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De liefde die u

naar het altaar bracht
DOOR PRESIDENT DAVID O. McKAY

Ik geloof dat te veel paartjes die naar het huwe-

lijksaltaar komen, de huwelijksplechtigheid zien als

het einde van de verkering. Laten alle jonge mensen

en ouderen in de Kerk die huwelijksplechtigheid be-

schouwen als het begin van een eeuwige verkering.

Laten wij niet vergeten dat onder de lasten van het

huiselijk leven tedere woorden van waardering en

hoffelijke daden zelfs nog meer op prijs gesteld

worden dan tijdens die zoete maanden van de ver-

lovingstijd.

Het is na de plechtigheid, tijdens de beproevin-

gen die zich dagelijks in het gezin voordoen, dat

enkele woorden zoals „dank je wel", „het spijt me",

of „alsjeblieft" bijdragen tot de bestendiging van

die liefde die u naar het altaar bracht.

Het is goed om drie grote idealen voor ogen te

houden, die bijdragen tot het geluk na de huwelijks-

plechtigheid:

Het eerste is trouw. Echtgenoot, u hebt niet het

recht om te zwichten voor de attentie van enige an-

dere vrouw dan uw lieve echtgenote. En echtgenote,

uw plicht is bij uw man. Samen vormt u een onover-

winnelijk team bij het opbouwen van uw gezin. Blijf

altijd trouw aan het grote verbond dat aan het altaar

gesloten werd!

Het tweede ideaal is zelfbeheersing. Er kunnen

kleinigheden voorvallen die u irriteren, en u zult

misschien onbezonnen, scherp en luid spreken, en

het hart van de ander kwetsen. Ik ken geen deugd

die meer bijdraagt tot geluk en vrede in huis dan de

grote eigenschap van zelfbeheersing in al wat men

zegt. Weerhoud u ervan om het scherpe woord te

spreken dat bij u opkomt wanneer u zicht gekwetst

voelt, of wanneer u iets ziet dat u tegenstaat. Be-

denk dat u over enige minuten blij zult zijn dat het

scherpe woord niet gevallen is, en dat u niet over-

ging tot een impulsieve handeling. Het resultaat is

liefde en vrede in huis.

Het derde ideaal is die kleine eenvoudige deugd:

hoffelijkheid in de omgang met uw kinderen. Naast

het eeuwige leven zijn kinderen de kostbaarste gift

die onze hemelse Vader aan een man en vrouw kan

schenken. Er zijn drie fundamentele dingen waar

ieder kind recht op heeft: een gerespecteerde naam,

een gevoel van veiligheid, en gelegenheid om zich

te ontwikkelen. Het gezin is het middelpunt van dit

alles. Hier is het dat het kind het vertrouwen en de

kracht ontwikkelt die voortkomen uit zelfbeheersing.

Hier is het dat het kind leert de rechten van anderen

te eerbiedigen. Het is in een goed-geleid ouderlijk

huis dat mannen en vrouwen voor het eerst het

bewustzijn ontwikkelen dat waarachtig geluk beslo-

ten ligt in de aanpassing van hun leven aan de

wetten der natuur en de regels van maatschappelijk

gedrag. Wanneer ouders zich hoffelijk betonen te-

genover hun kinderen, en de kinderen hoffelijk zijn

tegenover vader en moeder, is er een element van

beschaving in het gezin.

Trouw, zelfbeheersing, hoffelijkheid!

Wij behoren allen — kleine kinderen, jongelui,

ouders, zowel jongeren als zij die jong van geest

zijn — om het mooiste en het beste van het leven

te maken, het heerlijkste, het gelukkigste leven.

Wij hebben er allen recht op, maar de wereld begaat

de fout te denken dat het beste en heerlijkste leven

verkregen wordt door ons over te geven aan onze

dierlijke hartstochten en neigingen. Dat is niet waar.

Het beste en heerlijkste in het leven is in werke-

lijkheid het gevolg van gehoorzaamheid aan de

geestelijke waarden, de esthetische dingen, de

mooie dingen in het leven. Het beste en heerlijkste

leven is het leven in harmonie met het geopen-

baarde woord van onze Heer en Verlosser Jezus

Christus.

Dat is mijn getuigenis tot u, en ik nodig u uit om

het voor uzelf te beproeven.
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De sabbat

van de aarde
DOOR STERLING W. SILL

Assistent van de Raad

der Twaalven

Een van de mooiste herinneringen uit mijn jeugd

is wel de herinnering aan de sabbatdag. De zondag

was in die lang vervlogen dagen op de boerderij

een dag die totaal verschilde van de rest van de

week. Van maandag tot en met zaterdag waren wij

bezig met het zware werk om uit de spierkracht van

mensen en dieren ons levensonderhoud te halen.

Maar op zondag was dat anders — dat was de

sabbat. Dat was de rustdag. Het was de dag des

Heren. 's-Zaterdags avonds werden de paarden

naar de weide gebracht en hielden we op met wer-

<en. Op zaterdag kreeg ouder gewoonte alles een

extra schoonmaakbeurt met tot slot voor ieder het

bekende „zaterdagse, bad" zo dat mensen en dingen

er voor de zondag netjes uitzagen. Moeder legde de

keurig verstelde schone kleren al vast voor de zon-

dag klaar en deze zorgvuldige lichamelijk en geeste-

lijke voorbereiding maakte dat wij er ons van bewust

werden dat het de bedoeling van de Schepper was

om de sabbat een hoogtepunt van de week te doen

zijn. Er is wel eens beweerd dat onze beschaving

vernieuwd worden en haar vorige staat van terres-

tiale sfeer herwinnen en al haar paradijselijke

Er wordt van ons verwacht dat we op deze dag ons

beste beentje voorzetten. We trekken onze beste

kleren aan, lezen de beste boeken, hebben de

mooiste gedachten en gaan om met mensen die ons

het liefst zijn. En als we dan alle beslommeringen

die ons gedurende de andere zes dagen bezig hou-

den van ons afgezet hebben, gaan we naar het huis

des gebeds en laten onze geest omhoog stijgen om
te trachten de dingen die van God zijn te begrijpen.

De tijdseenheid van het leven is de week en

elke week is gevormd naar die gedenkwaardige

eerste week, die de scheppingsweek was. Als het

doek voor die eerste dag opgaat gevoelen wij de

onheilspellende duisternis die over de diepe onein-

digheid hangt en wij huiveren als God als eerste

stap in dit proces van vooruitgang de woorden

spreekt: „Er zij licht" (Genesis 1:3). Dan volgen wij

de andere scheppingsdaden tot aan de bekroning

op het werk op die zesde dag, toen God de mens
schiep naar Zijn eigen beeld en gelijkenis en hem

dezelfde eigenschappen en mogelijkheden gaf die

Hij Zelf bezat. Al wat in de scheppingsperiode tot

stand werd gebracht samenvattende zegt de Heilige

Schrift dan:

„Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al

hun heir".

„Als nu God op den zevenden dag volbracht

had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust

op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij ge-

maak had".

„En God heeft den zevenden dag gezegend en

dien geheiligd". (Genesis 2:1-3).

Bij het ontwerpen van de gang van zaken in het

sterfelijk of tijdelijk bestaan gaf God de wereld een

tijdsduur van 7000 jaar (zie Leer en Verbonden

77:6-7), 1000 jaar voor elk van dezeven scheppings-

dagen. De eerste 4000 jaren begonnen bij de val

van Adam en eindigden bij de geboorte van Christus.

Daar zijn nu bijgekomen de 1967 jaar die sinds die

tijd verlopen zijn zodat we volgens de goddelijke

kalender nu leven in het jaar 5967, dat wil zeggen

laat op de zaterdagavond van de geschiedenis der

wereld. Zowel de goddelijke tijdsaanduiding als

Gods tekenen der tijden geven aan dat de aardse

sabbat die de zevende 1000-jarige periode is, voor

de deur staat.

Na de schepping zag God „al wat Hij gemaakt

had en ziet, het was zeer god". De aarde was toen

een paradijs van schoonheid, vrede en overvloed.

Onze eerste ouders werden in die prachtige Hof

van Eden geplaatst waar alles voor hun welzijn was

ingericht. Maar bij de val de mens viel ook de aarde

en bij de afkondiging van de straf voor 's-mensen

ongehoorzaamheid zeide God: zo zij het aard-

rijk vervloekt om uwentwil en met smart zult gij

daarvan eten al de dagen uws levens;

„Ook zal het u doornen en distelen voortbren-

gen . .
." (Genesis 3:17-18).

Misschien vinden wij wel dat de aarde zoals hij

nu is een heerlijke plaats, maar in zijn gevallen staat

is hij nu al bijna 6000 jaar een telestiale wereld. Niet

alleen zijn er doornen en distelen en schadelijke

kruiden uit de grond voortgekomen, maar ook tieren

wetteloosheid, corruptie en alle soorten van on-

gehoorzaamheid er welig. Haar oppervlakte is on-

productief gemaakt door woestijnen en woeste

plaatsen terwijl vijandshap en haat zich hebben ge-

nesteld in de harten van mens en dier en in heel

deze lange droevige periode zijn zonde, lijden en

dood het erfdeel geweest van alle mensen.

De volgende 1000-jarige periode zal echter de

sabbat van de aarde zijn. Dit zal de periode zijn

waarin de aarde zal rusten en van zijn geheiligde

staat zal genieten. Voor deze periode zal de aarde
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vernieuwd worden en haar vorige staat van terre-

stiale sfeer herwinnen en al haar paradijselijke

schoonheid, heerlijkheid en gerechtigheid zal ten

volle worden hersteld. Maar eerst moet de aarde

worden gereinigd. In de lange periode van zonde

en lijden is de aarde bevuild en besmeurd. Zij moet

haar „zaterdagavond bad" hebben en gekleed wor-

den in frisse schone kleren, waarin zij haar beste

duizend jaren op een passende wijze kan doorbren-

gen.

Bij verscheidene vroegere gelegenheden heeft

God getracht de aarde te reinigen: eens door een

watervloed in de dagen van Noach en op andere

tijden heeft Hij oorlogen, hongersnoden, pestilentiën

en ziekten gebruikt om te proberen de aarde te

bevrijden van de goddeloosheden die haar aanzicht

bezoedellen. Maar ter voorbereiding van de sabbat

van de aarde zal, op Gods aanwijzing, vuur het rei-

nigende element zijn en al wat corrupt is zal dan

worden verteerd. (Leer en Verbonden 101 :24). leder

die zich als jongen al verzette als zijn oren gewas-

sen moesten worden, mag dit komende evenement

wel met bijzondere oplettendheid tegemoet zien.

Door Maleachi heeft de Heer gezegd: „Want ziet

die dag komt, brandende als een oven, dan zullen

alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet,

een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in

vlam zetten, zegt de Here der heirscharen. Die hun

noch wortel noch tak laten zal". (Maleachi 4:1). Dan

zal de lang verwachte zevende dag volgen. Dit zal

een duizendjarig vrederijk zijn, wanneer Cristus

persoonlijk als koning der koningen en Heer der

Heren op de aarde zal regeren. Deze verandering

van de status van de aarde zal worden ingeleid bij

de glorieuze komst van Christus en na haar reini-

ging zal de nieuwe koning de vloek van de aarde

wegnemen en haar in haar vroegere terrestiale

pracht herstellen.

Dit grote duizendjarige rijk met haar volmaakt

bestuur is een geliefkoosd onderwerp geweest van

alle profeten sinds het begin der tijden. Het moet

ook wel een van de meest stimulerende invloeden

zijn in ons leven. Meer dan 3000 jaar geleden zag

de psalmist de afval, de donkere eeuwen, de godde-

loosheid en het ongeloof uit onze dagen en zeide:

"Onze God zal komen en zal niet zwijgen; een vuur

voor Zijn aangezicht zal verteren, en rondom Hem
zal het zeer stormen. Hij zal roepen tot den hemel

van boven en tot de aarde, om Zijn volk te richten.

Verzamelt Mij Mijn gunstgenoten, die Mijn verbond

maken met offerande!" (Psalm 50:3-5).

Voor deze laatste periode van 1000 jaar zullen

er zowel op de aarde zelf als in het leven van de-

genen die daarop wonen vele snelle veranderingen

plaats vinden. De heerlijke paradijselijke toestand

van de aarde met een schoonheid als in de Hof van

Eden zal worden hersteld. Haar woestijnen en

woeste plaatsen zullen verdwijnen; Satan zal wor-

den gebonden en er zal geen verderf, dood of ziekte

zoals we die nu kennen meer zijn.

Hierover zegt Johannes de openbaarder: „En ik

zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende

den sleutel des afgronds, en een grote keten in

zijn hand; en hij greep den draak, de oude slang,

welke is de duivel en satanas en bond hem duizend

jaren; En wierp hem in den afgrond, en sloot hem
daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de

volken niet meer verleiden zoude, totdat de duizend

jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een

kleinen tijd ontbonden worden" .(Openbaring 20:1-3).

Gedurende dit Duizendjarige Rijk zal de vijand-

schap tussen mens en dier verdwijnen. Jesaja zegt:
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„En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard

bij den geitebok nederliggen; en het half en de

jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein

jongske zal ze drijven.

„De koe en de berin zullen tezamen weiden,

haar jongen zullen tezamen nederliggen, en de

leeuw zal stro eten gelijk de os.

„En een zoogkind zal zich vermaken over het

hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn

hand uitsteken in den kuil van den basilisk.

„Men zal nergens leed doen op den gansen

berg Mijner heiligheid: want de aarde zal vol zijn

van kennis des Heeren gelijk de wateren den bo-

dem der zee bedekken". (Jesaja 11:6-9). Dan zal

niemand zeggen dat God dood is of dat Zijn open-

baringen opgehouden hebben of dat het leven geen

zin heeft.

Vele jaren geleden schreef Harry Emerson

Fosdick een interessant boek getiteld: „Het is een

grote tijd om in te leven". Hij beschreef enkele van

de miraculeuze wonderen die onze eeuw tot de

opwindendste gemaakt hebben sedert de schepping.

En toch zal de pracht van dit komende Duizendjarig

Rijk onze dagen van wonderen en mirakelen in ver-

gelijking daarmee donker doen schijnen.

Natuurlijk komt de Heerniei alleen naar de aarde.

Paulus zegt: „Hij zal komen met de engelen Zijner

kracht; met vlammend vuur..." (2 Thessalonicen-

sen 1:7-8). En velen van de rechtvaardige doden

zullen dan opgewekt worden en haastig worden

opgenomen om zich te voegen bij de Heer en Zijn

metgezellen in de lucht. Sprekende van deze ge-

beurtenis zeide Paulus tot de Thessalonicenzen:

ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen

die ontslapen zijn . . . want . . . wij, die levend over-

blijven, zullen niet vóórkomen degenen, die ontsla-

pen zijn, want de Heere Zelf zal met een geroep,

met de stem des archangels en met de bazuin Gods
nederdalen van den hemel en die in Christus ge-

storven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna zullen wij

die levend overgebleven zijn tezamen met hen op-

genomen worden, in de wolken, den Heere tege-

moet, in de lucht, en alzo zullen wij altijd met den

Heere wezen". (1 Thessalonicensen 4:13-14; 16-17).

Wat een grote tijd zal dat zijn om in te leven.

En wat een grote tijd zal dat zijn als voorspoed,

geluk en vrede de aarde zullen bedekken en kinde-

ren zonder zonde voort zullen gaan tot zaligheid.

Van hoeveel betekenis zal dan des Heren belofte

zijn die door de mond van Zacherias tot ons geko-

men is: „Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want

zie, Ik kom, en Ik zal in het midden van u wonen,

spreekt de Heere". (Zacherias 2:10).

Jesaja zegt: „En zij zullen huizen bouwen en be-

wonen, en zij zullen wijngaarden planten, en derzel-

ver vrucht eten. Zij zullen niet bouwen, dat het een

ander bewone; zij zullen niet planten, dat het een

ander ete, want de dagen Mijns volks zullen zijn

als de dagen eens booms, en Mijn uitverkorenen

zullen het werk hunner handen verslijten.

„Zij zullen niet tevergeefs arbeiden, noch baren

ter verstoring; want zij zijn het zaad der gezegen-

den des Heeren, en hun nakomelingen met hen. En

het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik ant-

woorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.

De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de

leeuw zal stro eten gelijk het rund, en stof zal de

spijze der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen

noch verderven op Mijn gansen heiligen berg, zegt

de Heere". (Jesaja 65:21-25).

Dan zullen de mensen niet meer sterven en in

de aarde slapen, maar zij zullen in een oogwenk
veranderd worden en zullen opgenomen worden en

hun rust zal heerlijk zijn. En God zal alle tranen van

hun ogen wissen en er zal geen dood, noch smart

of geween zijn, evenmin zal nog iemand pijn lijden.

Wat een grote tijd om in te leven, wanneer

Christus Zelf onze wetgever zal zijn en rechtvaar-

dige mannen en vrouwen van beide zijden van de

sluier duizend jaar lang met Christus zullen leven

en regeren. Wat zal het daarentegen een treurige

tijd zijn voor hen die hiervoor niet waardig bevon-

den zullen worden. Denk u eens in dat wij ons

zouden bevinden onder die groep mensen, van

wie Johannes de openbaarder zei: „Maar de ove-

rigen der doden werden niet weder levend, totdat

de duizend jaren geëindigd waren . .
." (Openbaring

20:5).

Een hedendaagse openbaring zegt ons: „Want. .

.

de Heer zal Zijn stem uit de hemel doen horen . . .

en de aarde zal beven ... en (Hij) zal de slapende

naties toeroepen: Gij, heiligen, staat op en leeft;

gij, zondaren, blijft en slaapt, totdat Ik wederom zal

roepen". (Leer en Verbonden 43:18).

Aan het einde van de zevende duizend jaar zal

Satan weer een korte tijd worden losgelaten, voor-

dat het kwaad voorgoed geheel verbannen zal wor-

den. Na het millenium zal de status van de aarde

weer hoger worden om dan zijn uiteindelijke be-

stemming te bereiken, de celestiale sfeer, waarop

de uitverkorenen eeuwig zullen leven als leden van

die verheerlijkte orde, waartoe God Zelf behoort.

Moge God ons in deze grootste van alle aardse

ondernemingen de overwinning doen geworden, dat

is mijn nederig gebed in denaam van Jezus Christus.

Amen.
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Het viel mij op hoe gespannen

Moeders stem klonk toen ze ons van

het erf naar binnen riep. Toen we
alle vijf het buiten trapje bij de

achterdeur hadden bereikt kregen we
van haar een standje omdat we bij

de pomp in de modder hadden ge-

speeld. De deur die de keuken van

het woonhuis scheidde, was afge-

grendeld en we hadden al een voorge-

voel van hetgeen er stond te ge-

beuren. Billy en Quintus werden weg-

gestuurd om water te gaan pompen

en ik begon detwee kleintjes, Noannie

en Ophie, alvast uit te kleden. Moeder

spreidde haastig een paar kleedjes

uit op de vloer tegen het spatten van

het water, toen Ophie begon te jen-

gelen. Losse haarpieken vielen krul-

lend over Moeders gezicht, dat

vochtig was van het transpireren. On-

geduldig legde Moeder Ophie het

zwijgen op.

„Je oom Philip is er, met zijn

nieuwe bruid; ze zijn een dag te

vroeg gekomen en zitten nu in de

mooie kamer. Jochie, jochie, wat zit

je weer dik onder de modder! Je tante

Mina heeft jullie kinders nog nooit

gezien en ik wil dat jullie er op je

Paasbest zult uitzien. Haar dochtertje

is net zo oud als jij, Carrie," zei ze

tegen mij, terwijl haar goede humeur

begon terug te keren. Ik voelde mijn

adem in mijn keel stokken van op-

winding. Al wekenlang had ik getracht

mij een voorstelling te vormen van

dat nieuwe nichtje. Zou ze er aardig

uitzien? Zouden haar haren even

lang en bruin zijn als de mijne? En

hoe zou zo'n meisje uit een grote

stad ver in het noorden van het land,

dat naar dit kleine katoenplaatsje in

Georgia kwam, het kunnen vinden

met haar neefjes en nichtjes „van

buiten"?

„Moe, wat is het voor een kind?"

vroeg ik. „Zijn Laurie en tante Mina

ook Mormonen?"

„Schat, ik weet het niet, dat heb

ik je toch al gezegd? Oom Phil heeft

er niets van verteld, maar als we alle-

maal kennis met elkaar hebben ge-

maakt, zullen we het wel zien." Ze

begon mijn vlechtjes op te spelden,

terwijl ze zachter begon te spreken,

omdat hetgeen ze zei, blijkbaar alleen

voor mijn oren bestemd was. „Je

weet immers wel wat een goede

Heilige zijn eerste vrouw was; God

hebbe haar lieve ziel! Maar ik wil niet

hebben, dat jullie kinderen teveel

vragen stellen, heb je dat gehoord?"

De grote wastobbe die bij de

kachel stond werd gevuld en we kre-

gen allemaal om de beurt even een

bad, zonder het water te verversen,

en wrongen ons toen al tegenstribbe-

lend in onze schone gesteven kleren.

Toen werden vijf kopjes haar gebor-

steld en gekamd en marcheerden we
met glimmende gezichten en enings-

zins stijve lichaamshouding de mooie

kamer binnen, gevolgd door onze

moeder, die haar japon gladstreek en

haar opgestoken haarvlechten op hun

plaats duwde.

Het kleine figuurtje van tante

Mina zat stift rechtop in Moeders

schommelstoel, tegenover de gemak-

kelijk onderuitgezakte reuzengestalte

van mijn vader. Naast haar stoel stond

een lieftallig jong meisje, ietsje groter

dan ik. Haar lange, goudblonde vlech-

ten hingen haar tot op het middel en

waren met kleurige linten bijeenge-

bonden. Haar huidskleur was even

blank als de mijne gebruind was.

Oom Phil zat in een stoel met een

rechte rugleuning, met zijn hoed op
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zijn knie en tikte zenuwachtig met

zijn voet op de vloer. Toen hij onze

kleine stoet zag binnenkomen, schonk

hij ons een brede glimlach en wij

liepen hard op hem toe op hem te

omhelzen. Oom Phil was niet veel

veranderd. Zijn onderkin puilde over

zijn boord heen, waarin hij bijna

scheen te stikken, en zijn kastanje-

bruine knevel krulde over zijn wan-

gen als de horens van Vaders be-

kroonde stier. Netjes in leeftijdsvol-

gorde, te beginnen bij mij, stelde

Moeder ons aan tante Mina en Laurie

voor: „Carrie Lee, John Quintus,

William Thomas, Noannie Ann en

Theopholis." De blik van tante Mina

bleef rusten op Ophie. Zijn ogen wa-

ren rond en helder en zijn donkere

krullen waren geborsteld tot ze glans-

den. Verlegen drukte hij zijn hoofdje

tegen Moeders rok aan. De vreemde

vrouw nam de rest van ons koeltjes

op. Toen gebaarde ze met een slanke

hand. „En dit is mijn kind," zei ze,

„jullie nichtje Laurie." Het meisje

glimlachte nerveus.

„Kom kind, ga er eens bij zitten,"

vleide Moeder en zette een leren voe-

tenbankje voor haar neer. Na een

korte aarzeling zette Laurie zich

schrijlings op het bankje en liet haar

ellebogen op haar knieën rusten.

Vader en oom Phil hadden hun

stoel wat dichter bij de haard gescho-

ven en lachten en praatten luidruchtig

samen. Het vrouwvolk moest ook met

verheffing van stem spreken om el-

kaar te kunnen verstaan en ik spitste

mijn oren om iets van beide gesprek-

ken op te vangen. Tante Mina opende

haar geborduurde handtas en haalde

er haaknaalden uit en een kluwen

garen. Bewonderend keek Moeder

toe, terwijl de sierlijke, keurig ver-

zorgde handen van tante Mina de

haaknaalden heen en weer lieten

wapperen. Ik gluurde tersluiks eens

naar Moeders handen, die in de

plooien van haar rok verborgen la-

gen.

„Houdt u van handwerken?" vroeg

tante Mina ten slotte.

„Nee dat wil zeggen, ik zou

wel graag eens wat haken, als ik meer

tijd had. Tegenwoordig naai ik zoveel

meer voor m'n plezier; ik heb het zo

druk met die kinders!" zei ze lachend.

„En we raken anders achterop met

ons werk op de boerderij. Toch speel

ik het af en toe wel klaar om een

jurk of een bloes voor ze te maken."

„De jurk die ik nu aan heb, heeft

Moe ook gemaakt!" zei Noannie vol

trots, terwijl ze de rok bij de punten

omhoog hield, zodat tante Mina hem

kon bekijken. „Hoe heeft het gewas

die regenperiode doorstaan,, onder-

brak de stem van oom Phil hun ge-

sprek.

„Hoe lang woont u hier nu al

in MacDonough?" informeerde tante

Mina. Nadat Vader een zware hoest-

bui beëindigd had en het weer stil

was, beantwoordde Moeder die vraag:

„Mijn ouders hebben zich hier in '68

gevestigd en ze hebben dit dorp hel-

pen bouwen. Ja, toen ze hier kwamen,

was het nog niet veel meer dan een

karrespoor!" zei ze, stralend van

trots.
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„Niet veel meer dan het nu is

dus!" zei de andere vrouw zachtjes

voor zich heen.

Nichtje Laurie scheen intussen ge-

heel geboeid te zijn door het gesprek

van Vader en oom Phil over het vee.

Terwijl ze stilletjes zat te luisteren,

werden haar ogen steeds groter van

pure belangstelling.

„Moeder, ik heb nog nooit een

koe gezien, die melk geeft," zei ze

rustig. Mijn mond viel open van ver-

bazing en Moeder lachte haar verte-

derd toe. Ophie duwde zijn kin recht

in Lauries gezicht. „Bedoel je dat je

nog nooit een melkkoe hebt gezien"?

schreeuwde hij en staarde Laurie

verbluft aan. Dit gaf mij de gelegen-

heid om ook een woordje in het mid-

den te brenden. „Laurie," smeekte ik,

„zou je onze koe niet eens willen

zien? Ze heet Lady." Van opwinding

hield Ophie zijn adem in. Toen riep

hij uit: „Lady krijgt gauw een klein

kalfje en Pa zegt, dat ik 't dan een

naam mag geven?"

„En hoewil je dat kalfje noemen?"

vroeg Laurie. Ophie dacht even diep

na, want eigenlijk had hij nog geen

naam bedacht. Toen gingen zijn ogen

wijd open, terwijl hij de nieuwe naam

aankondigde: „Laurie!" Hij grinnikte

zelfvoldaan.

Noannie begon hardop te gieche-

len en ik probeerde met mijn hand

voor mijn mond mijn eigen gegiechel

te smoren. Ophie, die trots was op

zijn succes, viel ons bij met zijn eigen

uitbarstingen van pret. Moeder schud-

de haar hoofd tegen ons, maar er

glom een ondeugend lichtje in haar

ogen. Tante Mina keek geërgerd, maar

dat kon mij niets schelen. Ik wilde

lachen om nooit meer op te houden,

want hoe langer ik naar dat smalle

verbeten gezichtje van tante Mina

keek en naar de rappe beweginkjes

van haar bleke handjes, hoe onmo-

gelijker ik het vond om het gelach te

onderdrukken, dat in mijn binnenste

omhoog scheen te borrelen. Vader

keerde zich om en keek ons dreigend

aan.

We hielden ons weer stil en toen

stelde Moeder, die voelde dat wij

niet op ons gemak waren, voor dat

we Laurie zouden vragen mee te gaan

naar onze eigen kamer, terwijl zij met

tante Mina bleef zitten praten. Wij

waren maar al te blij, haar dat plezier

te kunnen doen en die kriebelige

kleren en krapzittende schoenen uit

te kunnen gooien.

Ik leende Laurie een oud stel kle-

ren van mezelf en hing haar japon-

netje met de talloze keurig geploide

strookjes en het sierlijke kanten

keurslijfje zorgvuldig op een kleren-

hanger. Toen trokken we allemaal

onze schoenen en kousen uit en ga-

ven onze tenen weer de vrijheid.

Toen we ons nichtje een paar van

onze bezittingen lieten zien, trok ik

de la van ons nachtkastje open en

zag ze mijn Boek van Mormon liggen.

Toen ze daarnaar vroeg, legde ik

haar uit, dat dit net zo'n boek was als

de Bijbel. Ik liet haar de handtekening

zien van de President van de Kerk,

die hij daar eigenhandig in had gezet

in het jaar dat hij een rondreis maakte

door onze zending. Het was mijn kost-

baarste bezit en ik vertelde, hoe

Joseph Smith een profeet van God
was geworden, net zoals de profeten

in de dagen van ouds. Toen legde ik

het boek weer in de la.

Buiten op het erf gekomen, liep

Laurie heen en weer op de koele

grond, waarbij ze telkens naar haar

voeten staarde, alsof ze die maar

zelden zag. We gingen met zijn zessen

in een kring zitten en begonnen haar

vragen te stellen. We ondervraagden

Laurie over haar eigen tehuis en over

het leven in de grote stad. Meestal

ging ze met haar ouders naar de

schouwburg en ze ging naar een

„particuliere" school, die alleen door

meisjes werd bezocht. Het bleek, dat

Laurie een betoverend leven leidde,

vol tot in de puntjes verzorgde maal-

tijden, interessante vrienden en vrien-

dinnen, piano- en danslessen. We
drongen erop aan dat ze nog meer

over zichzelf zou vertellen, maar ze

veranderde van onderwerp door te

vragen of ze de dieren op de boer-

derij eens mocht zien. We leidden

haar als volleerde gidsen onze kleine

boerderij rond. Daar zag ze een

„echte, levende melkkoe" en Lady

gaf haar een pollepel vol warme,

verse melk.

We lieten Laurie ook de zeug met

haar biggetjes zien en ze probeerde

hun gillende kreetjes na te bootsen.

Vervolgens kwamen we bij het ko-

nijnehok, waar ze zachtjes de konij-

nen aaide en hun fluwelige, rosé

oortjes streelde. Ze plaagde de kleine

katjes, die onze moederpoes in de

korenkist had achtergelatenen voerde

nootjes aan Oscar, onze tamme eek-

hoorn, die al gauw goede vriendjes

met Laurie werd.

Billy en Quintus troonden haar

mee naar de houtloods om de konigs-

lang te laten zien die zij gevangen

hadden. Toen ze zag hoe O uir|tus de

goedaardige slang om zijn arm wik-

kelde en hem over de kop streelde,

gaf ze een gil en begon zelfs een

beetje te huilen.

Onze laatste pleisterplaats was
het kippenhok, waar alle kippen naar

de afrastering renden, daar ze een

handjevol voer verwachtten. Laurie

stak haar vinger door het gaas en

werd door een kip gepikt. Billy haalde

een pannetje voer en liet haar de

kippen voeren. Ze lachte verrukt en

ging aan de rand van het kippenerf

staan, waar ze de kippen met een lief

stemmetje naar zich toe lokte en

handenvol graankorrels voor ze neer-

strooide.

„Ik weet wat lekkere sappige

druiven te hangen," zei Quintus tegen

haar en wij dachten aan de wijnstok-

ken. „Ginds over de heining en pre-

cies onderaan die heuvel daar," zei

hij, terwijl hij naar het verstverwijder-

de hek wees. Laurie hield haar hand

boven haar ogen.

„We moeten wel door het prikkel-

draad kruipen, hoor," waarschuwde

Ophie, „en Billy heeft daar verleden

jaar een ratelslang gevonden! " Lauries

gezicht betrok.

„Stil, Ophie!" zei Quintus bestraf-

fend. „Je weet best dat hij al dood

was toen we hem vonden!" Terwijl

Quintus zich uitsloofde om Laurie te

verzekeren, dat slangen bang voor

de mensen waren, gingen we op weg
naar het hek.

„Kom, we rennen om het hardst

naar de wijnstokken toe en de eerste

die ergens in trapt is een stomme
geitebok!" schreeuwde Noannie vol

vuur, terwijl de woorden achter haar

aan slierden, zo hard liep ze weg.

Krijsend zetten de overigen van ons
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dwars over het kippenerf de achter-

volging in. Laurie kwam aarzelend

achteraan, met voorzichtige pasjes.

Toen ik het eind van het erf had be-

reikt, bleef ik op haar wachten en ik

hield het prikkeldraad uit elkaar, ter-

wijl zij er doorheen kroop.

De druiven hingen groot en rijp

boven ons hoofd en we klommen in

de wijnstokken en plukten zoveel als

we op konden eten. Daarna propten

we nog onze zakken vol druiven. We
aten onder het lopen en hielden stil

om te schommelen aan de eikenhou-

ten wijnstokken die laag bij de grond

hingen. We hielden weer stil om uit

te rusten op de oever van de kreek

en vertelden elkaar spookverhalen,

waarbij we af en toe omzichtig over

onze schouder gluurden. Toen de zon

begon te zinken, besloten we huis-

waarts te gaan om de varkens te

voederen en vóór het avondeten de

eieren op te rapen. Laurie had ge-

vraagd om hulp bij het eieren rapen en

Quintus en Billy legden ze gedienstig

in haar rok, die ze stevig aan de

punten omhoog hield.

Toen we de achtertuin bereikten

snoven we de geur op van versge-

bakken broodjes en gebraden kip. We
waren erg moe en blij toen we een-

maal rustig aan tafel zaten, terwijl

onze ouders opgewekt met onze gas-

ten praatten. Tante Mina zat naast

Laurie. Toen het tafelgebed was uit-

gesproken snuffelde ze onderzoekend

aan Laurie. „Laurie," zei ze zachtjes,

„ga de onderkant van je voeten eens

bekijken. Ik geloof dat je ergens hebt

ingetrapt."

Tante Mina scheen een beetje

ontdooid te zijn en ze at tijdens de

maaltijd vier broodjes met boter op.

Ze keek nu al veel vriendelijker en

nam zelfs een tweede portie bramen-

taart. Later bood ze beleefd aan, bij

de afwas te helpen, wat Moeder na-

tuurlijk afsloeg, maar tante Mina stond

erop, de tafel te helpen afruimen. (De

kookkunst van mijn moeder had bes-

list een wonderbaarlijke invloed op de

mensen!)

Die avond voor het naar bed gaan

verzocht mijn vader onze gasten, met

ons in gebed neer te knielen. Vader

vroeg of oom Phil wilde voorgaan in

het gebed. Dit moet voor oom Phil

wel een gewichtig moment zijn ge-

weest, want hoogst waarschijnlik was

dit de eerste keer, dat hij neerknielde

om met zijn nieuwe vrouw en dochter

te bidden. Zijn stem klonk ontroerd.

Op de nu volgende avonden pakten

Laurie en ik na het avondgebed steeds

het Boek van Mormon uit de la van

mijn nachtkastje en dan vertelde ik

haar daar verhalen uit. Laurie en haar

ouders bleven een week bij ons en

tegen de tijd dat die week om was,

begon ik te geloven dat mijn tante

Mina zo kwaad nog niet was. Het

kostte alleen maar wat tijd om som-

mige grote mensen te leren kennen.

Toen kwam het ogenblik dat wij

ons nichtje en haar ouders vaarwel

moesten zeggen. Die morgen schenen

wij kinderen na het ontbijt was luste-

loos te zijn en we zaten elkaar maar

wat aan te kijken. Na enige ogenblik-

ken ging Ophie vlak voor Laurie

staan.

„Hier is mijn potje glimwormen,

die mag jij hebben," zei hij, terwijl hij

haar een klein glazen potje in de

handen duwde. In het deksel waren

luchtgaatjes geslagen. „Zet die 's

nachts maar in je kamer, dan laten ze

hun lampjes wel schijnen."

Noannie snelde het huis uit, de

deur hard achter zich dichtslaand en

kwam na een poosje buiten adem
terug met een boeket wilde appel-

bloesem in haar handen geklemd.

„Hier is iets dat ik voor jou heb ge-

plukt. Als je dat wilt, kun je ze in je

haar dragen." Laurie begroef haar

neus in de rosé bloemknoppen.

Billy bood haar drie van zijn mooist

glimmende knikkers aan en Quintus

viste in zijn zakken, totdat hij zijn ka-

tapult en een stukje houtsnijwerk had

gevonden. Beide voorwerpen werden

toegevoegd aan Lauries souvenirs.

Ik nam Laurie bij de hand en nam
haar mee naar onze slaapkamer. Op
het nachtkastje naast mijn bed schikte

ik alle kostbaarheden die ik bezat:

mijn beste potloodtekening, die ik op

een stuk karton had geplakt, het

kleine blauwe windmolentje dat mijn

vader mij eens had gegeven, een

lokje haar van de baby die ik eens

was geweest, het kleine kopje en

schoteltje van mijn eerste serviesje,

het kleine glazen muiltje dat ik op de

kermis had gewonnen en de spelde-

kussenpop van mijn grootmoeder.

„Laurie," zei ik, terwijl ik trachtte

mijn ontroering meester te blijven, „je

mag van al wat hier op dit kastje

staat iets voor jezelf uitzoeken. Wat
zou je er graag van willen hebben?"

Gedurende een lang, ademloos ogen-

blik wachtte ik af tot ze haar geschenk

zou uitkiezen. Ze bekeek elk voor-

werp nauwkeurig en aarzelde telkens

even. Toen stak ze haar hand uit naar

de knop van de la van het nachtkastje

en opende die langzaam. Ik snakte

even naar adem. „Mijn Boek van

Mormon?"

„Ja, maar niet om te houden,"

stelde ze me gerust. „Mag ik he

alleen maar een poosje lenen? Ik be-

loof je dat ik er goed op zal passen."

„Nu dan... in dat geval," zei ik,

mijn teleurstelling verbergend. „Ga je

gang, neem het maar mee, hoor. Ten-

slotte hoort het ook bij het nachtkast-

je!" We lachten allebei, hoewel ik

ernstig meende te moeten betwijfelen

of ik het boek ooit zou terugzien.

*

Door de jaren heen wachtte ik

tussen onze toevallige bezoekjes tij-

dens de zomermaanden door, steeds

geduldig op het ogenblik dat ik weer

eens een brief van haar in onze brie-

venbus zou vinden. Vele avonden liet

ik de lamp tot laat in de nacht bran-

den, terwijl ik in mijn brieven aan

Laurie al mijn hoop en mijn dromen

uitstortte en zij van haar kant de

hare met mij deelde. Ze oefende een

grote invloed uit op haar moeder en

tante Mina volgde Lauries voorbeeld

toen deze zich liet dopen.

Tussen al ons geschrijf door gin-

gen de dagen en jaren vlug voorbij

en toen brak Lauries trouwdag aan.

Ze trouwde in de tempel met een fijne

jongeman. Met mijn eigen man was

ik erbij om getuige te zijn van hun

huwelijk. Laurie was een toonbeeld

van geluk toen ze me een stevige

omhelzing gaf.

„Carrie, ik hoop dat je 't me wilt

vergeven, dat ik je boek niet terug-

gebracht heb. Ik heb het zo druk ge-

had dat ik ben vergeten het mee te

nemen, maar ik zal het wel eens 'n

keer naar je opsturen, dat beloof ik

ie, hoor."
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„Och, laat maar zeg! Ik heb het

heus niet nodig gehad!"

Lauries echtgenoot nam haar mee
naar lowa, waar ze op een boerderij

gingen wonen. Bij de innige herin-

nering aan haar verblijf op onze eigen

boerderij, waar alle dieren haar lieve-

lingen geworden waren, kwam ik tot

de slotsom, dat ze daar ook eigenlijk

thuishoorde. Laurie schonk haar man

zeven knappe kinderen — zes stoere

zoons en één lieftallige dochter. Kort

na de geboorte van haar jongste kind

kwam haar echtgenoot om het leven

bij een ongeluk met een tractor. Zij

onderbrak haar rouw om haar oudste

zoon vaarwel te zeggen, toen die op

zending ging. In de nu volgende jaren

traden zijn jongere broers en zuster

allemaal in zijn voetsporen, waarbij

elke zendeling werd onderhouden

door hun hardwerkende moeder en

de overige kinderen die op de boer-

derij achterbleven. Laurie zag drie van

haar kinderen in het huwelijk treden

en hield haar eerste kleinkind nog in

haar armen. Toen volgde ze haar man

in de geestenwereld.

Een tijdje na de begrafenis kwam
Lauries dochter me opzoeken. Ze om-

helsde me hartelijk en stelde me een

pakje ter hand. Het doosje was met

een lint bijeengebonden.

„Carrie," Moeder stond erop dat

jij dit moest hebben. In de loop der

jaren had Laurie me wel meer kleine

geschenken gegeven, maar wat zou

mijn attente vriendin me nu nog willen

geven — als laatste blijk van haar

liefde? Ik wachtte met het uitpakken

tot ik alleen op mijn kamer was.

Het boek was danig versleten en

het hing bijna helemaal uit de band.

Enkele bladzijden waren gescheurd,

Ik keerde het om en om in mijn han-

den en volgde met mijn vinger nog

eens de verbleekte lijnen van de

handtekening op het titelblad. Ik be-

gon de bladzijden nader te onder-

zoeken, waarvan de marges vol aante-

keningen stonden. Lang zat ik naar

het boek te staren, totdat het beeld

voor mijn ogen begon te vervagen en

het boek scheen weg te smelten in

mijn hand. Uit dit boek hadden zeven

trouwe zendelingen tot honderden

zielen gepredikt, wat de bekering van

talloze mensen tengevolgde had ge-

had — zendelingen, die een Evan-

gelie van liefde wilden delen met an-

deren — een Evangelie, dat ze van

hun eigen lieve moeder hadden ge-

leerd. Het geschenk dat ik daar van

mijn nichtje Laurie gekregen had, was
inderdaad van onschatbare waarde.
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# Bisschop Evans was werkelijk diep

geschokt, maar hij bood weerstand

aan zijn verlangen om zich naar

zijn raadgever over te buigen en hem
iets in het oor te fluisteren. Ze zaten

op het podium en hun avondmaals-

vergadering verliep vlot en geheel

volgens plan.

De bisschop ging er altijd prat op,

dat hij zo'n bekwaam organisator

was, die zijn zaakjes zo keurig voor

elkaar had. „Als ik niet kan bedenken

hoe ik het doen moet, kan ik het

immers altijd wel in het handboek

vinden," placht hij te zeggen.

Overigens besteedde hij bijzonder

veel moeite en zorg aan de uitvoering

van al zijn kerkelijke taken. Toen hij

hopman in de padvinderij was,

voelde hij zich nooit trotser dan

wanneer aan zijn troep door hun

ereraad de meeste onderscheidingen

werden toegekend. Maar dat

beschouwde hij niet als eigen

verdienste; het kwam, doordat hij het

handboek goed gelezen had en zijn

bekwame helpers met verstand had

opgeleid. Hetzelfde deed zich voor

toen hij superintendent van de OOV
werd; in het tweede jaar dat hij die

functie bekleedde, had hij meer

jongemannen geholpen het tot

Meester M-Man te brengen dan alle

andere wijken van zijn ring bij elkaar.

Er was hem toen zelfs gevraagd te

willen spreken tijdens de feestelijke

maaltijd ter gelegenheid van de

uitreiking der onderscheidingen en hij

had het oprecht gemeend toen hij

daarbij alle lof voor deze opmerkelijke

prestaties had toegezwaaid aan zijn

ambtenaren en leraren. Het was een

elegante en onzelfzuchtige hulde

geweest, die hij hun daar had

gebracht, maar iedereen wist heel

goed dat de stimulerende kracht

achter dergelijke prestaties ten slotte

moest worden gezocht in zijn eigen

ontluikende talenten als bezielend

bestuurder.

Toen men een nieuwe bisschap

nodig had, was hij dan ook de meest

voor de hand liggende keuze geweest.

In zijn nieuwe roeping was hij nog

zorgvuldiger dan ooit tevoren

geweest en na een jaar hard werken

begon hij zich heel gerust te voelen

op de meeste van zijn programma's

Van de Presiderende Bisschap

Het
staat immers
in het
handboek

en medewerkers. Maar nu, op deze

zondag, vlak voor de aanvang van

de avondmaalsvergadering, was hij

opeens hardhandig wakker geschud

uit zijn gezapige zelfvoldaanheid.

De ringsecretaris had opgebeld

en gezegd, dat hij het vastengaven-

rapport van bisschop Evans had

ontvangen, maar dat dit niet

ondertekend was. „Och kom, ik weet

zeker dat ik het wel heb getekend,"

had de bisschop geantwoord. „Maar

misschien ben ik in de war met een

ander rapport." Daarop had de

secretaris hem laten weten, dat hij

vóór de avondmaalsvergadering nog

even langs zou komen en de bisschop

zat al in zijn kantoor te wachten,

toen hij kwam. Toen het ongetekende

rapport echter tevoorschijn werd

gehaald en aan hem voorgelegd,

keek bischop Evans met een glimlach

naar de secretaris op. „Maar broeder

Clark, dit ongetekende rapport is

niet van mij, het is van bisschop

Hardy." Toen bleven de ogen van

de bisschop rusten op het bedrag,

dat op het bewuste rapport was
ingevuld. Hij knipperde met zijn ogen

en keek toen nog eens goed.

„Maar wacht eens even. Ik kan

niet geloven dat het allemaal

vastengaven zijn, die hierop staan.

Hé, dat is wel bijna driemaal zoveel

als ik heb opgegeven. Ik denk dat

bisschop Hardy de vastengaven van

verschillende maanden bij elkaar

heeft opgeteld."

„Nee, nee," zei de ringsecretaris.

„De wijk van bisschop Hardy brengt

de laatste tijd iedere maand ongeveer

zo'n bedrag bijeen. Hij is er dan ook

verbazend trots op, dat zijn mensen

zo goed hebben gereageerd op zijn

aansporing, dat ze op de juiste

manier moeten vasten en dan hun

bijdragen moeten leveren. Misschien

schuild daarin het geheim. Maar hij

heeft verder ook iets nieuws

geprobeerd op het gebied van het

inzamelen van de vastengaven."

„Iets nieuws?" Maar nu had de

bisschop geen tijd om er meer over

te horen. Het werd tijd dat hij naar

de kapel ging om met de avondmaals-

vergadering te beginnen.

Enige avonden later traden

bisschop Evans en zijn tweede

raadgever het kantoor van bisschop

Hardy binnen en namen tegenover

hem aan de grote tafel plaats. Zoals

altijd, volgde er een prettige

uitwisseling van gezegden, korte

opmerkingen die betrekking hadden

op hun beider aan elkaar grenzende

wijken. Ten slotte echter leunde

bisschop Evans wat voorover, terwijl

onder het spreken een lichte frons

op z'n voorhoofd verscheen. Hij zei:

„Ziet u, bisschop Hardy, ik heb u

met een zeer bepaalde bedoeling

gevraagd wat tijd voor ons vrij te

maken. Verleden zondag kreeg ik

toevallig uw rapport van vastengaven

onder ogen. Nu kunnen wij geen van

allen begrijpen hoe dit zoveel hoger

kan zijn dan het onze, te meer waar

onze wijk ongeveer twintig gezinnen

meer telt dan de uwe. Nadat we daar

dus over gesproken hadden, heb ik

voorgesteld dat we er maar eens

rustig voor moesten gaan zitten om
ons door u te laten vertellen wat u

in deze wel en wij blijkbaar niet

hebben gedaan. Dat zouden we
namelijk erg graag willen weten."
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Bisschop Hardy voelde

onwillekeurig bewondering voor de

man, die daar voor hem zat. Hij had

iets van grootheid in zich, immers,

hij durfde er openlijk voor uit te

komen, dat hij hem om raad kwam
vragen. Het was verheugend om te

zien, hoe deze zaak hem ter harte

ging. Hij begon zelf dus ook warm

te lopen voor de vraag die hem zo

even was gesteld.

„Och, ik geloof dat ik voorheen

het vasten altijd als iets vanzelf-

sprekends heb beschouwd. Het leek

me nu juist niet één van die

dingen, waar we speciaal achterheen

hoefden te zitten. Nu herinnert u

zich misschien nog wel, dat de Kerk

ons een paar jaar geleden heeft

aangemoedigd, iedereen meer begrip

bij te brengen voor de eigenlijke

betekenis van het vasten en de

vastengaven. Als ik me goed herinner,

heeft men het toen „de wet van het

vasten" genoemd."

Hij bemerkte dat de twee mannen

die tegenover hem zaten, met

gespannen aandacht naar hem
luisterden, terwijl hij vervolgde:

„Ik meende dat we heel aardig

ons best hadden gedaan om deze

boodschap over te brengen. In onze

leiderschapsvergadering gebruiktenwij

ter verduidelijking de insteekkart, we
spraken er een hele avondmaalsver-

gadering over en we hebben er zelfs

een circulaire over rondgestuurd.

En inderdaad scheen het alsof de

belangstelling voor het vasten en de

vastengaven wat levendiger werd,

maar dat was maar voor even. Een

blik op onze verslagen toonde aan,

dat we al spoedig weer even ver

waren als voorheen." Hij keek hen

beiden glimlichend aan. „Ik geloof,

dat we er ongeveer net zo

voorstonden als u op dit moment,

want u zegt immers, dat er bij u

maar een derde van onze opbrengst

wordt ingezameld. Maar wat is er

nu eigenlijk gebeurd? Wij hebben

iets nieuws geprobeerd en dit heeft

ons maandelijkse totaal

verdriedubbeld."

„Wat is dat nieuwe dan toch?"

„Laat mij u eerst eens vertellen

wat voor mij de aanleiding is geweest

om het te proberen. Na al dat werk

voor „de wet van het vasten", nadat

ik de toename in de vastengavenhad

gezien en daarna getuige was

geweest van de uiteindelijke terugval,

was ik mij er sterk van bewust

geworden, dat mijn mensen wat

betreft het vasten veel meer konden

doen dan ze doorgaans deden."

Hij leunde voorover in zijn stoel

en keek nog eens van de een naar

de ander.

„Bij onze laatste tiende-afrekening

zag ik meteen hoeveel elk gezin aan

vastengaven had betaald. Ik was

niet weinig verwonderd! Enkele van

onze meest actieve gezinnen stonden

wat dat betrof heel slecht

aangeschreven, daar ze over het

gehele jaar maar drie of vier dollar

hadden betaald. Ik was verbaasd en

stak mijn verbazing niet onderstoelen

of banken." Hij zweeg even om zijn

woorden beter te doen uitkomen. „Ik

vroeg hun — mensen die wel hun

volle tiende betaalden — waarom ze

zo weinig aan vastengaven hadden

bijgedragen. In vrijwel alle gevallen

kreeg ik hetzelfde slappe antwoord:

ze vergaten het steeds bij hun tiende

in te sluiten — ze waren zelden of

nooit thuis als de diakenen langs

kwamen — ze waren van plan

geweest het in orde te maken, maar

er eenvoudig nooit aan toe gekomen.

„Ten slotte riep ik een vergadering

bijeen van allen, die bij de

vastengaven betrokken waren: mijn

tweede raadgever, de wijksecretaris,

de algemeen secretaris van de

jeugdige dragers van het Aaronische

priesterschap en de twee presidenten

van onze diakenenquorums met hun

adviseurs. We hielden een zitting die

er wezen mocht en lieten iedere

naam in de wijk de revue passeren.

Tot mijn leedwezen ontdekte ik dat

vele gezinnen geen enveloppen

hadden ontvangen. Ze hadden tegen

de diakenen gezegd dat ze de

vastengaven wel bij hun tiende

zouden insluiten. Toch waren dit

dezelfde gezinnen die ten slotte het

gehele jaar bijna geen vastengaven

bleken te hebben betaald.

Het was niet zozeer een kwestie

van mensen die niet wilden betalen

of niet wisten hoeveel ze betalen

moesten. Het scheen aan onze manier

van inzamelen te liggen. Voor

sommigen hadden we enveloppen,

voor anderen weer niet. Als er

niemand thuis was, werd het bezoek

niet herhaald en er werd dus geen

poging gedaan om ze nog een kans

te geven. Dientengevolge kwamen
we uiteindelijk tot de conclusie dat

we slechts bij een deel van de wijk

gedurende een gedeelte van de tijd

vastengaven inzamelden. Toen hebben

we dus besloten dat we, behalve dat

we vanaf de kansel verkondigden

wat de geestelijke voordelen waren

van het vasten en het ondersteunen

van de armen door onze vastengaven

af te dragen, een nieuw systeem voor

het inzamelen van de enveloppen

moesten invoeren, zodat iedereen

de kans zou krijgen eraan deel te

nemen en deze zegeningen te

genieten.

Om te beginnen stelden we de

zaterdag voorafgaande aan de

vastenzondag in als de de dag

waarop de diakenen er op uit zouden

gaan van huis tot huis. Vervolgens

maakten we voor ieder gezin een

envelop klaar en vertelden hun

erbij, dat als zij hun bijdrage niet in

die enveloppen wensten te doen, wij

dan toch graag de diakenen bij hen

aan de deur wilden sturen, om hen

eraan te herinneren, dat het de

volgende dag een vastenzondag was.

Toen verzamelden we alle diakenen

in het kergebouw, waar we hun de

enveloppen zorgvuldig overhandigden.

Wij drongen er bij hen op aan, dat

ze twee aan twee zouden gaan net

als de zendelingen. Dat deden ze

graag; het gaf hun een gevoel van

gewicht.

Daarna stelden we voor de

diakenen enkele regels vast, waarvan

zeonder geen enkel beding mochten

afwijken, te weten: Stop de

enveloppen niet in de brievenbus;

schuif ze niet onder deuren door;

laat ze niet bij de leden achter; ga

er niet alleen op uit. We stonden

erop dat ze diezelfde dag nog alle

enveloppen aan de secretaris terug

moesten geven. Onder geen enkele

voorwaarde was het de diakenen

toegestaan, enveloppen met geld tot

de volgende dag onder hun berusting
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te houden. Voorts begonnen we het

geld in de enveloppen uit te tellen

in tegenwoordigheid van ieder paar

diakenen.

„Toch kwamen we nog te zitten

met de moeilijkheid van het tweede

bezoek om voet aan de grond te

krijgen bij die gezinnen, die niet

thuis waren als de diakenen aan de

deur kwamen. Toen zijn we dus

begonnen om in het kader van ons

nieuwe programma gebruik te maken

van de diensten der meerderjarige

Aaronische priesterschapsdragers."

Hier pauzeerde hij even om te zien

of de andere bisschop hierdoor van

zijn stuk werd gebracht. Dat was
inderdaad het geval.

„Ja, we hebben metterdaad een

beroep gedaan op onze volwassenen

als chauffeurs om later op de avond

de jonge diakenen rond te rijden,

toen we er zeker van konden zijn,

meestal wel iemand thuis te treffen.

En dat is prachtig gelukt! Niet alleen

prachtig, nee, fantastisch! We zijn

meer dan verheugd over het

enthousiasme, dat deze oudere

broeders hiervoor aan de dag hebben

gelegd. Ze kijken er nu zelfs

verlangend naar uit, te moeten

inspringen om dit werk gedaan te

krijgen. Ten gevolge van deze

grondige aanpak van herhaald

bezoek hebben we dan ook de

opbrengst van onze vastengaven

kunnen verdriedubbelen! Maar het

geheim van ons succes schuilt

natuurlijk vooral in het feit, dat we
toen met dit nieuwe programma zijn

begonnen."

„Maar hoe bent u dan aan dat

nieuwe programma gekomen, aan al

die regels en de hele verdere gang

van zaken?"

„Hoe we eraan gekomen zijn?"

Nu werd de glimlach op het gezicht

van bisschop Hardy nog breder.

„Wel, wilt u wel geloven bisschop,

gewoon uit het handboek voor de

jeugdige Aaronische priesterschap.

Het staat immers precies zo in het

handboek! En doordat we nu deze

aanwijzingen hebben opgevolgd,

hebb ende leden van onze wijk ook

meer geestkracht ontvangen, wat

nog wel het grootste winstpunt van

allen is."

Thomas S. Monson,

lid van de Raad der Twaalf Apostelen

Uit een gespreek

Geen geringe beslissingen

Beslissingen die door jonge Heiligen

der Laatste Dagen worden genomen

zijn niet gering of van ondergeschikt

belang, want door deze beslissingen

wordt onze vooruitgang op de weg
naar het eeuwige leven bepaald.

Zoudt u niet iets willen horen over

een zendeling, die een ingeving kreeg

om een verstandige beslissing te

nemen? Hij was nog maar pas in func-

tie en had opdracht gekregen te ar-

beiden in de stad Oshawa in Ontario,

Canada, met een oudere zendeling als

metgezel. Zij bezochten die woning

van een familie die Pollard heette. Zij

klopten aan en de heer Pollard liet hen

binnen. Hij nodigde hen uit hun bood-

schap naar voren te brengen. Nadat

hij hen had aangehoord en met hen ge-

beden had, scheen het alsof de geest

van de Boze vaardig over hem werd en

hij begon de elders te beschimpen.

Hij gebood hen te vertrekken en niet

meer terug te komen. Toen hij hen uit-

liet, zei hij: „Jullie kunt mij immers toch

niet zeggen, dat je werkelijk gelooft

dat Joseph Smith een profeet van God
is." Toen sloeg de deur achter hen

dicht. Verslagen gingen de beide zen-

delingen huns weegs. Toen wendde
die jonge zendeling zich tot zijn oudere

metgezel en zei: „Die vraag van de

heer Pollard hebben we nog niet be-

antwoord." Zijn meer ervaren collega

maakte hem echter duidelijk, dat het

mutteloos zou zijn te trachten terug te

gaan, maar de jonge elder zei: „En

toch ga ik terug. Als ik dat niet doe,

kan ik er geen vrede mee hebben."

Ze keerden terug tot aan de huis-

deur van de heer Pollard en klopten

aan. Hij deed open en zei: „Ik dacht

dat ik jullie gezegd had dat je wel kon

gaan."

De nu volgende beslissing kostte

die jongeman alle innerlijke kracht en

vastberadenheid die hij kon op-

brengen, want zijn oudere collega

hielp hem ternauwernood. Ik heb deze

gebeurtenis door de heer Pollard zelf

horen beschrijven. Hij zei: „Die zen-

deling keek me recht aan. Hij aarzelde

een ogenblik en zei toen: .Meneer

Pollard, toen wij uw huis zo even ver-

lieten, maakte u de opmerking dat wij

niet werkelijk zouden kunnen geloven

dat Joseph Smith een profeet van God
was. Meneer Pollard, ik wilde u nog

laten weten, dat ik weet dat Joseph

Smith een profeet van God is en dat

deze boodschap op waarheid berust.'"

Na dit getuigenis gingen die zen-

delingen weg. De heer Pollard ver-

telde mij later dat hij de rest van die

dag en de hele avond steeds deze

woorden in zijn oren hoorde klinken:

„Ik weet dat Joseph Smith een profeet

van God is. Ik weet het. Ik weet het.

Ik weet het."

De volgende morgen belde hij de

zendelingen op en vroeg hen terug te

komen. Zij keerden terug naar zijn

woning en onderwezen hem het Evan-

gelie en ook zijn vrouw en kinderen

onderwezen zij het Evangelie. Zij

allen werden lid van de Kerk.

Broeders en zusters, als u mij had

kunnen vergezellen naar die districts-

conferentie die ik een paar jaar gele-

den bijwoonde en had kunnen horen

hoe die man daar stond te getuigen en

zijn Hemelse Vader dankte voor de

beslissing die een jonge zendeling

nam om terug te keren en zijn getui-

genis te geven, dan zoudt u er van nu

af aan altijd naar verlangen om „het

goede te kiezen als u voor een be-

paalde keuze wordt gesteld".
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Oma weet er alles van;

Wat zij zegt neem 'k altijd 'an . . .

— Mary Mapes Dodge.

Wat de waarde

van een grootmoeder kan zijn

De herinneringen die men aan een

grootmoeder kan hebben behoren tot

de fijnste van het leven. Stel de

herinneringen van een gezin, waarin

een grootmoeder aanwezig is ge-

weest, eens tegenover die van een

gezin, waar de grootmoeder al was

heengegaan, voordat de kinderen

groot genoeg waren om zich haar

te kunnen herinneren; in het laatste

geval zal er altijd een gevoel van

droefheid en gemis zijn, dat men haar

niet heeft gekend en geen levensles-

sen van haar heeft kunnen leren.

Als Oma naar de pomp bij de

achterdeur liep, energiek een em-

mertje water pompte en daarna de

bij keuken binnenstapte om voor

haar eten te gaan zorgen, dan was

het of de enige herinneringen, die

wij nog hebben overgehouden aan

toestanden die aan de pionierstijd

doen denken, opeens voor ons open-

gingen. Daarvóór hadden we ge-

zamenlijk erwtjes zitten doppen in de

schaduw van de bomen op het pomp-

trapje, erwtjes, die ze zelf had geplukt

en in haar schort naar huis gebracht.

We herinneren ons dingen als de

stoom, die van een beddelaken

afsloeg als er weer een heter strij-

kijzer van de kachel werd gehaald

en het laken bijna automatisch in de

vouw werd gelegd, terwijl het strij-

kijzer beurtelings op de plank neer-

plofte en werd opgetild. Eén van

Oma's broers was in het zuiden van

Utah door Indianen gedood. Dat maak-

te dat je bang was als er eens

Indianen aan de deur kwamen en om
brood vroegen. Er was één Indiaanse

vrouw bij, die door de mensen ge-

meen werd genoemd, maar tussen

haar en Oma scheen toch zo'n harte-

lijke verstandhouding te bestaan. Om
negen uur 's avonds kwam de gehele

familie bijeen voor het gezinsgebed.

De grote kring stoelen rondom de

tafel deed dan dienst om er bij neer

te knielen en ergens midden onder

het gebed sloeg de oude klok dan

meestal met zijn sonore slagen het

uur uit. Dierbare herinneringen, die

ons even een vluchtige blik gunden

in een voorgoed tot het verleden be-

horend tijdperk!

Wat zijn de beelden en levenser-

varingen, die de hedendaagse groot-

moeders hun kleinkinderen zullen

nalaten? Men kan natuurlijk vertellen

over belevenissen vóór de tijd van

de auto, de radio, de televisie, de

sprekende film, het vliegtuig, de auto-

matische wasmachine, de centrifuge

en de koelkast, maar overigens, be-

halve dat het leven toen in bepaalde

opzichten rustiger en bedaarder was,

minder overladen en niet zo veel-

eisend, was de levenswijze in de grond

van de zaak niet zoveel anders dan

tegenwoordig.

Wat is dan die onschatbare waar-

devolle erfenis, die een grootmoeder

kan nalaten als iets dat in de moe-

ilijke dagen die voor ons liggen de

grootste waarde zal hebben? Mis-

schien zou het een soort morele

bewapening kunnen zijn. Men kan de

kleinkinderen, als ze grootmoeder ko-

men opzoeken, om beurten apart nemen

en met ze praten en spreken over de

geestelijke dingen; men kan vertellen

van gevallen van gezondmaking die

men in de familie beleeft heeft en hun

zo meer begrip bijbrengen voor familie-

banden en het saamhorigheidsgevoel

dat er onder bloedverwanten moet

bestaan. Men kan bijvoorbeeld een

beschrijving geven van de wonder-

baarlijke genezing van die (voor hun

gevoel) zo stokoude oudtante, toen

ze nog een klein meisje was. Men
kan ze als het ware doortrillen van
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de levenservaringen van hun voorou-

ders, die daar en toen tot de Kerk

toetraden en hen doen beseffen, dat

het leven voor hen ook moeilijk is

geweest en dat ze hebben gezege-

vierd over grote verzoekingen.

Niet zelden kan men een levens-

ervaring van vroeger beter doen

uitkomen door er een passage uit de

Schrift bij te vermelden om hun het

besef bij te brengen, dat de mensen

van alle tijden eikaars broeders en

zusters zijn. Waar de kleinkinderen

geregeld op bezoek kunnen komen

volgens een bepaald systeem, loont

het de moeite om een vaste gewoonte

te maken van het voorlezen uit de

Schriften. Men behoeft niet per se

een heel standaardwerk uit te lezen,

maar men kan nagaan in hoeverre een

kind iets begrijpt van de opeenvolging

van gebeurtenissen in de wereldge-

schiedenis met betrekking tot het

Evangelie, en dan kan men het in

vogelvlucht laten zien, waar zijn eigen

kleine wereldje van nu in het grote

geheel past. De kinderjaren zijn een

geschikte tijd om iemand in te prenten

dat het een voorrecht is nu te mogen

leven als iemand die is gekozen om
gedurende deze geweldige laatste

bedeling op aarde te komen, waarbij

het wel nodig is dat men trouw blijft

aan zijn geestelijke erfenis.

Sommige grootmoeders maken er

een gewoonte van, al hun kleinkinde-

ren op een bepaalde dag bij zich uit

te nodigen; anderen nodigen ze uit

in leeftijdsgroepen en weer anderen

volgens het principe „jongens bij

jongens en meisjes bij meisjes", en

en zijn er ook die wachten totdat de

kinderen zelf vragen of ze mogen

komen. Als wij het gezin willen ver-

sterken, wil het ons toeschijnen dat

lessen in rechtschapenheid voor klein-

kinderen de meeste waarde zullen

hebben. Dit zijn immers de voors-

pelde, beslissende dagen wanneer

zelfs de uitverkorenen misleid zullen

worden; onze kleinkinderen zullen

nog gevaarvolle tijden beleven, en de

rol van een grootmoeder kan hoogst

belangrijk zijn, daar zij in liefde en

begrip de jeugd iets kan bijbrengen

van de wijsheid die zij in de loop der

jaren heeft vergaard.

<C<z/z maftodlatja

in ?a nwigan

DOOR WILMA BOYLE BUNKER

Op zekere morgen bracht onze zoon — een tiener — mij aan de

ontbijttafel plotseling tot bezinning met de opmerking: „Wat mankeert

jullie vandaag toch, hebben jullie allemaal de bokkepruik op?"

„Hoe bedoel je dat?" vroeg ik, met een tikje ergernis in mijn stem.

„Nou, ik weet niet wat er gebeurd is," antwoordde hij, „maar het is hier

beslist een dooie boel!"

„Bokkepruik" — „dooie boel" — dat waren toch wel woorden, die een

aanklacht inhielden voor welk gezinsleven dan ook. Zou het mogelijk zijn

dat ik voor die sfeer verantwoordelijk was?

Ik geloof toch dat ik het even goed doe als mijn meeste vriendinnen,

redeneerde ik bij mezelf toen iedereen weg was naar zijn werk of school.

Ik probeer een goede huismoeder te zijn, ik houd het huis schoon, de

kleren gewassen en gestreken, ik kook voedzaam en smakelijk eten.

Waarin schiet ik tekort? Schep ik voor mijn gezin dan soms geen opgewekte

sfeer, waarvan ook buiten onze woning iets uitstraalt?

Op dat moment besloot ik in stilte een klein experiment te beproeven,

een kleine, verkapte campagne om de toestand te verbeteren, en daar ik

aan muziek doe, nam ik mijn toevlucht tot de muziek als mijn wapen. Mijn

strategie was heel eenvoudig, ledere morgen zou ik, terwijl ik het ontbijt

klaarmaakte, de lunchpakketjes inpakte en mijn gezin uitrustte voor de

dagtaak, opzettelijk een wijsje neuriën of zachtjes een liedje zingen. Ik was

mij er wel degelijk van bewust, dat er ook wel dagen zouden zijn dat ik

helemaal niet in de stemming was om iets te zingen, wat dan ook, maar

ik was vastbesloten om het eens te proberen; het was ten slotte een ex-

periment.

De eerste tijd gebeurde er niets bijzonders en juist toen ik op het punt

stond te concluderen, dat mijn idee ten slotte misschien toch niet zo goed

was geweest, begon het iets op te leveren. Toen mijn zoon op een goede

morgen van de ontbijttafel opstond, zei hij geestdriftig: „Verdraaid Mams,
dat was nog eens een lekker ontbijt! Wat eten we vanavond?" en hij liep

de deur uit, terwijl hij het melodietje floot dat ik die morgen met zoveel

moeite en strijd had gezongen.

Daarna merkte mijn man op, terwijl hij de autosleuteltjes pakte en zich

klaarmaakte om te vertrekken: „Ik weet niet wat er gebeurd is, liefje, maar

het lijkt wel of alles de laatste tijd heel wat gesmeerder gaat," waarop hij

onder het neuriën van hetzelfde deuntje het huis verliet.

Misschien heeft mijn experimentje toch nog succes, zei ik tot mezelf,

hoewel ik bijna niet durfde geloven wat ik zo even had gehoord. Vlug

ruimde is de tafel af en deed de afwas. Toen begon ik opeens nogal schaap-

achtig te grinniken, daar ik me realiseerde dat ikzelf ook onwillekeurig het

wijsje neuriede dat ik vanmorgen gezongen had.

„Heb je het ook in de gaten?" zei ik ditmaal hardop. „Het mes snijdt

aan twee kanten. Ik geloof dat ik het slachtoffer ben geworden van mijn

eigen experiment."
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ZONDAGSSCHOOL
Voor onze leraars

„Ik weet het niet."
DOOR LOWELL L. BENNION

Iedereen zit wel met vragen, waarop hij graag een

antwoord zou willen hebben — vragen waarop men geen

antwoord vindt in de gewone levenservaring der mensen

en evenmin in wetenschap, wijsbegeerte of het leven

van alledag. Het ligt voor de hand, dat men dan zijn

laatste hoop vestigt op de godsdienst, die de verborgen-

heden des levens dan maar moet ontraadselen.

Inderdaad brengt de godsdienst ons door middel van

geloof en openbaring een heel eind voorbij de grenzen

van alleen op menselijke ondervinding gebaseerde ken-

nis, en biedt ons grote, op geloof berustende grond-

stellingen aangaande het bestaan, het karakter en de

bedoelingen van de Godheid, de afkomst en de bestem-

ming van de mens en de zending van Jezus Christus tot

behound van mensenzielen.

Hoewel het Evangelie ons dus in bepaalde richtingen

veel verder voert dan de kennis der wereld reikt, wil

dit nog niet zeggen, dat nu alle vragen betreffende het

leven en het heelal uit de Heilige Schrift of vanaf de

kansel beantwoord kunnen worden. De volheid van het

Evangelie, zoals de Vader en de Zoon het kennen en

naleven, is ons niet beschoren. Wat het Evangelie biedt,

zoals het priesterschap, de gave van de Heilige Geest,

openbaring en het verlossende leven van Christus, dit

alles is ons weliswaar gegeven en binnen het bereik

van de mens gebracht, maar de algehele betekenis

hiervan kunnen wij niet doorgronden of bevatten; in onze

zwakke, menselijke staat is de kracht die van deze dingen

kan uitgaan nog niet ten volle ons deel. Terecht hebben

de profeten van ouds dan ook beseft, dat de mens niet

alle wegen van zijn Schepper begrijpen kan.

In zijn ontroerende afscheidsrede heeft koning Be-

njanin gezegd:

„. . . . Gelooft, dat de mens niet alle dingen begrijpt,

die voor de Here begrijpelijk zijn." (Mosiah 4:9.)

Dezelfde gedachte wordt door Jesaja in welsprekende

bevoordingen uitgedrukt:

„Want Mijn gedachten zijn diet ulieder gedachten, en

uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere.

Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo

zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten

dan ulieder gedachten." (Zie Jesaja 55:8-9.)

En Mozes, die in de tegenwoordigheid van God was

geweest en nog maar een deel van Zijn scheppingen

had aanschouwd,

„. . . . zeide tot zichzelf: Hierdoor weet ik nu, dat de

mens niets is, hetgeen ik nimmer had verondersteld."

(Mozes 1:10.)

WAT DIT VOOR ONZE LERAREN MET ZICH

MEEBRENGT.

Iemand die het Evangelie onderwijst mag niet

bezwijken voor de verleiding om te menen, dat hij overal

een antwoord op weet of dient te weten. Hij moet zich

ervoor hoeden, al te diep in te gaan op het onbekende

door zelf antwoorden te verzinnen aan de hand van zijn

eigen levenservaring en verbeeldingskracht, antwoor-

den, die noch op de Schriften, noch op de feiten zijn

gegrond.

Om meer dan één reden moet een leraar in deze

voorzichtigheid betrachten:

(1) Wij mogen de grote Schepper niet beperken tot

onze eigen nietige kennis. Zijn wegen zijn niet onze

wegen. Het is schriftuurlijken eerbiediger en meer in

overeenstemming met de waarheid als wij zeggen, dat

de mens naar Gods evenbeeld is geschapen, dan van

Hem het evenbeeld van de mens te willen maken. Even-

min is de Schepper in Zijn scheppingswerk beperkt door

de wegen en de kennis van de mens.

(2) De kennis van de leraar is altijd beperkt, en als

hij over onbekende zaken zijn eigen gedachten weergeeft,

dan is hij gedoemd, bij zijn leerlingen een geloof op te

bouwen op grondslagen, die geen stand zullen houden

in hun leven. Zo bereidt hij hen voor op een val, een

ontgoocheling en het verliezen van hun geloof. Een leraar

behoort dus niets te onderwijzen, wat later weer moet

worden afgeleerd.

Wij raden onze leraren in het Evangelie dan ook aan,

dat ze niet bang moeten zijn om bijvoorbeeld ook eens

iets te zeggen als: „Ik weet het niet" — „voor zover ik

weet, is dit niet geopenbaard" —• „in deze wonderlijke

wereld, die God geschapen heeft, zijn nog veel dingen,

waar wij niets van weten" — „laten we er eerst maar

eens voor zorgen, dat we de voornaamste grondbegin-

selen van het Evangelie begrijpen en naleven, zoals

bekering, vergevensgezindheid, nederigheid en liefde,

alvorens we dieper gaan graven in Gods geheime-

nissen", en: „Blijf maar gerust vragen stellen, telkens

wanneer en overal waar je dat wilt; het antwoord op

sommige vragen zullen we wel kunnen vinden, maar in

andere gevallen zullen we ons oordeel moeten opschor-

ten."
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Communicatie

met God
is geen toeval

Sommige mensen beweren God te hebben gevonden

in de wind, sommigen in een grootse kathedraal. Er zijn

er die een glimp van Zijn aanschijn opvangen in de lach

op een kindergezichtje, terwijl weer anderen het er voor

houden dat de poorten des hemels zich voor hen — heel

even op een kier — hebben geopend op de aanzwellende

koraalklanken van een machtig muziekwerk.

Velen van ons hebben wel eens zo'n extatisch mo-

ment beleefd, waarop we als in een flits iets van het

hemelse hebben gevoeld, gehoord of zelfs gezien. Een

ogenblik, zo vluchtig maar ook zo verrukkelijk, dat we
alles wat we in het leven hebben, hadden willen geven

om het vast te houden of diezelfde gewaarwording nog

eens te krijgen. Bij dergelijke gelegenheden openbaart

God zich nu aan ons.

Als u zich zo'n belevenis kunt herinneren of als u

degenen wilt geloven die daarvan getuigen, kunt u eniger-

mate aanvoelen wat godsdienst of verering van de God-

heid eigenlijk betekent. In deze toestand van aanbidding

wordt u naar een punt gevoerd, waar iedere zelfzuchtige

gedachte en daad in het niet verdwijnt. Er is een licht en

een magnetische aantrekkingskracht zo hevig dat u er

met elke vezel van uw bestaan naar hunkert. Niets kan

u hiervan weerhouden. Rijkdom en bezittingen schijnen

af te brokkelen en onbeduidend te worden, terwijl uw
ziel zich uitstrekt naar die zo heerlijke belofte die u

wenkt. Eén kort, verrukkelijk ogenblik bent u dan geheel

verzwolgen in de ware aanbidding van God!

Zoiets maken we in het gunstigste geval slechts

uiterst zelden mee, sommigen van ons maar eenmaal in

hun leven en anderen ondervinden zo iets nimmer. Even-

als alles wat de moeite waard is, kan ook hier oefening

echter kunst baren, en wij kunnen zulke gewaarwordingen

ondergaan als wij ernaar streven.

Evenals wij onszelf voorbereiden op het naleven van

de wet van toewijding door de lagere wet van tienden

te onderhouden, zo kunnen wij onszelf door geregelde

bijwoning van Zondagsschool — en andere kerkelijke

vergaderingen in een toestand brengen, waarin wij ont-

vankelijk zijn voor de kunst van ware God. We hebben

al heel wat gehoord over de behoefte aan meer eerbied

in onze bedehuizen. Eerbied is evenwel een logisch uit-

vloeisel van deze aanbidding en dit gevoel van diepe

verering is dan ook een eerste vereiste, zonder hetwelk

een waarachtig betoon van eerbied nooit is te verwezen-

lijken.

Als wij zo iedere Sabbatmorgen in de Zondags-

school bijeenkomen, kunnen we dan niet eens loskomen

van al datgene dat ons gekluisterd houdt aan zelfzuchtige

en kommervolle wereldse zorgvuldigheden? Zouden we
daar onze gedachten niet kunnen wijden aan de dingen

Gods en ons leven in het licht van het Evangelie eens

aan een onderzoek onderwerpen in een poging om voor

onszelf te bepalen waar wij staan in's Heren ogen? Dit

kunnen wij alleen in stille overpeinzing doen en in een

sfeer van vrome zelfbespiegeling.

Het is bij ons niet de gewoonte om onze schoenen

uit te trekken bij het betreden van onze kerkgebouwen

en evenmin maken wij gebaren of buigen wij de knieën

om daarmee te kennen te geven dat wij de Heer liefheb-

ben. Echter kunnen wij Hem wel eer bewijzen en eerbied

betonen door ernaar te streven Hem daar te ontmoeten

en in stilte gemeenschap met Hem te hebben — met dit

doel werden onze bedehuizen ook gebouwd en ingewijd.

Of wij nu jong zijn of oud, wij hebben evenals de gehele

mensheid van alle tijden behoefte aan voordurende bele-

ving van dit gevoel van communicatie.

Dit gevoel aan te kweken, te koesteren en ernstig na

te streven zal het ons mogelijk maken om de normen van

het Evangelie, namelijk de liefde tot God en de naaste,

nauwlettender na te komen.

Avondmaalsopzegging voor de maand
januari 1968

SENIOR-ZONDAGSSCHOOL:

Zo iemand wil Deszelfs wil doen, die

zal van deze leer bekennen, of zij uit

God is, dan of Ik van Mijzelven

spreek.

(Joh. 7:17)

JUNIOR-ZONDAGSSCHOOL:

Dit is Mijn gebod, dat gij elkander lief-

hebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.

(Joh. 15:12)
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Benodigdheden:

een stukje elastiek, een draadje garen,

een potlood, tekenpapier, plakband en

een plaatje.

Leraren! Dit nieuwe, eenvoudige trucje met een stukje elastiek zal u helpen om

Uw illustraties te vergroten
DOOR NAOLA V. WATSON

Iedereen weet dat visuele hulpmiddelen onmisbaar

zijn bij goed onderwijs. Voor het lesgeven aan jonge

kinderen zijn er weliswaar heel wat geschikte plaatjes

verkrijgbaar, maar hoe staat het nu met het gebruik

daarvan in grotere klassen met tieners of volwassen

leerlingen? Denk eens aan een jonge oudersklas, waarin

de leraar een grote schetstekening laat zien van een

jongen die voor de rechter staat in een zitting van het

gerechtshof. Dan vraagt de leraar aan de klas: „Wie is

die jongen? Uw zoon over tien jaar? Of die jongen van

de buren?" „Waarin zijn de ouders van deze jongen

tegenover hem tekort geschoten?" Deze afbeelding zal

de leden van de klas in staat stellen de situatie als het

ware vóór zich te zien en dit zal voor hen een aanspo-

ring zijn om eens aan hun ouderlijke verantwoordelijk-

heid te denken.

Of neem nu eens een klas, die een studie maak van

de geschiedenis van het Oude Testament. De leraar komt

de klas binnen en tekent vlug een grote landkaart van

het Heilige Land op het bord, of, wat nog beter is de

leraar laat één van de leerlingen die kaart op het bord

schetsen. Terwijl de leraar voortgaat met het geven van

de les, kunnen de leden van de klas een indruk krijgen

waar de verschillende gebeurtenissen in aardrijkskundig

opzicht hebben plaatsgevonden. Het schenkt meer vol-

doening als men een duidelijke voorstelling heeft waar

een bepaalde gebeurtenis zich heeft afgespeeld, dan

wanneer men alleen maar een vaag idee heeft van

„ergens in Palestina".

Nu we het er dus over eens zijn dat afbeeldingen

ook bij het onderricht aan groepen volwassenen een

waardevol hulpmiddel kunnen zijn, zouden we ons kunnen

afvragen, waar onze leraars grote platen kunnen verkrij-

gen.

Tijdschriften zijn uitstekende hulpmiddelen, maar de

meeste afbeeldingen in tijdschriften zijn veel te klein om

met goed gevolg in een gemiddelde zondagschoolklas

te worden gebruikt. Hoe kunnen we nu een plaatje ver-

groten of dat gedeelte ervan dat kan dienen ter illustratie

van de les?

Hier volgt een beschrijving van de „band-o-graaf" die

iedereen in elkaar kan zetten en toepassen en waarmee
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men vergrotingen van afbeeldingen kan maken, die

voldoende getrouwe weergaven zijn van de originele

prenten of foto's om ze aan de klas te laten zien.

Werkwijze:

1. Neem een stukje elastiek van circa 5-7V2 cm.

lengte en een dikte van 1 V2 mm. Knoop er op een af-

stand van ongeveer 3 cm van het linker uiteinde een

helder gekleurd draadje garen aan vast en knip de

uiteinde van de draad er af. Die knoop vorm de

„aanwijzer".

2. Bevestig uw tekenpapier met plakband aan de tafel

of het schoolbord, waarop u wilt tekenen.

3. Plak de te vergroten illustratie eveneens met plak-

band stevig vast aan de linkerzijde van uw tekenpapier.

4. Leg nu het stukje elastiek dwars over het te

vergroten gedeelte van het plaatje, met de aanwijzer

uiterst links. Terwijl u het rechter uiteinde van het

elastikje om uw potlood bindt, drukt u het linker uiteinde

met de linkerduim tegen de tafel of het bord waarop u

tekent.

5. Terwijl u het elastiekje strak gespannen houdt en

uw ogen verticaal gericht houdt op de bewegende aan-

wijzer, laat u deze laatste de lijnen van de afbeelding

volgen, waarbij u tegelijkertijd met het potlood de ver-

groting natekent.

Aanvullende opmerkingen:

(a) Verander de plaats van uw uitgangspunt links van

de te vergroten afbeelding niet totdat de vergroting klaar

is. Zet het elastiekje desnoods op die plek met een

stukje plakband vast, alvorens er met uw duim druk op

uit te oefenen.

(b) U mag het plotlood oplichten en de aanwijzer

opnieuw instellen bij een serie lijnen die geen ononder-

broken geheel vormt met een voorgaande reeks.

(c) De nauwkeurigheid van de reproductie zal worden

bevorderd door het potlood of krijt waarmee u de ver-

groting tekent, rechtop te houden.

(d) Als er teveel „rek" in het elastiekje zit, kunt u een

verwrongen beeld krijgen.

(e) Bevestig het na te tekenen prentje voorlopig bij

wijze van proef op zijn plaats en span het elastiekje

er dwars overheen, terwijl u nagaat (1) hoe de bewegin-

gen van de aanwijzer zijn en (2) welke punten door het

rechter uiteinde worden aangeraakt. Als de plaatsing naar

uw zin is, kan de afbeelding stevig op de tafel of het

bord worden vastgemaakt.

(f) Als u een forsere vergroting wenst, bindt u de

aanwijzer wat dichter naar het linker uiteinde van het

elastiekje en als u een wat kleinere vergroting wilt

hebben, dan kunt u de aanwijzer werder naar het midden

van het elastiekje varplaatsen.

(g) Kleine bijzonderheden in de afbeelding zullen

waarschijnlijk het best uit de vrije hand kunnen worden

ingevuld of bijgewerkt.
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Men heeft u nodig

Nodig zijn is één van de beste gevoelens die er bestaan.

Aan vier dingen hebben mensen echt behoefte, namelijk:

1. Aan de wetenschap dat men ze nodig heeft, dat ze

erbij horen en dat men op ze gesteld is.

2. Aan het gevoel in z'n recht te staan, belangrijk te zijn,

zich gewichtig te voelen.

3. Ergens aan deel te nemen, iets te doen,

iets tot stand te brengen.

4. Normen te hebben waarnaar ze hun leven kunnen

richten, idealen om te steunen.

Aan al deze menselijke behoeften kan de OOV voldoen.

Nadat een onderzoeker is bekeerd en gedoopt, wat

dan? Men moet hem laten voelen dat hij welkom is in

onze Kerk. Hij moet één van ons worden, hij moet erbij

horen. Hoe kunnen wij dit in de OOV verwezenlijken?

Begin er mee, u in verbinding te stellen met het pasge-

doopte lid en nodig hem hartelijk uit om de OOV te

bezoeken. In verschillende zendingsgebieden wordt er

door de OOV een "vriend" of een "grote broer" aan-

gesteld, die het nieuwe lid moet opvangen en ermee

belast is, hem in de gemeenschap op te nemen. Iedereen

behoort in de OOV een vriend of vriendin te hebben, dan

zal men graag de vergaderingen bijwonen. Betrek de

nieuwe bekeerling bij uw groep door hem iets op te dra-

gen. Geef hem zitting in een commissie die de plannen

moet uitwerken voor de een of andere activiteit. Laat hem
meegenieten van de kameraadschap die voortvloeit uit

werken in groepsverband, hetzij dat de dansvloer in de

was moet worden gezet, er een diner moet worden opge-

diend, de vaat moet worden gewassen, koekjes moeten

worden gebakken, of dat iemand nodig is om mee te

zingen in het koor. Noem hem of haar bij de naam, tracht

al het mogelijke over hem te weten te komen, waar hij

van houdt en waar hij een hekel aan heeft, wat zijn sterke

en zijn zwakke punten zijn. Bouw hem op, moedig hem
aan, geef hem vaak een goedkeurend schouderklopje en

prijs hem in het openbaar voor alles waarmee hij zich

verdienstelijk maakt. Bij deze "verbroederingsactie" is

openlijke waardering een belangrijke factor.

Laat bij de aanvang van de OOV-bijeenkomst leden

en niet-leden aan de deur altijd even hartelijk verwel-

komen door een sympathieke broeder of zuster. Er be-

hoort in de OOV altijd een vriendschappelijke en opge-

wekte sfeer te heersen. Dit is een plezierige vergadering,

een gelegenheid om te groeien, elkaar lief te hebben

en samen pret te maken.

Als een nieuw lid op een vergadering ontbreekt, zorg

er dan voor dat hij te weten komt dat men hem gemist

heeft. Bel hem na de OOV-vergadering desnoods even

op of breng hem een informeel bezoekje en haal hem de

volgende week op om hem mee naar de vergadering te

nemen.

HEEFT MEN U NODIG? Ja natuurlijk, in de OOV!
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Laten wij onze
er meer bij betrekken

Wij zouden er niet aan denken, onze stoffelijke, sterfelijke lichamen in handen te stellen van onbevoegde

en ongeoefende dokters of chirurgen. Is ons geestelijk welzijn niet minstens even belangrijk?

Een groot beeldhouwer, een kunstenaar van naam of ieder willekeurig vakman op welk arbeidsterrein dan

ook, wordt eerst na veel oefening en opleiding bekwaam in zijn vak. Behoren ook zij die eenmaal geroepen

zullen zijn an mensenlevens te vormen dan niet een dergelijke opleiding te krijgen en in de gelegenheid

te worden gesteld om „al doende te leren"?

Betrek onze jeugd dus in alle mogelijke soorten kerkelijke arbeid, waardoor ze zich voldoende kunnen

voorbereiden op elke willekeurige dienstverlening of taak, waarvoor ze zich later wellicht gesteld zullen

zien. Laat ze een voorname rol spelen bij het organiseren van toekomstige evenementen, zoals jeugdconfe-

renties, spreek-, muziek-, dans- en toneelfestivals en andere uitvoeringen op het gebied van cultuur, ont-

spanning of sport. Laat hen gevoelen, dat u hun oordeel naar waarde weet te schatten. Verwacht niet dat

ze meteen volmaakt zullen zijn, maar heb oog voor hun geleidelijke groei, daar elke gelegenheid die hun

wordt geboden hen verder zal bekwamen om steedsgrotere verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Houd discussies in forums, waarin ook jongeren zitting hebben, om zodoende kennis te kunnen nemen

van hun vrije meningsuiting inzake de programma, s, waarbij ze zelf betrokken zijn. Vermijd ieder vertoon van

partijdigheid. Ga de vorming van besloten kliekjes in uw OOV tegen. Geef ze allen op hun beurt de gelegen-

heid om geestelijk te groein en ontwikkeling op te doen, opdat hun talenten mogen toenemen.

Verdieping van geestelijk

leven en gevoelens van

eerbied in de OOV

„Wij dienen God op velerlei wijze,

en ook de OOV is aan de Here toe-

gewijd."

Van sommige mensen wordt ge-

zegd dat ze godvruchtig of geestelijk

gezind zijn, d. w. z. dat ze leven in

harmonie met het geestelijke en

eeuwige. Niet iedereen heeft van na-

ture evenveel belangstelling voor

geestelijke zaken. „Eén van de groot-

ste geschenken die een sterfelijk

wezen kan ontvangen is de gave van

ware godsvrucht, de aanleg en de

bekwaamheid om de waarheid te on-

derkennen en aan te hangen." (Bruce

McConkie.) Een godvruchtig mens

tracht dicht bij onze Vader in de

hemel te leven, zodat hij zich veel-

vuldig mag verheugen in de ingevin-

gen van de Heilige Geest. Dit zijn

degenen die worden geroepen om
leidende functies te bekleden en ver-

antwoordelijkheid te dragen en hun

diensten worden op hoge prijs ge-

steld.

Diep in hun hart verlangen onze

jongemensen ernaar bij anderen ge-

liefd te zijn en tevens een grote

hoeveelheid zelfrespect de bezitten.

President David O. McKay heeft hun

gezegd dat een dergelijke geestelijke

instelling, verkregen door dagelijkse

naleving van de beginselen van het

Evangelie, „het beste" in hun wezen

tevoorschijn zal brengen en dat zij

dan zo levendig, belangwekkend, ge-

lukkig, vol vertrouwen, enthousiast en

opgewekt zullen zijn, dat de mensen

graag met hen zullen omgaan. Hij

heeft ook beloofd, dat dan de „jon-

gens knapper zullen zijn en de meis-

jes mooier. Hun gelaatstrekken zijn

misschien niet zo heel erg mooi of

knap, maar als zij de Geest van God
en het gezelschap van de Heilige

Geest waardig zijn, dan zullen die

jonge mannen en vrouwen er mooier

en knapper uitzien." Het is een feit

dat gewone, alledaagse mensen op-

vallend mooi kunnen worden door de

inwerking van een geestelijke kracht,

waar iets van uitstraalt. Zij die naar

beste kennis en weten het Evangelie

naleven verkrijgen daardoor innerlijke

beschaving en iets gedistingeerds.

Grote geestelijke hoedanigheden ma-

ken iemand beminnelijken ongedwon-

gen in de omgang. Hoe dieper en

oprechter men in God gelooft en de

ware godsvrucht aankweekt, des te

groter zullen iemands karaktereigen-

schappen zijn, hetgeen zijn persoon-

lijkheid een zekere gloed verleent.

Diep-godvruchtige mensen bezitten

een waarneembare macht. Het is dus

voor onze jeugd van groot belang die

godsvrucht te verwerven door te wor-

den onderricht in de fundamentele

waarheden van het Evangelie. Als

men zo bezig is zich in geestelijk

opzicht te ontwikkelen, zal men ook

toenemen in gevoelens van eerbied

tegenover dingen als het leven, de

mensheid, de schoonheid en tege-

nover God. Dit gevoel van eerbied of

piëteit krijgt men niet zo maar ineens,

doch het moet worden aangewakkerd

en in de hand gewerkt. Men kan an-

deren veel bijbrengen wanneer men

als leraar een aanstekelijk enthousi-

asme bezit. Eén van onze grootste

kansen als leiders is gelegen in het

aankweken en aanwenden van de

grote machten van ware godsvrucht

en piëteit in onze eigen persoon-

lijkheid, opdat wij daardoor anderen

kunnen inspireren en ertoe kunnen

aanzetten om eveneens die geest-

kracht te gaan ontwikkelen.

De OOV is een uitstekende plaats

om daadwerkelijk datgene in praktijk

te brengen, waardoor bij anderen ge-

voelens van eerbied worden opge-

wekt.
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VOOR
DE JEUGD
VAN DE
KERK

• Het was één van die dagen, waarop ik beter in bed

had kunnen blijven. Feitelijk deed ik dat ook. Ik versliep

me en had nauwelijks tijd genoeg om wat kleren aan te

schieten, mijn ontbijt naar binnen te schrokken en me on-

geduldig door het verkeer heen te worstelen om me een

weg te banen naar het krantenbureau, waar ik al precies

twee dagen als beginnelinge was te werk gesteld op de

correctieafdeling.

Ik zal geen pogingen aanwenden om een beschrijving

te geven van de onbelangrijke, maar vervelende kleinig-

heden waarvoor moest worden gezorgd alvorens ik de

deur uit kon, maar één ding dat me volkomen was ont-

gaan totdat ik midden in de stad zat, was het feit, dat ik

die avond met nog twee vriendinnen in een trio van

strijkinstrumenten moest optreden in een OOV-talenten-

voorstelling.

"Goeie genade!" dacht ik, toen ik naar mijn bureau

toe liep, "waarom sloof ik me toch altijd zo uit voor mijn

kerkelijke verpflichtingen? Al die andere lui hier op kan-

toor schijnen zich in hun vrije tijd altijd zo goed te

amuseren. Ze zitten nooit te piekeren hoe ze hun werk

voor de kerk af moeten krijgen — ook zij niet, die wel

naar een kerk gaan. Natuurlijk is hier niemand anders

Mormoon — maar toch denk ik wel eens, dat onze kerk

het soms wel wat overdrijft, wat het bijwonen van verga-

deringen aangaat, het werken voor de Kerk en al die

andere dingen."

Mijn mede-correctrice Mary, een zwaargebouwde,

grootmoederlijke vrouw, onderbrak mijn beuzelachtig ge-

mijmer met een kordaat: "Kom, laten we even deze ad-

vertenties doen." Mary hield niet van de woensdag. Dat

was immers de dag voordat de grote, hele bladzijden

beslaande kolommen kruideniersadvertenties in de ad-

vertentie-afdeling moesten worden opgemaakt, waarin de

weekend-specialiteiten werden aangeprezen. Elke adver-

tentie moest hardop worden overgelezen om er zeker van

te zijn, dat er geen enkele prijs of mersnaam verkeerd

was vermeld. Ik las Mary dan de copie voor, terwijl zij

de drukproef corrigeerde.

Ik begon aan het vervelende routinewerkje van het

oplezen der advertenties. Het was 's ochtends half acht.

Over twaalf uur zou ik op de OOV zijn — of niet? In

ieder geval zou het een lange dag worden.

Mary behoorde tot het genre der koffiedrinkers, zoals

trouwens ieder ander bij de krant, behalve ik natuurlijk.

Aangezien er geen cantine was, bracht iedereen elke

morgen zijn eigen thermosfles met koffie van thuis mee
en hield die bij zich op zijn bureau. Mary nipte geregeld

aan haar koffiekopje, maar ze miste toch nooit een woord

of een prijs terwijl ik haar voorlas. Ik geloof, dat je dat

meer gedaan moet hebben.

Om half twaalf hadden wij onze lunchpauze. Dan leg-

den we de advertenties een half uurtje opzij en pakten

onze tassen en verdere spullen. Vlak voordat Mary de

deur uitging naar het restaurant op de hoek, kwam ze

naar me toe en vroeg:

"Ben jij een Mormoon?"

"Ja zeker," antwoordde ik.

"Nu, ik heb de hele dag naar je zitten kijken en alles

wat je vanmorgen hebt gehad om je op gang te houden

was een glaasje water. Je hebt vier uur aan één stuk

zitten lezen. Wat drinken jullie eigenlijk 's morgens in

plaats van koffie?" "Och, we drinken melk, vruchtensap-

pen en water," antwoordde ik, na een ogenblik te hebben

nagedacht.

"Ik snap niet hoe je dat kan! Ik heb zowat ieder ogen-

blik koffie nodig om de gang er in te houden," merkte ze

op, terwijl ze de deur uit ging.

Tijdens een korte rust, die 's woensdags maar zelden

voorkomt, (vooral tegen de tijd dat alles klaar moet zijn)

kwam er een knul, die misschien een paar jaar ouder dan

ik zal zijn geweest, uit de zetterij bij ons binnen om aan

Mary iets te vragen over een prijs in een advertentie

(zelfs correctors maken wel eens een enkel foutje!) en

Mary stelde hem aan mij voor. Ik zal hem voor het gemak

maar Lloyd noemen. Hij imponeerde me wel op dat mo-

ment en in stilte vroeg ik me af of hij ook een Heilige

der Laatste Dagen zou zijn. Toen hij weg was, beant-

wordde Mary die onuitgesproken vraag reeds uit zich-

zelf (misschien kon ze mijn gedachten lezen!) "Zie je,

Lloyd is ook Mormoon," zei ze langs haar neus weg. "Dat

is aardig," antwoordde ik, terwijl ik mijn best deed, mijn

stem niet al te gretig te laten klingen.

„Trouw aan 't geloof
"

DOOR ANN BEDFORD WILLIAMS
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"Ik zal nooit die eerste week vergeten, dat hij hier

was om de machine te leren kennen!" gnuifde Mary. "Wat

een kerel! Hij is er altijd op uit om iedereen te helpen —
echt een fijne vent. Nou, op een keer vroeg ik hem of hij

even mijn koffiekopje voor me wilde gaan halen en je

had eens moeten zien, hoe hij dat deed! Hij stak een

liniaal door het oor van het kopje en zo overhandigde hij

het aan mij. Hij wilde het niet aanraken, zei hij. Ik heb me
bijna dood gelachten!"

Mary en ik lachten er allebei nog even hartelijk om,

omdat de gedachte inderdaad een nogal grappig beeld

opriep van een vent die heus graag op het "rechte en

nauwe pad" wilde blijven.

"Toch hebben we hem tenslotte bekeerd," besloot

Mary, zich nog steeds inwendig verkneuterend. "Nu

drinkt hij het gewoon met ons allemaal mee."

Heb je op een warme, zwoele zomerdag wel eens een

koude douche genomen en weet je nog hoe dat koude

water toen plotseling op je aanviel en je van top tot teen

pijn deed met zijn ijzige kou en hoe je toen het gevoel

kreeg, alsof iemand je zo juist had neergeslagen? Zo'n

gewaarwording kreeg ik nu ook op dat moment. Ergens

voelde ik me even schuldig, alsof ik had gelachen om
een schuin praatje.

Waar was hij het spoor bijster geraakt? Misschien

had hij alleen maar op een zomeravond het besluit geno-

men, dat hij voortaan niet meer naar de OOV zou gaan,

wat ik die dag ook al minstens vier maal van plan was

geweest.

"Ann, meid," zei ik tot mezelf, toen ik die middag op

weg naar huis was, "pas jij maar liever op jezelf, zeg."

Ik herinnerde me het koor van dat lied, dat we onlangs

nog op de OOV hadden gezongen. Laat eens kijken, hoe

luidde dat ook weer?

"Trouw aan 't geloof, dat onz'ouders beleden, trouw

aan 't geloof, waar de mart'laars voor streden,

Wat God beval, of spreken zal,

Daarvoor staan w'immer onwrikbaar pal!"

De ironie van het geval wilde, dat ik zelf toen de

zang had geleid, en toch dacht ik er nu hard over, niet

naar de OOV te gaan. Dat had wel iets van schijnheilig-

heid.

Die avond kwamen mijn twee vriendinnen en ik even

voor half acht samen in de kerk om onze instrumenten

alvast te stemmen, voordat wij zouden spelen. Ik zag de-

ze jongelui nu in een nieuw licht. Ze waren niet anders

dan ik; waarschijnlijk waren ze voor de verandering ook

wel eens graag thuis gebleven om naar de televisie te

kijken of misschien om in de plaats daarvan een potje te

gaan kegelen of een film te gaan zien. Maar ze waren

daar, in de kerk, waar ze op woensdagavond werden ver-

wacht. Eigenlijk hadden ze het nog drukker met hun ker-

kelijk werk dan ik. Ze hadden zelfs kunnen redeneren,

dat ze door thuis te blijven van de OOV hun lessen voor

de Zondagsschool of voor de ZHV hadden kunnen voor-

bereiden. Maar ze waren er! En zo was het met duizen-

den trouwe, drukbezette Heiligen over de gehele wereld,

die in hun verschillende kerkgebouwen bijeenkwamen

voor de OOV, en ik was één van hen. Wat was ik op dat

ogenblik dankbaar, dat ik er ook was!

Die avond keerde ik huiswaarts na een geslaagde

uitvoering en ik voelde me wel een heel stuk nederiger

dan die morgen op weg naar mijn werk. Wat vreemd —
het leek al zo lang geleden. Het was een lange dag ge-

weest, maar een bijzonder waardevolle dag ook — een

dag, waarop mijn getuigenis was versterkt.

"Zal de jeugd van Zion dralen,

Niet voor waarheid staan en recht?"

Deze jeugd niet!
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Ouderling Alvin R. Dyer (64) werd

op vrijdag 29 september 1967 onder-

steund om tot het apostelambt te wor-

den geordend in de Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen. Hij was al een van de algeme-

ne autoriteiten sinds zijn aanstelling

als Assistent van de Raad der Twaal-

ver in 1958. Deze ordening is een

hoogtepunt in een leven van dienst-

baarheid in de Kerk.

Zijn dienst begon met een zending

in de oostelijke staten van de VS van

1922 tot 1924. Achtereeenvolgens is

hij geweest: JMOOV-superintendent,

raadgever in een bisschap, twee keer

lid van een hoge raad, Zondagsschool-

superintendent, bisschop, zendings-

president, eerste assistent van het al-

gemene superintendentschap van de

JMOOV der Kerk.

Tijdens zijn toespraak op de alge-

mene conferentie liet hij zijn vele ta-

ken in de Kerk de revue passeren en

hij vertelde hoe hij elke keer geroe-

pen werd. Van een keer verhaalde hij:

"Ik herinner me nog hoe ik een tele-

foontje kreeg pas nadat ik een van de

Assisten van de Raad der twaalven

was geworden. Ik zat toen midden in

een conferentie in de Driggs Ring. Het

was net een routinezaak, maar de ge-

weldige gevolgen ervan hebben me
menigmaal sindsdien beziggehouden.

De stem van één van het President-

schap aan de andere kant van de lijn

vroeg: 'Broeder Dyer, zoudt u naar

Europa willen gaan, en wanneer kunt

u vertrekken?' En ik zie: 'Zodra u

maar wilt,' in de veronderstelling dat

het om een verblijf van één a twee

weken ging: een of andere conferen-

tie of zo. Maar hij zei: 'U zult daar

niet zo gauw vandaan komen, dus u

mag er wel eens even over denken.'

Maar het maakte voor mij geen ver-

schil. Ik nam deze taak op mij en heb

met mijn vrouw 25 maanden als presi-

dent van de Europese Zending door-

gebracht.

De ordening van Ouderling Dyer

is niet zonder precedent. Drie keer

eerder in de geschiedenis zijn mensen

tot apostel geordend zonder tegelijk

opgenomen te zijn in de Raad der

Twaalven. Brigham Young Jr. werd in

1864 tot apostel geordend, maar werd

pas in 1868 aangesteld als lid van de

Raad der Twaalven. Joseph F. Smith

werd in 1866 tot apostel geordend, en

het volgende jaar gekozen als lid van

de Raad der Twaalven. Sylvester 0-

Cannon werd apostel in april 1938 en

ondersteund als een van de Twaal-

ven in oktober 1939.

Tijdens zijn conferentietoespraak

sprak Ouderling Dyer op de volgende

manier over zijn hoge roeping: "Toen

President McKay mij een paar dagen

geleden in de tempel vroeg of ik de

roeping als apostel zou aanvaarden,

antwoordde ik ja, hoewel ik wel wat

verbaasd was over de inhoud van de-

ze roeping onder deze omstandighe-

den. Toen, in een ander vertrek in de

tempel, werd ik enigszins gerustge-

steld door de vriendelijke en bete-

kenisvolle woorden van een lid van

de Raad der Twaalven die ik liefheb

en respecteer, die na zijn felicitaties

deze woorden sprak, en ze betekenen

veel voor mij: 'Maak je geen zorgen

Alvin, je bent door de hoogste autori-

teit op aarde geroepen, en het zal je

bekendgemaakt worden wat je moet

doen.'" Toen vervolgde Ouderling

Dyer: "Op dit moment weet ik slechts

ten dele wat het apostelschap in mijn

geval betekent. Ik weet natuurlijk dat

de Heer geopenbaard heeft dat een

apostel tegen niets moet strijden dan

de kerk van de duivel.dat hij de naam

van Christus op zich moet nemen en

in ernst de waarheid spreken, en dat

hij een getuige moet zijn, een speciale

getuige voor Jezus Christus in de

wereld. Maar ik maak me geen zor-

gen om de volledige omvang van mijn

taak, want nu moet ik de president

van de hogepriesterschap, die we de

president van de Kerk noemen, die-

nen. Hij is degene van wie de Heer

gesproken heeft dat hij als Mozes is,

namelijk om te presideren over de he-

le Kerk, en er is te allen tijde slechts

één tot dit hoge en heilige ambt aan-

gesteld op aarde. Ik weet met geheel

mijn ziel dat President McKay de die-

naar van God is hier op aarde."

Deze ordening zal grote vreugde

betekenen voor de vele vrienden en

bekenden van Ouderling en zuster

Dyer die zij hier in Europa hebben le-

ren kennen. De Duitstalige leden der

Kerk hebben hem leren kennen uit

zijn inspirerende boodschappen in

'Der Stern'.
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De geesl van Elia

Een vraag die dikwijls wordt ge-

steld betreft de verschijning van Elia

aan de profeet Joseph Smith in de

Kirtland tempel in het jaar 1836. De

vraag vindt zijn oorsprong in de woor-

den van Moroni toen hij voor de pro-

feet die toen hij voor de profeet die

toen nog maar een jongen was een

paar teksten uit Maleachi aanhaalde:

„En verder citeerde hij het vijfde

vers als volgt: Zie, Ik, zal door de

profeet Elia het Priesterschap aan u

openbaren, eer dat de grote en vre-

selijke dag des Heren zal komen . . .

En hij zal de aan de vaderen ge-

maakte beloften in het hart der kin-

deren planten, en het hart der kinde-

ren zal zich tot hun vaderen wenden.

Indien het niet zo ware, zou de ganse

aarde bij Zijn komst volslagen wor-

den verwoest".

(Parel van Grote Waarde, Joseph

Smith 2 : 38-39)

Nu is de vraag: „Welke zijn die

aan de vaderen gedane beloften die

de harten der kinderen tot de vade-

ren zouden wenden?"

Uit de woorden van Moroni zou

men kunnen opmaken dat onze vade-

ren van de Heer zekere beloften en

zegeningen ontvangen hadden die

niet alleen eeuwige beloften waren

voor henzelf, maar ook voor hun

nageslacht.

Van Adam af tot de zondvloed in

Noachs tijd was er een regerings-

vorm op aarde die bekend staat als

de patriarchale orde. Bij deze opzet

was de vader de geestelijke leider

van zijn eigen gezin en het hoofd

van de gezinnen die door zijn zoons

in het leven waren geroepen. De va-

der was ook het hoofd van de rege-

ring, waaronder zijn gezinnen res-

sorteerden. Het was de verantwoorde-

lijkheid van de vader om zijn kinderen

te zegenen en in gerechtigheid te lei-

den. Hij had de zware taak om zijn

gezin gehoorzaamheid aan de godde-

lijke wet bij te brengen en ze bekend

te maken met God.de eeuwige Vader.

Let op wat gezegd werd over vader

Adam en zijn orde in het priester-

schap:

„En Adam en Eva prezen de naam

van God en zij maakten hun zoons

en dochters alles bekend".

(Parel van Grote Waarde, Mozes5:12).

En verder:

„En Adam gaf gehoor aan de stem

van God en riep zijn zonen tot be-

kering".

(Parel van Grote Waarde, Mozes6:1).

In ditzelfde hoofdstuk lezen we
dat de mensen door de geest van

oppenbaring een gedenkboek bij-

hielden:

„En door hen werd hun kinderen

geleerd te lezen en te schrijven, een

taal hebbende, die zuiver en onbe-

dorven was. Nu, ditzelfde Priester-

schap, dat in den beginne was, zal

ook aan het einde der wereld zijn".

(Parel van Grote Waarde, Mozes

6 : 6-7).

Deze zelfde zegeningen werden

gegeven aan Izak, Jakob, Jozef, de

zoon van Jakob en dan aan Efraïm en

zijn zaad na hem. Zodoende zijn de

grote en vérstrekkende beloften be-

treffende de patriarchale orde van het

priesterschap en de zegen van eeu-

wige nakomelingschap in dit eeuwig-

durend verbond gekomen tot diege-

nen onder ons die door Jakob van

het zaad van Efraïm zijn en tot alle

anderen die zich willen bekeren en

de heilige beloften willen aannemen,

zodat zij geadopteerd kunnen worden

in het geslacht van Abraham en erf-

genamen kunnen worden evenals zij

die rechtstreeks van Abraham afstam-

men.

In onze dagen, in de bedeling van

de volheid der tijden, is deze zelfde

grote en kostbare belofte verleend

aan allen die de tempelen van onze

God zijn binnengegaan en daar het

nieuw en eeuwig huwelijksverbond

gesloten hebben. Op hen zijn de

beloften van de zegeningen van

Abraham, Izak en Jakob, onze aardse

vaderen bevestigd dat ook wij erfge-

namen en medeërfgenamen zijn met

onze vaderen indien wij ijverig zoeken

naar de beloften, zoals onze vader

Abraham deed en de goddelijke ge-

boden nakomen.

De aan de vaderen gedane be-

lofte, welke de kinderen in de laatste

dagen moesten vervullen was dus dat

ieder ziel die zich in het Evangelie

van Jezus Christus door de wateren

des doops wilde verbinden om het

Evangelie te gehoorzamen en de ge-

boden te onderhouden, het voor-

recht zou krijgen binnen te treden in

de patriarchale orde van het priester-

schap en eveneens dat de geest van

Elia in hun harten zou komen, in die

harten dus die gewillig waren zich

aan de wet te onderwerpen en die

harten (de harten van de kinderen)

zou wenden tot de vaderen in de

geest van het tempelwerk, zodat wij

met geheel ons hart, macht, verstand

en sterkte zouden proberen het werk

voor onze vaderen te doen opdat ook

zij hun verhoging in zouden kunnen

gaan en eeuwig nakomelingschap

zouden kunnen hebben. De profeet

Joseph Smith die dit werk in een

visioen had gezien zeide: „Wie dit

werk nalaat doet dat ten koste van

zijn eigen zaligheid".
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De Kerk leeft

DERDE

RINGKWARTAALCONFERENTIE

1967

Op zaterdag 2 en zondag 3 september jl.

vond in Den Haag en Rotterdam-N. wel

een bijzonder druk bezochte ringconferen-

tie plaats. Het bezoek aan deze weer zeer

instructieve en opbouwende vergaderingen

overtrof de stoutste verwachtingen het-

geen er op wijst dat de Kerk een krach-

tige groei doormaakt; ongetwijfeld zal deze

groei ook in de toekomst met behulp van

de leden (die de leuze: ,,elk lid een zen-

deling" steeds meer waar maken) door-

zetten. Laat ons ringpresidentschap nu al-

vast maar uitkijken naar een grotere ver-

gaderzaal. Evenals dat met de vorige ring-

conferentie het geval was, was ook nu

een der apostelen onze gast en wel apos-

tel LeGrand Richards, voor ons Hollan-

ders eigenlijk de bekendste, omdat deze

apostel vele jaren geleden de Kerk hier

diende als zendeling en zendingspresident

en ook luttele jaren geleden een onzer

ringconferenties presideerde. Geen won-

der, dat hij onze taal nog beheerst. Onze

ringpresident had in dit opzicht het dan

ook gemakkelijker als anders op ringcon-

ferenties, want hij behoefde ditmaal de

woorden van de apostel niet te vertalen.

Onze andere gasten waren zuster Dyer,

dochter van apostel LeGrand Richards,

Elder Carr, vertegenwoordiger van het

Priesterschapscomité voor het huisonder-

wijs en Elder Pugh, overgekomen als al-

gemeen vertegenwoordiger van de Zon-

dagsschool die was vergezeld van zijn

echtgenote.

De openingstoespraak van onze ringpre-

sident werd voorafgegaan door een mooie

orgelsolo van zuster Sigmond, ringorga-

niste. President Jongkees behandelde voor-

namelijk het belangrijke begrip „bekering",

d.i. tot inkeer komen en zich verbeteren.

Oprechte bekering brengt vergeving des

Heren met zich mee, de grootste zege-

ning die de mensheid heeft ontvangen.

Ook het zich realiseren van dingen waar-

in men te kort schiet en het daarin verbe-

tering brengen is een vorm van bekering.

Broeder Pugh wees er op dat een van de

grootste verantwoordelijkheden van ouders

is, het Evangelie te leren aan de kinderen.

Een uitstekend hulpmiddel daarbij is de
gezinsavond. De Zondagsschool vormt

daartoe eveneens een belangrijk hulpmid-

del omdat er speciale klassen voor kin-

deren van verschillende leeftijden zijn

waarbij de lessen er op gericht zijn de

kinderen vertrouwd te maken met het

Evangelie. De Zondagsschool helpt tevens

het getuigenis te versterken en nog slui-

merende talenten te ontwikkelen.

Na een afscheidswoord van bisschop

Steenblik sprak apostel LeGrand Richards

o.a. over de bijbeltekst: Zoekt eerst het

Koninkrijk Gods en al het andere zal U

toegeworpen worden. Dit moet het richt-

snoer in ons leven zijn. Bij het sterven ne-

men wij onze ondervinding mee. Hij gaf

vervolgens een bewogen getuigenis van

de waarheid van het Evangelie en de

machtige organisatie van de Kerk. Het

priesterschap is meer waard dan al het

geld in deze wereld. Uit duisternis geko-

men tot het wonderbare licht, dat is wat

ieder heeft ondervonden, toen hij het Evan-

gelie leerde kennen. De Kerkorganisatie is

er om dit voor de mensen te bereiken. La-

ten de kerkleden hun verantwoordelijkheid

begrijpen door te getuigen van de waar-

heid van het Evangelie aan familie, vrien-

den en kennissen.

Na de middagpauze bracht onze ringpresi-

dent groot nieuws. Hij maakte nl. de roe-

ping bekend van broeder Arie Dirk Jong-

kees - zijn vader - als ringpatriarch. Apos-

tel LeGrand Richards had namens het

eerste Presidentschap der Kerk als opvol-

ger van de scheidende bisschop Steenblik,

336



broeder A. D. Jongkees als patriarch van

de Hollandse Ring voorgesteld. Het

spreekt vanzelf dat onze ringpresident

deze roeping van zijn vader met bijzonder

veel genoegen bekendmaakte en ter goed-

keuring aan de leden voorlegde.

Vervolgens spraken achtereenvolgens de

twee raadgevers van het ringpresident-

schap, de presidenten Schulders en de

Bruijn; eerstgenoemde over de van ons

allemaal verwachte toewijding aan het

werk van de Heer waarvoor desnoods al-

les moet worden opgeofferd, laatstge-

noemde over het opbouwen van ons ge-

tuigenis omdat dit de basis is waarop het

geloof berust.

De volgende spreker, Elder Carr gaf de

raad om, zonodig, te proberen de gevoe-

lens terug te krijgen die wij bij de doop

hadden. Dit kan alleen door volledige toe-

wijding aan Jezus Christus en door Hem

opnieuw het middelpunt van ons leven te

doen zijn.

Hierna hadden de aanwezigen het voor-

recht om voor het eerst sinds lange tijd,

in een conferentie van broeder Arie D.

Jongkees, de nieuwe ringpatriarch te ho-

ren. Het werd een toespraak waarin het

nederige hart, de liefde voor God en ge-

hoorzaamheid aan Hem als ook de volle-

dige overgave aan de influisteringen van

de Heilige Geest van onze Ringpatriarch

tot uiting kwam. Het werd in al zijn een-

voud een indrukwekkende toespraak

waarin broeder Jongkees dankte voor de

door apostel LeGrand Richards - doch in

wezen door Christus - aan hem gegeven

verantwoordelijke en eervolle opdracht.

Zijn voorbereiding tot patriarch was ech-

ter nog niet ten einde. Men dient zich bij

het geven van een patriarchale zegen al-

leen te laten leiden door de Heilige Geest

en de eigen gedachten geheel uit te scha-

kelen. Gehoorzaamheid aan Christus is

het enige waarop het in deze wereld aan-

komt.

Vervolgens kregen het woord zuster Dyer

(gehoorzaamheid aan de Heer brengt ons

schatten aan zegeningen), zuster Pugh,

ruim een half jaar geleden ook al op een

ringconferentie in Den Haag en Rotterdam

aanwezig, toen als vertegenwoordigster

van de JV OOV (de OOV helpt je je ta-

lenten en een sterk getuigenis te ontwik-

kelen en een goede burger(es) te zijn) en

zuster Gwen Jongkees (getuigenis van de

liefde voor Christus en het respect en de

genegenheid voor de leiders der Kerk).

De voorlaatste spreker, onze zendingspre-

sident Dale Curtis noemde apostel Le-

Grand Richards de grootste zendeling in

de Kerk. Nogmaals wees hij op de nood-

zakelijkheid van zendingswerk. Het Evan-

gelie betekent een enorme omwenteling

in iemands leven. De verantwoordelijkheid

van een ieder van ons, is het Evangelie

te brengen aan onze naaste.

Tenslotte sprak apostel LeGrand Richards

voor de laatste maal deze dag. Hij gaf te

kennen, dat hij reeds direct het gevoel

had, broeder Arie D. Jongkees te moeten

roepen als ringpatriarch als zijnde de

enig geschikte man om in de vacature

van bisschop Steenblik te voorzien. Hij

vertelde aan de hand van ervaringen, hoe

men het leven van zijn naaste totaal kan

veranderen door hem in kennis te brengen

met en zijn belangstelling te wekken voor

het Evangelie of voor hem een speciaal

facet van het Evangelie te belichten.

Een zeer goede conferentie was hiermede

afgesloten. Zeer verdiend was nog de lof

die het ringzangkoor o.l.v. zuster Nijssen

van de apostel en president Jongkees

mocht oogsten. Het was een heerlijk mu-

zikaal feest naar het zangkoor te luiste-

ren en er zal wel niemand zijn, die niet

onder de bekoring van dit zingen is ge-

komen dat zo prachtig de sfeer welke deze

conferentie kenmerkte hielp verhogen.

MUTATIES IN DE HOLLANDSE RING OP 3 SEPTEMBER 1967

Ontslagen:

br. R. Steenblik als patriarch en bisschop

van Rotterdam-Z.;

br. M. E. Opperman als Hogeraadslid;

br. Th. v. Lottum, H. C. Emeis en P. G.

Brinkman als leden van het president-

schap van het ouderlingenquorum,

br R. Muntinga en Th. Pos als ringsuper-

intendent van de JM OOV, resp. als secre-

taris van dat superintendentschap;

br. J. O van Lent en P. A. Friederichs als

raadgevers van bisschop R. Steenblik.

Geordend:

br. A. D. Jongkees tot patriarch;

br. Th. v. Lottum tot hogepriester;

br. M. W. Blom tot hogepriester;

br. W. Zandee tot ouderling,

br. J. C. v. Lent tot bisschop.

Aangesteld:

De broeders C. Th. v. Soest, Th. v. Lottum

en M. W. Blom tot leden van de Hoge

Raad.

br. H. C. Emeis als president van het

ouderlingenquorum.

br. P. G. Brinkman als raadgever in het

ouderlingenquorum.

br. A. v. Ouwerkerk als ringsuperinten-

dent van de JMOOV;
br. W. H. Triemstra als 2e raadgever van

de ringsuperintendent van de Zondags-

school.

Br. J. C. v. Lent als bisschop van de wijk

Rotterdam-Z.

br. P. A. Friederichs als 1e raadgever in

de bisschap Rotterdam-Z.
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GEBEURTENISSEN IN DE NEDERLANDSE ZENDING

EN DE HOLLANDSE RING AUGUSTUS 1967

GEDOOPT IN DE NEDERLANDSE ZENDING VERHOGING EN ORDENING IN HET PRIESTERSCHAP
Alkmaar Arnhem

Blanken, Mijranda Johanna, 31 augustus 1967 Looy, Isaak Marinus, tot priester, 27 aug. 1967

Dobma, Jannetje Louise, 11 augustus 1967

Masseë-Klarenbeek, Petronella Maria, 31 augustus 1967 Delft

Brouwer, Adriaan Johan, tot diaken, 21 mei 1967

Antwerpen

Janssens, Marcel Louis Christiaan, 25 augustus 1967 Eindhoven

Beijerling, Freddy Franciscus W., tot priester, 23 juli 1967

Apeldoorn

Mulder, Marten, 25 aug. 1967 Harlingen

Mulder-Wagenaar, Pietje, 25 aug. 1967 Alkema, Jan, tot priester, 20 aug. 1967

Ten Hove, Jacob Hendrik, 18 aug. 1967

Vlissingen

Arnhem Hayse, Willem, tot leraar, 2 juli 1967

Mathijssen, Anna Maria, 25 aug. 1967

Mathijssen, Jan Willem Antonius, 25 aug. 1967 GEBOORTE
Mathijssen-Van Krieken, Elisabeth, 25 aug. 1967 Zwolle

Bostelaar, Marin Cornelius, 11 juli 1967

Ede

van Leyen, Reindert, 25 aug. 1967 INGEZEGEND
van Leyen-Jochems, Grada, 25 aug. 1967 Eindhoven

Hoofsteeder, Jean Desiree, 6 aug. 1967

Gouda

van der Bij, Folkert, 30 aug. 1967 Zwolle

Noordijk, Pieter Adriaan Hendrik, 30 aug. 1967 Bostelaar, Martin Cornelius, 11 juli 1967

Pattiasina, Adriana Dina Martha, 30 aug. 1967

Roodbol-van Roon, Janna Alida, 30 aug. 1967 GETROUWD
Enschede

Heerlen de Jong, Henk Michiel met Hoffe, Engeline Wilhelmina, 28 juni '67

Hooi, Renee Louise, 26 aug. 1967

Roukema, Bauke Hubertus, 5 aug. 1967

Roukema-Both, Maria Elisabeth Mathilda, 5 aug. 1967

GEDOOPT IN DE HOLLANDSE RING
Amsterdam

Hilgersom, Wilhelmus, 25 aug. 1967 Om een goed bokser te
Hilgersom-Mijdema, Wilhelmina Maria Fransisca, 25 aug. 1967

zijn moet men niet alleen
Den Haag

Burgrust, Alwin Ettyre, 24 aug. 1967 in staat zijn harde klappen
Buwalda-van Leeuwen, Danielle Francisca Maria, 10 aug. 1967

de Konning, Martha Margaretha, 24 aug. 1967 uit te delen, maar ook
Offers. Elisabeth Matje Wilhelmina, 24 aug. 1967

Van Schermbeek, Alexandrine Louise, 24 aug. 1967 harde klappen te

Rotterdam-Noord inkasseren.
de Regt, Johannes Jr., 30 aug. 1967

Wilkes, Hendrik Marinus Jr., 2 aug. 1967
Sterling W. Sill

Schiedam

Zuidgeest, Jan, 30 aug. 1967
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BROEDER ARIE DIRK JONGKEES,

DE NIEUWE

HOLLANDSE RINGPATRIARCH

Bijzonder veel genoegen zal het de Hol-

landse Kerkleden hebben gedaan, dat voor

het eerst in de geschiedenis van de Kerk

een Nederlandse en in Nederland woon-

achtige broeder waardig werd bevonden

te worden geroepen tot het hoge maar

zware en verantwoordelijke ambt van ring-

patriarch als opvolger van bisschop R.

Steenblik, die na de beëindiging van zijn

zendingsarbeid hier te lande, inmiddels

naar de Verenigde Staten is vertrokken

en aan wie de Hollandse Kerkleden veel

dank zijn verschuldigd voor al hetgeen hij

voor de opbouw van de leden heeft ge-

daan.

Voor hen, die broeder Arie Dirk Jongkees

reeds persoonlijk kenden, zal zijn roeping

tot het ambt van Ringpatriarch eigenlijk

niet eens als een bijzondere verrassing

zijn gekomen, want er is in Holland moei-

lijk een man te vinden die beter geschikt

zou zijn tot dit uiterst belangrijke ambt te

worden geroepen dan juist hij. Broeder

Jongkees bezit wel alle eigenschappen die

een mens sieren en hem tegelijkertijd zo

geschikt maken voor het ambt van ring-

patriarch. Zijn groot verantwoordelijk-

heidsgevoel en bescheidenheid - getuige

ook zijn toespraak, gehouden naar aan-

leiding van zijn nieuwe roeping in de

ringconferentie van september jl. - zijn

diep geloof en vertrouwen, zijn grote ken-

nis van het Evangelie, zijn doorwrochte,

tot in de harten doordringende, toespra-

ken, zijn ervaring in de Kerk maar ook

daarbuiten in zijn zo'n vruchtbaar leven

opgedaan, bestempelen broeder Jongkees

tot een man van groot formaat, in wie

ieder zijn volle vertrouwen kan stellen.

Een aparte bekoring vormt nog zijn aan-

gename, welluidende stem die zo duidelijk

klinkt, dat hij geen microfoon nodig heeft

om zich tot in de verste hoeken van de

zaal verstaanbaar te kunnen maken.

De Hollandse leden der Kerk en in het

bijzonder van de Ring mogen zich geluk-

kig prijzen dat zij aan de hoede zijn toe-

vertrouwd van twee zeer begaafde, met

overvloedige talenten begiftigde, diep gods-

dienstige mensen, de vader, ringpatriarch

Arie Dirk Jongkees, de zoon, ringpresident

Johan Paul Jongkees. Een zeer bijzondere,

een zeer gezegende familie, een inspire-

rend en tot de verbeelding sprekend

voorbeeld voor alle kerkgezinnen is deze

familie Jongkees waarvan nog een ander

lid, nl. een dochter resp. zuster Nettie

Jongkees als zendelinge in Holland werk-

zaam is geweest onder zendingspresident

Donovan van Dam. Door hun gehoorzaam-

heid aan de Heer en de leiders der Kerk,

door hun onvermoeibare ijver en inzet van

hun gehele persoonlijkheid voor het werk

van de Heer, heeft Hij deze familie geze-

gend met steeds vermeerderende talenten

welke volledig in dienst worden gesteld

van de aan deze mannen toevertouwde

kinderen Gods.

Hieronder volgt nog een korte levens-

schets van de nieuwe Hollandse Ringpa-

triarch. Geboren op 8 maart 1891 te Am-

sterdam, werd broeder Jongkees in Helle-

voetsluis opgeleid tot officier-machinist bij

de Koninklijke Marine. Tot zijn pensione-

ring in 1938 diende broeder Jongkees als

officier van de Marine Stoomvaartdienst,

in welke functie hij o.m. het voormalige

Nederlands-lndië heel goed heeft leren

kennen. Daarna werd hij lid van de exa-

mencommissie voor machinisten tot 1952

in welk jaar met twee zijner dochters emi-

gratie volgde naar de V.S. Broeder Jong-

kees heeft 4 kinderen, geboren uit zijn

eerste huwelijk met Jacomina de Jonge (op

2 maart 1920) die op 17 oktober 1949 over-

leed. Op 26 mei 1953 hertrouwde broeder

Jongkees met Teresa Assemberg met wie

hij in Nederland op een zending werd

geroepen van april 1956 tot december 1957

welke hij vervulde als gemeentepresident

van Rotterdam-Noord. Gelukkig vertrok

broeder Jongkees met zijn echtgenote

daarna niet opnieuw naar Amerika, maar

bleef hij in Nederland alwaar hij nu in

Driebergen is gevestigd, zoals de trouwe

lezers van de Ster ongetwijfeld bekend zal

zijn; als assistent redacteur van dit kerke-

lijke maandblad in Holland verzorgde hij

o.m. zelf veel artikelen hiervoor. Wie deze

bijdragen van broeder Jongkees in de Ster

heeft gelezen, weet, dat zij altijd even be-

langwekkend en leerzaam waren en hiel-

pen het getuigenis van de lezer te ver-

groten. Broeder Jongkees vervulde na zijn

zending echter nog meer functies, zoals

bijv. in het gemeentepresidentschap van

Zeist. Ook wachtte hem een roeping als

districtspresident Utrecht. Verder werd

veel vertaal- en corrigeerwerk door hem
verricht en belastte hij zich met een her-

vertaling van het eerste deel van „Jezus

de Christus". Voordat het Translation Ser-

vices Department volledig georganiseerd

werd, was broeder Jongkees tevens hoofd

van het zendingsvertaalbureau.

Ringpatriarch broeder Jongkees is al bijna

45 jaar lid van de Kerk, want hij werd op

1 april 1923 als zodanig bevestigd. Reeds

lang voor zijn eigenlijke zending aanving,

was onze ringpatriarch al zeer actief in

zijn Kerkelijk werk en had hij afwisselend

verschillende functies in de gemeente Den

Helder voor zover zijn Marineplaatsingen

zulks toelieten. In de tweede wereldoor-

log was broeder Jongkees eerste raadge-

ver van de toenmalige zendingspresident

Schipaanboord. Kort na de oorlog was

voor broeder Jongkees nog in het gemeen-

tepresidentschap van Den Haag een roe-

ping weggelegd.

Moge de Heer broeder Arie Dirk Jong-

kees in zijn hoge prachtige roeping als

Ringpatriarch van Holland nog vele actieve

jaren in goede gezondheid schenken tot

zegen van zijn bewonderenswaardige fa-

milie en van de leden van de Hollandse

Ring en de Nederlandse Zending, in het

bijzonder van al diegenen die zich voor

het verkrijgen van een patriarchale zegen

tot deze - hun eigen - patriarch willen

wenden.
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VERTROKKEN

Van links naar rechts:

Andersen, Carolyn, Salt Lake City, Utah

Mills, Kolene Faye. Idaho Falls, Idaho

Munsey, Grant Jennings, British Mission

Newbold, Reid Douglas, Riverton, Utah

Reid, Janise, Provo, Utah

Schreur, Theodorus B. M., Phoenix, Arizona

Van Leyen, Gerda, Wageningen, Holland

OOV HOLLANDSE RING EN NEDERLANDSE ZENDIG

KAMP-REÜNIE

Op zaterdag 16 en zondag 17 december zal in

APELDOORN de REÜNIE van alle zomerkampen van het

afgelopen jaar worden gehouden. Alle kampdeelnemers

worden dan verwacht, iedere andere bezoeker is

een extra vreugde. Komt allen en neem je mooiste

kampherinneringen mee.

Aanvang: 17 00 uur.
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ÉftÉti

AANGEKOMEN

Van links naar rechts:

Behrmann, Clenland J., van Albany, Oregon

Brinton, Thomas Sims, van Salt Lake City, Utah

Butcher, Craig R., van Murray, Utah

Dijkstra, W. Neil, van Salt Lake City, Utah

England, Gordon Hunter, van Ogden, Utah

Haun, Gordon E., van Ogden, Utah

Jacobson, Baltzar Hans, van Salt Lake City, Utah

Jubber, Judith J. van Bulawayo, Rhodesia

Kern, Richard Reese, van Idaho Falls, Idaho

Thatcher, David K., van Morgan, Utah

Thomas, Richard Dean, van Ogden, Utah

Warner, William Lawerence. van Portland, Oregon

van der Werf, Edwin McReady. vanTucson, Arizona

Woolfenden, Michael George, van Phoenix, Arizona



DE OGDEN EN PROVO TEMPELS

President N. Eldon Tanner van het Eerste

Presidentschap richt het woord tot een

bijeenkomst van ringpresidentschappen van

het gebied rond Ogden, Utah, en verklaart

de behoefte aan twee nieuwe tempels in

Utah: één in Ogden en één in Provo,

in totaal 28 ringpresidentschappen in het

Provo-gebied en 25 ringpresidentschappen

in het Ogden-gebied betuigden enthousiast

hun instemming met de voorstellen.

Elke tempel zal ongeveer 2V2 miljoen dollar

kosten. De Ogden tempel zal gebouwd

worden op het Tabernakel Plein in de

binnenstad van Ogden, en de Provo tempel

zal een halve mijl ten noord-oosten van het

terrein van de Brigham Young Universiteit

worden gebouwd. Het gebruik van de

tempels zal de druk verminderen op de

Salt Lake, Logan, en Manti tempels, die in

1966 verantwoordelijk waren voor 51 procent

van het kerkelijke tempelverordeningenwerk.

Het tabernakelkoor op tournee

Leden van het Tabernakelkoor maakten een

haastige rondgang door het amerikaanse

paviljoen op de wereldtentoonstelling 1967

in Montreal, Canada, tijdens hun recente

negendaagse tournee, die concerten

omvatte in Omaha, Nebraska, Montreal;

Attlebor, Massachusetts. waar zij voor

35.000 mensen zongen - het grootste

publiek in de geschiedenis van het koor;

Chatauqua, New York, Saratoga Sprinks,

New York, waar het koor werd begeleid

door het Philadelphia Orkest; Detroit,

Michigan; en Tulsa, Oklahoma.

Schitterende recensies en volgepakte zalen

begroetten het koor op zijn gehele tournee.


