geleden in 
de lente begonnen met de verschijning 
van God de Vader en zijn Zoon, Jezus 
Christus, aan de jonge Joseph Smith.

Tien jaar na dat bovenaardse visi-
oen werden de profeet Joseph Smith 
en vijf anderen als oprichters van de 
kerk van de Heer geroepen.

Dat kleine groepje op 6 april 1830 is 
uitgegroeid tot een wereldwijde orga-
nisatie met ruim zestien miljoen leden. 
Het is algemeen bekend dat de kerk in 
de hele wereld veel goed doet om men-
selijk lijden te verlichten en omstandig-
heden van de mensheid te verbeteren. 
Maar haar voornaamste doel is mannen, 
vrouwen en kinderen helpen om de 
Heer Jezus Christus te volgen, zijn gebo-
den te onderhouden en in aanmerking 
te komen voor de allergrootste zege-
ning, namelijk het eeuwige leven bij 
God en bij hun geliefden.1

De hemelen openen  
voor hulp
Laten we ons geloof in de Heer Jezus Christus in 
daden omzetten!

leven zo sterk gegroeid is. Vroeger 
was de kerk alleen in het westen 
van de Verenigde Staten vertegen-
woordigd; nu woont het merendeel 
van onze ruim zestien miljoen leden 
buiten de Verenigde Staten. Naast 
het ledental is ook het vermogen 
van de kerk toegenomen om haar 
leden te steunen. We helpen elkaar 
om de geboden te onderhouden, 
onze taak te vervullen om het 
herstelde evangelie te verkondigen, 
Israël te vergaderen en wereldwijd 
tempels te bouwen.

We worden geleid door een pro-
feet, president Russell M. Nelson. De 
Heer heeft zijn leiderschap gebruikt 
om de vooruitgang tot stand te bren-
gen die we in de ruim twee jaar van 
zijn presidentschap hebben gevoeld. 
Nu hebben we het voorrecht om 
naar president Nelson te luisteren, 
die ons zal uitleggen hoe we in deze 
moeilijke tijden meer vooruitgang in 
de herstelde kerk van Jezus Christus 
kunnen maken.

Ik getuig van de waarheid van 
deze dingen en bid samen met u 
voor onze profeet, die ons nu zal 
toespreken. In de naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Zie Dallin H. Oaks, ‘Priesterschapsgezag 

thuis en in de kerk’, Liahona, november 
2005, 24–27.

 2. Zie Russell M. Nelson, ‘Geestelijke 
schatten’, Liahona, november 
2019, 76–79; Dallin H. Oaks, 
‘Priesterschapsgezag thuis en in de 
kerk’, 24–27; Dallin H. Oaks, ‘De sleutels 
en het gezag van het priesterschap’, 
Liahona, mei 2014, 49–52.

 3. Zie Dallin H. Oaks, ‘De machten van 
het priesterschap’, Liahona, mei 2018, 
65–68.

 4. Zie Russell M. Nelson, ‘Geestelijk 
schatten’, 76–79.

 5. Zie Russell M. Nelson, ‘Onze bediening 
met Gods macht en gezag’, Liahona, 
mei 2018, 68–75; Dallin H. Oaks, ‘De 
machten van het priesterschap’, 65–68.
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koor heet nu ‘The Tabernacle Choir at 
Temple Square’.

We hebben al die moeite gedaan 
omdat we, als we de naam van de 
Heer uit de naam van zijn kerk 
weglaten, ongewild Hem uit het mid-
delpunt van onze aandacht en ons 
leven halen. Wanneer we de naam 
van de Heiland bij de doop op ons 
nemen, beloven we dat we door onze 
gedachten, woorden en gedrag zullen 
getuigen dat Jezus de Christus is.4

Eerder heb ik u beloofd ‘dat als 
we ons best [zouden] doen om de 
juiste naam van de kerk van de Heer 
in ere te herstellen, Hij […] zijn macht 
en zegeningen op de hoofden van 

de heiligen der laatste dagen [zou] 
uitstorten, overvloediger dan we ooit 
hebben meegemaakt.’5 Ik hernieuw 
die belofte vandaag.

Om Hem indachtig te zijn en om 
duidelijk te maken dat De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen de kerk van de Heer is, 
is het ons een genoegen een logo te 
introduceren dat de centrale plek van 
Jezus Christus in zijn kerk onderstreept.

Dit logo bevat de naam van de 
kerk in een hoeksteen. Jezus Christus 
is Zelf de hoeksteen.6

In het midden van het logo is een 
afbeelding te zien van het marmeren 
beeld van Thorvaldsen, de Christus 

genaamd. Dat beeld stelt de herrezen, 
levende Heer voor die zijn armen 
uitstrekt naar allen die tot Hem willen 
komen.

Jezus Christus staat, heel sym-
bolisch, onder een boog. De boog 
herinnert ons eraan dat de herrezen 
Heiland op de derde dag vanaf zijn 
kruisiging uit het graf is gekomen.

Dit logo zal velen aanspreken, daar 
we het herstelde evangelie altijd met 
de levende, herrezen Christus hebben 
geassocieerd.

Het logo zal voortaan als een visu-
eel kenmerk voor officiële publicaties, 
nieuws en evenementen van de kerk 
worden gebruikt.7 Het zal iedereen 
eraan herinneren dat dit de kerk van 
de Heiland is en dat alles wat wij 
als lid van zijn kerk doen, op Jezus 
Christus en zijn evangelie gericht is.

Geliefde broeders en zusters, mor-
gen is het Palmzondag, zoals ouderling 
Gong zo helder heeft uitgelegd. Dat is 
het begin van de bijzondere week die 
zijn hoogtepunt in Pasen vindt. Laten 
we als volgelingen van Jezus Christus, 
nu de COVID- 19- pandemie de wereld 
in beroering heeft gebracht, niet alleen 
over Christus spreken of prediken of 
het logo met Christus gebruiken.

Laten we ons geloof in de Heer 
Jezus Christus in daden omzetten!

Zoals u weet, leven de leden van 
de kerk de wet van vasten na door 
één keer per maand te vasten.

De leer van vasten is al heel oud. 
Zij was bij Bijbelse helden van het eer-
ste uur in gebruik. Mozes, David, Ezra, 
Nehemia, Esther, Jesaja, Daniël, Joël en 
veel anderen vastten en onderwezen 
die leer.8 In de geschriften van Jesaja 
zegt de Heer: ‘Is dit niet het vasten 
dat Ik verkies: dat u de boeien van 
de goddeloosheid losmaakt, dat u de 
banden van het juk ontbindt, dat u de 
verdrukten vrij laat heengaan?’9
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De apostel Paulus spoorde de 
heiligen in Korinthe aan om zich te 
‘wijden aan vasten en bidden’.10 De 
Heiland zelf heeft verklaard dat som-
mige dingen niet uitgaan ‘dan door 
bidden en vasten’.11

Pas geleden heb ik in een video 
op sociale media gezegd dat ik ‘als 
arts en chirurg […] grote bewonde-
ring [heb] voor zorgverleners, weten-
schappers en iedereen die de klok 
rond werkt om de verspreiding van 
COVID- 19 te beperken.’12

Als president van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen en als apostel van Jezus 
Christus weet ik dat God ‘alle macht, 
alle wijsheid en alle verstand [bezit]; 
Hij doorgrondt alle dingen en Hij is 
een barmhartig Wezen, ja, tot heil van 
hen die zich bekeren en in zijn naam 
geloven’.13

Dus is het heel vanzelfsprekend 
dat wij in tijden van grote onrust, 
zoals een ziekte die pandemische vor-
men aanneemt, een beroep doen op 
onze hemelse Vader en zijn Zoon – de 
Meestergeneesheer – om de mensen 
op aarde met hun wonderbaarlijke 
macht te zegenen.

In mijn videoboodschap heb ik 
iedereen uitgenodigd om op zondag 

29 maart 2020 met ons te vasten. 
Velen van u hebben de video gezien 
en hebben meegevast. Sommigen 
misschien niet. We hebben nog steeds 
hulp uit de hemel nodig.

Daarom, mijn geliefde broeders 
en zusters, in de geest van de zonen 
van Mosiah, die zich aan veel vasten 
en gebed overgaven,14 en als deel van 
onze algemene aprilconferentie 2020, 
roep ik nogmaals op tot een wereld-
wijde vasten. Laten wij allemaal, voor 
zover uw gezondheid het toelaat, 
vasten, bidden en ons geloof opnieuw 
bundelen. Laten we in gebed smeken 
om verlichting van deze wereldwijde 
pandemie.

Nodig iedereen, ook hen die niet 
tot ons geloof behoren, uit om op 
Goede Vrijdag 10 april te vasten en 
te bidden dat de huidige pandemie 
onder controle komt, zorgverleners 
beschermd worden, de economie 
versterkt wordt en het leven weer 
normaliseert.

Hoe vasten we? Gewoonlijk slaan 
we twee maaltijden over of vasten we 
24 uur. Maar, met het hoogste offer 
dat de Heiland voor u heeft gebracht 
in gedachte, mag u zelf beslissen wat 
voor u een offer zou zijn. Laten we 
eensgezind voor genezing in de hele 
wereld pleiten.

Goede Vrijdag lijkt me de perfecte 
dag om door onze hemelse Vader en 
zijn Zoon gehoord te worden!

Lieve broeders en zusters, ik betuig 
u mijn innige liefde en ik getuig van 
het goddelijke werk waar wij ons 
mee bezighouden. Dit is De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen. Hij staat aan het hoofd 
ervan en leidt alles wat we doen. Ik 
weet dat Hij op de smeekbeden van 
zijn volk in zal gaan. Dat getuig ik in 
de heilige naam van Jezus Christus. 
Amen. ◼

NOTEN
 1. Zie Leer en Verbonden 14:7.
 2. Leer en Verbonden 115:4.
 3. Zie Russell M. Nelson, ‘De correcte naam van 

de kerk’, Liahona, november 2018, 87–89.
 4. Russell M. Nelson, ‘De correcte naam van 

de kerk’, 88.
 5. Russell M. Nelson, ‘De correcte naam van 

de kerk’, 89.
 6. Zie Efeze 2:20.
 7. Uit respect voor de heilige aard van 

het kerklogo en omwille van juridische 
bescherming mag het officiële logo van 
de kerk alleen met toestemming van 
het Eerste Presidium en het Quorum 
der Twaalf Apostelen worden gebruikt. 
Neem voor meer informatie contact op 
met het Intellectual Property Office van 
de kerk via cor-intellectualproperty@
ChurchofJesusChrist.org.

 8. Zie Exodus 34:28; 2 Samuel 12:16; Ezra 
10:6; Nehemia 1:4; Esther 4:16; Jesaja 58:3; 
Daniël 9:3; Joël 2:12.

 9. Jesaja 58:6; cursivering toegevoegd.
 10. 1 Korinthe 7:5.
 11. Mattheüs 17:21; cursivering toegevoegd.
 12. Russell M. Nelson, ‘Prophet Invites 

All to Fast and Pray for Relief from 
COVID- 19, 26 maart 2020, newsroom.
ChurchofJesusChrist.org.

 13. Alma 26:35.
 14. Zie Alma 17:3.Londen (Engeland)
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door mijn dierbare jeugdwerkleer-
krachten en aan de schoot van mijn 
lieve moeder verteld.

Daniël, die door zijn geloof in de 
Heer Jezus Christus en de tussenkomst 
van Gods dienende engelen leeuwen 
van zich afhield, zag onze tijd in een 
visioen. Toen hij een droom van de 
Babylonische koning Nebukadnezar 
uitlegde, profeteerde Daniël dat de 
kerk van de Heer in de laatste dagen 
als een steen zonder mensenhanden 
uit de berg zou worden afgehouwen.3 
‘Zonder mensenhanden’ betekent 
door goddelijke interventie. De kerk 
zou groeien totdat ze de hele aarde 
zou vullen, en ‘voor eeuwig niet te 
gronde […] gaan […] maar […] voor 
eeuwig standhouden.’4

Daniëls woorden worden overdui-
delijk bewaarheid nu leden van de 

kerk over de hele wereld naar deze 
conferentie kijken en luisteren.

De toegewijde apostel Petrus sprak 
van ‘de tijden waarin alle dingen wor-
den hersteld, waarover […] door de 
eeuwen heen’ gesproken is.5 De apos-
tel Paulus schreef dat God in de vol-
heid der tijden ‘alles weer in Christus 
bijeen [zou] brengen’,6 waarbij ‘Jezus 
Christus Zelf de hoeksteen is’.7 Ik was 
bij de inwijding van de Rometempel 
sterk van de vervulling van die pro-
fetieën doordrongen. Alle profeten 
en apostelen gaven daar getuigenis 
van Jezus Christus, de Verlosser van 
de wereld, net als Petrus en Paulus. 
De kerk is een levend bewijs van die 
herstelling, broeders en zusters, en 
onze leden zijn getuige van de vervul-
ling van die goddelijke profetieën 
vanouds.

Jozef die in Egypte was, profeteerde 
over de laatste dagen: ‘Een ziener zal 
de Heer, mijn God, doen opstaan, die 
een uitgelezen ziener voor de vrucht 
van mijn lendenen zal zijn.’8 ‘Want hij 
zal […] het werk [van de Heer] doen.’9 
Joseph Smith, de profeet van de her-
stelling, was die ziener.

Johannes de openbaarder pro-
feteerde van een engel van de 
Almachtige die belangrijke elementen 
van de herstelling bijeenbracht: ‘En ik 

Geliefde broeders en zusters, het is 
mij een eer om op deze historische 
algemene conferentie te spreken. We 
gedenken het eerste visioen van Joseph 
Smith, waarbij God de Vader en zijn 
Zoon, Jezus Christus, in een waarlijk 
heilig bos verschenen. Dat was een 
schitterend begin van de herstelling van 
het evangelie en alles wat zich daarbij 
ontvouwde; van het Boek van Mormon 
tot het herstel van priesterschapsgezag 
en - sleutels, de organisatie van de ware 
kerk van de Heer, en van de roeping 
van profeten en apostelen die het werk 
in deze laatste dagen leiden.

Wanneer Gods profeten vanouds 
door de Geest geleid werden, pro-
feteerden zij, volgens het goddelijk 
plan, van de herstelling en de gebeur-
tenissen in onze tijd, de laatste bede-
ling en de volheid der tijden. Van het 
werk dat de ziel van vroege zieners ‘in 
vuur en vlam zette’.1 Door de eeuwen 
heen voorspelden zij de toekomst van 
Gods koninkrijk op aarde, hetgeen 
Jesaja ‘wonderlijk en wonderbaar’ 
noemde.2 Zij hadden er dromen en 
visioenen over, en profeteerden ervan.

Er zijn veel profetieën vervuld 
door de herstelling van het volledige 
evangelie van Jezus Christus, waaron-
der De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen. Ik noem 
vandaag slechts enkele profetieën die 
ik zelf heel bijzonder vind. Ze zijn me 

De vervulling van profetie
Er zijn veel profetieën vervuld door de herstelling 
van het volledige evangelie van Jezus Christus.

Ouderling Ronald A. Rasband
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Zondagmorgenbijeenkomst | 5 april 2020

North Salt Lake (Utah, VS)
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zag een andere engel, die hoog aan 
de hemel vloog. En hij had het eeu-
wige Evangelie, om dat te verkondi-
gen aan hen die op de aarde wonen, 
en aan elke natie, stam, taal en volk.’10 
Moroni was die engel. Zoals in het 
Boek van Mormon staat, zag hij onze 
tijd. Hij verscheen herhaaldelijk aan 
Joseph Smith en bereidde hem voor 
op zijn bediening, waaronder de 
vertaling van het Boek van Mormon, 
eveneens een testament aangaande 
Jezus Christus.

Ook andere profeten hebben over 
onze tijd gesproken. Maleachi had het 
erover dat Elia ‘het hart van de vaders 
tot de kinderen terug [zou] brengen 
en het hart van de kinderen tot hun 
vaders’.11 Elia is gekomen, en als 
gevolg daarvan zijn er nu 168 tem-
pels verspreid over de aarde. In elke 
tempel sluiten getrouwe leden heilige 
verbonden en ontvangen ze heerlijke 
verordeningen voor zichzelf en hun 
overleden voorouders. Dit heilige 
werk dat Maleachi beschreef, ‘staat 
centraal in het plan van de Schepper 
voor de eeuwige bestemming van zijn 
kinderen.’12

Wij leven in die tijd waarvan 
geprofeteerd is. Wij als volk hebben 
de opdracht om de wederkomst van 
Jezus Christus in te luiden. Wij moeten 
Gods kinderen vergaderen die willen 
luisteren en de waarheden, verbon-
den en beloften van het eeuwige 
evangelie willen omarmen. President 
Nelson noemt het ‘de grootste uitda-
ging, het grootste doel en het grootste 

werk op aarde in deze tijd’.13 Van dat 
wonder getuig ik.

In februari van dit jaar heb ik in 
opdracht van president Russell M. 
Nelson de Durbantempel (Zuid- 
Afrika) ingewijd. Die dag zal ik nooit 
vergeten. Ik kwam samen met men-
sen die tot het evangelie zijn geko-
men zoals Jeremia dat lang geleden 
voorzegd heeft: ‘één uit een stad en 
twee uit een geslacht’.14 De leer van 
Jezus Christus verenigt ons allen – 
over de hele wereld – als zoons en 
dochters van God, als broeders en 
zusters in het evangelie. Hoe we er 
ook uitzien of ons kleden, we zijn één 
volk, met een Vader in de hemel die 
vanaf het begin van plan was en nog 
is om zijn gezin te verenigen door 
het sluiten en naleven van heilige 
tempelverbonden.

Tot een klein groepje priester-
schapsdragers in een schooltje in 
Kirtland (Ohio) profeteerde de profeet 
Joseph in 1834: ‘We zien hier van-
avond maar een handjevol priester-
schapsdragers, maar deze kerk zal 
Noord-  en Zuid- Amerika vullen –  
ze zal de wereld vullen.’15

Ik heb de laatste jaren de wereld 
rondgereisd om onder leden van 
de kerk te zijn. Mijn broeders in het 
Quorum der Twaalf hadden soortge-
lijke taken. Maar wie kan president 
Nelson bijhouden, die de eerste twee 
jaar als president van de kerk heili-
gen in ‘32 landen en gebieden in de 
Verenigde Staten’16 heeft bezocht om 
van de levende Christus te getuigen!

Ik weet nog dat ik als jonge man 
mijn zendingsoproep kreeg. Ik wilde 
net als mijn vader, broer en zwager 
naar Duitsland toe. Ik wachtte niet tot 
de anderen thuis waren, maar rende 
naar de brievenbus en opende de 
brief. Ik las dat ik naar het zendings-
gebied Oostelijke Staten geroepen 
was, waarvan het zendingskantoor 
in New York City is. Ik was teleur-
gesteld, dus ik ging naar binnen en 
zocht troost in mijn Schriften. In de 
Leer en Verbonden las ik toen: ‘Zie, 
ja, zie, Ik heb veel volk in deze plaats 
en in de omstreken; en er zal een 
doeltreffende deur worden geopend 
in de omstreken in dit oostelijke 
land.’17 Die profetie, die de profeet 
Joseph Smith in 1833 had ontvan-
gen, was een openbaring voor mij. 
Ik wist toen dat ik precies naar dat 
zendingsgebied was geroepen waar 
de Heer mij wilde hebben. Ik leerde 
anderen over de herstelling en het 
opzienbarende begin ervan met de 
woorden van onze Vader in de hemel 
tot Joseph Smith: ‘Dit is mijn geliefde 
Zoon. Hoor Hem!’18

De profetie van Jesaja meer dan 
700 jaar voor de geboorte van Jezus 
Christus is van grote betekenis voor 
de hele kerk: ‘Het zal in het laatste 
der dagen geschieden dat de berg 
van het huis van de Heere vast zal 
staan als de hoogste van de bergen, 
[…] en dat alle [volken] ernaartoe zul-
len stromen.’19

In gedachte zie ik vandaag miljoe-
nen leden en vrienden elektronisch 
met deze conferentie verbonden 
door middel van televisie, internet of 
op andere manieren. Het is alsof we 
samen op ‘de hoogste van de ber-
gen’ staan.20 Brigham Young sprak de 
profetische woorden: ‘Hier is het.’21 De 
heiligen, waaronder ook mijn pionier-
voorouders, werkten hard om Zion in 
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de Rocky Mountains te vestigen ‘vol-
gens de wil en het verlangen van Hem 
die de natiën van de aarde dicteert.’22

Ik sta vandaag op het heilige stukje 
grond dat miljoenen bezoekers heeft 
aangetrokken. In 2002 was Salt Lake 
City het toneel van de Olympische 
Winterspelen. Het Tabernacle Choir 
zong bij de openingsceremonie, en 
de kerk gaf concerten en presentaties 
voor gasten en deelnemers uit vele 
landen. De tempel op de achtergrond 
van de wereldwijde nieuwsuitzen-
dingen elke avond is nog steeds een 
mooie herinnering.

Door de jaren heen zijn presiden-
ten van de Verenigde Staten, konin-
gen, rechters, premiers, ambassadeurs 
en functionarissen uit vele landen 
naar Salt Lake City gekomen om met 

onze leiders te spreken. Zo heeft pre-
sident Nelson leiders van de National 
Association for the Advancement of 
Colored People ontvangen. Dat is een 
organisatie die zich inzet voor gelijke 
rechten zonder rassendiscriminatie. 
Ik weet nog dat ik naast die leiders 
stond, toen president Nelson samen 
met hen een oproep voor ‘meer 
beleefdheid en rassenharmonie in de 
wereld’ deed.23

Veel anderen zijn naar Temple 
Square gekomen om met kerkleiders 
te beraadslagen. Dit afgelopen jaar 
heeft bijvoorbeeld de United Nations 
68th Civil Society Conference hier 
plaatsgevonden, een mondiale bij-
eenkomst, voor het eerst buiten New 
York City. We hebben gesproken met 
het Committee for Religious Affairs 

uit Vietnam, en met 
ambassadeurs uit 
Cuba, de Filipijnen, 
Argentinië, Roeme-
nië, Soedan, Qatar 
en Saoedi- Arabië. 
Ook hebben we de 
secretaris- generaal 
van de Muslim World 
League verwelkomd.

Wat ik beschrijf 
is de vervulling van 
Jesaja’s profetie dat in 
de laatste dagen vol-
ken naar ‘de berg van 
het huis van de Heere 
[…] zullen stromen’.24 
De prachtige Salt 
Laketempel staat te 
midden van die majes-
teit en heerlijkheid.

Niet het land-
schap heeft al die 
mensen aangetrok-
ken, hoewel de 
omgeving schitterend 
is. Nee, de essentie 

van zuivere godsdienst die zichtbaar 
is in de geest, groei, goedheid en 
vrijgevigheid van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen en haar leden heeft daar voor 
gezorgd; onze liefde naar Gods voor-
beeld; en onze toewijding aan een 
hoger doel, hetgeen Joseph Smith 
‘Christus’ werk’ noemde.25

Wij weten niet wanneer de Heiland 
terugkeert, maar dit weten we wel: 
we moeten in ons hart en verstand 
voorbereid zijn, waardig om Hem te 
ontvangen, en vereerd dat we deel uit-
maken van de profetieën van weleer.

Ik weet dat president Russell M. 
Nelson de profeet van de Heer op 
aarde is, en naast hem staan door God 
geroepen apostelen, ondersteund als 
profeten, zieners en openbaarders. 
En, mijn geliefde broeders en zusters, 
de herstelling gaat voort.

Ik eindig met de profetie van 
Joseph Smith en getuig dat zijn woor-
den waar zijn: ‘Geen onheilige hand 
kan de vooruitgang van het werk stui-
ten; al woeden vervolgingen, spannen 
benden samen, verzamelen er zich 
legers en viert laster hoogtij, toch zal 
Gods waarheid moedig, nobel en 
onafhankelijk voorwaarts gaan, totdat 
zij in elk werelddeel is doorgedron-
gen, elke streek heeft bezocht, elk 
land heeft overspoeld en in elk oor 
heeft geklonken, totdat Gods oogmer-
ken zijn bereikt en de grote Jehova 
zegt dat het werk is volbracht.’26 Ik 
getuig dat deze profetieën van Joseph 
Smith momenteel in vervulling gaan.

Als u de geïnspireerde raad van 
onze geliefde profeet, president 
Russell M. Nelson, zijn raadgevers, 
de apostelen en andere kerkleiders 
volgt, en gehoor geeft aan de raad 
van vroegere profeten die onze tijd 
zagen, beloof ik u dat u diep in 
uw hart en ziel van de geest en het Provo (Utah, VS)
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in ons gezin te logeren te hebben toen 
hij voor een opdracht in onze stad was.

’s Avonds smulden wij en de fami-
lie Perry in onze woonkamer van de 
heerlijke appeltaart van mijn moe-
der, terwijl ouderling Perry vertelde 
over heiligen over de hele wereld. Ik 
genoot met volle teugen.

Het was al laat toen mijn moeder 
me naar de keuken riep en een een-
voudige vraag stelde: ‘Bonnie, heb je 
de kippen gevoerd?’

De moed zonk me in de schoenen. 
Ik was het helemaal vergeten. Omdat 
ik niet weg wilde gaan van een apos-
tel van de Heer, stelde ik voor dat de 
kippen wel tot de volgende ochtend 
konden vasten.

Maar mijn moeder antwoordde 
gedecideerd: ‘Nee.’ Op dat moment 
kwam ouderling Perry de keuken bin-
nen, en vroeg met zijn welluidende, 
enthousiaste stem: ‘Hoor ik nu dat 
iemand de kippen moet gaan voeren? 
Mogen mijn zoon en ik met je mee?’

O, wat keek ik er nu naar uit om 
de kippen te voeren! Ik ging snel onze 
grote, gele mijnwerkerslamp halen. 
Opgewonden ging ik ze voor. Ik hup-
pelde langs het uitgesleten tuinpad 
naar het kippenhok. De lamp ben-
gelde aan mijn hand terwijl we door 
het maïsveldje en het tarweveld liepen.

Bonnie H. Cordon
Algemeen jongevrouwenpresidente

Broeders en zusters, ons hart is geze-
gend en vernieuwd door de Geest die 
we tijdens deze conferentie hebben 
gevoeld.

Tweehonderd jaar geleden daalde 
er een lichtkolom neer op een jon-
geman in een bos. In dat licht zag 
Joseph Smith God de Vader en zijn 
Zoon, Jezus Christus. Hun licht ver-
dreef de geestelijke duisternis die over 
de aarde had geheerst en wees Joseph 
Smith – en ieder van ons – de weg die 
hij moest gaan. Het licht dat die dag 
werd geopenbaard, maakt het ons 
mogelijk om alle zegeningen door de 
verzoening van onze Heiland, Jezus 
Christus, te ontvangen.

Dankzij de herstelling van zijn evan-
gelie kunnen we met het licht van onze 
Heiland worden vervuld. Maar dat licht 
is niet alleen voor u en mij bestemd. 
Jezus Christus vraagt van ons: ‘Laat dan 
uw licht voor dit volk zo schijnen dat 
zij uw goede werken kunnen zien en 
uw Vader die in de hemel is, verheerlij-
ken.’1 Ik hou van die woorden: zodat zij 
kunnen zien. De Heer nodigt ons met 
aandrang uit om anderen bewuster op 
het pad te wijzen, zodat ze dichter tot 
Christus komen.

Toen ik 10 jaar was, hadden wij het 
voorrecht om ouderling L. Tom Perry 
van het Quorum der Twaalf Apostelen 

Zodat zij kunnen zien
Zoek en bid om gelegenheden, zodat u uw licht 
zo laat schijnen dat anderen de weg naar Jezus 
Christus kunnen zien.

werk van de herstelling vervuld 
zult zijn. Ik beloof u dat u de hand 
van God in uw leven zult zien, zijn 
ingevingen zult horen en zijn liefde 
zult voelen. In de naam van Jezus 
Christus, dankbaar voor de herstel-
ling van zijn evangelie en zijn kerk 
als teken van zijn weergaloze liefde. 
Amen. ◼
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Toen we bij het smalle irrigatie-
kanaaltje kwamen, sprong ik er instinc-
tief over, zoals ik al ontelbare keren 
had gedaan. Het kwam niet in me op 
dat ouderling Perry moeite had om mij 
bij te houden op dat donkere, onbe-
kende pad. Door mijn gezwaai met de 
lamp kon hij het kanaaltje niet zien. 
Hij had niet voldoende licht, stapte 
recht in het water en kreunde luid. In 
paniek draaide ik me om. Ik zag mijn 
nieuwe vriend zijn kletsnatte voet uit 
het kanaaltje halen en het water uit 
zijn zware, leren schoen schudden.

Met een doorweekte, klotsende 
schoen hielp ouderling Perry mij de 
kippen voeren. Toen we klaar waren, 
zei hij vriendelijk: ‘Bonnie, ik moet 
het pad kunnen zien. Het licht moet 
voor mijn voeten schijnen.’

Ik liet mijn licht wel schijnen, 
maar dat had ouderling Perry niet 
geholpen. Zodra ik besefte dat hij 
licht nodig had om het pad veilig te 
volgen, mikte ik met mijn lantaarn op 
de grond, vlak voor zijn voeten. Zo 

konden we vol vertrouwen terug naar 
huis gaan.

Geliefde broeders en zusters, ik heb 
jarenlang nagedacht over het beginsel 
dat ouderling Perry mij toen leerde. 
De uitnodiging van de Heer om ons 
licht te laten schijnen, betekent niet 
dat we zomaar wat met een lichtstraal 
zwaaien en lukraak meer licht in de 
wereld brengen. We moeten ons licht 
bewust richten zodat anderen de weg 
naar Christus kunnen zien. Zo verga-
deren we Israël aan deze kant van 
de sluier – door anderen de volgende 
stap te tonen naar het sluiten en nako-
men van heilige verbonden met God.2

De Heiland heeft getuigd: ‘Zie, Ik 
ben het licht; Ik heb u een voorbeeld 
gegeven.’3 Laten we naar een van zijn 
voorbeelden kijken.

De vrouw bij de bron was een 
Samaritaanse die niet wist wie Jezus 
Christus was, en die door velen in haar 
gemeenschap was verstoten. Jezus zag 
haar en begon een gesprek. Hij sprak 
met haar over water. Daarna leidde Hij 

haar naar meer licht toen Hij Zichzelf 
het ‘levend water’ noemde.4

Christus had medeleven, Hij kende 
haar en haar behoeften. Hij speelde 
in op haar omstandigheden en begon 
met haar een gesprek over iets alle-
daags wat ze kende. Als het daarbij was 
gebleven, zou het een leuk gesprek 
zijn geweest. Maar het zou er niet toe 
hebben geleid dat ze naar de stad ging 
om te verkondigen: ‘Kom, zie […]; zou 
Hij niet de Christus zijn?’5 Tijdens het 
gesprek kwam ze er geleidelijk achter 
dat Hij Jezus Christus was, en ondanks 
haar verleden werd ze een bron 
van licht, die de weg voor anderen 
verlichtte.6

Ik wil u vertellen over twee men-
sen die het voorbeeld van de Heiland 
volgden en hun licht lieten schijnen. 
Onlangs zat mijn vriend Kevin tijdens 
een dinertje naast een succesvolle 
zakenman. Hij vroeg zich af waar ze 
twee uur lang over zouden kunnen 
praten. Kevin kreeg een ingeving en 
vroeg: ‘Vertel eens iets over uw fami-
lie. Waar komen ze vandaan?’

De zakenman wist niet veel over 
zijn voorouders, dus pakte Kevin 
zijn telefoon en zei: ‘Ik heb een app 
waarmee mensen hun familieleden 
kunnen vinden. Laten we eens kijken 
wat we kunnen vinden.’

Na een lang gesprek vroeg Kevins 
nieuwe vriend: ‘Waarom is familie zo 
belangrijk in uw kerk?’

Kevin gaf een eenvoudig ant-
woord: ‘Wij geloven in een leven na 
de dood. Als we onze voorouders 
opzoeken en hun naam meenemen 
naar onze heilige tempel, kunnen we 
huwelijksverordeningen verrichten 
waardoor onze familie zelfs na de 
dood samen kan zijn.’7

Kevin ging uit van iets dat hij en 
zijn nieuwe vriend gemeen hadden. 
Daarna zocht hij een manier om van 

Brigham City (Utah, VS)
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het licht en de liefde van de Heiland 
te getuigen.

Het tweede verhaal gaat over Ella, 
een studente die basketbal speelde. Zij 
gaf het goede voorbeeld toen ze aan de 
universiteit haar zendingsoproep kreeg. 
Ze besloot haar envelop in het bijzijn 
van haar team te openen. Zij wisten erg 
weinig van de Kerk van Jezus Christus, 
en begrepen niet waarom Ella op zen-
ding wilde gaan. Ze bad herhaaldelijk 
om te weten hoe ze haar teamleden 
de Geest kon laten voelen door uit te 
leggen wat haar zendingsoproep bete-
kende. Het antwoord?

‘Ik maakte een powerpointpresenta-
tie’, zei Ella. ‘Zo cool ben ik nu een-
maal.’ Ze legde uit dat ze naar een van 
de meer dan vierhonderd zendings-
gebieden kon worden geroepen, en 
dat ze misschien een vreemde taal 
zou leren. Ze benadrukte dat er al 
duizenden zendelingen in het veld 
waren. Tot slot toonde Ella een plaat 
van de Heiland en gaf ze kort dit 
getuigenis: ‘Basketbal is een van de 
belangrijkste dingen in mijn leven. 
Ik ben naar de andere kant van het 
land verhuisd en heb mijn familie 

achtergelaten om voor deze trainer en 
dit team te spelen. Er zijn maar twee 
dingen belangrijker voor mij dan bas-
ketbal: mijn geloof en mijn familie.’8

Misschien denkt u nu: ‘Dat zijn 
felle halogeenlampen, maar ik ben 
een spaarlampje.’ Onthoud dan dat 
de Heiland heeft getuigd: ‘Ik ben het 
licht dat u omhoog zult houden.’9 Hij 
herinnert ons eraan dat Hij voor licht 
zal zorgen; wij hoeven anderen alleen 
maar naar Hem toe te leiden.

U en ik hebben op dit moment 
genoeg licht om te laten schijnen. We 
kunnen ons licht zo richten dat iemand 
de volgende stap naar Christus kan zet-
ten, en dan nog één, en nog één.

Vraag uzelf af wie behoefte heeft 
aan het licht dat u bezit, zodat ze het 
pad kunnen vinden dat ze niet kun-
nen zien.

Dierbare vrienden, waarom is het 
zo belangrijk dat wij ons licht laten 
schijnen? De Heer heeft gezegd: ‘Er 
zijn er nog velen op aarde […] die 
alleen van de waarheid worden afge-
houden omdat zij niet weten waar die 
te vinden is.’10 Wij kunnen ze helpen. 
Wij kunnen ons licht zo richten dat 

anderen kunnen zien. We kunnen ze 
uitnodigen.11 We kunnen zij aan zij 
meelopen met mensen die een stap 
dichter tot de Heiland naderen, ook al 
gaat dat aarzelend. We kunnen Israël 
vergaderen.

Ik getuig dat de Heer elke kleine 
inspanning zal grootmaken. De 
Heilige Geest zal ons laten weten wat 
we moeten zeggen en doen. Het zou 
kunnen dat we uit onze comfortzone 
moeten treden, maar we kunnen erop 
vertrouwen dat de Heer ons licht zal 
helpen stralen.

Wat ben ik dankbaar voor het licht 
van de Heiland, waarmee Hij deze 
kerk door middel van openbaring leidt.

Ik nodig iedereen uit het voorbeeld 
van Jezus Christus te volgen, en vol 
medeleven naar de mensen in onze 
omgeving te kijken. Zoek en bid om 
gelegenheden, zodat u uw licht zo 
laat schijnen dat anderen de weg 
naar Jezus Christus kunnen zien. Zijn 
belofte is groot: ‘Wie Mij volgt, zal 
beslist niet in de duisternis wande-
len, maar zal het licht van het leven 
hebben.’12 Ik getuig dat onze Heiland, 
Jezus Christus, de weg, de waarheid, 
het leven, het licht en de liefde van 
de wereld is. In de naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. 3 Nephi 12:16.
 2. Zie Russell M. Nelson, ‘Hoop van 

Israël’ (wereldwijde devotional voor 
jongeren, 3 juni 2018), HopeofIsrael.
ChurchofJesusChrist.org.

 3. 3 Nephi 18:16.
 4. Zie Johannes 4:9–30.
 5. Johannes 4:29.
 6. Zie Robert en Marie Lund, ‘Jezus’ respect 

voor vrouwen’, Liahona, maart 2015, 32–37.
 7. Privécorrespondentie.
 8. Privécorrespondentie.
 9. 3 Nephi 18:24.
 10. Leer en Verbonden 123:12.
 11. Zie Dieter F. Uchtdorf, ‘Zendingswerk: 

verkondigen wat u in uw hart voelt’, 
Liahona, mei 2019, 15–18.

 12. Johannes 8:12.
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gehoopt op hernieuwd bewijs voor de 
hele wereld dat bevestigde dat Jezus 
echt de Christus is, de letterlijke Zoon 
van God, de Alfa en de Omega, en de 
enige Heiland die deze wereld ooit 
zal kennen. We zouden vurig gehoopt 
hebben dat er ander Schriftuurlijk 
bewijs tevoorschijn kwam, een soort 
extra testament van Jezus Christus. 
Dat zou onze kennis van zijn won-
derbaarlijke geboorte, wonderbare 
bediening, zoenoffer en heerlijke 
opstanding verruimen. Een dergelijk 
document zou als ‘gerechtigheid […] 
uit de hemel […] en waarheid […] uit 
de aarde’ voortgezonden zijn.4

Gezien de christelijke wereld in 
die tijd, zouden we op iemand heb-
ben gehoopt die door God met waar 
priesterschapsgezag gemachtigd was; 
iemand die ons kon dopen, de gave 
van de Heilige Geest verlenen en alle 
noodzakelijke evangelieverordenin-
gen voor de verhoging bedienen. In 
1820 zouden we hebben gehoopt 
op de vervulling van de prachtige 
beloften van Jesaja, Micha en andere 
profeten van weleer aangaande de 
wederoprichting van het magis-
trale huis van de Heer.5 We zouden 
reikhalzend hebben uitgekeken naar 
de heerlijkheid van nieuwe heilige 
tempels, met de Geest, de verorde-
ningen, de macht en het gezag om 
eeuwige waarheden over te bren-
gen, persoonlijke wonden te helen 
en gezinsbanden tot in de eeuwig-
heid te bestendigen. Ik zou stad en 
land hebben afgezocht naar iemand 
die bevoegd was om in een derge-
lijk gebouw het huwelijk met mijn 
geliefde Patricia voor tijd en alle eeu-
wigheid verzegeld te verklaren, zodat 
we nooit de onrustbarende vloek, 
‘Tot de dood u scheidt’, te horen 
krijgen of ondervinden. Ik weet dat 
er veel woningen in het huis van 

zorgzame Vader in de hemel heb-
ben beschouwd, niet als een strenge 
rechter die zware straffen uitdeelde, 
of als een afwezige landheer die zich 
ooit met aardse zaken inliet, maar nu 
elders in het universum bezig was.

Ja, onze hoop in 1820 zou erop 
gericht zijn geweest om een God te 
vinden die nu net zo openlijk spreekt 
en leiding geeft als Hij vroeger deed. 
Een echte Vader, in de liefdevolste 
zin van dat woord. Hij zou zeker geen 
kille, arbitraire autocraat zijn geweest 
die enkele uitverkorenen voor het 
heil voorbestemde en de rest van 
het mensdom naar de verdoemenis 
verwees. Nee, Hij zou iemand zijn die 
alles volgens zijn goddelijke verkla-
ring ‘voor het welzijn van de wereld 
[doet]; want Hij heeft de wereld lief’,2 
met alle bewoners ervan. Die liefde 
zou de ultieme reden zijn om Jezus 
Christus, zijn eniggeboren Zoon, naar 
de aarde te zenden.3

Over Jezus gesproken: hadden 
we begin 1800 geleefd, dan zouden 
we met lede ogen hebben aangezien 
dat er binnen het christendom steeds 
meer vraagtekens bij het leven en de 
opstanding van de Heiland werden 
geplaatst. We zouden dan ook hebben 

Ouderling Jeffrey R. Holland
van het Quorum der Twaalf Apostelen

President Russell M. Nelson vroeg ons 
afgelopen oktober om vooruit te blik-
ken naar deze aprilconferentie 2020 
door ieder op onze eigen wijze terug 
te blikken op Gods majestueuze hand 
in de herstelling van het evangelie van 
Jezus Christus. Mijn vrouw en ik heb-
ben die profetische oproep serieus 
genomen. We stelden ons voor dat 
we aan het begin van de negentiende 
eeuw leefden en de geloofsovertuigin-
gen van die tijd onder de loep namen. 
We vroegen ons in die denkbeeldige 
situatie af: Wat ontbreekt hier? Wat 
zouden we graag hebben? Waarmee 
hopen we dat God onze geestelijke 
honger zal stillen?

We beseften onder meer dat we 
twee eeuwen geleden echt zouden 
hebben gehoopt op de herstelling van 
een getrouwer, heiliger godsidee dan 
de meesten in die tijd hadden. God 
leek vaak verborgen achter eeuwen-
lange dwalingen en misvattingen. We 
zouden naar de woorden van William 
Ellery Channing, een vooraanstaand 
geestelijk denker in die tijd, gezocht 
hebben naar het ‘ouderlijk karakter 
van God’, volgens Channing ‘de eerste 
grote leer van het christendom’.1 
Een dergelijke leer zou God als een 

Volmaakt stralende hoop
De herstelling heeft de fundamentele waarheid 
herbevestigd dat God in deze wereld werkzaam is. 
Daarom kunnen we hoop hebben, moeten we hoop 
hebben, zelfs als de problemen onoverkomelijk lijken.
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onze Vader zijn,6 maar als er ooit een 
plaatsje voor mij bereid mocht zijn, 
zou ik het hooguit als een gammel 
hutje beschouwen als Pat en onze 
kinderen er niet bij konden zijn. En 
voor onze al dan niet verre voorou-
ders, waarvan sommigen de naam 
van Jezus Christus niet eens hebben 
gehoord, zouden we gehoopt heb-
ben dat het hoogst rechtvaardige en 
barmhartige Bijbelse beginsel werd 
hersteld: dat levenden verordenin-
gen ten behoeve van hun overleden 
verwanten kunnen verrichten.7 Geen 
andere praktijk zou naar mijn idee zo 
schitterend blijk geven van Gods lief-
derijke zorg voor al zijn aardse kinde-
ren, wanneer ze ook hebben geleefd 
en waar ze ook zijn gestorven.

We kunnen onze ‘hoop- lijst’ uit 
1820 steeds langer maken, maar wel-
licht is de belangrijkste boodschap 
van de herstelling dat al die hoop niet 
ijdel zou zijn geweest. Al die verlan-
gens zijn vanaf het heilige bos tot op 
de dag van vandaag steeds meer in 

vervulling gegaan. Ze zijn, volgens 
de leringen van de apostel Paulus en 
anderen, ware ankers voor de ziel 
geworden, zeker en onwrikbaar.8 De 
uitkomst van al die hoop is inmiddels 
geschiedenis geworden.

Tot zover onze terugblik op 
tweehonderd jaar van Gods goedheid 
jegens de wereld. Maar hoe zit het 
met onze blik naar de toekomst? We 
blijven hoop koesteren die nog niet 
is vervuld. Op dit moment strijden we 
met man en macht tegen COVID- 19, 
een serieuze waar-
schuwing dat een 
virus9 dat duizend 
keer kleiner is dan 
een zandkorrel10 
hele bevolkings-
groepen en wereld-
wijde economieën 
plat kan leggen. We 
bidden voor hen die 
dierbaren hebben 
verloren in deze hui-
dige plaag, alsook 

voor wie momenteel geïnfecteerd zijn 
of risico lopen. We bidden zeker voor 
wie zo’n geweldige gezondheidszorg 
verlenen. We zullen dit virus metter-
tijd zeker overwinnen. Laten we ons 
dan net zo inzetten om de wereld 
van het virus van honger te verlos-
sen, en buurten en landen van het 
virus van armoede. Laten we hopen 
op scholen waar les wordt gegeven 
– waar geen angst voor dodelijke 
schoten heerst – en op de gave van 
persoonlijke waardigheid van ieder 
kind van God, zonder enig vooroor-
deel op grond van ras, afkomst of 
religie. Onze niet- aflatende hoop op 
meer aandacht voor de twee grootste 
geboden ligt aan dit alles ten grond-
slag: God liefhebben door zijn raad 
op te volgen en onze medemensen 
liefhebben door vriendelijkheid en 
medeleven, geduld en vergevens-
gezindheid aan de dag te leggen.11 
Die twee hemelse geboden zijn, en 
blijven voor eeuwig, de enige echte 
hoop om onze kinderen een betere 
wereld te geven dan ze nu kennen.12

Naast deze verlangens voor de 
wereld, hebben velen van u zelf diep 
gekoesterde hoop: hoop op een 
beter huwelijk, of een huwelijk op 
zich, hoop op het breken met een 
verslaving, hoop op de terugkeer van 
een afgedwaald kind, hoop op het 

Taboão de Serra (São Paulo, Brazilië)
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verdwijnen van allerlei lichamelijke 
en emotionele pijn. De herstelling 
heeft de fundamentele waarheid 
herbevestigd dat God in deze wereld 
werkzaam is. Daarom kunnen we 
hoop hebben, moeten we hoop heb-
ben, zelfs als de problemen onover-
komelijk lijken. Dat bedoelde de 
Schrifttekst te zeggen waarin staat dat 
Abraham tegen alles in hoop bleef 
houden.13 Hij was in staat om tegen 
beter weten in te geloven dat Sara van 
hem zwanger kon worden toen dat 
volslagen onmogelijk leek. Mijn vraag 
is nu: ‘Als veel van onze hoop uit 1820 
al in vervulling begon te gaan met 
een flits van goddelijk licht aan een 
knielende jongen in een stukje bos 
ergens in de staat New York, mogen 
wij dan niet hopen dat rechtschapen 
en doorvoelde verlangens nog steeds 
op wonderbaarlijke wijze in vervulling 
kunnen gaan door de God van alle 
hoop?’ We moeten allemaal geloven 
dat rechtvaardige verlangens ooit op 
een of andere manier werkelijkheid 
kunnen worden.

Broeders en zusters, we weten 
van sommige godsdienstige manke-
menten in het begin van de negen-
tiende eeuw. We weten bovendien 
dat door de huidige tekortkomingen 
op godsdienstig vlak de verwach-
tingen en hoop bij sommigen nog 
niet vervuld zijn. We weten dat door 
die ontevredenheid sommigen de 
traditionele kerken de rug toekeren. 
We weten ook, zoals een gefrus-
treerd schrijver het verwoordde, dat 
‘veel godsdienstige leiders [vandaag 
de dag] geen idee lijken te hebben’ 
hoe ze deze teloorgang te lijf moeten 
gaan. Ze komen als reactie met ‘een 
verdunde versie van therapeutisch 
deïsme, goedkoop symbolisch acti-
visme, zorgvuldig verpakte ketterij 
[of soms gewoonweg] inspiratieloze 

nonsens’14 – en dat in een tijd waarin 
de wereld zoveel meer nodig heeft, 
waarin de opkomende generatie 
zoveel meer verdient, en Jezus 
in zijn tijd zoveel meer te bieden 
had. Wij kunnen als hedendaagse 
discipelen van Christus uitstijgen 
boven de Israëlieten van weleer, die 
jammerden: ‘Onze beenderen zijn 
verdord en onze hoop is vergaan.’15 
Echt, als wij onze hoop laten varen, 
gaat onze laatste strohalm verloren. 
Dante schreef in zijn Divina Comme-
dia boven de poort van de hel deze 
waarschuwing aan alle reizigers: 
‘Alle hoop vervliegt voor wie hier 
binnentreedt.’16 Als er geen hoop 
meer is, rest ons niets dan het helse 
vuur rondom.

Als we dus met onze rug tegen 
de muur staan en volgens de lofzang 
‘vrienden heengaan in het storm-
getij’,17 dan is deze kostbare gave 
van hoop onmisbaar, onlosmakelijk 
gekoppeld aan ons geloof in God en 
onze naastenliefde voor anderen.

In dit herdenkingsjaar kijken we 
terug op wat we in de afgelopen 
tweehonderd jaar allemaal ontvan-
gen hebben en verheugen we ons in 
het besef dat zoveel hoop in vervul-
ling is gegaan. Maar ik herhaal hier 
het gevoel van een lieftallige jonge 
teruggekeerde zendelinge, die enkele 
maanden geleden in Johannesburg 
tegen ons zei: ‘[We] zijn niet helemaal 
tot hier gekomen om niet verder dan 
hier te komen.’18

Ik parafraseer nu een van de meest 
inspirerende afscheidsredes die ooit in 
de Schriften zijn opgetekend, en zeg 
met de profeet Nephi en die jonge 
zuster:

‘Mijn geliefde broeders [en zusters], 
wanneer u [die eerste vruchten van 
de herstelling hebt ontvangen], wil ik 
vragen of daarmee alles is gedaan? 
Zie, ik zeg u: Neen. […]

‘U [moet] standvastig in Christus 
voorwaarts streven, met volmaakt 
stralende hoop, en liefde voor God 
en voor alle mensen. […] Indien u 
[dat doet,] zegt de Vader: U zult het 
eeuwige leven hebben.’19

Ik ben dankbaar, broeders en 
zusters, voor alles wat we hebben 
ontvangen in deze laatste en groot-
ste van alle bedelingen: de bedeling 
van het herstelde evangelie van Jezus 
Christus. De gaven en zegeningen die 
uit dat evangelie voortvloeien, beteke-
nen alles voor mij, echt alles. In mijn 
poging om mijn Vader in de hemel 
daarvoor te danken, heb ik dan ook 
‘beloftes die staan, en nog een lange 
weg te gaan, en nog een lange weg 
te gaan’.20 Mogen wij met liefde in 
ons hart voorwaarts gaan, wandelend 
in de ‘stralende hoop’21 die ons pad 
van heilige verwachting nu al twee-
honderd jaar verlicht. Ik getuig dat 
de toekomst net zo vol wonderen en 
overvloedige zegeningen gaat zijn als 
het verleden is geweest. We hebben 
alle reden om te hopen op nog gro-
tere zegeningen dan we al ontvangen 
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een kleine afwijking van de woorden 
zoals die in de Bijbel staan:

‘Zie, Ik zal u het priesterschap 
openbaren, door de hand van de 
profeet Elia, voordat de grote en 
geduchte dag van de Heer komt. […]

‘En hij zal in het hart van de kinde-
ren de aan de vaders gedane beloften 
planten, en het hart van de kinderen 
zal zich tot hun vaders wenden. Als 
dat niet zo was, zou de gehele aarde 
bij zijn komst volkomen worden 
verwoest.’4

Moroni’s onderricht aan Joseph 
Smith gaf de aanzet tot tempelwerk 
en familiegeschiedenis in de laatste 
dagen en was van essentieel belang 
voor de herstelling van ‘alle dingen 
[…], waarover God gesproken heeft 
bij monde van al Zijn heilige profeten 
door de eeuwen heen’.5

Ik bid om de hulp van de Heilige 
Geest terwijl we ons verdiepen in de 

Ouderling David A. Bednar
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Tweehonderd jaar geleden zag de 
jonge Joseph Smith in het heilige 
bos God, de eeuwige Vader, en zijn 
Zoon, Jezus Christus, en sprak met 
Hen. Joseph leerde van Hen over de 
ware aard van de Godheid en over 
voortgaande openbaring. Dit hemelse 
visioen luidde ‘de bedeling van de 
volheid van de tijden’ in.1

Ongeveer drie jaar later, in antwoord 
op vurig gebed, vulde Josephs kamer 
zich op de avond van 21 september 
1823 met licht, totdat deze ‘lichter was 
dan op het middaguur’.2 Er verscheen 
een persoon naast zijn bed, die de 
jongen bij zijn naam noemde en zei ‘dat 
hij een boodschapper was, uit Gods 
tegenwoordigheid […] gezonden, en 
dat zijn naam Moroni was’.3 Hij vertelde 
Joseph over het tevoorschijn komen 
van het Boek van Mormon.

Moroni citeerde vervolgens uit 
Maleachi in het Oude Testament, met 

‘Laat dit huis worden 
gebouwd voor mijn 
naam’
(Leer en Verbonden 124:40)

De verbonden die we aangaan en de verordeningen 
die we verrichten in de tempel zijn van essentieel 
belang voor de heiliging van ons hart en de 
uiteindelijke verhoging van Gods zonen en dochters.

hebben. Dit is namelijk het werk van 
de almachtige God, dit is de kerk 
van voortschrijdende openbaring, 
dit is het evangelie van Christus’ 
onbegrensde genade en goedheid. 
Ik getuig van al deze waarheden en 
heel veel meer in de naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼
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 8. Zie Hebreeën 6:19; Ether 12:4.
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verbonden, verordeningen en zege-
ningen die in de tempels van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen beschikbaar zijn.

De terugkeer van Elia
Ik begin met deze fundamentele 

vraag: waarom was de terugkeer van 
Elia belangrijk?

‘We leren uit hedendaagse openba-
ring dat Elia de verzegelbevoegdheid 
van het Melchizedekse priesterschap 
bezat.’6 Hij was de ‘laatste profeet tot 
de tijd van Jezus Christus’ die deze 
bevoegdheid bezat.7

De profeet Joseph Smith heeft 
uitgelegd: ‘De geest, macht en roeping 
van Elia zijn dat u de macht hebt om 
de sleutel […] van de volheid van het 
Melchizedeks priesterschap […] te dra-
gen; en om alle verordeningen te […] 
verkrijgen […] die tot Gods koninkrijk 
behoren, zelfs het terugvoeren van het 
hart van de vaderen tot de kinderen en 
het hart van de kinderen tot de vaderen, 
zelfs dat van hen die in de hemel zijn.’8

Die heilige verzegelbevoegdheid is 
noodzakelijk, zodat ‘wat u bindt op de 
aarde, in de hemelen gebonden [zal] 
zijn; en wat u ontbindt op de aarde, in 
de hemelen ontbonden [zal] zijn’.9

Joseph heeft ook gezegd: ‘Hoe zal 
God deze generatie redden? Hij zal 
de profeet Elia sturen. […] Elia zal de 
verbonden openbaren om de harten 
van de vaderen aan de kinderen te 
verzegelen en de harten van de kin-
deren aan de vaderen.’10

Elia verscheen samen met Mozes 
op de berg van verheerlijking en ver-
leende de verzegelbevoegdheid aan 
Petrus, Jakobus en Johannes.11 Op 3 
april 1836 verscheen Elia opnieuw met 
Mozes en Elias in de Kirtlandtempel 
en verleende diezelfde priesterschaps-
sleutels aan Joseph Smith en Oliver 
Cowdery.12

Het terugbrengen van de verzegel-
bevoegdheid door Elia in 1836 was 
nodig om de wereld voor te bereiden 
op de wederkomst van de Heiland, 
en was het startsein van een enorme 
wereldwijde toename in belangstel-
ling voor familiehistorisch onderzoek.

Ons hart veranderen, zuiveren en tot 
de vaderen wenden

Het woord hart komt meer dan 
duizend keer in de standaardwerken 
voor. Dit eenvoudige, belangrijke 
woord staat voor onze innerlijke 
gevoelens. Ons hart – al onze verlan-
gens, gevoelens, bedoelingen, motie-
ven en houdingen – kenmerkt ons en 
bepaalt wie wij worden. En de kern 
van het werk van de Heer is ons hart 
door evangelieverbonden en pries-
terschapsverordeningen veranderen, 
zuiveren en tot de vaderen wenden.

We bouwen en betreden tempels 
niet alleen om er een gedenkwaardige 
individuele of gezinsherinnering aan 

over te houden. Nee, de verbonden 
die we er aangaan en de verorde-
ningen die we er verrichten zijn van 
essentieel belang voor de heiliging 
van ons hart en de uiteindelijke ver-
hoging van Gods zonen en dochters.

Door de beloften aan de vaderen 
– Abraham, Izak en Jakob – in het 
hart van de kinderen te planten, het 
hart van de kinderen tot hun eigen 
vaderen te wenden, familiehistorisch 
onderzoek te doen en plaatsver-
vangende tempelverordeningen te 
verrichten, zijn we mensen aan beide 
zijden van de sluier tot zegen. Zijn we 
gedreven met dit heilige werk bezig, 
dan gehoorzamen we de geboden om 
God en onze naasten lief te hebben 
en te dienen.13 En door zulk onzelf-
zuchtig dienstbetoon zijn we in staat 
om Hem echt te horen14 en dichter tot 
de Heiland te komen.15

We kunnen de heiligste verbon-
den en priesterschapsverordeningen 
alleen in de tempel – het huis des 
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Heren – ontvangen. Alles wat we in 
de tempel leren en doen, beklemtoont 
de goddelijkheid van Jezus Christus 
en zijn rol in het grote plan van geluk 
van onze hemelse Vader.

Van binnenuit
President Ezra Taft Benson heeft 

eens een belangrijk patroon beschre-
ven dat de Verlosser toepast om ‘de 
onsterfelijkheid en het eeuwige leven 
van de mens tot stand te brengen’.16 
Hij zei: ‘De Heer werkt van binnenuit. 
De wereld daarentegen werkt op de 
mens in. De wereld tracht de mens 
uit het slop te halen. Christus haalt 
het slop uit de mens, waarna de mens 
zichzelf uit het slop haalt. De wereld 
tracht de mens te vormen door zijn 
omgeving te veranderen. Christus 
verandert de mens, die vervolgens zijn 
omgeving verandert. De wereld tracht 
het gedragspatroon van de mens te 
vormen, maar Christus kan de aard 
van de mens veranderen.’17

Verbonden en priesterschaps-
verordeningen staan centraal in het 
voortdurende proces van geestelijke 
wedergeboorte en verandering. Op 
die manier werkt de Heer van bin-
nenuit aan ieder van ons. Door onze 
verbonden na te komen, ze altijd 
indachtig te zijn en ‘de Geest van de 

levende God […] op tafelen van vlees, 
van de harten’18 te schrijven, houden 
we ons doel in gedachten en zijn we 
verzekerd van aardse en eeuwige 
zegeningen. Als we als getrouw lid 
verordeningen ontvangen en die 
voortdurend indachtig zijn, worden er 
hemelse kanalen geopend waardoor 
goddelijke macht ons toevloeit.

We gaan niet naar de tempel om 
het kwaad van de wereld te ontlopen 
of ons ervoor te verbergen. We gaan 
naar de tempel om de kwade wereld te 
overwinnen. Nodigen we ‘de macht der 
goddelijkheid’19 in ons leven uit door 
priesterschapsverordeningen te ontvan-
gen en heilige verbonden te sluiten en 
na te komen, dan ontvangen we extra 
kracht20 om de verleidingen en beproe-
vingen van dit leven te overwinnen, en 
om goed te doen en goed te worden.

De roem van dit huis zal zich verbreiden
De eerste tempel in deze bedeling 

werd in Kirtland (Ohio, VS) gebouwd 
en op 27 maart 1836 ingewijd.

De Heer gaf een week later deze 
openbaring aan de profeet Joseph 
Smith:

‘Laat het hart van mijn gehele volk, 
dat met zijn kracht dit huis voor mijn 
naam heeft gebouwd, zich verheu-
gen. […]

‘Ja, het hart van duizenden en tien-
duizenden zal zich grotelijks verheu-
gen ten gevolge van de zegeningen 
die zullen worden uitgestort, en de 
begiftiging waarmee mijn dienstknech-
ten in dit huis begiftigd zijn.

‘En de roem van dit huis zal zich 
verbreiden naar vreemde landen; en 
dit is het begin van de zegening die 
op het hoofd van mijn volk zal wor-
den uitgestort.’21

Let op de zinsneden het hart van 
duizenden en tienduizenden zal 
zich grotelijks verheugen en de roem 
van dit huis zal zich verbreiden naar 
vreemde landen. Dat waren verbluf-
fende uitspraken in april 1836, toen 
de kerk slechts een handjevol leden 
en één tempel telde.

Het is nu 2020 en er zijn 168 tempels 
in bedrijf. Verder zijn er 49 tempels in 
aanbouw of aangekondigd. We bou-
wen tempels ‘op de eilanden van de 
zee’22 en in landen en gebieden waar 
velen gedacht hadden dat we er nooit 
een tempel zouden hebben.

Er worden momenteel begiftigings-
diensten in 88 talen gehouden, en 
er zullen veel talen aan toegevoegd 
worden naarmate we meer tempels 
bouwen om meer kinderen van God 
tot zegen te zijn. We verwachten dat 
het aantal talen waarin tempelverorde-
ningen beschikbaar zijn de komende 
15 jaar zal verdubbelen.

Dit jaar steken we de eerste spade 
en beginnen we met de bouw van 18 
tempels. Het duurde daarentegen 150 
jaar om de eerste 18 tempels te bou-
wen: van de oprichting van de kerk  
in 1830 tot de inwijding van de Tokio-
tempel door president Spencer W. 
Kimball in 1980.

Laten we even stilstaan bij de 
bespoediging van het tempel-
werk die tijdens het leven van 
president Russell M. Nelson heeft 
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plaatsgevonden. Toen president 
Nelson op 9 september 1924 werd 
geboren, had de kerk zes tempels  
in bedrijf.

Toen hij 60 jaar later, op 7 april 
1984, als apostel werd geordend, 
waren er 26 tempels in bedrijf. Dat is 
een toename van 20 tempels in 60 jaar.

Toen president Nelson als pre-
sident van de kerk gesteund werd, 
hadden we 159 tempels in bedrijf. 
Dat is een toename van 133 tempels 
gedurende de 34 jaar dat hij lid van 
het Quorum der Twaalf was.

Sinds hij op 14 januari 2018 presi-
dent van de kerk is geworden, heeft 
president Nelson de bouw van 35 
nieuwe tempels aangekondigd.

96 procent van de bestaande tem-
pels is tijdens het leven van president 
Nelson ingewijd; 84 procent is tijdens 
zijn apostelschap ingewijd.

Wees met de belangrijkste dingen bezig
Als leden van de herstelde kerk 

van de Heer staan we sprakeloos van 
het steeds toenemende tempo van 
zijn werk in de laatste dagen. En er 
komen nog meer tempels aan.

Brigham Young heeft geprofeteerd: 
‘Om dit werk te volbrengen, zal er 
niet slechts één tempel moeten zijn, 
maar duizenden, en duizenden en 
tienduizenden mannen en vrouwen 
zullen die tempels binnengaan en 
officiëren voor mensen die zo lang 
geleden hebben geleefd als de Heer 
zal openbaren.’23

De aankondiging van nieuwe tem-
pels geeft ons uiteraard veel vreugde 
en is een reden om de Heer te dan-
ken. Maar we moeten vooral bezig 
zijn met de verbonden en verordenin-
gen die ons hart kunnen veranderen 
en onze toewijding aan de Heiland 
verdiepen, en niet alleen met de loca-
tie of pracht van het gebouw.

Onze fundamentele verplichtingen 
als lid van de kerk zijn (1) om Hem te 
horen24 en ons hart door verbonden 
en verordeningen te laten veranderen, 
en (2) vreugdevol onze goddelijke 
taak te vervullen om de hele mens-
heid aan beide zijden van de sluier de 
tempelzegeningen aan te bieden. Met 
de leiding en hulp van de Heer zullen 
we die heilige plichten vervullen.

De opbouw van Zion
De profeet Joseph Smith heeft 

gezegd:
‘De opbouw van Zion is een zaak 

die het volk van God altijd geïnteres-
seerd heeft; het is een onderwerp 
waarbij profeten, priesters en konin-
gen met bijzondere vreugde hebben 
stilgestaan. Ze hebben vreugdevol 
naar deze tijd uitgekeken, en gestimu-
leerd door hemelse en vreugdevolle 
verwachting hebben ze over onze tijd 
gezongen, geschreven en geprofe-
teerd. Maar ze zijn gestorven zonder 
het te mogen aanschouwen. Wij zijn 
het uitverkoren volk van God om die 
heerlijkheid in de laatste dagen tot 
stand te brengen.’25

De hemelse priesterschap zal met 
de aardse worden verenigd om die 
grote oogmerken te verwezenlijken, 
[…] een werk dat God en engelen 
gedurende vele voorbije geslachten 
met vreugde hebben voorzien, dat de 
ziel van de oude patriarchen en pro-
feten in vuur en vlam zette, een werk 
dat bestemd is om de machten der 
duisternis te vernietigen, om de aarde 
te vernieuwen, en de heerlijkheid 
Gods en het heil van het mensdom tot 
stand te brengen.26

Ik getuig plechtig dat de Vader 
en de Zoon aan Joseph Smith zijn 
verschenen, en dat Elia de verzegel-
bevoegdheid heeft hersteld. Heilige 
tempelverbonden en - verordeningen 
kunnen ons sterken en ons hart 
zuiveren als we Hem horen27 en de 
macht der goddelijkheid ontvangen. 
Ik getuig dat dit werk in de laatste 
dagen de machten der duisternis zal 
vernietigen en het heil van het mens-
dom tot stand zal brengen. Van die 
waarheden getuig ik met vreugde in 
de heilige naam van de Heer Jezus 
Christus. Amen. ◼
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Jezus Christus is uw Heiland, en Gods 
profeet Joseph Smith is uw profeet. 
Hij was al vóór de grondlegging van 
de aarde voorgeordend als de profeet 
van deze laatste bedeling, waarin 
‘niets achterwege zal worden gehou-
den’3 voor de heiligen. Openbaring 
blijft ons van de Heer toestromen in 
dit voortschrijdende proces van de 
herstelling.

Wat betekent het voor u dat het 
evangelie van Jezus Christus op aarde 
is hersteld?

Het betekent dat u en uw gezin 
voor eeuwig aan elkaar verzegeld 
kunnen zijn! Het betekent dat u, door-
dat u bent gedoopt door iemand met 
gezag van Jezus Christus en tot lid van 
deze kerk bent bevestigd, het voortdu-
rende gezelschap van de Heilige Geest 
kunt genieten. Hij zal u leiden en 
beschermen. Het betekent dat u nooit 
alleen zult worden gelaten of zonder 
toegang tot Gods helpende macht. Het 
betekent dat priesterschapsmacht u 
tot zegen kan zijn, doordat u nood-
zakelijke verordeningen ontvangt en 
verbonden met God sluit en nakomt. 
Wat zijn die waarheden een anker 
voor onze ziel, vooral nu de stormwin-
den om ons heen woeden.

uitverkorenen van de Heer bevond en 
dat ik de vergadering van Israël voor 
mijn ogen zag gebeuren.

Wij leven in de tijd ‘waarnaar onze 
voorouders in gespannen verwachting 
hebben uitgekeken.’1 Wij zien voor 
onze ogen gebeuren wat de profeet 
Nephi slechts in een visioen zag: dat de 
macht van het Lam van God zou neer-
dalen ‘op het verbondsvolk van de 
Heer dat op het gehele aardoppervlak 
was verspreid; en zij waren gewapend 
met gerechtigheid en met de macht 
van God in grote heerlijkheid’.2

U, broeders en zusters, maakt deel 
uit van die mannen, vrouwen en kin-
deren die Nephi zag. Besef dat goed!

Waar u ook woont of wat uw 
omstandigheden ook zijn, de Heer 

President Russell M. Nelson
President van De Kerk van Jezus Christus  
van de Heiligen der Laatste Dagen

Mijn geliefde broeders en zusters, 
ik ben ontzettend dankbaar dat we 
deze zondagmorgen met behulp van 
technologie samen kunnen komen. 
Wat zijn we gezegend met de kennis 
dat het evangelie van Jezus Christus 
op aarde is hersteld!

Voor velen van ons staat het leven 
de afgelopen weken behoorlijk op 
zijn kop. Aardbevingen, bosbran-
den, overstromingen, plagen, en de 
nasleep daarvan grijpen in het dage-
lijks leven in. Ze veroorzaken tekorten 
aan voedsel, allerlei producten en 
financiële middelen.

Wij prijzen en danken u dat u er in 
deze roerige tijd toch voor kiest om 
het woord van de Heer te horen, door 
met ons aan de algemene conferentie 
deel te nemen. Met de toenemende 
duisternis in deze moeilijke tijd straalt 
het licht van Jezus Christus steeds hel-
derder. Bedenk maar wat voor goeds 
ieder van ons in deze wereldwijde 
beroering kan doen. Door uw liefde 
voor en geloof in de Heiland komt 
iemand wellicht met de herstelling 
van de volheid van het evangelie van 
Jezus Christus in aanraking.

De afgelopen twee jaar hebben 
mijn vrouw en ik duizenden van u 
over de hele wereld ontmoet. We 
zijn met u in stadions en in congres-
zalen samengekomen. Ik heb 
overal gevoeld dat ik me onder de 

Hoor Hem
Onze Vader weet dat we in tijden van grote angst en 
onzekerheid het beste naar zijn Zoon kunnen luisteren.

New York City (New York, VS)
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Het Boek van Mormon doet verslag 
van de klassieke opkomst en onder-
gang van twee grote beschavingen. Uit 
hun geschiedenis blijkt hoe makkelijk 
een meerderheid van het volk God 
vergeet, waarschuwingen van profeten 
van de Heer in de wind slaat, en naar 
macht, populariteit en de geneugten 
van het vlees streeft.4 Profeten van 
weleer hebben herhaaldelijk ‘grote 
en wonderbare dingen tot het volk 
[geprofeteerd] die zij niet geloofden.’5

Dat is vandaag de dag niet anders. 
Door de jaren heen zijn er vanaf 
gewijde spreekgestoelten over de hele 
wereld grote en wonderbare dingen 
verkondigd. Toch omarmen de meeste 
mensen die waarheden niet. Dat komt 
doordat ze niet weten waar ze die 
kunnen vinden,6 of doordat ze luiste-
ren naar mensen die niet alle waar-
heid hebben, of doordat ze wereldse 
zaken boven waarheid verkiezen.

De tegenstander is sluw. Hij stelt al 
duizenden jaren goed voor als kwaad 
en kwaad als goed.7 Zijn bood-
schappen zijn vaak luid, brutaal en 
grootspraak.

De boodschappen van onze 
hemelse Vader zijn daarentegen heel 
anders. Hij communiceert eenvoudig, 
rustig en zo duidelijk dat we Hem niet 
verkeerd kunnen begrijpen.8

Zo heeft Hij zijn eniggeboren Zoon 
bijvoorbeeld steeds met opmerkelijk 
weinig woorden aan stervelingen op 
aarde geïntroduceerd. Op de berg 
van verheerlijking zei God tegen 
Petrus, Jakobus en Johannes: ‘Dit is 
Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’9 
Zijn woorden tot de Nephieten in 
het oude Overvloed waren: ‘Zie mijn 
geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbe-
hagen heb, in wie Ik mijn naam heb 
verheerlijkt; luister naar Hem.’10 En 
tegen Joseph Smith zei God, in de 
verklaring die deze bedeling inluidde, 

eenvoudigweg: ‘Dit is mijn geliefde 
Zoon. Hoor Hem!’11

Let op, geliefde broeders en zus-
ters. Bedenk dat de mensen in die 
drie zojuist genoemde situaties, vlak 
voordat de Vader de Zoon introdu-
ceerde, bang en in zekere mate wan-
hopig waren.

De apostelen waren bang toen 
ze Jezus Christus omgeven door een 
wolk op de berg van verheerlijking 
zagen.

De Nephieten waren bang omdat 
ze dagenlang verwoesting en duister-
nis hadden doorstaan.

Joseph Smith was in de greep van 
een duistere macht vlak voordat de 
hemelen geopend werden.

Onze Vader weet dat we in tijden 
van grote angst en onzekerheid het 
beste naar zijn Zoon kunnen luisteren.

Want streven we ernaar om zijn 
Zoon te horen – echt te horen – dan 
worden we in iedere situatie geleid in 
wat we moeten doen.

Het allereerste woord in de Leer en 
Verbonden is luister.12 Dat betekent 
hier ‘luisteren met de intentie om te 
gehoorzamen’.13 Luisteren betekent 

‘Hem horen’ – horen wat de Heiland 
zegt en zijn raad vervolgens in acht 
nemen. In die twee woorden – ‘Hoor 
Hem’ – geeft God ons het patroon 
voor succes, geluk en vreugde in dit 
leven. We moeten de woorden van 
de Heer horen, ernaar luisteren en in 
acht nemen wat Hij ons heeft verteld!

Als discipel van Jezus Christus 
moeten we Hem steeds doelbewus-
ter proberen te horen. We zullen ons 
steeds bewust moeten inspannen om 
ons dagelijks met zijn woorden, zijn 
leringen, zijn waarheden te vullen.

We kunnen niet simpelweg afgaan 
op informatie die we toevallig op 
sociale media tegenkomen. Met mil-
jarden woorden online en in een van 
marketing verzadigde wereld waarin 
de tegenstander zich voortdurend luid-
ruchtig en verderfelijk manifesteert, 
waar kunnen we Hem dan horen?

We kunnen de Schriften oppakken. 
Daarin lezen we over Jezus Christus 
en zijn evangelie, de omvang van 
zijn verzoening, en het grote plan 
van geluk en verlossing van onze 
Vader. Ons dagelijks in Gods woord 
verdiepen, is meer dan ooit cruciaal 
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om in deze tijden van toenemende 
onrust geestelijk te overleven. Als wij 
ons dagelijks aan de woorden van 
Christus vergasten, zullen we daar-
door weten hoe we met onvermoede 
moeilijkheden moeten omgaan.

We horen Hem ook in de tempel. 
Het huis des Heren is een huis van 
leren. Daar onderricht de Heer op 
zijn eigen wijze. Daar verwijst elke 
verordening naar de Heiland. Daar 
leren we hoe we de sluier opendoen 
en duidelijker met de hemel com-
municeren. Daar leren we hoe we 
de tegenstander bestraffen, en de 
priesterschapsmacht van de Heer ten 
behoeve van ons en onze dierbaren 
aanwenden. Hoezeer zou ieder van 
ons daar zijn of haar toevlucht moe-
ten zoeken.

Wanneer deze tijdelijke COVID- 19- 
maatregelen zijn opgeheven, maak dan 
regelmatig tijd vrij om in de tempel te 
aanbidden en te dienen. Elke minuut 
van uw tijd daar zal u en uw familie 
op ongekende manieren tot zegen zijn. 
Neem de tijd om te overdenken wat u 
daar hoort en voelt. Vraag de Heer u te 
leren hoe u de hemelen kunt openen, 
tot zegen van uzelf en van wie u lief-
hebt en dient.

Nu tempelbezoek enige tijd niet 
mogelijk is, vraag ik u om aan uw 
familiegeschiedenis te werken, met 
inbegrip van familiehistorisch onder-
zoek en indexering. Ik beloof dat de 
extra tijd die u aan tempelwerk en 
familiegeschiedenis besteedt, uw ver-
mogen om Hem te horen ten goede 
zal komen.

We horen Hem ook duidelijker als 
we de influisteringen van de Heilige 
Geest beter leren herkennen. Het is 
juist nu noodzakelijker dan ooit om 
te weten hoe de Geest tot u spreekt. 
In de Godheid is de Heilige Geest de 
boodschapper. Hij zal u op gedachten 

brengen die de Vader en Zoon u wil-
len geven. Hij is de Trooster. Hij zal 
voor gemoedsrust in uw hart zorgen. 
Hij getuigt van waarheid, en bevestigt 
wat waar is wanneer u het woord van 
de Heer hoort en leest.

Ik smeek u nogmaals om er alles 
aan te doen uw geestelijk vermogen 
te vergroten, zodat u openstaat voor 
persoonlijke openbaring.

Dan zult u beter weten hoe u  
verder kunt gaan met uw leven, wat  
u in crisistijden moet doen, en hoe u 
de verleidingen en misleidingen van 
de tegenstander kunt onderkennen  
en vermijden.

Tot slot horen we Hem als we de 
woorden van profeten, zieners en 
openbaarders in acht nemen. Geor-
dende apostelen van Jezus Christus 
getuigen altijd van Hem. Zij wijzen ons 
de weg door de beklemmende dool-
hof van onze aardse ervaringen heen.

Wat gebeurt er als u doelbewuster 
gaat horen, luisteren en in acht nemen 
wat de Heiland heeft gezegd, en wat 
Hij nu bij monde van zijn profeten 
zegt? Ik beloof dat u met extra kracht 
gezegend zult worden om met ver-
leidingen, moeilijkheden en zwakhe-
den om te gaan. Ik beloof wonderen 
in uw huwelijk, familiebanden en 
dagelijks werk. En ik beloof dat uw 
vermogen om vreugde te voelen zal 
toenemen, ook al wordt uw leven er 
turbulenter op.

Deze algemene aprilconferentie 
van 2020 is het moment waarop wij 
een gebeurtenis herdenken die de 
wereld heeft veranderd. Vooruit-
kijkend naar dit tweehonderdste 
jubileumjaar van het eerste visioen 
van Joseph Smith, overwogen het 
Eerste Presidium en de Raad der 
Twaalf Apostelen hoe wij deze 
bijzondere gebeurtenis op gepaste 
wijze konden herdenken.

Die godsverschijning luidde de 
herstelling van de volheid van het 
evangelie van Jezus Christus en de 
bedeling van de volheid der tijden in.

We vroegen ons af of we er een 
monument voor moesten laten 
oprichten. Maar toen we dachten aan 
de unieke historische en internatio-
nale betekenis van dat eerste visioen, 
hadden we het gevoel dat het geen 
monument van graniet of steen moest 
zijn, maar een monument dat uit 
woorden zou bestaan – de woorden 
van een plechtige, heilige proclamatie 
– een geschreven monument, niet een 
dat in ‘stenen tafelen’ gegraveerd is, 
maar in de ‘tafelen van vlees, van de 
harten’.14

Sinds de oprichting van de kerk 
zijn er slechts vijf proclamaties uitge-
geven. De laatste was ‘Het gezin: een 
proclamatie aan de wereld’, in 1995 
door president Gordon B. Hinckley 
gepresenteerd.

Nu wij aan dit historische moment 
in de wereldgeschiedenis denken, en 
aan de opdracht van de Heer om het 
verstrooide Israël ter voorbereiding 
op de wederkomst van Jezus Christus 
te vergaderen, geven wij, het Eerste 
Presidium en de Raad der Twaalf 
Apostelen, de volgende proclamatie 
uit. Deze is getiteld: ‘De herstelling 
van de volheid van het evangelie van 
Jezus Christus: een proclamatie aan 
de wereld in het 200e gedenkjaar’. 
De proclamatie is opgesteld door 
het Eerste Presidium en de Raad der 
Twaalf Apostelen van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen, gedateerd: april 2020. 
Ik heb deze proclamatie als voorbe-
reiding op vandaag in het heilige bos 
opgenomen, waar Joseph Smith voor 
het eerst de Vader en de Zoon zag.

‘Wij verklaren plechtig dat God zijn 
kinderen in alle landen van de wereld 
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liefheeft. God de Vader heeft ons de 
goddelijke geboorte, het weergaloze 
leven en het oneindige zoenoffer van 
zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, 
gegeven. Door de macht van de Vader 
is Jezus herrezen en heeft Hij de dood 
overwonnen. Hij is onze Heiland, ons 
Voorbeeld en onze Verlosser.

‘Tweehonderd jaar geleden ging 
de jonge Joseph Smith op een prach-
tige voorjaarsochtend in 1820 het 
bos bij zijn ouderlijke woning in het 
noorden van de Amerikaanse staat 
New York in om te weten te komen 
bij welke kerk hij zich moest aanslui-
ten. Hij had vragen over het heil van 
zijn ziel en vertrouwde erop dat God 
hem zou leiden.

‘Wij verklaren nederig dat God de 
Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, 
als antwoord op zijn gebed aan 
Joseph zijn verschenen, en dat Zij 
zoals voorzegd in de Bijbel de tijd 
hebben ingeluid waarin “alle dingen 
worden hersteld” (Handelingen 
3:21). Hij vernam in dit visioen dat de 
nieuw testamentische kerk van Jezus 
Christus na de dood van de oorspron-
kelijke apostelen op aarde verloren 
was gegaan. Joseph zou een grote rol 
spelen in het herstellen ervan.

‘Wij bevestigen dat er op aan-
wijzing van de Vader en de Zoon 
hemelse boodschappers zijn geko-
men, die Joseph instrueerden om 
de Kerk van Jezus Christus opnieuw 
te vestigen. De verrezen Johannes 
de Doper herstelde het gezag om 
door onderdompeling te dopen tot 
vergeving van zonden. Drie van de 
oorspronkelijke apostelen – Petrus, 
Jakobus en Johannes – herstelden 
het apostelschap en de sleutels van 
het priesterschapsgezag. Er kwamen 
ook anderen, onder wie Elia, die 
het gezag herstelde om familieleden 
voor altijd met elkaar te verbinden 

in een eeuwige relatie, die de dood 
overstijgt.

‘Wij getuigen verder dat Joseph 
Smith van God de gave en macht 
kreeg om een oude kroniek te 
vertalen, het Boek van Mormon: 
eveneens een testament aangaande 
Jezus Christus. In deze heilige tekst 
staat onder meer een verslag van de 
persoonlijke bediening van Jezus 
Christus onder mensen op het wes-
telijk halfrond, kort na zijn opstan-
ding. Het boek zet het doel van het 
leven uiteen en verduidelijkt de leer 
van Christus, die van hoofdbelang 
is voor dat doel. Als Schriftuur die 
hand in hand met de Bijbel gaat, 
getuigt het Boek van Mormon dat 
alle mensen zonen en dochters van 
een liefdevolle Vader in de hemel 
zijn, dat Hij een goddelijk plan voor 
ons leven heeft, en dat zijn Zoon, 
Jezus Christus, in deze tijd spreekt, 
net als in vroegere tijden.

‘Wij verklaren dat De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen, die op 6 april 1830 is opgericht, 
de herstelde nieuwtestamentische kerk 
van Christus is. Deze kerk is veran-
kerd in het volmaakte leven van haar 
voornaamste hoeksteen, Jezus Christus, 
en in zijn oneindige verzoening en let-
terlijke opstanding. Jezus Christus heeft 
weer apostelen geroepen, en heeft 
hun priesterschapsgezag verleend. Hij 

nodigt ons allen uit om tot Hem en zijn 
kerk te komen, de Heilige Geest en de 
heilsverordeningen te ontvangen, en 
blijvende vreugde te verwerven.

‘Er zijn nu tweehonderd jaren 
voorbijgegaan sinds deze herstelling 
door God de Vader en zijn geliefde 
Zoon, Jezus Christus, werd inge-
zet. Miljoenen mensen over de hele 
wereld hebben aanvaard dat deze 
geprofeteerde gebeurtenissen hebben 
plaatsgevonden.

‘Wij verklaren verheugd dat de 
beloofde herstelling door voortschrij-
dende openbaring doorgaat. De aarde 
zal nooit meer hetzelfde zijn, omdat 
God “alles weer in Christus bijeen [zal] 
brengen” (Efeze 1:10).

‘Wij, als zijn apostelen, nodigen 
iedereen eerbiedig en dankbaar uit 
om te weten te komen, zoals wij 
weten, dat de hemel open staat. Wij 
verklaren dat God zijn wil voor zijn 
geliefde zonen en dochters bekend-
maakt. Wij getuigen dat wie de bood-
schap van de herstelling onder gebed 
bestuderen en in geloof handelen, 
gezegend zullen worden met hun 
eigen getuigenis van de goddelijke 
oorsprong ervan, en van het doel om 
de wereld op de beloofde weder-
komst van onze Heer en Heiland, 
Jezus Christus, voor te bereiden.’15

Geliefde broeders en zusters, dat 
is onze proclamatie aan de wereld 

Elk Ridge (Utah, VS)
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over de herstelling van de volheid 
van het evangelie van Jezus Christus, 
tweehonderd jaar geleden. Ze is in 12 
talen vertaald. Andere talen volgen 
spoedig. Ze is onmiddellijk op de 
website van de kerk te vinden, waar 
u een exemplaar kunt bemachtigen. 
Bestudeer haar in alle rust, en neem 
haar vervolgens met familie en vrien-
den door. Denk na over de waarheid 
die erin staat, en de uitwerking die 
zij op uw leven zal hebben als u haar 
hoort, ernaar luistert, en gehoor geeft 
aan de bijbehorende geboden en 
verbonden.

Ik weet dat Joseph Smith de voor-
geordende profeet is, door de Heer 
gekozen om deze laatste bedeling in 
te luiden. Door hem is de kerk van 
de Heer op aarde hersteld. Joseph 
bezegelde zijn getuigenis met zijn 
bloed. Ik houd van hem en eer hem 
in grote mate!

God leeft! Jezus is de Christus! Zijn 
kerk is hersteld! Hij en zijn Vader, 
onze hemelse Vader, waken over ons. 
Daarvan getuig ik in de heilige naam 
van Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Leer en Verbonden 121:27.
 2. 1 Nephi 14:14.
 3. Leer en Verbonden 121:28.
 4. Zie 1 Nephi 22:23.
 5. Ether 12:5.
 6. Zie Leer en Verbonden 123:12.
 7. Zie Jesaja 5:20; 2 Nephi 15:20.
 8. Zie 2 Nephi 25:4; Alma 5:43.
 9. Markus 9:7; Lukas 9:35.
 10. 3 Nephi 11:7.
 11. Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.
 12. Zie Leer en Verbonden 1:1.
 13. Het oorspronkelijke woord voor luisteren 

in het Oude Testament in het Hebreeuws is 
shama. Dit sterke werkwoord drukt ‘luisteren 
met de intentie om te gehoorzamen’ uit. 
Luister of een vorm daarvan komt in veertig 
afdelingen van de Leer en Verbonden als 
Schriftuurlijk woord voor.

 14. Zie 2 Korinthe 3:3.
 15. Dit is een voorlopige vertaling. De 

officiële vertaling van de proclamatie zal 
in de komende maanden verschijnen.

Hosannakreet
Gepresenteerd door president Russell M. Nelson
President van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Mijn geliefde broeders en zusters, 
nu we Joseph Smiths eerste visioen 
van de Vader en de Zoon geden-
ken, vonden we het gepast om 
gezamenlijk met de hosannakreet 
uiting te geven aan onze vreugde.

Deze gewijde kreet werd voor 
het eerst in deze bedeling geslaakt 
bij de inwijding van de Kirtland-
tempel op 27 maart 1836. De kreet 
wordt tegenwoordig bij alle tempel-
inwijdingen geslaakt. Dit heilige 
eerbetoon aan de Vader en de Zoon 
symboliseert de reactie van de 
menigte op de triomfale intocht van 
de Heiland in Jeruzalem. Het beves-
tigt ook nog eens wat de jonge Joseph 
die dag in het heilige bos meemaakte – namelijk dat de Vader en de 
Zoon twee verheerlijkte Personen zijn, die we aanbidden en loven.

Ik doe nu voor hoe de hosannakreet wordt geslaakt. Daarbij 
verzoek ik onze collega’s in de media deze zeer heilige gebeurtenis 
met waardigheid en respect te behandelen.

Iedereen houdt een schone, witte zakdoek bij een punt vast, 
wuift ermee en zegt in koor: ‘Hosanna, hosanna, hosanna, God en 
het Lam!’ Dat wordt drie keer gedaan, gevolgd door ‘Amen, amen en 
amen.’ Als u geen witte zakdoek hebt, kunt u gewoon met uw hand 
zwaaien.

Broeders en zusters, ik nodig u nu uit om te gaan staan en deel te 
nemen aan de hosannakreet, waarna de ‘Hosannalofzang’ en ‘Gods 
Geest brandt in ’t harte’1 gezongen worden.

U wordt verzocht om op het teken van de dirigent ‘Gods Geest 
brandt in ’t harte’ mee te zingen.

Hosanna, hosanna, hosanna, God en het Lam!
Hosanna, hosanna, hosanna, God en het Lam!
Hosanna, hosanna, hosanna, God en het Lam!
Amen, amen en amen. ◼

NOOT
 1. Lofzangen, nr. 2.

Bountiful (Utah, VS)
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van zijn volledige evangelie, die Joseph 
Smith geopenbaard kreeg nadat God 
de Vader tegen de nieuwe profeet zei: 
‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’ 
(Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.)

We zijn gesterkt in onze kennis van 
de herstelling van het priesterschap en 
de sleutels ervan. We zijn vastbeslo-
tener dan ooit om de herstelde kerk 
van de Heer bij haar juiste naam te 
noemen: De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen. En 
ons is gevraagd om samen te vasten en 
te bidden dat de huidige en toekom-
stige gevolgen van een verwoestende 
wereldwijde pandemie beperkt mogen 
blijven. De levende profeet van de Heer 
heeft ons vanochtend geïnspireerd met 
een historische proclamatie over de 
herstelling. Wij bevestigen de verkla-

ring dat ‘wie de 
boodschap van 
de herstelling 
onder gebed 
bestuderen en in 
geloof handelen, 
gezegend zullen 
worden met een 
eigen getuigenis 
van haar godde-
lijke oorsprong, 
en haar doel 
om de wereld 
op de beloofde 

wederkomst van onze Heer en Heiland, 
Jezus Christus, voor te bereiden’.1

Het plan
Dit alles maakt deel uit van een 

goddelijk plan dat Gods kinderen in 
staat stelt om verhoogd en zoals Hij 
te worden. Dat plan – in de Schriften 
ook wel het ‘grote plan van geluk’, 
het ‘verlossingsplan’ en het ‘heils-
plan’ genoemd (Alma 42:8, 11, 5) – 
begon met een raadsvergadering in 
de hemel. Dat is ons als onderdeel 
van de herstelling geopenbaard. We 
wilden als geesten het eeuwige leven 
bezitten dat onze hemelse Ouders 
hadden. We konden echter geen 
vooruitgang meer maken zonder een 
stoffelijk lichaam en een sterfelijke 
proeftijd. God de Vader plande voor 
dat doel de schepping van deze aarde. 
In dit geplande sterfelijke leven zou-
den we besmeurd raken met zonde. 
We zouden met de tegenstellingen 
noodzakelijk voor onze geestelijke 
groei te maken krijgen. We zouden 
ook de lichamelijke dood ondergaan. 
Het plan van onze hemelse Vader zou 
in een Heiland voorzien om ons van 
de dood en zonde te redden. Ieder 
mens zou door zijn opstanding uit de 
dood worden verlost. Met zijn ver-
zoening zou Hij de prijs betalen om 
iedereen van zonde te reinigen, op de 
gestelde voorwaarden om onze voor-
uitgang te bevorderen. De verzoening 
van Jezus Christus staat centraal in het 
plan van de Vader.

Alle kinderen van God kregen in 
de raadsvergadering in de hemel het 
plan van de Vader voorgelegd, met 
inbegrip van de aardse gevolgen en 
beproevingen, de hemelse hulp en de 
heerlijke bestemming. Wij zagen het 
einde vanaf het begin. Het ontelbare 
aantal stervelingen dat op aarde 
geboren is, heeft voor het plan van 

Zelfs te midden van unieke beproevin-
gen en moeilijkheden zijn we rijkelijk 
gezegend! Tijdens deze algemene 
conferentie zijn de schatten en vreugde 
van het herstelde evangelie van Jezus 
Christus over ons uitgestort. We heb-
ben ons verheugd in het visioen van 
de Vader en de Zoon, dat de herstel-
ling inluidde. We zijn herinnerd aan 
de wonderbaarlijke manier waarop 
het Boek van Mormon tevoorschijn 
is gekomen, dat bovenal van Jezus 
Christus en zijn leer getuigt. We zijn 
versterkt en verblijd door werkelijke 
openbaring – aan profeten en aan ons 
persoonlijk. We hebben geweldige 
getuigenissen gehoord van de onein-
dige verzoening van Jezus Christus en 
van zijn letterlijke opstanding. En we 
zijn onderwezen in andere waarheden 

Het grote plan
Wie Gods plan kennen en zich verbonden hebben 
eraan mee te werken, hebben de duidelijke opdracht 
om die waarheden uit te dragen.

President Dallin H. Oaks
Eerste raadgever in het Eerste Presidium

Zondagmiddagbijeenkomst | 5 april 2020

Provo (Utah, VS)
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de Vader gekozen en ervoor gevoch-
ten in de hemelse strijd die volgde. 
Velen hebben tevens verbonden met 
de Vader gesloten aangaande wat zij 
in het sterfelijk leven zouden doen. 
Onze daden in de geestenwereld heb-
ben onze omstandigheden op aarde 
beïnvloed. Er is alleen niet geopen-
baard hoe.

Het sterfelijk leven en de geestenwereld
Ik vat nu enkele voorname ele-

menten uit het plan van de Vader 
samen die tijdens onze periode op 
aarde en in de geestenwereld hierna 
een rol spelen.

Het aardse leven en de groeimoge-
lijkheden daarna zijn erop gericht dat 
Gods nageslacht kan worden zoals 
Hij. Dat verlangt onze hemelse Vader 
voor al zijn kinderen. We bereiken die 
blijde bestemming alleen als we op 
grond van eeuwige wetten gelouterd 
worden door de verzoening van Jezus 
Christus. Dan kunnen we bij de Vader 

en de Zoon vertoeven en de zegenin-
gen van de verhoging genieten. In het 
Boek van Mormon staat: ‘Hij nodigt 
[…] allen uit om tot Hem te komen 
en deel te hebben aan zijn goedheid; 
en Hij verwerpt niemand die tot Hem 
komt, zwarte en blanke, geknechte 
en vrije, man en vrouw; en Hij is de 
heidenen indachtig; en allen zijn voor 
God gelijk’ (2 Nephi 26:33; zie ook 
Alma 5:49).

Het goddelijke plan waardoor we 
ons potentieel kunnen verwezen-
lijken, vereist wel dat we de kwade 
verleidingen verwerpen die ons als 
mens aanzetten om in strijd met Gods 
geboden en zijn plan te handelen. Het 
vereist ook dat we met andere aardse 
tegenslag te maken krijgen, bijvoor-
beeld door de zonden van anderen of 
door sommige aangeboren gebreken. 
We maken de nodige vooruitgang 
soms eerder door lijden en tegen-
spoed dan door gemak en rust. En 
al die aardse tegenspoed zou geen 

eeuwige waarde hebben als God ons 
voor alle nare gevolgen van de sterfe-
lijkheid zou afschermen.

Het plan openbaart onze eeuwige 
bestemming, het doel en de voor-
waarden van onze aardse reis, en de 
hemelse hulp die we mogen verwach-
ten. Gods geboden waarschuwen 
ons tegen afdwalen naar gevaarlijke 
omstandigheden. De leringen van 
geïnspireerde leiders begeleiden ons 
op ons pad en stellen ons een behou-
den eeuwige reis in het vooruitzicht.

Gods plan biedt ons vier gewel-
dige zekerheden op onze reis door 
de sterfelijkheid. Dat houvast ont-
vangen we dankzij de verzoening 
van Jezus Christus, waar het plan op 
is gebouwd. Ten eerste hebben we 
de verzekering dat we dankzij zijn 
lijden gereinigd kunnen worden van 
de zonden waarvan we ons bekeren. 
Dan zal de barmhartige Rechter er in 
het eindoordeel niet meer aan denken 
(zie Leer en Verbonden 58:42).

Ten tweede nam de Heiland als 
onderdeel van zijn verzoening alle 
andere menselijke zwakheden op 
Zich. Er staan ons dan ook hemelse 
hulp en kracht ter beschikking, zodat 
we de onvermijdelijke aardse lasten 
op persoonlijk en ook algemeen vlak, 
zoals oorlogen en pestilentiën, kun-
nen dragen. Het Boek van Mormon 
beschrijft deze essentiële kracht van 
de verzoening het duidelijkst. De 
Heiland nam ‘de pijnen en ziekten [en 
zwakheden] van zijn volk op Zich. 
[…] Hij zal hun zwakheden op Zich 
nemen, opdat zijn binnenste met 
barmhartigheid zal worden vervuld, 
naar het vlees, opdat Hij naar het 
vlees zal weten hoe zijn volk te hulp 
te komen naargelang hun zwakheden’ 
(Alma 7:11–12).

Ten derde doet de Heiland 
door zijn oneindige verzoening de 
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onherroepelijkheid van de dood 
teniet, en geeft hij ons de vreugde-
volle verzekering dat we allemaal zul-
len opstaan. In het Boek van Mormon 
staat: ‘Die herstelling zal tot allen 
komen, zowel jong als oud, zowel 
geknechten als vrijen, zowel man als 
vrouw, zowel goddelozen als recht-
vaardigen; en er zal zelfs niet zoveel 
als een haar van hun hoofd verloren 
gaan; integendeel, alles zal tot zijn 
volmaakte gestalte worden hersteld’ 
(Alma 11:44).

We vieren de werkelijkheid van de 
opstanding in deze paastijd. Dat geeft 
ons het perspectief en de kracht om 
door te gaan als wij en onze dierbaren 
voor aardse moeilijkheden komen te 
staan, zoals de lichamelijke, verstan-
delijke of emotionele mankementen 
die we bij onze geboorte meekrijgen 
of tijdens ons leven oplopen. Door de 
opstanding weten we dat die sterfe-
lijke gebreken slechts tijdelijk zijn!

Het herstelde evangelie verzekert 
ons ook dat we na de opstanding met 
onze familieleden samen kunnen zijn 
– man en vrouw, kinderen en ouders. 
Dat is een krachtige bemoediging om 
onze taken in het gezin op aarde te 
vervullen. Daardoor kunnen wij hier 
beter in liefde samenleven, in het 
vooruitzicht van de vreugdevolle her-
eniging en relaties in het hiernamaals.

Ten vierde en tot slot geeft heden-
daagse openbaring aan dat onze 
vooruitgang na het aardse leven niet 
hoeft te stoppen. Er is nog weinig 
over deze belangrijke verzekering 
geopenbaard. We weten dat dit leven 
de tijd is om ons erop voor te berei-
den God te ontmoeten en dat we 
onze bekering niet moeten uitstellen 
(zie Alma 34:32–33). Toch weten we 
ook dat het evangelie in de geesten-
wereld wordt gepredikt aan ‘de god-
delozen en de ongehoorzamen die 

de waarheid 
hadden ver-
worpen’ (Leer 
en Verbonden 
138:29), en 
dat men zich 
daar vóór 
het laatste 
oordeel kan 
bekeren (zie de 
verzen 31–34, 57–59).

Ik noem nog enkele fundamentele 
elementen van het plan van onze 
hemelse Vader:

Het herstelde evangelie van Jezus 
Christus biedt ons een unieke kijk 
op kuisheid, het huwelijk en het 
krijgen van kinderen. Het huwelijk 
volgens Gods plan is noodzakelijk 
voor de uitvoering van Gods plan, om 
de door Hem goedgekeurde omge-
ving te verschaffen waarin kinderen 
geboren moeten worden, en waarin 
gezinsleden op het eeuwige leven 
worden voorbereid. ‘Het huwelijk is 
de mens door God verordonneerd’, 
heeft de Heer gezegd, ‘opdat de aarde 
aan het doel van haar schepping zal 
beantwoorden’ (Leer en Verbonden 
49:15–16). Hiermee druist zijn plan 
uiteraard tegen sommige sterke 
wereldse krachten in wat wetgeving 
en huidige gebruiken betreft.

Het vermogen om sterfelijk leven 
te scheppen is de meest verheven 
macht die God aan zijn kinderen 
heeft gegeven. Het gebruik ervan 
werd vastgelegd in het eerste gebod 
aan Adam en Eva, maar er werd nog 
een gebod gegeven om misbruik te 
voorkomen. Buiten de grenzen van 
het huwelijk is ieder gebruik van het 
voortplantingsvermogen in mindere of 
meerdere mate zondig, en een verla-
ging en perversie van de goddelijkste 
eigenschap die mannen en vrouwen 
bezitten. De nadruk op deze wet van 

kuisheid in het herstelde evangelie 
komt voort uit het doel van ons voort-
plantingsvermogen bij de vervulling 
van Gods plan.

Hoe ziet de toekomst eruit?
Twee eeuwen lang hebben we de 

zegeningen van het plan van de Heer 
door middel van zijn herstelde kerk 
mogen ervaren. Dat bemoedigt ons nu 
we stilstaan bij het eerste visioen dat 
de herstelling destijds in gang zette. In 
dit jaar 2020 hebben we goed zicht op 
wat er in het verleden is gebeurd.

Ons zicht richting de toekomst is 
echter minder helder. We weten wel 
dat er nu, twee eeuwen na de herstel-
ling, in de geestenwereld veel werkers 
met aardse ervaring zijn die de predi-
king daar op zich nemen. We weten 
ook dat we inmiddels veel meer tem-
pels hebben om de verordeningen van 
de eeuwigheid te verrichten voor wie 
zich bekeren en het evangelie van de 
Heiland aannemen, aan beide kanten 
van de sluier van de dood. Dit alles 
draagt bij aan de uitvoering van het 
plan van onze hemelse Vader. Gods 
liefde is zo groot dat Hij voor al zijn 
kinderen, behalve voor de enkelen die 
bewust zonen van het verderf worden, 
een heerlijkheid heeft bestemd (zie 
Leer en Verbonden 76:43).

We weten dat de Heiland terug-
keert en dat er een vredig millennium 
komt om het sterfelijke deel van Gods 
plan af te ronden. We weten ook dat 

Olmué (Marga Marga, Chili)



96 ZONDAGMIDDAGBIJEENKOMST

er verschillende opstandingen zullen 
zijn, van de rechtvaardigen en de 
onrechtvaardigen, waarop het laatste 
oordeel voor ieder volgt.

Wij worden geoordeeld naar onze 
daden, naar de verlangens van ons 
hart en naar wie we zijn geworden. 
Dat oordeel verwijst alle kinderen van 
God naar een koninkrijk van heerlijk-
heid waarvoor ze door hun gehoor-
zaamheid in aanmerking komen en 
waar ze zich thuis voelen. De rech-
ter die dit alles beoordeelt, is onze 
Heiland, Jezus Christus (zie Johannes 
5:22; 2 Nephi 9:41). Door zijn alwe-
tendheid kent Hij al onze daden en 
verlangens. Hij weet waar we ons 
wel en niet van bekeerd hebben, en 
waarin we wel en niet zijn veranderd. 
Daarom zullen we na zijn oordeel 
allemaal erkennen ‘dat zijn oordelen 
rechtvaardig zijn’ (Mosiah 16:1).

Ik besluit met de overtuiging 
waartoe ik gekomen ben door vele 
brieven en door het beoordelen van 
vele verzoeken om terugkeer tot de 
kerk na uitschrijving of afvalligheid. 
Veel van onze leden hebben geen 
volledig begrip van dit heilsplan, 
dat antwoord geeft op de meeste 
vragen over de leer en de geïnspi-
reerde beleidsregels van de herstelde 
kerk. Wie Gods plan kennen en zich 
verbonden hebben eraan mee te wer-
ken, hebben de duidelijke opdracht 
om die waarheden uit alle macht ten 
behoeve van anderen en zichzelf in 
dit sterfelijke leven uit te dragen en 
toe te passen. Ik getuig van Jezus 
Christus, onze Heiland en Verlosser, 
die het allemaal mogelijk maakt. In 
de naam van Jezus Christus. Amen. ◼
NOOT
 1. ‘De herstelling van de volheid van 

het evangelie van Jezus Christus: een 
proclamatie aan de wereld in het 200e 
gedenkjaar’, in Russell M. Nelson, ‘Hoor 
Hem’, Liahona, mei 2020, 91.

reden waarom ik die kennis had gekre-
gen. Maar begin jaren zestig waren we 
in Engeland elkaars zendingscollega 
geweest, en ik had hem bijzonder lief. 
Ik beschouwde die ervaring als een 
tedere barmhartigheid. De afgelopen 
jaren heb ik me afgevraagd of de 
Heer me toen aan het voorbereiden 
was om junior collega in de Twaalf te 
worden van een geweldige man die als 
zendeling mijn junior collega was.1 Ik 
adviseer jonge zendelingen soms dat 

Ouderling Quentin L. Cook
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Ik wil het vandaag hebben over de 
leiding die we door voortdurende 
openbaring aan profeten en door per-
soonlijke openbaring ontvangen.

Soms ontvangen we openbaring 
zonder de doeleinden van de Heer 
te weten. Kort voordat ouderling 
Jeffrey R. Holland in juni 1994 als apos-
tel werd geroepen, had ik een prach-
tige ervaring waarbij zijn roeping mij 
werd geopenbaard. Ik was regionaal 
vertegenwoordiger en zag geen enkele 

Leiding door voortdurende 
openbaring aan profeten 
en door persoonlijke 
openbaring
Voortdurende openbaring werd en wordt ontvangen 
door de kanalen die de Heer heeft ingesteld.

San Bernardo (Santiago, Chili)
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ze lief voor hun junior collega moeten 
zijn. Je weet nooit of ze later je senior 
collega worden.

Ik heb een sterk getuigenis dat onze 
Heiland, Jezus Christus, deze herstelde 
kerk leidt. Hij weet wie Hij als aposte-
len moet roepen en in welke volgorde. 
Hij weet ook hoe Hij zijn senior apos-
tel moet voorbereiden om profeet en 
president van de kerk te worden.

We hadden vanochtend het voor-
recht om te luisteren naar onze geliefde 
profeet, president Russell M. Nelson, 
die een diepzinnige proclamatie aan 
de wereld voorlas over tweehonderd 
jaar herstelling van de volheid van 
het evangelie van Jezus Christus.2 Die 
belangrijke verklaring van president 
Nelson stelt duidelijk dat de Kerk van 
Jezus Christus haar oorsprong, bestaan 
en richting voor de toekomst dankt aan 
het beginsel van voortdurende open-
baring. Deze nieuwe proclamatie geeft 
de communicatie van een liefdevolle 
Vader aan zijn kinderen weer.

President Spencer W. Kimball 
verwoordde lang geleden hoe ik me 
nu voel. Hij zei: ‘We [zouden] tegen-
woordig het meest dankbaar moeten 
zijn voor het feit dat de hemelen echt 
open staan en dat de herstelde kerk 
van Jezus Christus op de rots van 
openbaring is gebouwd. Voortgaande 
openbaring is echt het levensbloed 
van het evangelie van de levende 
Heer en Heiland, Jezus Christus.’3

De profeet Henoch voorzag onze 
tijd. De Heer vertelde Henoch dat er 
grote goddeloosheid zou heersen en 
profeteerde over de ‘grote verdruk-
kingen’ die zouden plaatsvinden. 
Niettemin beloofde de Heer: ‘Maar 
mijn volk zal Ik bewaren.’4 ‘En gerech-
tigheid zal Ik uit de hemel neerzen-
den; en waarheid zal Ik uit de aarde 
voortzenden om te getuigen van mijn 
Eniggeborene.’5

President Ezra 
Taft Benson heeft 
krachtig onderwe-
zen dat het Boek 
van Mormon, de 
sluitsteen van onze 
godsdienst, als 
vervulling van de 
uitspraak van de 
Heer tot Henoch 
uit de aarde tevoor-
schijn is gekomen. 
De Vader en de Zoon en de engelen 
en profeten die aan de profeet Joseph 
Smith verschenen, werden ‘door de 
hemel gezonden om de noodzakelijke 
bevoegdheden van het koninkrijk te 
herstellen’.6

De profeet Joseph Smith ontving 
de ene na de andere openbaring. 
Sommige zijn in deze conferentie 
aangehaald. Veel openbaringen aan 
de profeet Joseph staan in de Leer en 
Verbonden. Alle standaardwerken van 
de kerk bevatten de zin en de wil van 
de Heer in deze laatste bedeling.7

Naast deze fundamentele Schriftuur 
zijn we met voortdurende openbaring 
aan hedendaagse profeten gezegend. 
Profeten zijn ‘gemachtigde vertegen-
woordigers van de Heer die in zijn 
naam spreken’.8

Sommige openbaringen zijn enorm 
belangrijk, andere geven ons meer 
inzicht in essentiële goddelijke waarhe-
den en geven leiding voor deze tijd.9

We zijn ontzettend dankbaar voor de 
openbaring aan president Spencer W. 
Kimball in juni 1978, waardoor alle 
getrouwe mannelijke kerkleden het 
priesterschap en de tempel zegeningen 
kunnen ontvangen.10

Ik heb met veel apostelen gediend 
die aanwezig waren toen die waar-
devolle openbaring werd ontvangen. 
Ieder van hen heeft mij persoonlijk 
bevestigd dat zij en president Kimball 

krachtige, verenigende geestelijke lei-
ding ontvingen. Velen hebben gezegd 
dat het de krachtigste openbaring was 
die ze ooit hadden of sindsdien heb-
ben ontvangen.11

Als leden van het Quorum der 
Twaalf Apostelen in deze tijd zijn we 
gezegend met belangrijke openbarin-
gen door recente profeten.12 President 
Russell M. Nelson is een gemachtigde 
vertegenwoordiger van de Heer, 
vooral op het gebied van openbarin-
gen die gezinnen helpen om thuis een 
heiligdom van geloof op te bouwen, 
die de vergadering van Israël aan 
beide zijden van de sluier bevorderen, 
en die begiftigde leden door heilige 
tempelverordeningen tot zegen zijn.

Toen in de algemene oktober-
conferentie 2018 belangrijke wijzigin-
gen werden aangekondigd die ons 
gezin tot zegen zouden zijn, getuigde 
ik ‘dat wij allen een krachtige bevesti-
ging kregen na onze beraadslagingen 
in de Raad van het Eerste Presidium 
en het Quorum der Twaalf Apostelen 
in de tempel, en nadat onze geliefde 
profeet de Heer om openbaring had 
gesmeekt.’13

We hadden toen ook al openba-
ringen betreffende heilige tempelver-
ordeningen ontvangen, maar die nog 
niet aangekondigd of doorgevoerd.14 
Die leiding begon met profetische 
openbaring aan president Russell M. 
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Nelson persoonlijk en een liefdevolle, 
krachtige bevestiging aan andere 
betrokkenen. President Nelson betrok 
er specifiek de zusters bij die de 
zustershulpvereniging, de jongevrou-
wen en het jeugdwerk presideren. De 
leiding die we als leden van het Eerste 
Presidium en het Quorum der Twaalf 
uiteindelijk in de tempel ontvingen, 
was bijzonder geestelijk en krachtig. 
We wisten allemaal dat we de zin, 
wil en stem van de Heer hadden 
ontvangen.15

Ik verklaar plechtig dat voortdu-
rende openbaring werd en wordt ont-
vangen door de kanalen die de Heer 
heeft ingesteld. Ik getuig dat de procla-
matie die president Nelson vanochtend 
heeft voorgelezen, een openbaring is 
om alle mensen tot zegen te zijn.

We nodigen iedereen uit om zich aan 
de woorden van de Heer te vergasten 

We uiten ook ons verlangen om 
herenigd te worden met de mensen 
die met hun getuigenis worstelen, 
minderactief zijn of zich hebben laten 
uitschrijven. We willen ons samen 
met u ‘aan de woorden van Christus’ 
vergasten en leren wat we moeten 
doen.16 Wij hebben u nodig! De kerk 
heeft u nodig! De Heer heeft u nodig! 

We bidden dat u samen met ons de 
Heiland van de wereld zult aanbid-
den. We weten dat sommigen onder 
u gekrenkt zijn, of onvriendelijk 
of onchristelijk zijn behandeld. We 
weten ook dat sommigen geloofsbe-
proevingen hebben doorgemaakt die 
niet helemaal zijn erkend, begrepen 
of opgelost.

Enkele van de trouwste kerk-
leden hebben ook een tijd met een 
geloofscrisis geworsteld. Ik houd 
van het waargebeurde verhaal van 
W.W. Phelps die de kerk had verla-
ten en in een rechtszaak in Missouri 
tegen de profeet Joseph Smith had 
getuigd. Hij bekeerde zich en schreef 
Joseph: ‘Ik ken mijn situatie, u kent 
die en God kent die, en ik wil verlost 
worden als mijn vrienden me willen 
helpen.’17 Joseph vergaf hem, zette 
hem weer aan het werk en schreef 
liefdevol: ‘Vrienden uit het verleden, 
zijn vrienden in het heden.’18

Broeders en zusters, weet, onge-
acht uw situatie, dat de kerk en haar 
leden u zullen verwelkomen!

Leiding door persoonlijke openbaring
Ieder die nederig naar leiding van de 

Heer streeft, kan persoonlijke openba-
ring ontvangen. Die is even belangrijk 

als profetische openba-
ring. Door persoonlijke, 
geestelijke openbaring 
van de Heilige Geest 
hebben miljoenen het 
noodzakelijke getuigenis 
ontvangen om zich als lid 
van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen te laten 
dopen en bevestigen.

Persoonlijke openba-
ring is de grote zegen die 
we na de doop krijgen, 
doordat we ‘door het 

ontvangen van de Heilige Geest [zijn] 
geheiligd’.19 Ik weet nog goed dat ik 
als 15- jarige een bijzondere geestelijke 
openbaring kreeg. Mijn broer wilde 
van de Heer weten hoe hij op onze 
vader moest reageren, die niet wilde 
dat hij op zending zou gaan. Ik bad 
ook oprecht en ontving een persoon-
lijke bevestiging van de waarheid van 
het evangelie.

De rol van de Heilige Geest
Persoonlijke openbaring is geba-

seerd op geestelijke waarheden die 
we van de Heilige Geest krijgen.20 De 
Heilige Geest is de openbaarder en 
getuige van alle waarheid, vooral die 
van de Heiland. Zonder de Heilige 
Geest kunnen we niet weten dat Jezus 
de Christus is. Zijn eerste opdracht is 
getuigen van de Vader en de Zoon, 
hun titels en hun heerlijkheid.

De Heilige Geest kan iedereen 
krachtig beïnvloeden.21 Maar die 
invloed is niet constant tenzij men 
gedoopt is en de gave van de Heilige 
Geest heeft ontvangen. De Heilige 
Geest reinigt ons ook in het proces 
van bekering en vergeving.

De Geest communiceert op fantas-
tische manieren. De Heer heeft die als 
volgt beschreven:
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‘Ik zal in uw gedachten en in uw 
hart tot u spreken door de Heilige 
Geest, die op u zal komen en die in 
uw hart zal wonen.

‘Welnu, zie, dat is de geest van 
openbaring.’22

Hoewel de invloed van de Geest 
ontzettend sterk kan zijn, ervaren 
we die meestal als een stille, zachte 
stem.23 In de Schriften staan verschil-
lende manieren waarop de Geest ons 
verstand beïnvloedt, zoals vrede in ons 
gemoed schenken,24 onze gedachten 
in beslag nemen,25 ons verstand ver-
lichten,26 en zelfs tot ons spreken.27

De volgende beginselen helpen 
ons om openbaring te ontvangen:

• Om geestelijke leiding bidden. We 
moeten er eerbiedig en nederig 
naar streven en om vragen,28 en 
geduldig en ootmoedig zijn.29

• Ons op inspiratie voorbereiden. 
Dat vereist dat we in overeenstem-
ming met de leringen en geboden 
van de Heer leven.

• Als goed lid aan het avondmaal 
deelnemen. Als we dit doen, 
getuigen we en verbinden we ons 
ertoe de naam van zijn heilige 

Zoon op ons te nemen, Hem altijd 
indachtig te zijn en zijn geboden te 
onderhouden.

Met deze beginselen bereiden we 
ons voor om de ingevingen en leiding 
van de Heilige Geest te ontvangen, her-
kennen en volgen. Dat omvat de ‘vre-
dige dingen, […] datgene wat vreugde 
[en] het eeuwige leven brengt’.30

We bereiden ons nog veel beter 
voor door regelmatig de Schriften en 
de leringen van het evangelie te bestu-
deren, en de leiding waar we naar 
streven te overpeinzen. Maar wees 
geduldig en vertrouw op de timing 
van de Heer. We krijgen leiding van 
onze alwetende Heer, die ‘er doelbe-
wust voor kiest ons te onderrichten’.31

Openbaring in onze roepingen en taken
De Heilige Geest geeft ons ook 

openbaring in onze roepingen en 

taken. Uit ervaring weet ik dat we 
vooral belangrijke geestelijke leiding 
ontvangen als we anderen in onze 
taken tot zegen willen zijn.

Ik weet nog dat ik als jonge bis-
schop een wanhopig telefoontje van 
een echtpaar kreeg vlak voor ik op 
zakenreis ging. Ik smeekte de Heer 
voordat ze bij me waren me te laten 
weten hoe ik ze kon helpen. Hij 
openbaarde me wat het probleem 
was en hoe ik erop moest reageren. 
Die geopenbaarde leiding stelde me 
ondanks de beperkte tijd in staat om 
mijn heilige roeping als bisschop te 
vervullen. Bisschoppen in de hele 
wereld maken zulke dingen mee. Als 
ring president ontving ik niet alleen 
belangrijke openbaring, maar ook 
persoonlijke vermaning die nodig 
was om de doeleinden van de Heer 
te verwezenlijken.

Ik verzeker u dat ieder van ons 
leiding kan ontvangen door nede-
rig in de wijngaard van de Heer te 
werken. Die leiding komt hoofdzake-
lijk van de Heilige Geest. Maar soms 
komt die voor bepaalde doeleinden 
rechtstreeks van de Heer. Ik getuig 
dat dit waar is. Alleen de president en 
profeet van de kerk ontvangt leiding 
voor de hele kerk.

Als hedendaagse apostelen hebben 
we het voorrecht om met onze huidige 
profeet, president Nelson, te dienen en 
te reizen. Wat Wilford Woodruff over 
de profeet Joseph Smith heeft gezegd 
is ook op president Nelson van toepas-
sing. Ik heb gezien ‘hoe de Geest Gods 
op hem inwerkte, de openbaringen Rexburg (Idaho, VS)
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van Jezus Christus die hij ontving, en 
de vervulling van die openbaringen’.32

Het is mijn nederig gebed dat ieder 
van ons naar leiding door voortdu-
rende openbaring zal streven, en 
de Geest bij onze aanbidding van 
God de Vader in de naam van onze 
Heiland, Jezus Christus, zal volgen. Ik 
getuig van Hem in de naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Toen de minimumleeftijd voor jonge 

zendelingen in 1960 van 20 naar 19 jaar 
werd verlaagd, was ik een van de laatste 
20- jarigen. Ouderling Holland was een 
van de eerste 19- jarigen.

 2. Zie ‘De herstelling van de volheid van 
het evangelie van Jezus Christus: een 
proclamatie aan de wereld in het 200e 
gedenkjaar’, in Russell M. Nelson, ‘Hoor 
Hem’, Liahona, mei 2020, 91. Het Eerste 
Presidium en het Quorum der Twaalf 
Apostelen hebben in deze bedeling zes 
proclamaties gepubliceerd.

 3. Leringen van kerkpresidenten: Spencer W. 
Kimball (2006), 267; zie ook Mattheüs 
16:13–19.

 4. Mozes 7:61.
 5. Mozes 7:62. De Heer vervolgde: ‘En 

gerechtigheid en waarheid zal Ik als een 
watervloed over de aarde doen stromen, 
om mijn uitverkorenen vanuit de vier 
hoeken van de aarde te vergaderen’ 
(Mozes 7:62; zie ook Psalmen 85:11).

 6. Ezra Taft Benson, ‘The Gift of Modern 
Revelation’, Ensign, november 1986, 80.

 7. Zie Ezra Taft Benson, ‘The Gift of Modern 
Revelation’, 80.

 8. Hugh B. Brown, ‘Joseph Smith among 
the Prophets’ (zestiende jaarlijkse 
herdenkingstoespraak over Joseph Smith, 
instituut voor godsdienstonderwijs te 
Logan, 7 december 1958), 7.

 9. Zie Hugh B. Brown, ‘Joseph Smith among 
the Prophets’, 7. Openbaringen zijn altijd 
in overeenstemming met het woord van 
God aan eerdere profeten.

 10. Zie Officiële Verklaring 2; zie ook 2 Nephi 
26:33. De openbaring paste de leer in 
het Boek van Mormon toe dat ‘allen voor 
God gelijk [zijn]’, onder wie ‘zwarte en 
blanke, geknechte en vrije, man en vrouw’ 
(2 Nephi 26:33). Deze opmerkelijke 
openbaring werd in de heilige 
bovenkamer van de Salt Laketempel door 
de Raad van het Eerste Presidium en het 
Quorum der Twaalf Apostelen ontvangen.

 11. Veel apostelen gaven aan dat de 
openbaring zo krachtig en heilig was 
dat woorden tekortschoten en misschien 
zelfs de diepe krachtige aard van de 
openbaring zouden verzwakken.

 12. Zie ‘Het gezin: een proclamatie aan 
de wereld’, Liahona, mei 2017, 145. 
President Gordon B. Hinckley heeft 
deze proclamatie op 23 september 1995 
in de algemene bijeenkomst van de 
zustershulpvereniging in Salt Lake City 
(Utah) voorgelezen. Zie ook Thomas S. 
Monson, ‘Welkom op de conferentie’, 
Liahona, november 2012, 4–5. President 
Monson kondigde toen aan dat de 

minimumleeftijd voor zendelingen werd 
verlaagd.

 13. Quentin L. Cook, ‘Diepe en blijvende 
bekering tot onze hemelse Vader en de 
Heer Jezus Christus’, Liahona, november 
2018, 11.

 14. De openbaringen betreffende heilige 
tempelverordeningen zijn vanaf 1 
januari 2019 in alle tempels toegepast. 
Het is belangrijk om te begrijpen 
dat we specifieke details over 
tempelverordeningen alleen in de tempel 
bespreken. We kunnen het echter wel over 
beginselen hebben. Ouderling Bednar 
heeft het belang van tempelverbonden 
en - verordeningen prachtig uiteengezet, 
en uitgelegd hoe ‘goddelijke macht 
ons [daardoor] toevloeit’. (‘Laat dit huis 
worden gebouwd voor mijn naam’, 
Liahona, mei 2020, 86.)

 15. Deze procedure en bijeenkomsten vonden 
plaats in januari, februari, maart en april 
2018 in de Salt Laketempel. Het Eerste 
Presidium en het Quorum der Twaalf 
ontvingen de laatste desbetreffende 
openbaring op 26 april 2018.

 16. Zie 2 Nephi 32:3.
 17. Saints: The Story of the Church of Jesus 

Christ in the Latter Days, deel 1, The 
Standard of Truth, 1815–1846 (2018), 
418.

 18. Saints, deel 1, 418.
 19. 3 Nephi 27:20.
 20. De Heilige Geest is een lid van de 

Godheid (zie 1 Johannes 5:7; Leer en 
Verbonden 20:28). Hij heeft een lichaam 
van geest naar de gedaante en gelijkenis 
van de mens (zie Leer en Verbonden 
130:22). Zijn invloed kan overal tegelijk 
worden gevoeld. Hij is één in doel met 
onze hemelse Vader en Jezus Christus, 
onze Heiland.

 21. Zie 2 Nephi 32; Leer en Verbonden 88:7, 
11–13; ‘Licht, licht van Christus’, Gids 
bij de Schriften, voor een uitvoerige 
uiteenzetting over het licht van Christus 
en het verschil tussen het licht van 
Christus en de Heilige Geest. Zie ook 
Boyd K. Packer, ‘Het licht van Christus’, 
Liahona, april 2005, 8–14.

 22. Leer en Verbonden 8:2–3.
 23. Zie Helaman 5:30; Leer en Verbonden 85:6.
 24. Zie Leer en Verbonden 6:23.
 25. Zie Leer en Verbonden 128:1.
 26. Zie Leer en Verbonden 11:13.
 27. Zie Enos 1:10.
 28. Zie Mattheüs 7:7–8.
 29. Zie Mosiah 3:19.
 30. Leer en Verbonden 42:61.
 31. Neal A. Maxwell, All These Things Shall 

Give Thee Experience (2007), 31.
 32. Wilford Woodruff, in Leringen van 

kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 305.
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toevlucht die onze hemelse Vader ons 
geeft, is onze Heer Jezus Christus en 
zijn verzoening.

Niemand blijft van stormen gevrij-
waard. Helaman, een profeet uit het 
Boek van Mormon, heeft gezegd: 
‘Bedenk, het is op de rots van onze 
Verlosser, die Christus is, de Zoon van 
God, dat jullie je fundament moeten 
bouwen; zodat, wanneer de duivel 
zijn krachtige winden zendt, ja, zijn 
pijlen in de wervelwind, ja, wanneer 
al zijn hagel en zijn hevige storm jullie 
zullen striemen, die geen macht over 
jullie zullen hebben om jullie neer 
te sleuren in de afgrond van ellende 
en eindeloos wee, wegens de rots 
waarop jullie zijn gebouwd, die een 
vast fundament is; en als de mensen 
op dat fundament bouwen, kunnen zij 
niet vallen’ (Helaman 5:12).

Ouderling Robert D. Hales, die zelf 
ook heel wat stormen had te trotse-
ren, heeft gezegd: ‘Iedereen krijgt met 
leed te maken, maar we kiezen zelf 
hoe we ermee omgaan. Leed kan ons 
twee mogelijke wegen doen opgaan. 
Gepaard met geloof kan het ons ster-
ken en louteren. Zonder geloof in het 
zoenoffer van de Heer kan het ons 
leven verwoesten.’ (‘Your Sorrow Shall 
Be Turned to Joy’, Ensign, november 
1983, 66.)

soms vrij zorgeloos verloopt, op 
een dag onverwachte beproevingen 
en stormen moet trotseren die ons 
vermogen om te volharden zwaar 
op de proef stellen. Lichamelijke, 
mentale, familiale en professionele 
beproevingen; natuurrampen; en 
andere kwesties van leven en dood 
zijn slechts enkele stormen die we 
het hoofd moeten bieden.

Als zulke stormen de kop opste-
ken, worden we vaak wanhopig of 
bang. President Russell M. Nelson 
heeft gezegd: ‘Geloof [is] het tegengif 
voor angst’ – geloof in de Heer Jezus 
Christus. (‘Toon uw geloof’, Liahona, 
mei 2014, 29.) Als 
ik stilsta bij de stor-
men die ons leven 
raken, stel ik vast 
dat welke storm 
ook op ons inbeukt 
– ongeacht of er 
een oplossing voor 
bestaat en ongeacht 
of het eind in zicht 
is – er maar één 
toevlucht is. En dat 
is hetzelfde voor 
alle stormen. De 

Ouderling Ricardo P. Giménez
van de Zeventig

In de jaren negentig maakte ik tijdens 
mijn studententijd deel uit van het 
brandweerkorps in Santiago (Chili). 
Ik woonde in de kazerne omdat ik de 
nachtdienst deed. Tegen het eind van 
het jaar vernam ik dat ik met oudjaar 
in de kazerne moest blijven omdat 
er op die dag altijd wel ergens een 
brand uitbrak. Ik reageerde verrast: 
‘Dat meen je niet!’

Ik weet nog dat ik samen met mijn 
collega’s aan het wachten was toen 
om middernacht in Santiago vuur-
werk werd afgestoken. We omhels-
den elkaar en wensten iedereen een 
gelukkig nieuwjaar. Plots begon de 
sirene in de brandweerkazerne te 
loeien. Er was ergens een brand. We 
pakten onze spullen en sprongen op 
de brandweerauto. Op weg naar de 
brand passeerden we menigten die 
aan het feestvieren waren. Het viel me 
op dat ze zich nergens zorgen over 
maakten. Ze waren ontspannen en 
genoten van die warme zomernacht. 
Maar de mensen die we te hulp snel-
den, verkeerden in nood en bevonden 
zich daar niet ver vandaan.

Door die ervaring besefte ik dat 
ieder van ons, hoewel het leven 

Toevlucht voor de 
stormen van het leven
We kunnen onze toevlucht bij Jezus Christus en in 
zijn verzoening zoeken, ongeacht de stormwinden 
die op ons inbeuken.

Oslo (Noorwegen)
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Willen we onze toevlucht bij Jezus 
Christus en in zijn zoenoffer zoeken, 
dan moeten we geloof in Hem oefe-
nen, waardoor we uitstijgen boven 
het leed van ons beperkte, aardse 
perspectief. Hij heeft beloofd dat Hij 
onze lasten licht zal maken als we tot 
Hem komen in alles wat we doen.

Hij zegt: ‘Kom naar Mij toe, allen 
die vermoeid en belast bent, en Ik zal 
u rust geven.

‘Neem Mijn juk op u, en leer van 
Mij dat Ik zachtmoedig ben en nede-
rig van hart; en u zult rust vinden voor 
uw ziel;

‘want Mijn juk is zacht en Mijn last 
is licht’ (Mattheüs 11:28–30; zie ook 
Mosiah 24:14–15).

Men zegt dat wie geloof heeft, 
geen verklaring hoeft, en dat voor 
wie geen geloof heeft, elke verklaring 
tekortschiet. (Deze uitspraak wordt 
aan Thomas van Aquino toege-
schreven, maar is waarschijnlijk een 
parafrase.) Maar ons begrip van de 
dingen die zich op aarde afspelen, 

is beperkt. Vaak hebben we geen 
antwoord op het waarom. Waarom 
gebeurt dit? Waarom overkomt mij 
dit? Wat moet ik hieruit leren? Als 
antwoorden uitblijven, moeten we de 
woorden ter harte nemen die onze 
Heiland tot de profeet Joseph Smith 
in de gevangenis te Liberty sprak:

‘Mijn zoon, vrede zij uw ziel; uw 
tegenspoed en uw ellende zullen 
slechts van korte duur zijn;

‘en dan, indien u het goed door-
staat, zal God u ten hemel verhogen’ 
(Leer en Verbonden 121:7–8).

Hoewel velen inderdaad in Jezus 
Christus geloven, is de hamvraag of 
we Hem geloven en of we geloven 
wat Hij ons leert en wat Hij van ons 
vraagt. Misschien vraagt u zich af: Wat 
weet Jezus Christus nu van mijn situ-
atie? Hoe weet Hij wat mij gelukkig 
maakt? De profeet Jesaja heeft over 
onze Verlosser en Middelaar gezegd:

‘Hij was veracht, de onwaardigste 
onder de mensen, een Man van smar-
ten, bekend met ziekte. […]

‘Voorwaar, onze ziekten heeft Híj 
op Zich genomen, ons leed heeft Hij 
gedragen. […]

‘Maar Hij is om onze overtredingen 
verwond, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld. De straf die ons de vrede 
aanbrengt, was op Hem, en door 
Zijn striemen is er voor ons genezing 
gekomen’ ( Jesaja 53:3–5).

De apostel Petrus heeft over de 
Heiland gezegd: ‘Die Zelf onze zon-
den in Zijn lichaam gedragen heeft op 
het hout, opdat wij, voor de zonden 
dood, voor de gerechtigheid zouden 
leven. Door Zijn striemen bent u 
genezen’ (1 Petrus 2:24).

Hoewel Petrus spoedig de marte-
laarsdood zou sterven, was hij niet 
angstig of pessimistisch. Nee, hij 
spoorde de heiligen aan om zich te 
verheugen, ook al waren ze ‘bedroefd 
door allerlei verzoekingen’. Petrus 
raadde ons aan niet te vergeten dat 
‘de beproeving van [ons] geloof, [dat] 
door het vuur beproefd wordt’, zal 
leiden ‘tot lof en eer en heerlijkheid, 
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bij de openbaring van Jezus Christus’ 
en tot ‘de zaligheid van [onze] zielen’ 
(1 Petrus 1:6–7, 9).

Hij vervolgde:
‘Geliefden, laat de hitte van de ver-

drukking onder u, die tot uw beproe-
ving dient, u niet bevreemden, alsof  
 u iets vreemds overkwam.

‘Maar verblijd u naar de mate 
waarin u gemeenschap hebt aan het 
lijden van Christus, opdat u zich ook 
in de openbaring van Zijn heerlijk-
heid mag verblijden en verheugen’ 
(1 Petrus 4:12–13).

President Russell M. Nelson heeft 
gezegd: ‘Heiligen kunnen onder alle 
omstandigheden gelukkig zijn. […] 
Als ons leven gericht is op Gods 
heilsplan […] en Jezus Christus en zijn 
evangelie, kunnen we vreugde voelen 
ongeacht wat er in ons leven gebeurt 
– of niet gebeurt. Vreugde komt van 
en door Hem. Hij is de bron van alle 
vreugde.’ (‘Vreugde en geestelijk over-
leven’, Liahona, november 2016, 82.)

Het is natuurlijk makkelijker zoiets 
te zeggen als de storm niet om ons 
heen woedt, dan het toe te passen 
tijdens de storm. Maar als uw broeder 
wil ik u oprecht duidelijk maken hoe 
waardevol het is te weten dat we onze 
toevlucht bij Jezus Christus en in zijn 
verzoening kunnen zoeken, ongeacht 
de stormwinden die op ons inbeuken.

Ik weet dat we allemaal kinderen 
van God zijn, dat Hij ons liefheeft en dat 
we er niet alleen voor staan. Kom en zie 
dat Hij uw lasten kan verlichten en de 
toevlucht kan zijn die u zoekt. Kom en 
help anderen om de toevlucht te vinden 
waarnaar zij snakken. Kom en blijf 
met ons in deze toevlucht, zodat u de 
stormen van het leven kunt trotseren. Ik 
twijfel er niet aan dat u, als u komt, zult 
zien, zult helpen en zult blijven.

De profeet Alma heeft tot zijn zoon 
Helaman getuigd: ‘Ik weet dat wie 

ook hun vertrouwen in God stellen, 
zullen worden geschraagd in hun 
beproevingen en in hun moeilijkhe-
den en in hun benauwingen, en ten 
laatsten dage zullen worden ver-
hoogd’ (Alma 36:3).

De Heiland heeft gezegd:
‘Laat uw hart vertroost zijn […]; 

want alle vlees is in mijn handen; 
wees stil en weet dat Ik God ben. […]

‘Daarom, vrees zelfs de dood niet; 
want in deze wereld is uw vreugde 
niet overvloedig, maar in Mij is uw 
vreugde overvloedig’ (Leer en Verbon-
den 101:16, 36).

De lofzang ‘Kalm nu, mijn ziel’ 
heeft mijn hart meermaals beroerd en 
troost onze ziel. De tekst luidt:

Kalm nu, mijn ziel: de ure nadert snel
dat uw omhulsel tot de aarde keert;

dan zegt gij alle angst en pijn vaarwel
en vindt de vreugd, zo lang door u 

begeerd.
Kalm nu, mijn ziel: uw vrede is dan 

zacht,
waar d’eng’lenschaar met blijdschap 

op u wacht. (Lofzangen, nr. 86)

Ik weet dat we gezegend worden 
met de verlichting, troost, kracht, zelf-
beheersing en vrede die we verlangen 
als we in de stormen van het leven 
ons best doen om op Jezus Christus 
en zijn verzoening te vertrouwen. 
Dan weten we met zekerheid dat we 
aan het eind van ons aardse leven de 
Meester zullen horen zeggen: ‘Goed 
gedaan, goede en trouwe [dienst-
knecht]. Ga in, in de vreugde van uw 
heer’ (Mattheüs 25:21). In de naam 
van Jezus Christus. Amen. ◼

Olmué (Marga Marga, Chili)
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Verpleegkundigen, netwerkers, atoom-
deskundigen en zelfs fanatieke hobby-
koks als ik in Harriets keuken kunnen 
hun stiel alleen onder de knie krijgen 
door die te oefenen.

Als gezagvoerder bij een lucht-
vaartmaatschappij trainde ik piloten 
vaak met behulp van een vlucht-
simulator – een ingewikkelde 
machine die vluchten nabootst. Zo 
leren de piloten niet alleen de basis-
beginselen van vliegen, ze worden 
ook met onverwachte situaties gecon-
fronteerd die zich kunnen voordoen 
als ze een echt toestel besturen.

Dezelfde beginselen gelden voor 
volgelingen van Jezus Christus.

Door actief in de Kerk van Jezus 
Christus te zijn en de verschillende 
kansen die zij ons biedt aan te grijpen, 
zijn we beter op veranderingen voor-
bereid, wat en hoe ernstig die ook 
mogen zijn. We worden als lid van 
de kerk aangespoord om ons in het 
woord van God bij monde van oude 
en hedendaagse profeten te verdie-
pen. Door oprecht, nederig gebed 
tot onze hemelse Vader leren we de 
stem van de Heilige Geest herken-
nen. We aanvaarden de oproep om 
te dienen, onderwijzen, plannen en 

Discipelschap oefenen
Maar Christus volgen houdt veel 

meer in dan over Hem spreken en 
prediken. De Heiland heeft zijn kerk 
hersteld om ons in staat te stellen 
meer zoals Hij te worden. De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen geeft ons de 
gelegenheid om de basisbeginselen 
van discipelschap te oefenen. Door 
onze deelname in de kerk leren we 
de ingevingen van de Heilige Geest 
herkennen en er gehoor aan te geven. 
We ontwikkelen de instelling om 
anderen vriendelijk te behandelen.

Dat neemt ons hele leven in beslag 
en vergt oefening.

Topatleten oefenen de basisbegin-
selen van hun sport ontelbare uren. 

Ouderling Dieter F. Uchtdorf
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Geliefde broeders en zusters, 
lieve vrienden, elke week aanbid-
den leden van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laat-
ste Dagen in de hele wereld onze 
geliefde hemelse Vader, de God 
en Koning van het heelal, en zijn 
geliefde Zoon, Jezus Christus. We 
denken aan het leven en de leringen 
van Jezus Christus – de enige zon-
deloze Ziel die ooit heeft geleefd, 
het vlekkeloze Lam van God. We 
nemen zo vaak mogelijk deel aan 
het avondmaal ter gedachtenis van 
zijn zoenoffer en erkennen dat Hij 
het middelpunt van ons leven is.

We hebben Hem lief en we eren 
Hem. Jezus Christus heeft uit over-
vloedige, eeuwige liefde voor ons 
geleden en is voor ons gestorven. Hij 
heeft de poort van de dood openge-
broken, de scheidingsmuur tussen 
vrienden en dierbaren verbrijzeld,1 
en de hopelozen hoop, de zieken 
genezing en de gevangenen verlos-
sing gebracht.2

Wij wijden ons hart, ons leven 
en onze dagelijkse inspanningen 
aan Hem. Daarom ‘spreken [wij] 
over Christus, verheugen [wij] ons in 
Christus [en] prediken [wij] Christus, 
[…] opdat onze kinderen zullen 
weten op welke Bron zij mogen 
vertrouwen voor vergeving van  
hun zonden.’3

Kom en hoor erbij
We nodigen al Gods kinderen wereldwijd uit om 
samen met ons aan dit grote werk deel te nemen.

Millcreek (Utah, VS)
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bedienen. Door die kansen ontwik-
kelen we onze geest, ons verstand en 
ons karakter.

Ze bereiden ons voor op het slui-
ten en nakomen van heilige verbon-
den, die ons nu en in het hiernamaals 
tot zegen zijn.

Kom, voeg u bij ons!
We nodigen al Gods kinderen 

wereldwijd uit om samen met ons aan 
dit grote werk deel te nemen. Kom en 
zie! Zelfs in deze moeilijke COVID- 19- 
tijden kunt u online met ons in con-
tact komen. Spreek online met onze 
zendelingen. Ontdek waar deze kerk 
om draait! Als deze moeilijke periode 
voorbij is, kunt u bij ons thuis en in de 
kerk met ons spreken.

We nodigen u uit om te komen 
helpen! Kom en dien Gods kinderen 
met ons, treed in het voetspoor van 
de Heiland en maak van deze wereld 
een betere plek.

Kom en hoor erbij! U zult ons 
sterker maken. En u zult een beter, 
vriendelijker en gelukkiger mens 
worden. Uw geloof zal sterker en 
veerkrachtiger worden – beter in staat 
om strubbelingen en onverwachte 
beproevingen te doorstaan.

Hoe begint u? Er zijn veel verschil-
lende manieren.

We nodigen u uit om het Boek 
van Mormon te lezen. Hebt u geen 
exemplaar, lees het dan op KerkVan-
JezusChristus.org4 of download de 
app van het Boek van Mormon. Het 
Boek van Mormon is eveneens een 
testament aangaande Jezus Christus 
en gaat hand in hand met het Oude 
en het Nieuwe Testament. Wij hou-
den van al deze heilige Schriftuur en 
leren eruit.

Breng wat tijd door op KomTot-
Christus .org en ontdek waarin leden 
van de kerk onderwijzen en geloven.

Nodig de zendelingen uit om 
online of zo mogelijk bij u thuis met 
u te spreken. Zij brengen een bood-
schap van hoop en genezing. Die zen-
delingen zijn onze dierbare zonen en 
dochters die hun tijd en geld opoffe-
ren om ergens in de wereld te dienen.

In de Kerk van Jezus Christus zult 
u mensen vinden die niet zo heel 
anders zijn dan u. U zult er mensen 
vinden die uw hulp nodig hebben en 
die u willen helpen om de beste ver-
sie van uzelf te worden – de persoon 
die God voor ogen heeft.

De Heiland strekt zijn liefdevolle 
armen naar iedereen uit

Misschien denkt u: Ik heb fouten 
gemaakt. Ik denk niet dat ik me ooit 
in de Kerk van Jezus Christus thuis 
kan voelen. God is niet in iemand 
zoals ik geïnteresseerd.

Hoewel Jezus Christus de ‘Koning 
der koningen’,5 de Messias en ‘de 
Zoon van de levende God’6 is, is Hij 
zeer begaan met ieder kind van God. 
Hij geeft om u, ongeacht uw status, 
uw financiële situatie, uw zonden en 
uw beproevingen. Tijdens zijn aardse 
leven diende de Heiland iedereen: 
gelukkige en succesvolle mensen, 
gebroken en verloren mensen, en 
mensen zonder hoop. De men-
sen die Hij diende, hadden zelden 
aanzien, schoonheid of rijkdom. De 
mensen die Hij opbouwde, hadden 
Hem vaak weinig te bieden buiten 

dankbaarheid, een nederig hart en het 
verlangen om te geloven.

Als Jezus tijdens zijn aardse leven 
‘deze geringste broeders’7 diende, zou 
Hij hen dan ook nu niet liefhebben? 
Is er in zijn kerk geen plaats voor al 
Gods kinderen? Zelfs voor wie zich 
onwaardig, vergeten of eenzaam voelt?

Er is geen minimumniveau van 
volmaaktheid dat u moet bereiken 
voordat u voor Gods genade in aan-
merking komt. Uw gebeden hoeven 
niet luid, mooi of grammaticaal cor-
rect te zijn om de hemel te bereiken.

God trekt niemand voor.8 Hij 
hecht geen waarde aan de dingen 
die de wereld belangrijk vindt. Hij 
kent uw hart en heeft u lief, ongeacht 
uw titel, welgesteldheid of aantal 
Instagram- volgers.

Als wij ons hart op onze hemelse 
Vader richten en tot Hem naderen, zul-
len we voelen dat Hij tot ons nadert.9

Wij zijn zijn geliefde kinderen.
Zelfs wie Hem verwerpt.
Zelfs wie net als een koppig, tegen-

draads kind kwaad op God en zijn kerk 
wordt, en zijn of haar koffers pakt, de 
deur uitstormt en roept dat hij of zij het 
gehad heeft en nooit meer terugkomt.

Als een kind van huis wegloopt, 
merkt het misschien niet dat bezorgde 
ouders hem of haar van achter het 
venster nastaren. Bedroefd zien ze 
hun zoon of dochter weggaan. Ze 
hopen dat hun geliefde kind iets van 
die hartverscheurende situatie leert, 



106 ZONDAGMIDDAGBIJEENKOMST

misschien een nieuw perspectief krijgt 
en uiteindelijk weer thuiskomt.

En dat geldt ook voor onze liefde-
volle hemelse Vader. Hij kijkt uit naar 
onze thuiskomst.

Onze Heiland kijkt met liefde en 
mededogen uit naar onze thuiskomst. 
Zelfs als u zich ver van God verwij-
derd voelt, ziet Hij u. Hij is met ont-
ferming bewogen en snelt u tegemoet 
om u in zijn armen te sluiten.10

Kom en hoor erbij.

God laat ons van onze fouten leren
Wij zijn pelgrims op het pad van 

het sterfelijke leven en zoeken naar 
zingeving en ultieme waarheid. Vaak 
zien we alleen het pad vlak vóór 
ons. We zien niet wat er achter een 
bocht ligt. Onze liefdevolle hemelse 
Vader heeft ons niet alle antwoorden 
gegeven. Hij wil dat we veel dingen 
zelf uitzoeken. Hij wil dat we geloven 
– zelfs als dat moeilijk is.

Hij wil dat we onze rug rechten 
en wat wilskracht ontwikkelen – een 
beetje ruggengraat – en een stap 
voorwaarts zetten.

Op die manier leren en groeien we.
Zou u echt willen dat alles werd 

voorgekauwd? Zou u echt willen dat 
elke vraag werd beantwoord? Elke 
route uitgestippeld?

Ik denk dat de meesten onder ons 
zulk hemels micromanagement snel 
beu zouden worden. We leren de 
belangrijke levenslessen uit erva-
ring. Door van onze fouten te leren. 
Door ons te bekeren en te beseffen 
dat goddeloosheid nooit geluk heeft 
betekend.11

Jezus Christus, de Zoon van God, 
is gestorven opdat onze fouten ons 
niet zouden veroordelen en onze 
vooruitgang eeuwig zouden belem-
meren. Dankzij Hem kunnen we ons 
bekeren en kunnen onze fouten een 

springplank naar grotere heerlijkheid 
worden.

U hoeft dit pad niet alleen te 
bewandelen. Onze hemelse Vader laat 
ons niet in duisternis ronddolen.

Daarom is Hij in het voorjaar van 
1820 met zijn Zoon, Jezus Christus, aan 
de jonge Joseph Smith verschenen.

Sta daar eens even bij stil! De 
God van het heelal is aan een mens 
verschenen!

Dit was de eerste van vele ontmoe-
tingen die Joseph met God en andere 
hemelse personen had. Veel van de 
woorden die ze tot hem spraken, staan 
in de Schriften van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen. Die zijn makkelijk te vinden. 
Iedereen kan ze lezen en ontdekken 
wat God in deze tijd tegen ons zegt.

We nodigen u uit om ze te 
bestuderen.

Joseph Smith was vrij jong toen hij 
deze openbaringen ontving. Hij kreeg 
de meeste voordat hij 30 jaar was.12 
Het ontbrak hem aan ervaring en 
sommigen dachten allicht dat hij niet 
geschikt was als profeet van de Heer.

En toch riep de Heer hem volgens 
een patroon dat we in de Schriften 
terugvinden.

God wachtte niet op een volmaakt 
persoon om zijn evangelie te herstellen.

Anders zou Hij nog 
steeds aan het wachten 
zijn.

Joseph was zoals 
u en ik. Hoewel 
Joseph fouten beging, 
gebruikte God hem om 
zijn grote doeleinden 
te bereiken.

President Thomas S. 
Monson heeft vaak 
gezegd: ‘Wie de Heer 
roept, maakt de Heer 
ook geschikt.’13

De apostel Paulus redeneerde met 
de heiligen in Korinthe: ‘Ga eens na, 
broeders en zusters, wat u was, toen 
God u riep. Niet veel van u waren 
wijs, invloedrijk of voornaam naar 
menselijke maatstaf.’14

God gebruikt de zwakken en 
eenvoudigen om zijn doeleinden te 
bereiken. Dat feit toont aan dat het 
Gods macht, en niet die van de mens 
is, die zijn werk op aarde volbrengt.15

Hoor Hem, volg Hem
Toen God aan Joseph Smith ver-

scheen, introduceerde Hij zijn Zoon, 
Jezus Christus, en zei: ‘Hoor Hem!’16

Joseph hoorde en volgde Hem zijn 
hele leven.

Ons discipelschap begint, net als 
dat van Joseph, met het besluit om de 
Heiland, Jezus Christus, te horen en te 
volgen.

Als u Hem wilt volgen, verzamel dan 
uw geloof en neem zijn kruis op u.

U zult ontdekken dat u werkelijk 
in zijn kerk thuishoort – een warme, 
gastvrije plek waar u discipelschap en 
geluk kunt nastreven.

Ik hoop dat we, nu we het twee-
honderdjarig jubileum van het eerste 
visioen vieren, zullen nadenken 
en leren over de herstelling van de 
Kerk van Jezus Christus, en beseffen 

Oslo (Noorwegen)
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wonen? Ik heb nagedacht over de 
huizen van kerkleden die Kathy en ik 
hebben mogen bezoeken. We zijn in 
Zuid- Korea en Kenia, in de Filipijnen 
en Peru, in Laos en in Letland bij leden 
thuis uitgenodigd. Laat me vier opmer-
kingen over mooie huizen maken.

Ten eerste, vanuit het perspectief 
van de Heer heeft een mooi huis alles 
te maken met de persoonlijke eigen-
schappen van de mensen die daar 
wonen. Deze huizen worden niet op 
een belangrijke of blijvende manier 
als mooi bestempeld door hun meu-
bels of door het financieel vermogen 
of de sociale status van de mensen 
die ze bezitten. Het mooiste kenmerk 
van elk huis is het beeld van Christus 

Ouderling L. Whitney Clayton
van het Presidium der Zeventig

Onlangs zag ik een opvallend recla-
mebord in Salt Lake City (Utah, VS). 
De reclame was van een firma in 
designmeubelen en interieurontwerp. 
De boodschap was eenvoudig: ‘Wij 
leveren aan de mooiste huizen in Salt 
Lake City.’

De reclame bleef hangen: wat is 
een ‘mooi huis’? Ik stond stil bij die 
vraag, vooral met betrekking tot onze 
kinderen, die mijn vrouw, Kathy, en ik 
hebben opgevoed, en de kinderen die 
zij nu opvoeden. Zoals ouders overal 
hebben we ons zorgen over onze kin-
deren gemaakt en voor hen gebeden. 
Dat doen we nog. We willen oprecht 
het beste voor hen. Hoe kunnen zij 
en hun kinderen in mooie huizen 

De mooiste huizen
De Heiland is de volmaakte bouwkundige, bouwer 
en interieurontwerper. Zijn project is de volmaking 
en eeuwige vreugde van onze ziel.

dat het meer dan een historische 
gebeurtenis is. Wij spelen een cru-
ciale rol in dit grote, voortdurende 
verhaal.

Maar wat is onze rol dan?
We moeten van Jezus Christus 

leren, zijn woorden bestuderen, 
Hem horen en Hem volgen door 
actief aan dit grote werk deel te 
nemen. Ik nodig u uit om te komen 
en erbij te horen!

U hoeft niet volmaakt te zijn. U 
moet wel het verlangen hebben om 
uw geloof te ontwikkelen en dag na 
dag dichter tot Hem te komen.

Wij moeten God liefhebben en 
dienen, en zijn kinderen liefhebben 
en dienen.

Doet u dat, dan zal God u zelfs 
in de moeilijkste situaties met zijn 
liefde, vreugde en leiding omhullen.

Dat getuig ik. Ik betuig u mijn 
liefde en dankbaarheid en laat u 
mijn zegen. In de heilige naam van 
onze Heiland en Meester, in de 
naam van Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Zie Efeze 2:13–14.
 2. Zie Lukas 4:18.
 3. 2 Nephi 25:26.
 4. Zie het Boek van Mormon op 

ChurchofJesusChrist.org/study/
scriptures/bofm?lang=nld.

 5. 1 Timotheüs 6:15.
 6. Zie Mattheüs 16:15–17.
 7. Mattheüs 25:40.
 8. Zie Handelingen 10:34.
 9. Zie Leer en Verbonden 88:63.
 10. U vindt de reactie van de vader op de 

terugkomst van de verloren zoon in 
Lukas 15:20.

 11. Alma 41:10.
 12. Bijvoorbeeld: van de 138 afdelingen 

in de Leer en Verbonden heeft Joseph 
Smith er honderd vóór zijn dertigste 
verjaardag, op 23 december 1835, 
ontvangen.

 13. Thomas S. Monson, ‘Duty Calls’, Ensign, 
mei 1996, 44.

 14. 1 Korinthe 1:26, Groot Nieuws Bijbel.
 15. Zie 1 Korinthe 1:28–29; 2 Korinthe 4:7.
 16. Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.
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dat in de bewoners van het gezin tot 
uiting komt. Het belangrijke is het 
interieur van de zielen van de bewo-
ners, niet het gebouw zelf.

De eigenschappen van Christus 
worden ‘na verloop van tijd’1 verkre-
gen door bewuste vooruitgang op het 
verbondspad. Christelijke eigenschap-
pen sieren allen die een leven leiden 
dat op goedheid gegrond is. Zij vullen 
hun huis met het licht van het evange-
lie ongeacht of de vloer van modder 
of marmer is. Ook al bent u de enige 
in uw huishouden die de opdracht 
volgt om deze dingen na te streven,2 
u kunt bijdragen aan de geestelijke 
inrichting van uw gezinswoning.

We volgen deze raad van de Heer: 
‘Organiseer u; bereid alle nodige 
dingen voor; en vestig een huis’, als 
we ons geestelijk leven organiseren, 
voorbereiden en leiden in plaats van 
met onze woning bezig te zijn. Als 
we geduldig het verbondspad van de 
Heiland volgen, wordt ons huis ‘een 
huis van heerlijkheid, een huis van 
orde, een huis van God’.3

Ten tweede, bewoners van de mooi-
ste huizen maken elke dag tijd om de 
Schriften en de woorden van de levende 
profeten en apostelen te bestuderen. 
President Russell M. Nelson heeft ons 
gevraagd ons huis door evangeliestudie 
te veranderen en om te vormen.4 Zijn 
uitnodiging geeft aan dat de mooiste 
huizen plaats bieden aan het zachtmoe-
dige, essentiële werk van onze per-
soonlijke groei en het omvormen van 
onze zwakheden. Dagelijkse bekering 
is een hulpmiddel dat ons ertoe brengt 
een beetje vriendelijker, liefdevoller 
en begripsvoller te worden. Als we de 
Schriften bestuderen, komen we dichter 
tot de Heiland, wiens gulle liefde en 
genade ons in onze groei helpen.

In de Bijbel, het Boek van Mormon 
en de Parel van grote waarde staan 

verhalen van gezinnen, dus is het 
niet verwonderlijk dat die goddelijke 
boeken ongeëvenaarde handboeken 
voor de bouw van de mooiste huizen 
zijn. Zij vormen een kroniek voor 
de zorgen van ouders, de gevaren 
van verleiding, de triomf van recht-
schapenheid, de beproevingen van 
hongersnood en overvloed, en de ver-
schrikkingen van oorlog en belonin-
gen van vrede. Steeds weer zien we 
in de Schriften dat gezinnen slagen als 
ze rechtschapen leven en dat ze falen 
als ze andere paden volgen.

Ten derde, mooie huizen volgen 
de blauwdruk van de Heer voor zijn 
mooiste huis, de tempel. De bouw 
van een tempel begint met basisstap-
pen: het groen opruimen en het land 
vlakmaken. Die eerste inspanningen 
om de grond bouwrijp te maken, 
kunnen vergeleken worden met het 
onderhouden van de fundamentele 
geboden. De geboden zijn het funda-
ment waarop het discipelschap wordt 
gebouwd. Standvastig discipelschap 
leidt ertoe dat we onwrikbaar, stand-
vastig en onverzettelijk worden,5 zoals 
het stalen raamwerk voor een tempel. 
Door dit vaste raamwerk kan de Heer 
zijn Geest sturen om ons hart te ver-
anderen.6 Een machtige verandering 
van hart ondergaan is als prachtige 
elementen aan het interieur van een 
tempel toevoegen.

Als we in geloof voortgaan, ver-
andert de Heer ons geleidelijk. We 
ontvangen zijn beeld in ons gelaat en 
beginnen de liefde en schoonheid van 
zijn karakter weer te geven.7 Als we 
meer zoals Hij worden, voelen we ons 
thuis in zijn huis en zal Hij zich thuis 
voelen in het onze.

We kunnen de nauwe band tussen 
ons en zijn huis in stand houden, 
door in aanmerking te komen voor 
een tempelaanbeveling en de tempel 

te bezoeken zo vaak als omstandighe-
den dat toelaten. Als we dat doen, rust 
de heiligheid van het huis des Heren 
ook op ons huis.

De prachtige Salt Laketempel is 
hier vlakbij. De tempel werd van 1853 
tot 1893 door pioniers met simpel 
gereedschap, plaatselijk materiaal en 
langdurige, zware arbeid gebouwd. 
Met het beste wat de eerste kerkleden 
op het gebied van bouwkunde, archi-
tectuur en interieurontwerp te bieden 
hadden, creëerden ze een meester-
werk dat miljoenen mensen kennen.

Er zijn bijna 130 jaren verstreken 
sinds de tempel werd ingewijd. Zoals 
ouderling Gary E. Stevenson giste-
ren opmerkte zijn de bouwkundige 
beginselen die gebruikt werden om de 
tempel te ontwerpen, vervangen door 
nieuwere, veiligere normen. Als we de 
constructie van de tempel niet zouden 
verbeteren en structurele zwakheden 
niet zouden herstellen, zou dat het ver-
trouwen van de pioniers beschamen. 
Zij deden alles wat ze maar konden 
om vervolgens de zorg van de tempel 
aan de volgende generaties te laten.

De kerk is begonnen aan een 
herstellingsproject van vier jaar om 
de structurele sterkte en de aardbe-
vingsbestendigheid van de tempel 
te verbeteren.8 Het fundament, de 
vloeren en de muren zullen versterkt 
worden. Met de beste bouwkundige 
kennis die we vandaag beschikbaar 
hebben, passen we de tempel aan de 
hedendaagse bouwnormen aan. We 
kunnen de structurele veranderingen 
niet zien, maar hun uitwerking is echt 
en belangrijk. Ondanks de ingrijpende 
renovatie behoudt de tempel zijn 
prachtige oorspronkelijke karakter.

We dienen het voorbeeld van 
de renovatie van de Salt Lake-
tempel te volgen en de tijd te 
nemen om onze eigen geestelijke 
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aardbevingsbestendigheid te evalueren 
om er zeker van te zijn dat die aan de 
norm voldoet. Periodieke zelfbeoorde-
ling, gekoppeld aan onze vraag aan 
de Heer: ‘Wat ontbreekt mij nog?’9 kan 
ieder van ons helpen bij de bouw van 
een mooi huis.

Ten vierde zijn de mooiste huizen 
een toevluchtsoord voor de stormen 
van het leven. De Heer heeft beloofd 
dat zij die de geboden van God 
onderhouden ‘voorspoedig […] in het 
land’ zullen zijn.10 Gods voorspoed is 
de kracht om ondanks de problemen 
van het leven voorwaarts te streven.

In 2002 leerde ik een belang-
rijke les over problemen. Toen ik in 
Asuncion (Paraguay) was, sprak ik met 
de ringpresidenten van die stad. In 
die tijd heerste er een zware financi-
ele crisis in Paraguay. Veel kerkleden 
zaten in de ellende en konden de 
eindjes niet aan elkaar knopen. Ik was 
sinds mijn zending niet meer in Zuid- 
Amerika geweest en had nog nooit 
Paraguay bezocht. Ik was nog maar 
enkele weken in dat gebiedspresidium 
werkzaam. Ik was bang dat ik die 
ringpresidenten niet goed leiding kon 
geven. Ik vroeg ze me alleen te vertel-
len wat er goed ging in hun ringen. De 
eerste ringpresident vertelde me over 
zaken die goed liepen. De volgende 
vertelde over dingen die goed gingen 
en een paar problemen. Tegen de tijd 
dat we bij de laatste ringpresident aan-
kwamen, noemde hij alleen een reeks 
vervelende problemen op. Terwijl de 
ringpresidenten aan mij uitlegden hoe 
de vork in de steel zat, bekroop mij 
het angstige gevoel dat ik met een 
mond vol tanden zat.

Net toen de laatste ringpresident 
zijn opmerkingen aan het afronden 
was, kwam er een gedachte in me 
op: Ouderling Clayton, stel hun deze 
vraag: ‘Broeders, hoeveel van de leden 

in uw ringen die een volledige tiende 
betalen, een gulle vastengave betalen, 
hun roeping in de kerk grootmaken, de 
hun toegewezen gezinnen als huison-
derwijzer of huisbezoekster maande-
lijks bezoeken,11 gezinsavond houden, 
de Schriften bestuderen en elke dag 
gezinsgebed houden, hebben proble-
men die ze zelf niet kunnen aanpakken 
zonder dat de kerk bijspringt en de 
problemen voor hen oplost?’

Ik volgde prompt de ingeving die 
ik had gekregen en stelde de ringpre-
sidenten die vraag.

Ze keken me verrast aan en 
zeiden toen: ‘Pues, ninguno’ wat 
betekent ‘O, niet een.’ Ze vertelden 
me vervolgens dat geen van de leden 
die al die dingen deden, proble-
men hadden die ze zelf niet konden 
oplossen. Waarom niet? Omdat ze in 
de mooiste huizen woonden. Hun 
getrouwe leven verschafte hun de 
kracht, de visie en de hemelse hulp 
die ze nodig hadden in de economi-
sche beroering in hun land.

Dat betekent niet dat de rechtvaar-
digen niet ziek worden, ongelukken 
ondergaan, tegenslag in de werk-
situatie ondervinden of veel andere 
moeilijkheden in het leven tegenko-
men. Het sterfelijk leven leidt altijd 
tot moeilijkheden, maar keer op keer 
heb ik gezien dat zij die de geboden 
proberen te gehoorzamen, gezegend 
worden, zodat ze in vrede en hoop 
verder kunnen gaan. Die zegeningen 
zijn voor iedereen beschikbaar.12

David heeft gezegd: ‘Als de Heere 
het huis niet bouwt, tevergeefs zwoe-
gen zijn bouwers eraan.’13 Waar u ook 
woont, hoe uw woning er ook uitziet, 
en wat de samenstelling van uw gezin 
ook is, u kunt het mooiste huis voor 
uw gezin bouwen. Het herstelde 
evangelie van Jezus Christus voorziet 
u van de plannen voor dat huis. De 

Heiland is de volmaakte bouwkun-
dige, bouwer en interieurontwerper. 
Zijn project is de volmaking en eeu-
wige vreugde van onze ziel. Met zijn 
liefdevolle hulp kan uw ziel alles zijn 
wat Hij ervan wil maken, en u kunt 
de mooiste versie van uzelf zijn die 
voorbereid is een mooi huis te maken 
en erin te wonen.

Ik getuig dankbaar dat God, de 
Vader van ons allen, leeft. Zijn Zoon, 
de Heer Jezus Christus, is de Heiland 
en Verlosser van alle mensen. Zij 
hebben ons volmaakt lief. De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen is het koninkrijk 
van God op aarde. Levende profeten 
en apostelen leiden het nu. Het Boek 
van Mormon is waar. Het herstelde 
evangelie van Jezus Christus is het 
volmaakte bouwplan voor de mooi-
ste huizen. In de naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Mozes 7:21.
 2. Zie Geloofsartikelen 1:13.
 3. Leer en Verbonden 88:119.
 4. Zie Russell M. Nelson, ‘Voorbeeldige 

heiligen der laatste dagen worden’, 
Liahona, november 2018, 113.

 5. Zie 1 Nephi 2:10; Mosiah 5:15; 3 Nephi 6:14.
 6. Zie Mosiah 5:2; Alma 5:7.
 7. Zie Alma 5:14, 19.
 8. Een aardbeving op 18 maart 2020 toonde 

ruimschoots de noodzaak van het project 
aan.

 9. Mattheüs 19:20.
 10. Mosiah 2:22.
 11. Huisonderwijs en - bezoek zijn afgeschaft 

en in plaats daarvan is in 2018 bediening 
ingevoerd. (Zie Russell M. Nelson, ‘Onze 
bediening’, Liahona, mei 2018, 100.)

 12. Als we ervoor kiezen om niet in 
overeenstemming met de geboden te 
leven, worden de zegeningen van de 
Heer in zekere mate ingetrokken. Dit 
terugkerende patroon in het Boek van 
Mormon wordt soms de cirkelgang van 
rechtschapenheid en goddeloosheid 
genoemd. (Zie Het Boek van Mormon – 
lesboek voor de cursist [lesboek kerkelijke 
onderwijsinstellingen, 2009], 414, 
KerkVanJezusChristus.org.)

 13. Psalmen 127:1.
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van de Geest wederom opneemt, om 
de opstanding van de doden teweeg 
te brengen, doordat Hij de eerste is 
die opstaat.’4

Sinds de dag waarop Samuel 
Smith, broer van de profeet, zijn tas 
met pasgedrukte exemplaren van het 
Boek van Mormon vulde en te voet 
op pad ging om de nieuwe Schriftuur 
aan de man te brengen, hebben de 
heiligen onophoudelijk gewerkt om 
‘deze dingen bekend te maken aan de 
bewoners van de aarde’.

In 1920 begon ouderling David O. 
McKay, destijds lid van het Quorum der 
Twaalf Apostelen, aan een rondreis van 
een jaar langs de zendingsgebieden van 
de kerk. In mei 1921 stond hij op een 
kleine begraafplaats in het Samoaanse 
Fagali’i voor de goed verzorgde graven 
van drie kleine kinderen, het dochtertje 
en twee zoontjes van Thomas en Sarah 
Hilton. De kleine kinderen – de oudste 
was twee jaar – waren gestorven toen 
Thomas en Sarah daar laat negentiende 
eeuw als echtpaar op zending waren.

Voordat ouderling McKay Utah 
verliet, beloofde hij Sarah, die inmid-
dels weduwe was geworden, dat hij 

wereld, en de boodschap van de her-
stelling is vooral nú dringend nodig.

‘Hoe belangrijk is het dus om deze 
dingen bekend te maken aan de 
bewoners van de aarde, opdat zij zul-
len weten dat geen vlees in de tegen-
woordigheid van God kan wonen, 
behalve door de verdiensten en de 
barmhartigheid en de genade van de 
heilige Messias, die zijn leven naar 
het vlees aflegt en het door de macht 

Ouderling D. Todd Christofferson
van het Quorum der Twaalf Apostelen

We hebben deze conferentie vol 
vreugde gesproken en gezongen over 
de vervulling van de voorzegging, 
van lang geleden, dat ‘alle dingen 
[zouden] worden hersteld’,1 dat ‘alles 
weer in Christus bijeen[gebracht]’ zou 
worden,2 en dat de volheid van het 
evangelie, het priesterschap en de 
Kerk van Jezus Christus weer op aarde 
zouden terugkomen, wat allemaal 
onder de titel ‘de herstelling’ valt.

Maar de herstelling is niet alleen 
voor diegenen onder ons die zich er 
vandaag in verheugen. De openbarin-
gen van het eerste visioen waren niet 
alleen voor Joseph Smith bestemd, 
maar worden als licht en waarheid 
aangeboden aan ieder die in ‘wijsheid 
tekortschiet’.3 Het Boek van Mormon 
behoort alle mensen toe. De priester-
schapsverordeningen tot heil en ver-
hoging zijn voor alle mensen ingesteld, 
ook voor hen die zich niet meer in het 
sterfelijk leven bevinden. De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laat-
ste Dagen en haar zegeningen zijn voor 
allen die ernaar verlangen. De gave 
van de Heilige Geest is voor iedereen 
bestemd. De herstelling is voor de hele 

De boodschap van 
de herstelling en de 
opstanding verkondigen
De herstelling is voor de hele wereld, en de boodschap 
van de herstelling is vooral nú dringend nodig.

Bluffdale (Utah, VS)
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de graven van haar kinderen in Samoa 
zou bezoeken, want zij was zelf nooit 
in staat geweest om daar terug te keren. 
Ouderling McKay schreef haar: ‘Zuster 
Hilton, uw drie kleintjes […] zetten 
in stilte zo welsprekend het edele 
zendingswerk voort dat bijna dertig jaar 
geleden begon.’ Daar voegde hij een 
gedicht van eigen hand aan toe:

Liefdevolle handen sloten hun  
stervende ogen.

Liefdevolle handen legden hun 
lichaampjes ter ruste.

Vreemde handen verzorgden hun 
graven.

Geëerd door vreemden, betreurd  
door vreemden.5

Zo zijn er duizenden, honderd-
duizenden verhalen die getuigen van 
de tijd, de middelen en de levens die 
de afgelopen 200 jaar zijn opgeofferd 
om de boodschap van de herstelling 
te verkondigen. Onze ambitie om elke 
natie, stam, taal en volk te bereiken, 
leeft nog steeds. Dat blijkt uit de tien-
duizenden jonge mannen, vrouwen en 
echtparen die momenteel een voltijd-
zending vervullen – kerkleden die net 
als Filippus zeggen: ‘Kom en zie’,6 en 
uit de miljoenen dollars die elk jaar aan 
de ondersteuning van dit werk over de 
hele wereld worden uitgegeven.

Hoewel wij uitnodigen en niet dwin-
gen, hopen we dat de mensen onze 
uitnodiging onweerstaanbaar vinden. 
Maar om dat te bereiken, zijn er drie 
dingen nodig: ten eerste, uw liefde; ten 
tweede, uw voorbeeld; en ten derde, 
uw gebruik van het Boek van Mormon.

Wij mogen geen enkel eigenbelang 
bij onze uitnodigingen hebben; zij 
moeten een uiting van onzelfzuch-
tige liefde zijn.7 Om deze liefde, die 
we ook wel naastenliefde of de reine 
liefde van Christus noemen, hoeven 

we alleen maar te vragen. Ons wordt 
gevraagd, zelfs geboden, met alle 
kracht van ons hart tot de Vader te 
bidden dat we met die liefde vervuld 
zullen zijn.8

Ik zal u een voorbeeld geven, dat 
ik van zuster Lanett Ho Ching heb 
gehoord, die momenteel met haar 
man, president Francis Ho Ching van 
het zendingsgebied Apia (Samoa) op 
zending is. Zuster Ho Ching vertelt:

‘Jaren geleden verhuisde ons jonge 
gezin naar een kleine woning in het 
Hawaïaanse Laie. De carport van ons 
huis was omgebouwd tot een studio-
woning, bewoond door een man die 
Jonathan heette. Jonathan was onze 
buurman in een vorige woonplaats. 
We vonden het geen toeval dat de 
Heer ons bij elkaar had gebracht, en 
we besloten hem wat meer over onze 
bezigheden en ons lidmaatschap in de 
kerk te vertellen. Jonathan waardeerde 
onze vriendschap en vond het fijn 
om tijd met ons door te brengen. Hij 

hoorde graag over het evangelie, maar 
wilde zich niet aan de kerk binden.

‘Na een tijdje kreeg hij van onze 
kinderen de eretitel “oom Jonathan”. 
Terwijl ons gezin bleef groeien, 
bleef Jonathans belangstelling voor 
de gebeurtenissen in ons gezin ook 
groeien. We nodigden hem niet 
alleen uit voor vieringen op feest-
dagen en verjaardagen, schoolevene-
menten en kerkactiviteiten, maar ook 
gezinsavonden en de doopdiensten 
van onze kinderen.

‘Op zekere dag kreeg ik een tele-
foontje van Jonathan. Hij had hulp 
nodig. Door zijn diabetes had hij een 
infectie opgelopen die zo ernstig was 
dat zijn voet geamputeerd moest wor-
den. Samen met wijkleden begeleid-
den we hem in die uiterst moeilijke 
tijd. We gingen om de beurt naar het 
ziekenhuis en gaven hem zegens en 
zalvingen. Terwijl Jonathan revali-
deerde, maakten we met de hulp van 
ZHV- zusters zijn appartement schoon. 
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De broeders van de priesterschap 
bouwden een oprit naar zijn voordeur, 
en installeerden handgrepen in de 
badkamer. Toen Jonathan thuiskwam, 
was hij overstelpt door emoties.

‘Jonathan begon weer zendelin-
genlessen te volgen. Hij belde me 
rond Kerstmis en vroeg: “Hebben 
jullie plannen voor oudejaarsavond?” 
Ik herinnerde hem aan ons jaarlijkse 
feest. Maar hij antwoordde: “Ik wil 
graag dat jullie mijn doop bijwonen! 
Ik wil het nieuwe jaar goed beginnen.” 
Na twintig jaar “Kom en zie”, “Kom 
en help” en “Kom en blijf” was deze 
waardevolle ziel klaar voor de doop.

Toen mijn man in 2018 als zen-
dingspresident werd geroepen, was 
Jonathans gezondheid achteruit aan 
het gaan. We smeekten hem om het uit 
te houden tot we terug waren. Hij hield 
het bijna een jaar uit, maar de Heer 
was hem aan het voorbereiden op zijn 
terugkeer naar huis. Hij ging vredig 
heen in april 2019. Mijn dochters 
woonden de begrafenis van hun “oom 
Jonathan” bij, en zongen het lied dat 
we bij zijn doop hadden gezongen.’

Ik leid de tweede vereiste om de 
boodschap van de herstelling met 
succes te verkondigen met deze vraag 
in: Hoe maakt u uw uitnodiging 
aantrekkelijk? Geeft u met uw levens-
wijze niet het goede voorbeeld? Veel 
mensen die de boodschap van de 
herstelling hebben aanvaard, werden 
daar oorspronkelijk toe aangetrokken 
door de levenswijze van een lid of 
leden van de Kerk van Jezus Christus. 
Misschien was het de manier waarop 
ze anderen behandelden, wat ze zei-
den of niet zeiden, hun bestendigheid 
in moeilijke situaties, of gewoon hun 
gelaatsuitdrukking.9

Wat het ook mag zijn, als we onze 
uitnodigingen uitnodigend wil-
len maken, kunnen we er niet aan 

ontkomen de beginselen van het 
herstelde evangelie zo goed moge-
lijk na te leven. We noemen dat ook 
wel echtheid. Als we de liefde van 
Christus bezitten, weten andere men-
sen dat we ze oprecht liefhebben. Als 
het licht van de Heilige Geest in ons 
brandt, zal dat hun licht van Christus 
ontsteken.10 Uw levenswijze maakt 
uw uitnodiging om de vreugde van de 
volheid van het evangelie van Jezus 
Christus te ontdekken echt.

De derde vereiste is royaal gebruik 
van het bekeringsmiddel dat de Heer 
voor deze laatste evangeliebedeling 
heeft voorzien: het Boek van Mormon. 
Het is een tastbaar bewijs van de 
profetische roeping van Joseph Smith, 
en overtuigend bewijs van de god-
delijkheid en de opstanding van Jezus 
Christus. Nergens anders wordt het ver-
lossingsplan van onze hemelse Vader 
zo uitvoerig uiteengezet. Als u anderen 
over het Boek van Mormon vertelt, 
vertelt u ze over de herstelling.

Jason Olsen werd als tiener her-
haaldelijk door zijn familieleden en 
anderen gewaarschuwd dat hij geen 
christen moest worden. Maar hij had 
twee goede vrienden die lid van De 
Kerk van Jezus Christus van de Hei-
ligen der Laatste Dagen waren, en ze 
hadden het vaak over godsdienst. Zijn 
vrienden, Shea en Dave, weerlegden 
vol respect de argumenten waarmee 
anderen Jason van een geloof in Jezus 
Christus weg wilden houden. Uitein-
delijk gaven ze hem een exemplaar 
van het Boek van Mormon. Ze zeiden: 
‘In dit boek staan antwoorden op je 
vragen. Lees het alsjeblieft.’ Hij nam 
het boek aarzelend aan en deed het 
in zijn rugzak. Daar bleef het maan-
denlang zitten. Hij wilde het niet thuis 
laten liggen, waar zijn familie het kon 
zien, en hij wilde het niet terugge-
ven omdat hij Shea en Dave dan zou 

teleurstellen. Uiteindelijk besloot hij 
het boek te verbranden.

Op een avond had hij een aanste-
ker in de ene hand en het Boek van 
Mormon in de andere, en stond hij 
op het punt om het boek in brand 
te steken toen hij een innerlijke stem 
hoorde zeggen: ‘Verbrand mijn boek 
niet.’ Hij schrok, en hield stil. Hij 
meende zich de stem ingebeeld te 
hebben, en probeerde opnieuw om 
het boek met de aansteker in brand te 
steken. Hij hoorde nogmaals de inner-
lijke stem: ‘Ga naar je kamer en lees 
mijn boek.’ Jason legde de aansteker 
weg, ging terug naar zijn slaapkamer, 
deed het Boek van Mormon open 
en begon te lezen. Hij las dag in, 
dag uit, vaak tot in de kleine uurtjes. 
Toen Jason aan het eind van het boek 
kwam, schreef hij: ‘Ik was van top tot 
teen met de Geest vervuld. […] Ik was 
vol licht. […] Ik had nog nooit zo veel 
vreugde ondervonden.’ Hij liet zich 
dopen en ging later zelf op zending.

Ik hoef u vast niet te vertellen dat 
veel – en misschien wel de meeste – 
mensen, ondanks onze oprechte naas-
tenliefde, onze uitnodiging afslaan om 
naar de boodschap van de herstelling 
te luisteren. Maar bedenk: iedereen 
verdient zo’n uitnodiging – ‘allen zijn 
voor God gelijk’.11 De Heer is blij met 
elke poging die we doen, wat de uit-
komst ook mag zijn; een weigering is 
geen reden om niet meer met iemand 
om te gaan; en een gebrek aan 
belangstelling nú kan morgen best in 
belangstelling omslaan. Hoe het ook 
gaat, onze liefde blijft bestendig.

Laat ons niet vergeten dat de 
herstelling uit grote bezoeking en 
opoffering is voortgekomen. Dat is 
een onderwerp om in de toekomst 
nog eens te behandelen. Vandaag 
verheugen we ons in de vruchten van 
de herstelling. En een van de meest 
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weergaloze is de macht om op aarde 
en in de hemel weer te verbinden.12 
Zoals president Gordon B. Hinckley 
jaren geleden heeft gezegd: ‘Al was er 
niets anders voortgevloeid uit alle ver-
driet, gezwoeg en pijn van de herstel-
ling dan de verzegelbevoegdheid om 
gezinsleden voor eeuwig aan elkaar 
te verbinden, dan zou het toch nog 
dubbel en dwars de prijs waard zijn 
geweest die ervoor is betaald.’13

De uiteindelijke belofte van de 
herstelling is verlossing door Jezus 
Christus. De opstanding van Jezus 
Christus is het bewijs dat Hij werkelijk 
de macht heeft om allen die tot Hem 
komen te verlossen: van verdriet, 
ongerechtigheid, spijt, zonde en zelfs 
de dood. Het is vandaag palmzondag; 
over een week is het Pasen. Wij den-
ken, en zullen altijd denken, aan het 
lijden en overlijden van Christus om 
verzoening voor onze zonden te bren-
gen, en wij vieren die allerheerlijkste 
zondag, de dag van de Heer, waarop 
Hij uit de dood herrees. Door de 
opstanding van Jezus Christus heeft 
de herstelling zin, heeft ons sterfelijk 

leven zin, en heeft uiteindelijk ons 
bestaan zin.

Joseph Smith, de grote profeet van 
de herstelling, heeft in onze tijd een 
allesomvattend getuigenis van de 
herrezen, levende Christus gegeven: 
‘Dat Hij leeft! Want wij zagen Hem, 
ja, aan de rechterhand van God.’14 Ik 
voeg in alle ootmoed mijn getuigenis 
aan dat van Joseph toe, en aan dat 
van alle apostelen en profeten vóór 
en ná hem, dat Jezus van Nazareth 
de beloofde Messias, de eniggeboren 
Zoon van God en de 
herrezen Verlosser 
van de mensheid is.

‘Wij getuigen dat 
wie de boodschap 
van de herstelling 
onder gebed bestu-
deren en in geloof 
handelen, gezegend 
zullen worden met 
hun eigen getuige-
nis van de goddelijke 
oorsprong ervan, 
en van het doel om 
de wereld op de 

beloofde wederkomst van onze Heer 
en Heiland, Jezus Christus, voor te 
bereiden.’15 Door de opstanding van 
Christus staan zijn beloften vast. In de 
naam van Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Handelingen 3:21.
 2. Efeze 1:10.
 3. Jakobus 1:5.
 4. 2 Nephi 2:8.
 5. Brief van David O. McKay aan Sarah M. 

Hilton, 3 juni 1921, Bibliotheek voor 
kerkgeschiedenis, Salt Lake City (Utah, VS).

 6. Johannes 1:46.
 7. Zie 1 Johannes 4:18.
 8. Zie Moroni 7:48.
 9. President David O. McKay heeft gezegd: 

‘Ieder mens op aarde laat zijn invloed 
gelden, hetzij ten goede, hetzij ten kwade. 
Het gaat niet alleen om wat hij zegt, en niet 
alleen om wat hij doet. Het gaat om wat hij 
is. Ieder mens, ieder persoon straalt uit wat 
hij of zij is.’ (Leringen van kerkpresidenten: 
David O. McKay [2003], 245.)

 10. Zie Johannes 1:9; Leer en Verbonden 
88:6–13; 93:2.

 11. 2 Nephi 26:33.
 12. Zie Mattheüs 16:19; 18:18; Leer en 

Verbonden 110:14–16; 132:19, 46.
 13. Gordon B. Hinckley, ‘As One Who Loves 

the Prophet’, in Susan Easton Black and 
Charles D. Tate jr., red., Joseph Smith:  
The Prophet, the Man (1993), 6.

 14. Zie Leer en Verbonden 76:22–24.
 15. ‘De herstelling van de volheid van 

het evangelie van Jezus Christus: een 
proclamatie aan de wereld in het 200e 
gedenkjaar’, 5 april 2020, in Russell M. 
Nelson, ‘Hoor Hem’, Liahona, mei 2020, 91.
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voor evangeliestudie, Kom dan en 
volg Mij, zal u tot zegen blijven. Als u 
er consequent mee bezig blijft – zelfs 
op momenten waarop u denkt dat u 
er niet veel aan hebt – zal het u, uw 
gezinsleden en de wereld verande-
ren. We ontvangen meer kracht naar-
mate we kloekmoedigere discipelen 
van de Heer worden die overal voor 
Hem opkomen en zich voor Hem 
laten horen.

Laten we het nu over tempels 
hebben. We hebben wereldwijd 
168 ingewijde tempels. Andere zijn 
in aanbouw of op de tekentafel. 
Elke aankondiging van een nieuwe 
tempel wordt onderdeel van onze 
kerkgeschiedenis.

Het lijkt misschien vreemd dat we 
nieuwe tempels aankondigen terwijl 
onze bestaande tempels momenteel 
gesloten zijn.

Meer dan honderd jaar geleden 
voorzag president Wilford Woodruff 
omstandigheden zoals de onze toen hij 
in 1893 het inwijdingsgebed van de Salt 
Laketempel uitsprak. Misschien hebt u 
onlangs op sociale media een uittreksel 
van dat opmerkelijke gebed gezien.

Luister naar de smeekbede van deze 
grote profeet van de Heer: ‘Wanneer 

We kunnen de vele inspirerende 
aspecten van deze aprilconferentie 
2020 – en van de Goede Week die nu 
begonnen is – met deze goddelijke 
opdracht samenvatten: ‘Hoor Hem!’1 
We bidden dat van alles wat hier heeft 
plaatsgevonden, uw focus op onze 
hemelse Vader, die deze woorden 
heeft uitgesproken, en op zijn geliefde 
Zoon, Jezus Christus, de voornaam-
ste plaats in uw herinneringen zal 
innemen. We bidden dat u opnieuw 
zult beginnen om de woorden van 
de Heiland echt te horen, ernaar te 
luisteren en ze in acht te nemen.2 Ik 
beloof u dat u dan minder angst en 
meer geloof zult hebben.

Dank u voor uw verlangen om 
van uw thuis een waar heiligdom van 
geloof te maken, waar de Geest van 
de Heer kan vertoeven. Ons leerplan 

President Russell M. Nelson
President van De Kerk van Jezus Christus  
van de Heiligen der Laatste Dagen

Geliefde broeders en zusters, nu 
we het einde van deze historische 
conferentie naderen, danken wij de 
Heer. De muziek was subliem en de 
boodschappen inspirerend.

We hebben in deze conferentie 
veel hoogtepunten beleefd. Tijdens 
dit tweehonderdjarig jubileum hebben 
we een proclamatie aan de wereld 
geïntroduceerd waarin we verklaren 
dat het evangelie van Jezus Christus 
werkelijk is hersteld.

We hebben de herstelling gevierd 
met de hosannakreet.

We hebben een nieuw symbool 
van ons geloof in de Heer Jezus 
Christus onthuld dat op officiële 
kerkcorrespondentie en - materialen 
zal prijken.

We hebben aangekondigd wereld-
wijd te zullen vasten en bidden dat 
de pandemie onder controle komt, 
zorgverleners beschermd worden, de 
economie versterkt wordt en het leven 
weer normaliseert. Die vasten vindt 
plaats op Goede Vrijdag, 10 april. Wat 
zal dat een geweldige vrijdag zijn!

Aanstaande zondag, paaszondag, 
vieren we de verzoening en herrijze-
nis van de Heer Jezus Christus. Uit 
kracht van zijn verzoening schenkt 
Hij alle mensen de gave van de 
opstanding. En de gave van het 
eeuwige leven schenkt Hij aan wie 
getrouw zijn aan de verordeningen 
en verbonden die ze in de heilige 
tempel sluiten.

Ga voorwaarts in geloof
Ik zegen u met gemoedsrust en meer geloof in de Heer.
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uw volk niet in de gelegenheid is om 
dit heilige huis te betreden […] en zij 
verdrukking en tegenspoed doorma-
ken, en door moeilijkheden worden 
omgeven […] en zich op uw heilige 
huis richten en U om verlossing en 
hulp en om uw macht ten behoeve van 
hen vragen, dan smeken wij U dat U 
met genade uit uw heilige woning zult 
neerkijken […] en naar hun smeek-
beden zult luisteren. Of wanneer de 
kinderen van uw volk in latere jaren 
om welke reden dan ook van deze 
plaats verwijderd zijn […] en zij U van-
uit hun diepste kwelling en verdriet om 
verlichting en verlossing aanroepen, 
dan smeken wij U nederig […] om naar 
hun smeekbeden te luisteren en hun 
de gevraagde zegeningen te verlenen.’3

Broeders en zusters, wanneer wij 
tegenspoed doormaken en onze tem-
pels gesloten zijn, kunt u kracht putten 
uit uw tempelverbonden en uw begif-
tiging, mits u uw verbonden in ere 
houdt. Blijf nu onze tempels gesloten 
zijn tempelwaardig, of gebruik deze 
tijd om tempelwaardig te worden.

Vertel uw familie en vrienden over 
de tempel. Aangezien Jezus Christus 
het middelpunt is van alles wat we 
in de tempel doen, zult u door meer 
aan de tempel te denken, meer aan 
Hem denken. Studeer en bid om meer 
te weten te komen over de macht en 
kennis waarmee u begiftigd bent, of 
nog zult worden begiftigd.

Het doet ons genoegen om 
plannen aan te kondigen voor de 
bouw van acht nieuwe tempels op 
de volgende plaatsen: Bahía Blanca 
(Argentinië), Tallahassee (Florida, 
VS), Lubumbashi (Democratische 
Republiek Congo), Pittsburgh 
(Pennsylvania, VS), Benin City 
(Nigeria), Syracuse (Utah, VS), Dubai 
(Verenigde Arabische Emiraten) en 
Sjanghai (Volksrepubliek China).

Op alle acht locaties zullen archi-
tecten van de kerk met plaatselijke 
ambtenaren samenwerken, zodat de 
tempel een prachtige aanwinst voor 
de gemeenschap zal zijn.

De tempel in Dubai komt er op 
verzoek van de plaatselijke overheid, 
en wij zijn daar dankbaar voor.

Bij de plannen voor de Sjanghai-
tempel hoort enige uitleg. Meer dan 
twintig jaar lang hebben tempelwaar-
dige leden in de Volksrepubliek China 
de Hongkongtempel (China) bezocht. 
Maar sinds juli 2019 is die tempel 
gesloten voor een hoognodige reno-
vatie die reeds lang gepland was.

In Sjanghai zal een bescheiden 
multifunctionele ontmoetingsplaats 
de Chinese leden de mogelijkheid 
bieden om – in de Volksrepubliek 
China – tempel-
verordeningen 
voor zichzelf en 
hun voorouders te 
verrichten.4

Deze kerk leert 
haar leden in elk 
land om de wet 
te gehoorzamen, 
te eerbiedigen en 
hoog te houden.5 
We benadrukken 
het belang van het 

gezin, goed ouderschap en voor-
beeldig burgerschap. Aangezien we 
de wetten en voorschriften van de 
Volksrepubliek China eerbiedigen, 
stuurt de kerk geen evangeliserende 
zendelingen naar China. En dat zul-
len wij nu evenmin doen.

Expats en Chinese kerkleden blijven 
afzonderlijk diensten houden. De 
wettelijke status van de kerk in China 
blijft onveranderd. Aanvankelijk zullen 
kerkleden de tempel alleen op afspraak 
kunnen bezoeken. Het huis des Heren 
in Sjanghai zal niet toegankelijk zijn 
voor toeristen uit andere landen.

Deze acht nieuwe tempels zullen 
velen aan beide zijden van de sluier 
van de dood tot zegen zijn. Tempels 
zijn de kroon op de herstelling van 
de volheid van het evangelie van 
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Statistisch rapport 2019
Ter informatie van de leden van de kerk heeft het Eerste Presidium het 
volgende statistische rapport over de groei en de status van de kerk per  
31 december 2019 opgesteld.

KERKUNITS

Ringen 3.437

Zendingsgebieden 399

Districten 542

Wijken en gemeenten 30.940

LEDENTAL VAN DE KERK

Totaal aantal leden 16.565.036

Nieuw ingeschreven kinderen 94.266

Bekeerlingen 248.835

ZENDELINGEN

Voltijdzendelingen 67.021

Kerkwerkzendelingen 31.333

TEMPELS

In 2019 ingewijde tempels (Rome [Italië], 
Kinshasa [Democratische Republiek 
Congo], Fortaleza [Brazilië], Port- au- Prince 
[Haïti], Lissabon [Portugal] en Arequipa 
[Peru])

6

In 2019 heringewijde tempels (Memphis 
[Tennessee, VS], Oklahoma City 
[Oklahoma, VS], Oakland [Californië, VS], 
Raleigh [North Carolina, VS], Frankfurt 
[Duitsland], Asunción [Paraguay]  
en Baton Rouge [Louisiana, VS])

7

Tempels in bedrijf aan het eind van het jaar 167

Jezus Christus. God brengt in zijn 
goedheid en mildheid de zegenin-
gen van de tempel dichter bij al 
zijn kinderen.

Ik weet dat God, naarmate de 
herstelling voortschrijdt, meer grote en 
belangrijke dingen over zijn koninkrijk 
op aarde zal openbaren.6 Dat konink-
rijk is De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen.

Geliefde broeders en zusters, ik heb 
u lief. In deze gespannen, onzekere tijd 
verleen ik u, krachtens het gezag dat ik 
draag, een apostolische zegen.

Ik zegen u met gemoedsrust en 
meer geloof in de Heer.7

Ik zegen u met het verlangen om 
u te bekeren en dagelijks ietsje meer 
zoals Hij te worden.8

Ik zegen u met de kennis dat de 
profeet Joseph Smith de profeet van 
de herstelling van de volheid van het 
evangelie van Jezus Christus is.

Als u of uw dierbaren ziek zijn, dan 
verleen ik u een zegen van genezing, 
overeenkomstig de wil van de Heer.

Deze zegen verleen ik u, en ik 
betuig ieder van u nogmaals mijn 
liefde. In de heilige naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼
NOTEN
 1. Geschiedenis van Joseph Smith 1:17;  

zie ook Lukas 9:35.
 2. Zie Johannes 10:27; Openbaring 3:20; 

Mosiah 26:21, 28; Leer en Verbonden 29:7.
 3. Wilford Woodruff, inwijdingsgebed 

van de Salt Laketempel, 6 april 1893, 
ChurchofJesusChrist.org; cursivering 
toegevoegd.

 4. Duizenden jaren lang heeft het Chinese 
volk de geschiedenis en genealogie 
van hun clans bijgehouden. Uit 
traditionele Chinese ceremonieën, zoals 
het Qingmingfestival ( ) blijkt 
hun respect voor hun voorouders. Het 
Qingmingfestival ( ) vond dit jaar 
op 4 en 5 april plaats.

 5. Zie Geloofsartikelen 1:12.
 6. Zie Geloofsartikelen 1:9.
 7. Zie Johannes 14:27.
 8. Zie 3 Nephi 27:27.
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Ouderling Matthew S. Holland heeft al de nodige ervaring 
met algemene autoriteiten en algemene conferenties.

Veel heiligen der laatste dagen kennen hem als de zoon 
van ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der 
Twaalf Apostelen. Anderen weten misschien nog dat hij als 
17- jarige in de priesterschapsbijeenkomst van de algemene 
aprilconferentie van 1983 een toespraak hield.

‘Het is mijn hele leven een geweldige zegen geweest dat 
ik zag hoe mijn vader en moeder leefden, wat ze aan het 
hart lag en wat er van hen gevraagd werd’, zegt ouderling 
Holland, die momenteel het zendingsgebied Raleigh (North 
Carolina) presideert.

‘Toch weten we dankzij deze observaties uit de eer-
ste hand maar al te goed dat onze capaciteiten voor deze 
roeping verre van toereikend zijn’, voegt hij eraan toe. ‘We 
weten gelukkig ook dat de Heer wie Hij roept, bekwaam 
zal maken. Daar putten we veel geloof en troost uit.’

Ouderling Holland weet nog dat spreken in de algemene 
conferentie best intimiderend was. Een boodschap voorbe-
reiden die uiteindelijk ‘regel op regel, voorschrift op voor-
schrift’ (2 Nephi 28:30) tot hem kwam, werd ‘een vroege, 
troostende zegen waardoor je weet, dat als je een opdracht 
van de Heer aanneemt, Hij je zal helpen en je de gedachten 
en ingevingen voor je boodschap schenkt.’

Matthew Scott Holland werd op 7 juni 1966 in Provo 
(Utah, VS) in het gezin van Jeffrey R. en Patricia Holland 
geboren. Hij trouwde op 20 mei 1996 in de St. George-
tempel (Utah) met Paige Bateman. Ze hebben vier kinderen.

Ouderling Holland heeft onder meer drie diploma’s in de 
politieke wetenschappen behaald – een bachelorsdiploma 
in 1991 aan de Brigham Young University, en in 1997 een 
mastersgraad en in 2001 een doctorsgraad, beide aan de 
Duke University.

Hij was universitair hoofddocent politieke wetenschap-
pen aan de BYU (2001–2009) toen hij in 2009 tot president 
van de Utah Valley University werd benoemd. Die functie 
bekleedde hij tot hij in 2018 als zendingspresident geroe-
pen werd.

Hij is werkzaam geweest als bisschop, hogeraadslid, 
raadgever in een bisschap, jongemannenadviseur in de wijk, 
wijkzendingsleider, zondagsschoolleerkracht en voltijdzen-
deling in het zendingsgebied Edinburgh (Schotland). ◼

Ouderling Jorge T. Becerra was als jongen stil en verlegen, 
maar zijn zendingspresident bood hem kansen om leiding  
te geven. Jorge keerde uit het zendingsgebied Arcadia  
(Californië) terug met het verlangen om de rest van zijn 
leven het werk van de Heer te blijven doen.

Hij kreeg sneller dan verwacht meer gelegenheden om 
zich als leider in te zetten. Hij werd op zijn 27e in een bis-
schap geroepen. Hij werd op zijn 32e als bisschop geroe-
pen. Hij voelde zich aanvankelijk tekortschieten als mensen 
met hun moeilijkheden naar hem toekwamen.

‘Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben’, zei hij tegen 
zijn vader.

Zijn vaders reactie leerde hem een krachtige les, herin-
nerde hem aan het vertrouwen dat zijn zendingspresident 
in hem stelde en bereidde hem mede voor op toekomstige 
leidinggevende functies, waaronder zijn roeping als ring-
president met 37 jaar.

Ouderling Becerra weet nog dat zijn vader zei: ‘Jongen, 
hoe oud is de Heilige Geest?’ ‘Dat was een geweldig leermo-
ment voor mij, want ik wist toen dat ik alles kon doen wat 
de Heer van me vroeg.’

Die les is ouderling Becerra in de vele jaren van oprechte 
dienstverlening in De Kerk van Jezus Christus van de Heili-
gen der Laatste Dagen bijgebleven.

Jorge Eduardo Torres Becerra werd op 18 december 1962 
in Salt Lake City (Utah, VS) in het gezin van Juan C. Becerra 
en Celia T. Becerra geboren en groeide daar ook op.

Na zijn zending trouwde ouderling Becerra op 10 augus-
tus 1984 met Debbie Ilene Schneberger in de Salt Lake-
tempel. Ze hebben vijf kinderen.

Ouderling Becerra behaalde een diploma algemene 
ontwikkeling aan de University of Utah en een boekhoud-
diploma aan het Salt Lake Community College. Hij heeft ook 
bedrijfskunde gestudeerd aan de University of Phoenix. In 
1998 werd hij partner bij Allegis Advisor Group, een finan-
cieel adviesbureau. Ten tijde van zijn roeping als algemeen 
zeventiger was hij adviseur investeringen bij Intermountain 
Financial Partners.

Ouderling Becerra is werkzaam geweest als jonge-
mannenpresident van de wijk, raadgever in een zen-
dingspresidium, raadgever in een gemeentepresidium, 
seminarieleerkracht, raadgever in een bisschap, bisschop, 
ringpresident en president van het zendingsgebied Arcadia 
(Californië). Hij was gebiedszeventiger toen hij zijn huidige 
roeping kreeg. ◼

Kerknieuws

Ouderling Matthew S. 
Holland
Algemeen zeventiger

Ouderling Jorge T. Becerra
Algemeen zeventiger
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Ouderling William K. 
Jackson
Algemeen zeventiger

Ouderling Jeremy R. Jaggi
Algemeen zeventiger

William K. Jackson kreeg na zijn 23 jaar als regionaal 
medisch functionaris bij de Amerikaanse buitenlandse 
dienst de vraag welke twintig ervaringen hem het meest 
waren bijgebleven terwijl hij in de verste uithoeken van de 
wereld had gewoond en gewerkt.

Terwijl hij daar vóór zijn afscheidsceremonie zo over 
nadacht, besefte hij dat zijn hele top twintig met de kerk of 
zijn gezin te maken had.

William King Jackson werd op 29 maart 1956 in 
Washington, D.C. (VS) in het gezin van E. William en Lois 
Andrey Jackson geboren. Hij groeide op in Ojai (Californië, 
VS), maar zat vanwege het vrijwilligerswerk van zijn ouders 
ook in Honduras, Algerije en Afghanistan op school.

Ouderling Jackson leerde na zijn zending in het zen-
dingsgebied La Paz (Bolivia) in de zomer van 1977 Ann 
Kesler kennen.

‘Het was voor mij liefde op het eerste gezicht’, zegt hij. 
‘Ik probeerde haar de rest van die zomer te overtuigen dat 
ik de ware was.’

Ze traden op 29 december 1977 in de Los Angelestempel 
(Californië) in het huwelijk. Ze hebben acht kinderen, waar-
van er drie geadopteerd zijn – uit India, Nepal en Cambodja.

Ouderling Jackson studeerde aan de Brigham Young 
University, behaalde een bachelorsdiploma aan de Uni-
versity of California, Berkeley, en behaalde in 1983 een 
doctorsgraad in medicijnen aan de University of California, 
San Francisco.

Na zijn periode als arts- assistent hebben ze 26 jaar in 
overzeese gebieden gewerkt. Hij was het meest recent 
medisch directeur bij Valley Family Health Care, met locaties 
in Idaho en Oregon (VS).

Buiten de Verenigde Staten brachten ouderling Jackson 
en zijn vrouw hun tijd grotendeels met kerkleden van de 
eerste generatie door.

‘Mijn getuigenis van het evangelie bestaat voor een groot 
deel uit wat ik het evangelie heb zien doen voor die men-
sen van wie we houden’, zegt hij. ‘Ze veranderen erdoor.’

Ouderling Jackson is werkzaam geweest als gebieds-
zeventiger, president van het zendingsgebied New Delhi 
(India), jongemannenpresident in een gemeente, instituuts-
leerkracht en leerkracht evangelieleer. Ten tijde van zijn 
roeping als algemeen zeventiger was hij bisschop. ◼

Toen ouderling Jeremy R. Jaggi een tiener was, liep zijn 
zusje van 7, Kristen, een bacterie op die het op haar her-
senen had voorzien. De artsen zeiden dat ze het niet zou 
overleven.

De jonge Jeremy knielde thuis in Salt Lake City (Utah, 
VS) bij zijn bed neer en smeekte de Heer om te weten 
waarom ze zo jong moest sterven. Zijn zusje kreeg echter 
een priesterschapszegen en bleef leven.

Dat bracht de 17- jarige Jeremy ertoe om ‘met God in 
het reine te komen’. Hij ging het Boek van Mormon voor 
het eerst serieus lezen. Hij ging later op zending naar het 
zendingsgebied Cleveland (Ohio, VS).

Jeremy knielde later weer in oprecht gebed neer toen 
zijn vrouw, Amy, bij de zwangerschap van hun derde kind 
vroegtijdig weeën kreeg. ‘Er kwam op dat moment een 
overweldigende gemoedsrust over me heen, die ik alleen 
kan beschrijven als de liefdevolle armen van een hemelse 
Vader die me met de warmte van de Heilige Geest omhul-
den’, zegt hij.

Die gemoedsrust droeg hem gedurende de korte tijd 
dat de baby leefde plus de maanden van verdriet die met 
nog een miskraam volgden. ‘We worden allemaal op ons 
pad beproefd’, zegt hij, ‘maar we achten het toch “enkel 
vreugde” [ Jakobus 1:2] dat de Heiland een weg voor onze 
gemoedsrust en ons geluk heeft bereid.’

Jeremy Robert Jaggi werd op 23 maart 1973 in Salt Lake 
City (Utah, VS) in het gezin van Robert Stanley Jaggi en 
Judy Anne Roos geboren. Hij trouwde op 12 juni 1995 met 
Amy Anne Stewart in de Salt Laketempel. Ze hebben vijf 
kinderen.

Ouderling Jaggi behaalde een bachelorsdiploma in 
gedragswetenschappen en gezondheidskunde aan de Uni-
versity of Utah en een MBA aan de Pepperdine University. 
Hij was ten tijde van zijn roeping hoofd regionale verkoop 
bij Alkermes en manager commercieel vastgoed bij HCA 
Investments.

Ouderling Jaggi is werkzaam geweest als gebieds-
zeventiger, president van het zendingsgebied Ogden (Utah), 
assistent- ringsecretaris, bisschop, quorumpresident ouder-
lingen, seminarieleerkracht, raadgever in een jongeman-
nenpresidium van de wijk, leerkracht Voorbereiding op een 
zending in de ring en wijkzendingsleider. ◼
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Ouderling Thierry K. 
Mutombo
Algemeen zeventiger

Ouderling Kelly R. Johnson
Algemeen zeventiger

Ouderling Kelly R. Johnson kan zich de dag waarop hij met 
31 jaar als bisschop werd geroepen nog heel goed herinne-
ren. Diezelfde dag was bij hem de ziekte van Bell vastge-
steld – een aandoening waarbij de spieren aan één kant van 
het gezicht verlamd of verzwakt raken.

Het was een moeilijke tijd, niet alleen vanwege het onge-
mak en de schaamte die de aandoening veroorzaakte, maar 
ook vanwege zijn vele nieuwe verantwoordelijkheden. Maar 
die moeilijke tijd werd zegenrijk.

‘Ik wist niet hoe de situatie er op lange termijn uit zou 
zien, daarom kan ik nog steeds goed met mensen meevoe-
len’, zegt hij. ‘Ik heb echt gezien dat mensen moeilijke en 
verdrietige dingen meemaken waar ze geen controle over 
hebben, maar die wel effect op hun capaciteiten, gevoelens 
en zelfvertrouwen hebben.’

Het komt niet altijd gelegen om in de kerk van de Heer 
te dienen. Maar net zoals de discipelen van de Heiland 
‘meteen de netten achter[lieten]’ (Mattheüs 4:20) om Hem 
te volgen, ‘zijn wij bereid om te doen wat er ook van ons 
wordt gevraagd’, zegt ouderling Johnson.

Waar de Heer hem of zijn gezin ook roept, zij gaan met 
een gewillig hart en een gewillige geest, en zoeken onge-
acht hun omstandigheden naar het goede.

Kelly Ray Johnson werd op 16 januari 1963 in Pleasant 
View (Utah) in het gezin van Harold Raymond Johnson jr. en 
Helen Cragaun Johnson geboren. Hij groeide op in Ogden 
(Utah) en trouwde op 27 maart 1986 met Teressa Lynn Bart-
rum in de Salt Laketempel. Ze hebben vijf kinderen.

Ouderling Johnson behaalde in 1987 een bachelors-
diploma boekhouden aan de Weber State University en in 
1989 zijn MBA aan de Brigham Young University. Hij heeft 
als forensisch accountant bij KPMG International Coopera-
tive gewerkt, en het meest recent als forensisch accountant 
en partner bij Norman, Townsend, and Johnson.

Ouderling Johnson was gebiedszeventiger toen hij zijn 
huidige roeping kreeg. Hij is daarvoor zendingspresident in 
het zendingsgebied Bangkok (Thailand), waar hij ook zijn 
zending heeft vervuld, geweest, en ringpresident, raadgever 
in een ringpresidium, hogeraadslid, bisschop, quorumpresi-
dent ouderlingen, wijkzendingsleider en leerkracht Voorbe-
reiding op een zending in de ring. ◼

Ouderling Thierry K. Mutombo had een sterk getuigenis van 
het evangelie toen hij als jonge man zijn zendingsoproep 
kreeg. Hij had zich als 10- jarige met de rest van het gezin 
laten dopen en gezien hoe het gezin echt door het evange-
lie veranderde.

Maar toen hij zich op een zending in het zendingsgebied 
Abidjan (Ivoorkust) voorbereidde, had hij eigenlijk geen 
sterk getuigenis van het Boek van Mormon. Hij had het 
nooit gelezen.

Thierry’s geïnspireerde bisschop moedigde hem aan 
om het Boek van Mormon elke dag te lezen voordat hij op 
zending ging. Hij gaf Thierry zelfs een sleutel van het kerk-
gebouw zodat hij in alle rust kon studeren.

Thierry las drie maanden lang elke dag. Tegen de tijd 
dat hij het zendingsveld betrad, had hij niet alleen een sterk 
getuigenis van het Boek van Mormon gekregen, maar zich 
ook studiegewoonten eigen gemaakt die hem als zendeling 
van pas kwamen.

‘Het beste hulpmiddel dat we hebben om mensen tot het 
licht van het evangelie te brengen en het verstrooide Israël 
te vergaderen, is het Boek van Mormon’, zegt hij.

Thierry Kasuangi Mutombo werd op 31 januari 1976 in 
Kinshasa (Democratische Republiek Congo) in het gezin 
van Antoine Kasuangi Mutombo en Marie Therese Matsanga 
Mutombo geboren. Hij sloot op 29 november 2002 een 
burgerlijk huwelijk met Tshayi Nathalie Sinda. Ze hebben 
zich later, op 19 november 2004, in de Johannesburgtempel 
(Zuid- Afrika) aan elkaar laten verzegelen. Ze hebben zes 
kinderen.

Ouderling Mutombo studeerde in 2010 af aan de 
University of Cepromad in bedrijfskunde en behaalde in 
2012 een bachelorsdiploma in personeelsmanagement. Hij 
heeft voor de kerk in de Democratische Republiek Congo 
gewerkt als manager bij de afdeling familiegeschiedenis en 
de afdeling personeelszaken, en als supervisor bij de afde-
ling materiële zaken.

Toen ouderling Mutombo als algemeen zeventiger 
geroepen werd, was hij president van het zendingsgebied 
Baltimore (Maryland). Hij is eerder ringpresident, raadgever 
in een ringpresidium, wijkzendingsleider, zondagsschool-
leerkracht en ringsecretaris geweest. ◼
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Ouderling Adeyinka A. 
Ojediran
Algemeen zeventiger

Ouderling Ciro Schmeil
Algemeen zeventiger

De algemene aprilconferentie van 2020 was ‘een onvergete-
lijk weekend’ voor ouderling Adeyinka A. Ojediran.

Deze bekeerling tot de kerk werd als algemeen zeven-
tiger gesteund – een primeur voor een Nigeriaanse en 
West- Afrikaanse heilige der laatste dagen. Zijn enorme 
dankbaarheid en vreugde namen verder toe toen president 
Russell M. Nelson aankondigde dat er een derde tempel in 
Nigeria zou worden gebouwd, en wel in Benin City.

‘Dat had ik niet verwacht’, zegt ouderling Ojediran met 
een brede glimlach. ‘Het was echt, echt geweldig om onze 
profeet te horen zeggen dat er nog een tempel in Nigeria 
zal worden gebouwd. Dat was voor mij een bevestiging 
dat het werk van de Heer met spoed voortgaat. Er staat ons 
allemaal nog veel te doen om Gods kinderen op de weder-
komst van zijn Zoon voor te bereiden.’

Adeyinka Ayodeji Ojediran werd op 5 april 1967 in 
Ibadan (Nigeria) in het gezin van Amos Adeniyi en Caro-
line Anike Ojediran geboren. Hij behaalde in 1991 een 
bachelorsdiploma in plantkunde aan de University of Ilorin 
en later een MBA aan de Ladoke Akintola University of 
Technology. Hij heeft als registeraccountant op het vlak van 
financiën en bedrijfsmanagement gewerkt. Vóór zijn roeping 
als algemeen autoriteit werkte hij als manager bedrijfs-
financiën bij Shell Nigeria.

Drie jaar na zijn doop leerde hij Olufunmilayo Omolola 
Akinbebije op een gezellige bijeenkomst kennen. Ze kregen 
verkering met elkaar, maar omdat ze in verschillende steden 
werkten, ‘hielden ze gewoon telefonisch contact’.

Het paar trouwde uiteindelijk in 1998 en liet zich op 14 
november 2002 in de Johannesburgtempel (Zuid- Afrika) 
verzegelen. De Ojedirans hebben één dochter.

Ouderling Ojediran is dankbaar voor elke kerkroeping 
die hij heeft gehad sinds hij in 1990 op zijn 23e lid van de 
kerk werd. Hij heeft door elke taak in de kerk iets geleerd 
en heilige gelegenheden gekregen om anderen in hun roe-
pingen en taken vooruit te helpen.

Ouderling Ojediran was gebiedszeventiger toen hij 
zijn huidige roeping kreeg. Hij is ook raadgever in een 
zendingspresidium, ringpresident, raadgever in een ring-
presidium, bisschop, raadgever in een bisschap en gemeen-
tepresident geweest. ◼

Ouderling Ciro Schmeil heeft altijd geprobeerd de Heer te 
gehoorzamen, ook als hij de reden achter een gebod niet 
begreep. ‘Als we gehoorzaam zijn, als we de geboden onder-
houden, zal de Heer ons altijd zegenen’, heeft hij geleerd.

Hij heeft de zegeningen die uit gehoorzaamheid voort-
vloeien bij de vervulling van zijn roepingen gezien. Als 
bisschop en ringpresident vond hij het bijzonder om te zien 
hoe mensen ‘vanwege hun getuigenis van de Heiland en 
van het Boek van Mormon veranderden.’

Ouderling Schmeil werd op 16 april 1971 in Ponta 
Grossa (Paraná, Brazilië) geboren. Zijn ouders, Bruno en 
Erica Schmeil, waren allebei bekeerling tot de kerk. Hij 
groeide op in Curitiba (Brazilië). Omstreeks de tijd dat zijn 
ouders geroepen werden om het zendingsgebied Campinas 
(Brazilië) te presideren, vertrok hij als zendeling naar het 
zendingsgebied Ogden (Utah, VS).

In zijn studietijd aan de University van Utah maakte 
ouderling Schmeil tijdens een devotional kennis met 
Alessandra Machado Louza, die aan de Brigham Young 
University studeerde. ‘Toen we elkaar voor het eerst op de 
devotional tegenkwamen, negeerde ze mij volkomen’, zegt 
hij. Maar voor hem was het liefde op het eerste gezicht.

Ze trouwden in juli 1994 in de São Paulotempel (Brazilië) 
en studeerden in de Verenigde Staten af. Daarna woonden 
ze twintig jaar lang in Brazilië, voordat ze naar Colorado 
(VS) en vervolgens naar Florida (VS) verhuisden. Ouderling 
Schmeil en zijn vrouw hebben twee kinderen.

Ouderling Schmeil behaalde in 1995 een bachelors-
diploma in architectuur aan de University of Utah en in 
2010 een MBA aan de Ohio University. Hij is vicepresident 
en directeur vastgoedontwikkeling bij Walmart Brazilië 
geweest, CEO bij Scopel, algemeen manager bij Cia City, en 
het meest recent hoofd vastgoed bij JBS S.A.

Ouderling Schmeil is werkzaam geweest als gebiedszeven-
tiger, ringpresident, raadgever in een ringpresidium, bisschop, 
quorumpresident ouderlingen en gemeentepresident. ◼
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Steven J. Lund
Algemeen jongemannenpresident

Ouderling Moisés 
Villanueva
Algemeen zeventiger

Ouderling Moisés Villanueva was destijds nog maar 10 
jaar, maar hij is het gevoel nooit vergeten dat hij had toen 
de zendelingen hem en de rest van het gezin in Oaxaca 
(Mexico) in het evangelie onderwezen.

‘Ik herinner me de Geest die ze achterlieten, de vrede 
die ik in mijn hart voelde’, zegt hij.

Toen Moisés en vier andere kinderen in het gezin zich 
lieten dopen, werd zijn moeder – een alleenstaande ouder 
die Moisés en zijn zeven broers en zussen in moeilijke 
omstandigheden grootbracht – weer actief in de kerk.

Toen Moisés zich later als 18- jarige op zijn zending 
voorbereidde, kampte het gezin nog steeds met materiële 
beproevingen. Hij twijfelde aan zijn beslissing om te gaan 
en vertelde zijn moeder dat hij thuis wilde blijven om haar 
te helpen.

‘Als je me echt wilt helpen,’ zei ze, ‘ga de Heer dan dienen.’
Moisés knielde aan het einde van zijn eerste dag in het 

zendingsgebied Hermosillo (Mexico) naast zijn bed neer en 
voelde dat de Heer achter zijn beslissing stond. Hij schrijft 
de groei van zijn getuigenis van het herstelde evangelie aan 
zijn zending toe.

‘Deze kerk wordt door onze Heiland Jezus Christus 
geleid’, zegt ouderling Villanueva. ‘Hij kent ieder van ons bij 
naam. Hij kent onze noden, onze problemen en onze zor-
gen. Hij kent ook onze sterke kanten en zelfs de verlangens 
van ons hart.’

Moisés Villanueva López werd op 13 december 1966  
in Oaxaca (Oaxaca, Mexico) in het gezin van Rubén  
Villanueva Platas en Delfina López Domínguez geboren.  
Hij trouwde op 30 juni 1995 met Leticia Ávalos Lozano in  
de Mexico- Stadtempel (Mexico). Ze hebben drie kinderen.

Ouderling Villanueva behaalde in 1997 een bachelors-
diploma in bedrijfskunde aan de Southeast Regional 
University en in 2011 een master in innovatie voor bedrijfs-
verbetering aan de Tecnológico de Monterrey. Zijn laatste 
betrekking was CEO bij het transportbedrijf Sertexa.

Ouderling Villanueva was gebiedszeventiger in Mexico 
toen hij deze roeping kreeg. Hij is ook president van 
het zendingsgebied Arcadia (Californië), hogeraadslid, 
raadgever in een ringpresidium, bisschop en public- 
affairsbestuurder geweest. ◼

Steven J. Lund heeft als nieuwe algemeen jongemannen-
president de heilige opdracht aanvaard om honderdduizen-
den jongemannen van de Aäronische- priesterschapsleeftijd 
in een wereldwijde kerk van leiding te voorzien.

Hij weet precies wat hij zou zeggen als hij ieder van hen 
persoonlijk kon spreken: ‘Het is niet ingewikkeld om een 
succesvol lid van Gods koninkrijk te zijn. Onze hemelse 
Vader houdt van je. Je hoeft alleen maar ook van Hem te 
houden. En doen we dat, dan zullen we veilig en gelukkig 
zijn. […] Dan heeft ons leven zin.’

De kerk serieus nemen, gebeurt niet alleen op zondag. 
Die gelegenheid doet zich elke dag voor, volgens de voor-
malige advocaat die later zakenman werd.

‘De Schriften lezen, naar de kerk gaan, ons bekeren 
zodra we van het pad af raken, onze mond opendoen en 
een voorbeeld van het evangelie zijn – dat is het plan van 
onze hemelse Vader’, zegt hij.

Broeder Lund werd op 30 oktober 1953 in het gezin 
van Jay en Toy Ellen Lund geboren. Hij groeide zowel in 
het noorden van Californië (Santa Rosa) en het zuiden van 
Californië (Long Beach) in de Verenigde Staten op. Zijn 
militaire dienst in het Amerikaanse leger bracht hem terug 
naar Europa, een werelddeel dat hij door zijn zending in 
het zendingsgebied Amsterdam (Nederland) in zijn hart 
had gesloten.

Na zijn dienstverband bij het leger ging hij aan de  
Brigham Young University studeren. Daar kwam hij weer  
in contact met Kalleen Kirk, een jonge vrouw die hij in 
Duitsland had leren kennen toen hij daar was gestatio-
neerd. Steven en Kalleen traden uiteindelijk op 8 augustus 
1980 in de Salt Laketempel in het huwelijk. Ze hebben vier 
kinderen.

Broeder Lund ging na zijn rechtenstudie aan de BYU als 
advocaat aan de slag, voordat hij de overstap naar president 
en CEO bij Nu Skin Enterprises maakte. Hij is momenteel 
uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur bij het bedrijf. 
Hij is tevens bestuurslid van het Utah System of Higher 
Education.

Broeder Lund is president van het zendingsgebied 
Atlanta (Georgia) geweest, alsmede comité- coördinator voor 
de inwijding van de Provo City Centertempel (Utah). Hij is 
ook lid van het algemeen jongemannenbestuur en gebieds-
zeventiger geweest. ◼
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Ahmad S. Corbitt (57) werd in augustus 1962 in het  
gezin van James Earl Corbitt en Amelia Corbitt geboren. 
Het gezin was arm en verbleef in woonprojecten van 
Philadelphia (Pennsylvania, VS), omgeven door criminaliteit 
en geweld door bendes. Het was niet veilig om van de ene 
buurt naar de andere te reizen.

Maar zijn moeder hield haar tien kinderen dankzij haar 
geestelijke ingevingen veilig. Ze voelde aan wanneer haar 
kinderen buiten konden spelen en wanneer ze binnen 
moesten blijven.

Diezelfde geestelijke fijngevoeligheid zette haar er later 
toe aan om zendelingen van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen bij haar thuis uit te 
nodigen. Ahmad en de rest van het gezin hadden hun 
geloof een groot deel van zijn jeugd bij de Nation of Islam 
gepraktiseerd. Later had hij zich tot protestant laten dopen. 
Maar nu ondervond hij de genegenheid van de plaatselijke 
heiligen der laatste dagen.

Zijn moeder en enkele andere gezinsleden lieten zich de 
maand erop dopen. Ahmad betrad op 16 augustus 1980, op 
zijn 18e verjaardag, eveneens de wateren van de doop. Zijn 
stiefvader, Henry Brandford Campbell, trad een jaar later tot 
de kerk toe.

‘Het ging eigenlijk niet om ons’, zegt hij. ‘Het ging om 
God en wat Hij van ons verlangde. We stelden ons nederig 
en open op. Hij leidde ons voort.’

Na zijn studie aan Ricks College en zijn zending in het 
zendingsgebied San Juan (Puerto Rico) van 1982 tot 1984 
leerde hij op een tempelreis voor jonge alleenstaanden 
Jayne Joslin kennen. Ze trouwden op 24 augustus 1985 in 
de Washington D.C.- tempel en hebben zes kinderen.

Negen jaar lang werkte hij overdag en ging ’s avonds 
naar school. Hij wist diploma’s te behalen aan The Richard 
Stockton College of New Jersey en de Rutgers University 
Law School.

Hij is raadgever in een ringpresidium, ringpresident, 
hogeraadslid en president van het zendingsgebied Santo 
Domingo- Oost (Dominicaanse Republiek) geweest.

Broeder Corbitt heeft als gerechtsadvocaat en in public 
relations gewerkt. Hij is tevens directeur van het kerk-
kantoor voor openbare en internationale aangelegenheden 
in New York geweest. Hij is momenteel bij de afdeling 
zendingswerk van de kerk werkzaam. ◼

Toen Bradley (Brad) R. Wilcox eens een jeugdconferentie 
in Californië bijwoonde, kwam hij een jongeman tegen die 
daar tegen zijn zin was. Hij ging bij de tiener onder een 
schaduwrijke boom zitten, en al snel praatten ze over het 
favoriete onderwerp van de jongen: skateboarden.

Broeder Wilcox vroeg deze puber om hem wat skate-
boardmoves te laten zien. Hij was onder de indruk en 
nodigde de jongen uit om die zomer op Especially for 
Youth een skateboarddemonstratie te geven. De jongeman 
sputterde tegen, maar ging uiteindelijk akkoord. EFY gaf 
hem een andere kijk op het leven en hij kreeg een getuige-
nis van het evangelie.

‘Hij kwam naar EFY op een skateboard, maar hij vertrok 
als zendeling’, zegt broeder Wilcox.

‘Ik heb mijn hele leven met kinderen en tieners doorge-
bracht’, zegt broeder Wilcox, ‘en ik houd van de jeugd.’

Bradley Ray Wilcox werd op 25 december 1959 in Provo 
(Utah, VS) in het gezin van Ray T. Wilcox en Val C. Wilcox 
geboren. Hij groeide op in Provo, met uitzondering van 
enkele kinderjaren in Ethiopië.

Broeder Wilcox trouwde na zijn zending in het zen-
dingsgebied Viña del Mar (Chili) op 7 oktober 1982 met 
Deborah Gunnell in de Provotempel (Utah). Ze hebben vier 
kinderen.

Broeder Wilcox behaalde zijn bachelorsdiploma en  
mastersgraad aan de Brigham Young University en zijn  
doctorsgraad in onderwijskunde aan de University of  
Wyoming. Broeder Wilcox is diverse keren voor zijn werk 
in het onderwijs bekroond, heeft zich ruim dertig jaar lang 
voor BYU’s Especially for Youth- programma ingezet, en 
heeft altijd met veel plezier tijdens de Campus Education 
Week lesgegeven.

Broeder Wilcox heeft met zijn gezin in Nieuw- Zeeland 
en Spanje gewoond toen hij leiding gaf aan buitenlandse 
studieprogramma’s van de BYU. Hij heeft diverse boeken 
geschreven en is momenteel hoogleraar aan de faculteit 
oude Schriftuur aan de BYU.

Broeder Wilcox is president van het zendingsgebied 
Santiago- Oost (Chili) geweest, alsmede lid van het alge-
meen bestuur van de zondagsschool, raadgever in een ring-
presidium en bisschop van een jonge- alleenstaandenwijk. 
Hij was hogeraadslid en jongemannenpresident van de ring 
toen hij zijn nieuwe roeping kreeg. ◼

Bradley R. Wilcox
Tweede raadgever in het algemeen 
jongemannenpresidium

Ahmad S. Corbitt
Eerste raadgever in het algemeen 
jongemannenpresidium
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President Russell M. Nelson had het al 
beloofd: deze algemene conferentie 
was in veel opzichten onvergetelijk.1 
Hier zijn enkele gedenkwaardige 
conferentiemomenten.

Nieuw logo
President Nelson kondigde een 

nieuw logo voor de kerk aan (zie 
pagina 73). Dit logo bevat de naam 
van de kerk in een rechthoek, die een 
hoeksteen voorstelt. Daarboven staat 
een Christusbeeld onder een boog, 
wat ons aan de Heiland en zijn lege 
graf doet denken.

Proclamatie in het 200e gedenkjaar
President Nelson las ‘De herstel-

ling van de volheid van het evangelie 
van Jezus Christus: een proclamatie 
aan de wereld in het 200e gedenkjaar’ 
voor. Mensen overal ter wereld kun-
nen daardoor te weten komen dat het 
evangelie van Jezus Christus waarvan in 
het Nieuwe Testament sprake is, in deze 
tijd wederom op aarde is. De officiële 
vertaling staat in twaalf talen op de bin-
nenomslag van deze uitgave. Leden die 
nog op een officiële vertaling wachten, 

treffen een voorlopige vertaling van de 
proclamatie in president Nelsons toe-
spraak aan (zie pagina 91).

Plechtige samenkomst
Op zondagmorgen werd een ‘plech-

tige samenkomst’ gehouden om te vie-
ren dat het eerste visioen tweehonderd 
jaar geleden heeft plaatsgevonden. In 
die gewijde bijeenkomst ging president 
Nelson de heiligen voor in de hosanna-
kreet, een gezamenlijke uiting van lof 
bij speciale gebeurtenissen zoals tem-
pelinwijdingen (zie pagina 92).

Tweede wereldwijde vasten
President Nelson nodigde de wereld 

voor de tweede keer in negen dagen 
uit om te vasten en te bidden ‘dat de 
huidige pandemie onder controle komt, 
zorgverleners beschermd worden, de 
economie versterkt wordt en het leven 
weer normaliseert’ (pagina 74). Deze 
tweede wereldwijde vasten vond op 
Goede Vrijdag, 10 april 2020, plaats.

Nieuwe tempels
President Nelson kondigde de 

bouw van acht nieuwe tempels over 

de hele wereld aan (zie pagina 115). 
Er zijn momenteel wereldwijd 168 
ingewijde tempels, waarvan 7 gereno-
veerd worden.

Jeugdsprekers
In de zaterdagavondbijeenkomst 

spraken twee tieners: Laudy Ruth 
Kaouk en Enzo Serge Petelo. Hun 
onderwerp was hoe het priesterschap 
jongeren tot zegen is (zie pagina 56 en 
58). Het is ruim twintig jaar geleden 
dat jonge mensen een toespraak in de 
algemene conferentie hielden.

Krachtige muziek
De muzikale nummers voor de 

conferentie waren vooraf opgenomen. 
Heiligen in koren uit verschillende 
delen van de wereld (Ghana, Nieuw- 
Zeeland, Mexico, Zuid- Korea, Duits-
land en Brazilië) sloten de conferentie 
met de lofzang ‘Wij danken U, Heer, 
voor profeten’ in meerdere talen af 
(zie pagina 2). ◼
NOOT
 1. Zie Russell M. Nelson, ‘Slotwoord’, 

Liahona, november 2019, 122.

Gedenkwaardige momenten in de conferentie



Hij was me toen nabij, nu is Hij me  
weer nabij

Toen ik thuis zat en mijn onrust 
over wat er in de wereld gaande was 
tot bedaren probeerde te brengen, 
sloeg ik mijn dagboek willekeurig 
open. Ik stuitte op het volgende: ‘Elke 
nieuwe dag in deze wereld brengt 
vele angsten met zich mee, maar met 
geloof in de leringen van het evan-
gelie kunnen we de ene voet voor 
de andere zetten. […] Geloof is altijd 
sterker dan angst.’

Ik wist dat ik net een krachtige 
persoonlijke openbaring had ontvan-
gen en dat mijn hemelse Vader me 
die door mijn eigen dagboeknotities 
van enkele jaren geleden gaf. Ik werd 
met een moment van gemoedsrust 

gezegend, en met de wetenschap dat 
mijn hemelse Vader me destijds nabij 
was en dat Hij me nu weer nabij is.
Danette Gray (Utah, VS)

De Heilige Geest kan online werken
Ik voelde me geïnspireerd om semi-

narielessen via groepsvideochats te 
gaan geven. Twee dagen voordat onze 
stad onder quarantaine werd geplaatst, 
hadden we de eerste online les.

Sommige ouders deden ook mee, 
onder wie enkele niet- leden. Ik hield 
mijn tranen in terwijl we Mosiah 
hoofdstuk 2 samen bestudeerden. We 
voelden allemaal de Geest toen we 
lazen dat we God dienen als we ande-
ren dienen. Ik heb veel geleerd over 
persoonlijke openbaring ontvangen 

en herkennen. De Heilige Geest zal de 
waarheid van het evangelie via vele 
kanalen kenbaar maken. Wat er ook in 
de wereld gebeurt, niets kan het werk 
van onze hemelse Vader voor het heil 
van zijn kinderen tegenhouden.
Marites Pineda (Mindanao, Filipijnen)

We hebben geen dag seminarie gemist
Zelfs met alles wat er door het 

coronavirus gaande is, kan ik geluk-
kig zeggen dat we geen dag seminarie 
hebben gemist! Lesgeven via video-
chat kent zo zijn uitdagingen, maar ik 
geniet ervan dat ouders en broertjes 
en zusjes ook op de achtergrond 
meeluisteren. Ik vind het fijn dat onze 
gezinnen er een soort dagelijkse 
houvast door hebben. En ik vind het 
helemaal geweldig dat we tot elkaar 
van Jezus Christus en zijn liefde voor 
ons kunnen blijven getuigen.
Mandi Crandell (Yigo, Guam)

Mensen aan beide kanten van de sluier 
dienen

Ik was senior zendelinge in het zen-
dingsgebied Missouri-Independence 
toen alle bijeenkomsten werden gean-
nuleerd en we ons in ons appartement 
moesten isoleren. We bleven via onze 
telefoon en computer met leden in 
contact. We legden ook contacten met 
belangstellenden die niet regelmatig 
naar de kerk gingen.

Ik besloot ook om mijn familie-
geschiedenis maar weer eens op te 
pakken, zodat ik wat meer te doen 
had. Ik had echter al een hele tijd 
geen nieuwe namen kunnen vinden. 
Toen ik op FamilySearch inlogde, zag 
ik een melding van een profiel dat 
op toevoeging wachtte. Door dat ene 
profiel vond ik nog eens zo’n zeventig 

Leden getuigen dat ze juist in deze periode van verandering, onrust en 
verlies de hand van de Heer hebben gezien.

Noot van de redactie: beelden van het stille Conferentiecentrum aan het begin van de 
algemene conferentie op 4 april deden ons aan de pandemie om ons heen denken, maar 
de boodschappen van onze leiders en leidsters waren optimistisch en hoopvol gestemd. 
We hebben de afgelopen weken soortgelijke verhalen van geloof van kerkleden over de 
hele wereld ontvangen. Op de volgende pagina’s leest u fragmenten uit sommige van die 
verhalen en informatie over aanvullende online artikelen. We kunnen elkaar met christe
lijke naastenliefde van de gevolgen van deze pandemie helpen genezen.

COVID- 19: boodschappen van leiding, genezing en hoop
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mensen in mijn lijn. De stroom namen 
hield na vijf dagen op. We kregen 
later die dag te horen dat we allemaal 
ontheven werden en naar huis zouden 
gaan. Ik vind het jammer dat ik moet 
gaan, maar voel me ook gezegend dat 
ik in deze moeilijke periode familie-
leden aan de andere kant van de 
sluier van dienst kon zijn.
Kim Nielson (Oregon, VS)

Ons deel doen om het werk van de Heer 
voort te laten gaan

De zendelingen in ons gebied kre-
gen de opdracht om in hun apparte-
ment te blijven. Daarom hebben wij 
geprobeerd om ons deel te doen door 
een vriend uit te nodigen om meer 
over de kerk te weten te komen. De 
zendelingen geven deze persoon via 
de telefoon les. We voelen de kracht 
van de Geest bij ons thuis dankzij 
de technologie die we tegenwoordig 
hebben. Het is geweldig om te zien 
dat het werk van de Heer ondanks alle 
moeilijkheden in de wereld gewoon 
doorgaat.
Elaina Reich (Washington, VS)

De Heiland hoort ons zingen
Ik ben kerkwerkzendeling voor 

het PathwayConnect- programma in 
de ring Kiev (Oekraïne). De leiding-
gevenden van het programma beslo-
ten om ons, die fysieke bijeenkomsten 
leidden, allemaal te instrueren hoe 
we die virtueel konden houden. De 
volgende dag kondigde de overheid 
quarantainemaatregelen in Kiev aan.

Ik ben heel blij dat we voor 
PathwayConnect bij elkaar kunnen 
komen. Ik ben ook heel blij dat we 
op zondagen thuis bij elkaar kunnen 
komen om te aanbidden en te zingen. 
Ik ben dankbaar voor de zekere belofte 
dat waar twee of drie in zijn naam ver-
gaderd zijn, Hij ook is. Niemand weet 
hoelang we in Kiev in quarantaine 

zullen zijn, maar we weten wel dat de 
Heiland ons hoort zingen.
Kateryna Serdyuk (Kiev, Oekraïne)

‘Het is tijd om je gezin terug te halen’
Toen COVID- 19 steeds meer in 

het nieuws kwam, vond ik het eerst 
behoorlijk overdreven. Maar na ver-
loop van tijd kreeg ik een onrustig 
en zelfs paniekerig gevoel over de 
toekomst van onze wereld. 

Op een ochtend kon ik de slaap 
niet meer vatten en zat ik me af te vra-
gen waar dit allemaal toe diende. Toen 
kwam er gemoedsrust. De Geest gaf 
me in dat de Heer me een gave had 
geschonken. ‘Het is tijd om je gezin 
terug te halen’, zei Hij.

Het leven is zo druk. Deze pande-
mie heeft ons gezin de kans gegeven 
om ons te richten op wat ertoe doet: 
het evangelie van Jezus Christus. Ik kan 
sommige schadelijke invloeden in de 

wereld wegfilteren en mijn kinderen 
leren om naar Christus op te zien. Onze 
Vader in de hemel is ons altijd indach-
tig. Dat voel ik nu meer dan ooit. 
Mary Ostler (Nebraska, VS)

De Heer heeft ons hierop voorbereid
Toen ik hoorde dat er tijdelijk geen 

kerkbijeenkomsten meer werden 
gehouden, was ik eerst een beetje van 
slag. Maar nu zie ik in dat de Heer ons 
hierop door zijn profeten heeft voor-
bereid. Thuisgerichte evangeliestudie 
kan ons door moeilijke tijden heen 
helpen. Ik ben dankbaar dat ik op 
zondagen nog steeds aan het avond-
maal kan deelnemen en de woorden 
van de profeten tot mijn beschikking 
heb. Het is een troost om te weten dat 
we dezelfde Geest kunnen voelen tot 
we weer samen kunnen komen.
Emma van As (Gauteng, Zuid- Afrika)

We hebben geleerd hoe we moeten 
aanbidden

Toen mijn man en ik de eerste 
keer thuis aan de verordening van het 
avondmaal deelnamen, voelde ik de 
Geest zo sterk dat ik de lofzang die we 
gekozen hadden bijna niet kon zingen. 
Ik ga al ruim zeventig jaar naar de kerk, 
maar ik kan me niet herinneren dat ik 
de zegeningen die we door ons lid-
maatschap en onze actieve deelname 
in De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen genieten, 
zo sterk heb gewaardeerd.

We hebben geleerd hoe we moeten 
aanbidden en wie we aanbidden. 
Zeker, we missen de omgang met 
onze medeheiligen en gaan graag zo 
snel mogelijk terug naar ‘normaal’. 
Maar ik ben ook dankbaar voor de 
lessen die we intussen leren door de 
raad van de profeet in acht te nemen 
in onze ‘thuisgerichte, kerkgesteunde’ 
aanbidding.
Susan Preator (Montana, VS)
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Gemoedsrust en eensgezindheid vinden
Ik kijk er elke week met mijn zoon 

naar uit om thuisavond te houden. 
We hadden vaak leden, vrienden en 
zendelingen bij ons over de vloer. 
Toen zette de pandemie alles drastisch 
op zijn kop. Nu hebben we thuisavond 
met onze vrienden via de telefoon. We 
hebben door deze tijd samen allerlei 
dingen kunnen doen waardoor we een 
nog betere band hebben gekregen.

Ik ben heel dankbaar voor onze 
geliefde profeet, die ons allemaal 
heeft opgeroepen om te vasten. Velen 
van ons hebben daardoor de macht 
van eensgezindheid en gemoedsrust 
gevoeld. In tijden zoals deze komt de 
gemoedsrust die we nodig hebben 
van de Heiland Jezus Christus.
Roshene McKenzie (Kingston, Jamaica)

God staat aan het roer
Ik ben mijn zending pas tweeën-

eenhalve maand geleden begonnen. 
Ik werd naar Hermosillo in Mexico 
gestuurd. Ik kwam elke dag gewel-
dige mensen tegen die voorbereid 
waren om het herstelde evangelie te 
ontvangen. Ik had het gevoel dat ik 
nog maar net aan het doen was waar-
voor ik gekomen was, toen COVID- 19 
mijn zending onderbrak.

Ik nam met pijn in het hart 
afscheid van die mensen van wie ik 
zielsveel houd. Maar ik weet ook heel 
zeker dat God nog steeds aan het roer 
staat. Dat geeft me veel gemoedsrust. 
Ik ben dankbaar dat we profeten en 
apostelen hebben om ons in deze tijd 
te leiden. Ik vertrouw er net als veel 
andere zendelingen in de wereld op 
dat mijn zending hiermee nog niet  
is afgelopen. Ik kan het werk van  
de Heer spoedig weer voorwaarts stu-
wen en een werktuig in zijn handen 
zijn om meer zielen tot bekering te 
brengen. ◼
Carolina Roman (Puerto Rico)

Lees online verder

Lees meer verhalen over hoe leden met 
geloof en hoop met de gevolgen van de 

pandemie op hun leven omgaan.

Hoop nodig?
• Lees hoe leden over de hele wereld de 

hoop hebben gevonden dat God over 
ons waakt.

• Lees ook hoe leden in andere tijden in 
de kerkgeschiedenis voorwaarts gingen 
toen avondmaalsdiensten opgeschort 
werden.

Hulp nodig?
• Lees hoe u verdriet bij uzelf herkent en 

hoe u kunt treuren met hen die treuren.
• Kom te weten hoe anderen nu thuis aanbidden.

Ideeën nodig?
• Doe ideeën op voor uw bedieningswerk in deze unieke omstandigheden.
• Lees hoe andere voltijdzendelingen zich aan de veranderende omstandigheden hebben 

aangepast.
Ga voor deze en andere verhalen naar het speciale katern van de Liahona, ‘COVID-19: 

geloofsberichten’. U vindt het katern in de tijdschriften in de app Evangeliebibliotheek of online 
op ChurchofJesusChrist .org.

Meer weten
• Ga voor het laatste nieuws van de kerk over de gevolgen van COVID- 19 naar  

ChurchofJesusChrist .org.

Aanvullende informatiebronnen voor ouders
• In het meinummer van de Friend staan verhalen van kinderen die leren en anderen helpen.
• Open de app Gospel Living en recente uitgaven van de New Era voor verhalen over 

jongeren die in geloof voorwaarts gaan en unieke manieren vinden om anderen van 
dienst te zijn.

• Het kan pittig zijn om elkaar in een kleine ruimte op de lip te zitten. Lees de volgende 
artikelen voor ideeën om een hechtere band met uw huwelijkspartner en gezinsleden 
te smeden:
◦ ‘Bekoelde liefde … en hoe je die weer kunt opwarmen’, Liahona, januari 2005.
◦ ‘Een bestendige liefde voeden’, Liahona, mei 2000.
◦ ‘Vrede thuis’, Liahona, mei 2013.
◦ ‘Thuis ijveriger zijn en meer betrokken’, Liahona, november 2009.
◦ Sommigen reageren in deze gespannen tijd helaas door anderen te misbruiken.  

Als u slachtoffer bent, kijk dan op abuse .ChurchofJesusChrist .org en vraag om hulp. 
U hebt recht op veiligheid en respect.
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De leringen van hedendaagse profeten en andere algemene 
leiders en leidsters van de kerk verschaffen geïnspireerde 
aanwijzingen voor onze deelname aan het werk van de Heer. 
Het quorum presidium en het ZHV-presidium kiezen voor de 
tweede en vierde zondag van elke maand op basis van de 
behoeften van de leden en op aanwijzing van de Geest een 
relevante conferentietoespraak uit om te bespreken. De bisschop of ringpresident kan bij gelegenheid 
ook een toespraak voorstellen. Leidinggevenden dienen in het algemeen de nadruk op toespraken van de 
leden van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen te leggen. Maar elke toespraak uit 
de meest recente conferentie mag besproken worden.

Leidinggevenden en leerkrachten moedigen de leden aan om de uitgekozen toespraak vóór de bijeen-
komst te lezen.

Zie voor meer informatie de hoofdstukken over Melchizedekse-priesterschaps- en ZHV-bijeenkomsten 
in Handboek 2: de kerk besturen (2019).

Kom dan en volg Mij
Van de 
conferentietoespraken leren

Een les plannen
De volgende vragen kunnen leerkrachten bij het plannen van een les over een conferentietoespraak tot nut zijn.

 1. Wat wil de spreker ons laten inzien? Welke 
evangelie beginselen brengt hij of zij onder de aan
dacht? Wat kan ons quorum of onze ZHV ermee?

 2. Met welke Schriftteksten zet de spreker zijn of 
haar boodschap kracht bij? Zijn er nog andere 
Schriftteksten die ons begrip ten goede zouden 
komen? (Kijk bijvoorbeeld bij de eindnoten van de 
toespraak of in de Gids bij de Schriften.)

 3. Welke vragen kan ik stellen die de leden tot 
nadenken zullen stemmen? Door welke vragen gaan 
ze inzien dat de boodschap op henzelf, op hun gezin 
en op het werk van de Heer betrekking heeft?

 4. Hoe kan ik de Geest nog meer in onze bijeenkomst 
uitnodigen? Waarmee kan ik de bespreking stimul
eren, bijvoorbeeld met verhalen, vergelijkingen, 
muziek en beeldmateriaal? Wat gebruikt de spreker?

 5. Geeft de spreker een aansporing? Hoe kan ik bij 
de leden het verlangen aanwakkeren om aan die 
aansporing gehoor te geven?
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Ideeën voor activiteiten
Er zijn veel manieren waarop u de leden kunt 
helpen om iets van de conferentietoespraken op te 
steken. Hierna volgen enkele voorbeelden. U hebt 
misschien nog andere ideeën die in uw quorum of 
ZHV beter zullen werken.

• In groepjes bespreken.  
Deel de leden in groepjes op. Laat elk groepje een 
ander gedeelte van de conferentietoespraak lezen 
en bespreken. Laat elk groepje daarna vertellen welk 
beginsel ze hebben geleerd. Of u kunt groepjes vor
men met leden die verschillende gedeelten hebben 
bestudeerd, zodat ze elkaar kunnen vertellen wat ze 
te weten zijn gekomen.

• Vragen beantwoorden.  
Stel vragen zoals: welke evangelieleringen vinden we 
in deze conferentietoespraak? Hoe kunnen we die 
leringen toepassen? Welke aansporingen en beloofde 
zegeningen komen ter sprake? Wat voor werk heeft 
God volgens deze toespraak voor ons in petto?

• Citaten voorlezen.  
Laat de leden vertellen welke citaten uit de confer
entietoespraak hen inspireren om hun taken in het 
heilswerk uit te voeren. Laat ze overdenken hoe ze 
anderen, met inbegrip van dierbaren en mensen die 
ze bedienen, met die citaten tot zegen kunnen zijn.

• Aanschouwelijk onderwijs.  
Vraag vooraf aan enkele leden om voorwerpen mee 
te nemen die de leringen in de conferentietoespraak 
kunnen verduidelijken. Laat de leden in de les uit
leggen wat deze voorwerpen met de toespraak te 
maken hebben.

• Een les voor thuis voorbereiden.  
Laat de leden in tweetallen op basis van de  
conferentietoespraak een gezinsavondles voor
bereiden. Hoe kunnen we de toespraak op ons 
gezin betrekken? Hoe kunnen we deze toespraak 
bespreken met mensen die we bedienen?

• Over eigen ervaringen vertellen.  
Lees samen een aantal citaten uit de conferentie
toespraak. Laat de leden voorbeelden uit de Schriften 
en uit eigen ervaring aanhalen om de beginselen in 
deze citaten te illustreren of kracht bij te zetten.

• Een Schrifttekst bespreken.  
Laat de leden een Schrifttekst lezen die in de  
conferentietoespraak wordt aangehaald. Laat ze 
bespreken hoe de leringen in de toespraak de 
Schrifttekst verduidelijken.

• Een antwoord opzoeken.  
Noteer vooraf enkele vragen die aan de hand van de 
conferentietoespraak kunnen worden beantwoord. 
Gebruik vragen die tot overpeinzing of toepassing van 
evangeliebeginselen aanzetten. (Zie Onderwijzen naar 
het voorbeeld van de Heiland, 31–32.) Laat de leden 
dan een vraag kiezen en in de toespraak op zoek 
gaan naar antwoorden. Laat ze hun antwoorden in 
groepjes bespreken.

• Zinnen opzoeken.  
Laat de leden in de conferentietoespraak zinsneden 
opzoeken die iets voor hen betekenen. Laat ze die 
zinsneden voorlezen en uitleggen wat ze ervan leren. 
Hoe helpen die leringen ons om het werk van de Heer 
tot stand te brengen?

• Iets maken.  
Laat de leden een poster of boekenlegger met  
een kort inspirerend citaat uit de conferentie toespraak 
maken. Laat ze elkaar tonen wat ze  
hebben gemaakt. ◼



President Russell M. Nelson heeft een nieuw symbool voor De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aangekondigd (zie 
pagina 73). Dit embleem onderstreept de naam van Jezus Christus  
en zijn centrale plek in alle werkzaamheden van de kerk. De naam 
van de kerk staat in een rechthoek die een hoeksteen voorstelt – Jezus 
Christus is de hoeksteen waarop de kerk is gebouwd (zie Efeze 2:19–21). 
In het midden van het logo is een afbeelding te zien van het marmeren 
beeld van Thorvaldsen, Christus genaamd. Op de afbeelding staat de 
levende Heer onder een boog die eraan herinnert dat Hij op de derde 
dag na zijn dood uit het graf is gekomen.

Uit respect voor de heiligheid van het kerklogo en omwille van juridische 
bescherming mag het officiële logo van de kerk alleen met toestemming van 
het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen worden gebruikt.

De centrale plek van de Heiland



‘Wat betekent het voor u dat het evangelie van Jezus Christus op 
aarde is hersteld?’ vroeg president Russell M. Nelson tijdens de 
190e algemene aprilconferentie van de kerk.

‘Het betekent dat u en uw gezin voor eeuwig aan elkaar ver-
zegeld kunnen zijn! Het betekent dat u, doordat u bent gedoopt 
door iemand met gezag van Jezus Christus en tot lid van deze 
kerk bent bevestigd, het voortdurende gezelschap van de Heilige 
Geest kunt genieten. […] Het betekent dat u nooit alleen zult wor-
den gelaten of zonder toegang tot Gods helpende macht. Het 
betekent dat priesterschapsmacht u tot zegen kan zijn, doordat 
u noodzakelijke verordeningen ontvangt en verbonden met God 
sluit en nakomt. Wat zijn die waarheden een anker voor onze ziel, 
vooral nu de stormwinden om ons heen woeden.’




