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EEN INSPIRERENDE
BOODSCHAP

VAN OUDERLING DAVID B. HAIGHT

Assistent van de Raad der Twaalven

Ik kan het op prijs stellen en begrijpen dat Nephi zijn erkentelijkheid betuigt

over het feit dat er goede ouders zijn. Mijn eigen moeder, die al heel erg vroeg

in haar leven weduwe werd, heeft zich nooit aan de plicht onttrokken om haar

kinderen geestelijk op te voeden. Tijdens haar langdurige ziekte leerde zij mij

bijzonder veel, en dan zat ik naast haar bed. Haar getuigenis wankelde nooit;

dat begreep en voelde ik al vroeg in het leven.

Mijn vader is voor mij altijd de ideale man geweest. Sinds mijn kinderjaren heb

ik altijd zoals mijn vader willen worden — mensen dienen, hen bijstaan wanneer
dat maar mogelijk was, betrokken zijn bij het kerkelijk leven en de maatschappij

en daarin hulp verlenen. Net zoals zijn vader, reageerde ook mijn vader positief

als hij door de leiders van de Kerk werd geroepen en volgde ook hij hun aanwij-

zingen op. Ik hoop en bid dat hetzelfde met mijn nakomelingen het geval zal

zijn.

Vandaag denk ik met grote dankbaarheid terug aan enkele mensen die mij heb-

ben geholpen mijn leven en mijn karakter te vormen. Iemand heeft eens geschre-

ven: „Een vader kan zijn kinderen geen betere erfenis nalaten dan een goede
naam; ook kan een gezin geen waardevoller erfstuk bezitten dan de herinnering

aan een nobele voorvader."
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De komst pan 61ia
Maleachi, de laatste profeet uit het

Oude Testament, heeft zijn voor-

zeggingen met deze woorden af-

gesloten:

„Ziet, Ikzende ulieden den profeet

Elia, eer dat die grote en die vre-

selijke dag des Heeren komen zal.

„En hij zal het hart der vaderen tot

de kinderen wederbrengen, en het

hart der kinderen tot hun vaderen;

opdat Ik niet kome en de aarde

met den ban sla." (Mal. 4:5-6.)

Het lijkt alleszins gepast, dat de

laatste van de „oude" profeten zijn

woorden moest besluiten met een

belofte voor toekomstige geslach-

ten, en met die belofte een toe-

komstige periode moest voorzeg-

gen waarin de voorbije en de latere

bedelingen met elkaar zouden

worden verbonden. Voor de

meeste Schriftverklaarders zijn de

profetische uitspraken van Ma-
leachi een ondoorgrondelijk myste-

rie gebleken. Dit geldt speciaal zijn

uitspraak over de komst van Elia.

De reden dat zij hierover struike-

len ligt voornamelijk in het onver-

mogen van de Bijbelverklaarders

om te bevatten dat het voor een

profeet uit de oudheid, die bijna

1.000 jaar voor Christus leefde,

niet alleen mogelijk maar ook heel

logisch is dat hij met de opmerke-

lijke macht waarvan Maleachi be-

schrijft dat Elia die bezit, wordt

gezonden. De algemeen verbreide

opvatting is dat deze profetie ver-

DOOR PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH

vuld werd met de komst van Jo-

hannes, dat deze een Elia is ge-

weest en de macht had om het hart

van de vaderen weder te brengen

tot de kinderen en dat van de kin-

deren tot de vaderen. Deze uitleg-

ging ontstond onder meer uit een

verkeerde opvatting van de woor-

den die de engel tot Zacharias

sprak, met betrekking tot Johan-

nes, en die als volgt luiden:

„En hij zal voor Hem heengaan, in

de geest en de kracht van Elias,

om te bekeren de harten der vade-

ren tot de kinderen, en de onge-

hoorzamen tot de voorzichtigheid

der rechtvaardigen, om den Heere

te bereiden een toegerust volk."

(Luk. 1:17.)

Juist is, dat Johannes in de geest

en de kracht van Elias is gekomen,

maar hij kwam niet om de door

Maleachi gedane belofte in vervul-

ling te doen gaan. Uit het verband

wordt duidelijk dat het gaat om iets

dat voorbestemd is in de laatste

dagen plaats te hebben, vlak voor

die grote en die vreselijke dag des

Heren als Christus opaarde weder-

komt. Iemand die de Schriften ge-

looft, vindt het ook niet ongerijmd

dat een profeet uit de oudheid in

de latere tijden naar de aarde ge-

zonden kan worden. De Evangelie-

schrijvers hebben een heel leven-

dig verslag gegeven van de ver-

schijning van Mozes en Elia aan

Petrus, Johannes en Jacobus, toen

die met Christus op de berg der

verheerlijking waren. Als nu Mozes
en Elia honderden jaren nadat ze

op aarde hadden geleefd aan deze

discipelen konden verschijnen, is

het dan niet even logisch te gelo-

ven dat ze wederom naar de aarde

gezonden konden worden, met een

boodschap tot redding en met het

gezag, tot de mensen van onze

eigen tijd?

Toen de Heiland met zijn dicipelen

de berg der verheerlijking af

kwam, droeg de Heer hun op nie-

mand iets van deze verschijning te

vertellen voordat Hij opstond uit

de doden. Toch wilden zij graag

iets weten over de komst van Elias,

en in antwoord op hun vraag daar-

over zei de Heer tot hen:

„Elias zal wel eerst komen, en alles

weder oprichten.

„Maar Ik zeg u, dat Elias nu geko-

men is, en zij hebben hem niet ge-

kend; doch zij hebben aan hem
gedaan, al wat zij hebben ge-

wild ..." (Mt. 17:11-12.) .

Toen wisten de discipelen dat de

Meester van Johannes gesproken

had. De Heiland heeft overduide-

lijk gemaakt dat Johannes de Do-

per als een Elias is gekomen, ofwel

om de weg voor Hem te bereiden,

maar hij maakte ook duidelijk dat

op een later tijdstip nog een an-

dere Elias moest komen, met de

macht om alle dingen te herstellen.

Gedurende zijn korte bediening,
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Copie van het beeld van de engel Moroni

op de tinne van de tempel te Salt Lake

City.

die zeer zeker belangrijk is ge-

weest, heeft Johannes de Doper

niet alle dingen hersteld. Zijn werk

heeft uit het voorbereiden van de

bediening van Jezus Christus be-

staan, en in dat opzicht is hij een

Elias geweest.

De naam Elias is niet alleen een

persoonsnaam, het is ook een titel.

Een Elias is iemand die voor iemand

die groter is dan hij uit loopt om de

weg te bereiden voor hem die

volgt. Johannes heeft die roeping

gehad, maar niet als de hersteller

van alle dingen. Het is zonneklaar

dat het niet de bedoeling was dat

de herstelling van alle dingen tot

stand zou komen in het midden des

tijds, toen Christus Zijn Evangelie

op aarde predikte. Deze grote ar-

beid werd voor het laatste der

dagen gereserveerd. Laten we bij

dit punt even stilstaan.

Vlak voor de hemelvaart van onze

Heer hebben de discipelen Hem
deze vraag voorgelegd: „Heere,

zult gij in deze tijd aan Israël het

Koninkrijk wederopri enten?" Hij gaf

hun ten antwoord :„Het komt u niet

toe, te weten de tijden of gelegen-

heden, die de Vader in Zijn eigen

macht gesteld heeft." (Hand. 1 :6, 7.)

Dit antwoord betekent maar een

ding, namelijk dat de herstelling

niet in hun dagen viel.

Later werd deze waarheid voor de

discipelen heel duidelijk. Kort na

dit voorval berispte Petrus Joden

die aan de dood van Jezus hadden

meegewerkt, en dan zegt hij hun

dat ze berouw moeten hebben en

zich bekeren moeten opdat hun

zonden uitgewist zouden worden

„. . . wanneer de tijden der verkoe-

ling zullen gekomen zijn van het

aangezicht des Heeren,

„En Hij gezonden zal hebben Jezus

Christus, Die u tevoren gepredikt

is;

„Welken de hemel moet ontvan-

gen tot de tijden der wederoprich-
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ting aller dingen, die God gespro-

ken heeft door den mond van al

Zijn Heilige profeten van alle

eeuw." (Hand. 3:19-21.)

Als Paulus aan de heiligen te Efeze

schrijft, vertelt ook hij dat de Vader

in de bedeling van de volheid der

tijden wederom alles tot één zou

vergaderen in Christus, „beide dat

in den hemel is, en dat op de aarde

IS.

De discipelen hebben geweten dat

de tijd van de herstelling niet ko-

men zou voordat de tijd naderde

voor de komst van Jezus Christus,

en dat het in die dagen zou zijn dat

Elia het priesterschap zou terug-

brengen op aarde en de mensen in

de macht zou herstellen om op

aarde en in de hemel te binden,

zodat de mensheid ontsnappings-

mogelijkheden zou hebben in ver-

band met de verwoesting die in die

grote en vreselijke dag des Heren

de goddelozen te wachten staat.

Deze grote en vreselijke dag des

Heren kan geen andere tijd zijn

dan de tijd dat Jezus Christus komt
om met macht Zijn koninkrijk met

de rechtvaardigen op aarde te

stichten en de aarde van alle onge-

rechtigheid te zuiveren. Voor het

hart van de rechtvaardigen zai het

geen dag van vrees en verschrik-

king wezen, maar voor de godde-

lozen zal het in hoge mate zo zijn.

Wij hebben dat uit de woorden
waarmede de Heiland Zelf zijn dis-

cipelen onderricht heeft, verno-

men.

Een veel duidelijker tekst van de

woorden van Maleachi is ons ge-

geven door de Nephitische profeet

Moroni, die op 21 september 1823

aan Joseph Smith is verschenen.

Deze engel citeerde de bewuste

profetie als volgt:

„Zie Ik zal door de profeet Elia het

priesterschap aan u openbaren,

eer dat de grote en vreselijke 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 kin-

deren zal zich tot hun vaderen

wenden.

„Indien het niet zo ware, zou de

ganse aarde bij Zijn komst volsla-

gen worden verwoest." (L. & V.

2:1-3.)

Moroni lichtte Joseph Smith erover

in, dat deze voorzegging op het

punt stond in vervulling te gaan.

De vervulling is zo'n 12 jaar later

gekomen, op 3 april 1836. Op die

dag is in de tempel te Kirtland Elia

aan Joseph Smith en Oliver Cow-
dery verschenen en heeft hij hun

het priesterschap verleend, het-

welk de macht is om op de aarde

en in de hemel te binden ofwel ver-

zegelen. De sleutelen van dit

priesterschap berustten bij Elia,

aan wie de Here macht gegeven

had zowel over de elementen als

over de mensen, de macht om voor

tijd en eeuwigheid al de verordenin-

gen met betrekking tot de volheid

van zaligheid op de rechtvaardigen

te verzegelen. De Profeet Joseph

Smith heeft gezegd datEliade laat-

ste profeet is geweest die over de

sleutelen van dit priesterschap be-

schikte; hij diende in de laatste be-

deling te komen, en dit gezag te

herstellen opdat alle verordenin-

gen van het Evangelie in gerech-

tigheid verkregen zouden kunnen

worden en die verordeningen niet

in gerechtigheid zouden zijn zon-

der dit gezag.

Daarom is het herstel van dit ge-

zag het zuurdesem waardoor de

aarde van de volledige verwoes-

ting verschoond blijft bij de komst

van Jezus Christus. Laten wij deze

waarheid goed beseffen; dan zien

we gemakkelijk in dat er alleen

maar verwarring en rampspoed zou

zijn bij de komst van Christus, als

de verzegelende macht hier niet

aanwezig was. De Heer erkent

geen verordening of ceremonie, al

wordt die in Zijn naam tot stand

gebracht, tenzij die met Zijn wil

overeenstemt en door een gemach-

tigde dienstknecht wordt verricht.

Om die reden heeft Hij heilige

boodschappers uitZijn tegenwoor-

digheid tot Joseph Smith en ande-

ren gezonden om weer te herstel-

len hetgeen van de aarde wegge-

nomen was — de volheid van het

Evangelie en de volheid en de

sleutelen van het priesterschap. In

deze tijd waarin alle dingen her-

steld worden was het niet alleen

noodzakelijk dat Elia met de ver-

zegelende macht wederkwam en

alle verordeningen en ceremonieën

van het Evangelie geldig maakte,

maar was het ook noodzakelijk dat

de aloude profeten die sleutelen

van bedelingen hielden, uit de da-

gen van Adam en Petrus, Jakobus

en Johannes, zouden komen om
hun autoriteit in deze bedeling van

de volheid der tijden te herstellen.

Dit wordt door Petrus en Paulus

nadrukkelijk uiteengezet in de in-

structies die zij de heiligen van de

Kerk van Jezus Christus geven.

Maar hier hebben we alleen de

komst van Elia met de sleutelen

der verzegeling beschouwd, en

diens bekrachtiging van alles wat

in De Kerk van Jezus Christus van

de Heiligen der Laatste Dagen
wordt gedaan opdat het in de he-

melen, voor de troon van God
wordt erkend.

Het belangrijkste wat door het her-

stellen van het gezag dat bij Elia

berustte tot stand kwam, is dat in

de harten der kinderen de beloften

die aan de vaderen gedaan werden

ingeplant zijn, dat voor de vaderen

in de tempels des Heren de veror-

deningen zouden worden verricht

waardoor tot alle vaderen die de

zaligheid waardig zijn die zaligheid

in Gods koninkrijk kan komen. Dit

(wordt vervolgd op blz. 229)
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De profeet

Niet zo lang geleden heb ik een bekende spreker ge-

hoord over de moderne ontwikkelingen met betrekking

tot de jeugd. Hij vestigde de aandacht op de omstandig-

heid dat de tegenwoordige jongelui koersen volgen die

afwijken van die van hun ouders. De spreker wees op

de bezorgdheid die de ouders hebben voor hun kin-

deren, die volgens hen door de nieuwigheden die zich

tegenwoordig in de samenleving voordoen op het ver-

keerde spoor belanden.

De spreker besteedde heel wat tijd aan een bespreking
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van de „kloof tussen de generaties" in het moderne

gezin, tussen de vertegenwoordigers van het opko-

mende geslacht en hun ouders. Hij koos daarbij partij

voor de jeugd, met de bewering dat de wereld voor zijn

werkelijke vooruitgang die kloof tussen de generaties

niet kon missen, omdat de ouders van de vorige gene-

ratie zijn en we nieuwe denkwijzen, nieuwe plannen en

verlating van de oude paden nodig hebben. Hij wilde

maar zeggen dat als de kinderen dezelfde wegen bewan-

delden als hun ouders er nooit van vooruitgang kon



worden gesproken; wij moeten daarom het nieuwe ac-

cepteren, al wordt dat dan doorgedreven doordat de

moderne generatie tegen de gevestigde orde van het

verleden in opstand komt. Deze vraag stelde hij: „Wie

kan zeggen of het oude beter is dan hetnieuwe, voordat

dat is onderzocht en beproefd?"

In het vervolg van zijn betoog stelde hij dat de breuk,

voortvloeiend uit de verschillen die optreden tussen

jongeren en hun ouders, niet blijvend van karakter

hoefde te zijn. De tegenwoordige opzet om nieuwe

ideeën en nieuwe vooruitgang te lanceren, als voe-

dingsbodem voor meer gerijpte verhoudingen waar-

binnen ouders de idealen en strevingen van hun kin-

deren waarderen en kinderen meer waardering voor

hun ouders hebben, houdt de kloof echter nog open.

De verhouding tussen de twee partijen zou door deze

aanpassing sterker worden; oud en jong zouden er

door samen worden gesmeed, daar wat hen verdeeld

houdt door verstandige schikkingen tot een oplossing

zou komen.

Toen volgde er een ongewone aanhaling uit de Schrif-

ten om die bewering te staven. De twee verzen waar-

mee het laatste boek van het Oude Testament besluit

werden voorgelezen:

„Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die

grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.

„En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen weder-

brengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; op-

dat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla." (Mal.

4:5-6.)

Geen schriftplaats stelt de oudtestamentici voor grotere

uitleggingsproblemen dan deze uit Maleachi, over de

zending van Elia om de harten van de vaderen tot de

kinderen terug te brengen en de harten der kinderen

tot de vaderen. Wie is de grote profeet Elia die voor die

grote en die vreselijke dag des HEEREN moet komen?

Laat mij enige hoogtepunten uit zijn leven mogen be-

lichten.

De eerste keer dat we over Elia lezen wordt van hem
verteld dat hij uit Thisbe afkomstig is, in Gilead, ten

oosten van de Jordaan in de landstreek van Galilea. De
gebeurtenissen waarbij hij een rol speelt hadden in de

negende eeuw voor Christus' geboorte plaats. Deze

grote profeet was een leidende figuur die tegenover

hen die de Baaiverering bevorderden Jehovah verde-

digde als de ware God van Israël. Hij heeft vele won-

deren verricht.

Elia heeft aan koning Achab een grote droogte voor-

speld en die kwam over het land. De profeet ging naar

de oostzijde van de Jordaan, naar de beek Krith. De

beek verschafte hem water, en de raven werden door

de Heer bewogen om hem des morgens en des avonds

voedsel te brengen. Wegens de droogte werd de beek

uitgedroogd en zocht hij een ander toevluchtsoord.

De Heer leidde hem naar een arme weduwe die met

haar enige zoon leefde. Elia vond haar bij de stadspoort

en vroeg om water en brood. De weduwe antwoordde:

„Zo waarachtig als de Heere, uw God, leeft, indien ik

een koek heb, dan alleen een hand vol meels in de

kruik, en een weinig olie in de fles! En zie ik heb een

paar houten gelezen, en ik ga heen, en zal het voor mij

en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten, en ster-

ven." (I Kon. 17:12.)

Elia zeide tot haar niet te vrezen, en dat de hand vol

meel en de olie niet verminderen zouden; en deze
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waren hun tot spijze, heel de lange droogteperiode.

In die tijd werd de zoon van de weduwe ziek, hij stierf

of was de dood nabij. Elia riep de Here aan en de jon-

gen haalde weer adem en zijn leven bleef gespaard.

Later verscheen de Heer aan Elia en zei hem dat hij

naar koning Achab moest gaan, en dat de droogte op

zou houden. Achab was getrouwd met Izebel, de doch-

ter van de koning van Tyrus, waar men Baal vereerde.

Zij bracht haar godsdienst mee, leerde de Hebreeën

Baal te dienen en deed verwoede aanvallen op de

godsdienst van de Hebreeën en tegen Israëls God.

Toen Elia naar koning Achab ging om hem van het

einde van de droogte op de hoogte te stellen, beschul-

digde Achab hem van het veroorzaken van Israëls

rampspoed. Elia beschuldigde Achab ervan dat deze

de geboden van de Heer verliet en Baal volgde. Hij

daagde de door Izebel gesteunde profeten van Baal uit

om naar de berg Karmel te komen en daar uit te maken
of de Heer God was of dat Baal God was.

Achab vergaderde Israël op de aangeduide plaats en

Elia stond alleen tegenover de 450 Baaisprofeten, ter-

wijl het volk afwachtte. Het ging er om dat er twee

altaren werden gebouwd, één voor de Heer en het

andere voor Baal, daarop offervarren te leggen op hout

dat niet aangestoken werd, en dan die Godheid als God
te erkennen die met vuur zou antwoorden. De 450 valse

profeten begonnen als eersten. Zij riepen Baal van de

morgen tot de middag aan, maar er was geen antwoord.

In hun waanzin sprongen ze tegen het altaar op en

sneden ze zichzelf met hun messen en priemen tot het

bloed hun over het lichaam stroomde, maar nog geen

antwoord.

Toen was Elia aan de beurt. Hij riep om kruiken water

om die over het offer dat door hem bereid was heen te

gieten, en hij zei: Heere, God van Abraham, Izak

en Israël, dat het heden bekend worde, dat Gij God in

Israël zijt, en ik Uw knecht; en dat ik al deze dingen

naar Uw woord gedaan heb.

„Antwoord mij, Heere, antwoord mij; opdat dit volk

erkenne, dat Gij, o Heere, die God zijt, en dat Gij hun

hart achterwaarts omgewend hebt.

„Toen viel het vuur des Heeren, en verteerde dat

brandoffer, en dat hout, en die stenen, en dat stof, ja,

lekte dat water op, hetwelk in de groeve was.

„Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun

aangezichten, en zeiden: De Heere is God, de Heere is

God!" (I Kon. 18:36-39.)

De hemel werd zwart van de wolken en wind, en in

stromen maakte de regen een einde aan de droogte.

Izebel vormde in haar boosheid een grote bedreiging

voor het leven van Eiia. Deze vluchtte zuidwaarts naar

Berseba en de woestijn van de Sinaï in. Zijn ontmoe-
ting in de woestijn met de Heer is door Mendelssohn in

muziek weergegeven in het mooie oratorium Elia.

Op de berg heeft hij de kracht van de wind gevoeld,

werden de rotsen van de Sinaï in stukken gebroken en

was er een aardbeving, en daarna vuur en in de stilte

die volgde klonk de stem des Heren, die zei: „Wat
maakt gij hier, Elia?" Hij antwoordde: de kinderen

Israëls hebben Uw verbond verlaten, ... en zij zoeken

mijn ziel, om die weg te nemen." (I Kon. 10:9, 10.) Er

werden twee troepen soldaten uitgezonden om Elia

gevangen te nemen, maar Elia riep vuur van de hemel

dat hen verteerde.

Elia, de grote strijder voor Jehovah, wandelde samen
met zijn vriend Elisa van Jericho naar de Jordaan. Elia

nam zijn mantel en sloeg er de wateren mee. Deze
scheidden zich vaneen en beiden liepen droogvoets

naar de overzijde.

„En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en spre-

kende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige

paarden, die tussen hen scheiding maakten. Alzo voer

Elia met een onweder ten hemel." (II Kon. 2:11.)

Het verhaal van Elia staat in het Oude Testament, en in

het Nieuwe Testament wordt naar hem verwezen, maar
zonder verdere openbaringen zouden we in het duister

blijven tasten met betrekking tot zijn zending en de

betekenis van de door Maleachi gedane belofte. De
allereerste openbaring uit deze bedeling die voor ons

is opgetekend, wordt gevormd door de woorden die de

engel Moroni tot de profeet Joseph Smith spreekt.

Daarin beluisteren we weer vrijwel dezelfde woorden
die Maleachi over de ophanden zijnde komst van Elia

uitte. Toen Joseph Smith en Oliver Cowdery acht jaar

later, een paar dagen nadat de tempel te Kirtland was
ingewijd, samen in de tempel hadden gebeden werd
hun een wonderbaarlijk visioen gegeven. Laat ik een

paar regels voorlezen uit wat vastgelegd is in afdeling

110 van de Leer en Verbonden: „De sluier werd van

ons verstand weggenomen, en de ogen van ons begrip

werden geopend."

De Heer verscheen op het hekwerk van de kansel en

sprak tot hen. Mozes verscheen, en daarna Elia, en het

verslag zegt verder:

„Nadat dit visioen zich had gesloten, ontvouwde zich

een ander groot en heerlijk visioen op machtige wijze

voor onze ogen; want de profeet Elia, die zonder de

dood te smaken ten hemel werd opgenomen, stond

voor ons en zeide:

"Ziet, de tijd is nu ten volle gekomen, waarvan werd

gesproken bij monde van Maleachi, die getuigde, dat

hij [Elia] zou worden gezonden voordat de grote en

verschrikkelijke dag des Heren komt —
„Om het hart van de vaderen tot de kinderen te wen-

den, en de kinderen tot de vaderen, opdat de ganse

aarde niet met een ban worde geslagen." (L. & V. 1 10:1,

13-15.)

In voorbije eeuwen leefden en stierven er veel mensen
zonder kennis van het Evangelie. Welk oordeel treft

hen, die die kennis misten? Petrus zei dat Christus na
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zijn kruisiging werd levend gemaakt door den

Geest, in Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den

geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft."

(I Pet. 3:18-19.) Dan voegt hij daaraan toe: „Want daar-

toe is ook den doden het Evangelie verkondigd gewor-

den, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den

mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den

geest." (I Pet. 4:6.) Zo hebben wie zonder kennis van

het Evangelie sterven de kans om het te horen en te

aanvaarden, en de doop te aanvaarden.

Komt het u billijk voor, dat mensen die op aarde heb-

ben geleefd, en gestorven zijn zonder kans gedoopt te

worden, in alle eeuwigheid van die kans verstoken

moeten blijven? Houdt dat iets in, dat de levenden zich

voor de doden laten dopen? Misschien bestaat het

mooiste voorbeeld van plaatsvervangend werk voor de

dodbn uit wat de Heiland Zelf heeft gedaan. Hij heeft

Zijn leven als plaatsvervangend zoenoffer gegeven,

opdat allen die sterven weer zullen leven en het eeu-

wige leven hebben. Hij heeft voor ons verricht wat wij

zelf niet konden doen. Op dergelijke wijze kunhen wij

verordeningen verrichten voor degenen die de kans

niet hebben gehad om ze tijdens hun aardse leven zelf

te verrichten.

Voor de doden kan niet alleen de doop worden verricht,

er kunnen ook begiftigingen worden gedaan; ook kun-

nen verzegelingen gedaan worden, waardoor echtge-

noten voor eeuwig eikaars metgezel worden en hun

kinderen aan hen worden verzegeld tot één gezin. Het

verzegelen van de gezinnen kan worden voortgezet tot

de familie van God compleet zal zijn. Dit is het grootste

werk van de bedeling van de volheid der tijden; hier-

door worden de harten der vaderen tot hun kinderen

wedergebracht en de harten van de kinderen tot de

vaderen.

Het verenigen en verlossen van Gods familie was al in

het goddelijk plan begrepen voordat de grondslagen

van de aarde gelegd werden.

Ik getuig dat dezelfde profeet die door de raven is

gevoed en in leven is gebleven met een hand vol meel

en een flesje olie, die het leven aan de zoon van de

weduwe terugschonk, wiens offer werd verteerd door

vuur dat niemand had aangestoken, die in een vurige

wagen werd opgenomen ten hemel, in deze dagen is

verschenen zoals Maleachi had voorspeld. Hij brengt

de harten van deze generaties en de vorige tot elkaar

terug.

Voordat in deze bedeling tempels werden gebouwd en

Elia was verschenen, had men maar weinig belangstel-

ling voor het uitzoeken en identificeren van zijn voor-

geslacht. Sinds er tempels gebouwd zijn, neemt in de

wereld de belangstelling voor de genealogie in ver-

snelde mate toe. Dat honderden mensen, die 45 naties

vertegenwoordigen, naar de genealogische wereld-

conferentie in Salt Lake City zijn gekomen, toont die

grote belangstelling wel aan.

Laat ik terug komen op de uitspraken van onze spreker,

over de neigingen bij de moderne jeugd. Kon ooit met

de woorden van Meleachi bedoeld zijn dat door de zen-

ding van Elia in de laatste dagen verschillen tussen

ouders en kinderen tot oplossing zouden worden ge-

bracht, de rust in het gezin weer zou keren en de kloof

tussen de generaties zou worden gedempt? Natuurlijk

niet. De werkelijke bedoeling kennen we uit de eigen-

tijdse openbaring. Laat ik u voorlezen met welke woor-

den Joseph Smith deze vraag heeft beantwoord:

dit is de geest van Elia, namelijk dat we onze do-

den verlossen en ons verbinden met onze vaderen, die

in de hemel zijn, en onze doden verzegelen, zodat zij in

de eerste opstanding zullen verrijzen." (Leringen van

de profeet Joseph Smith, blz. 358.)

O

(vervolg van blz. 225)

zal geschieden door het plaatsver-

vangende werk dat door hun kin-

deren voor hen gedaan wordt. Elia

heeft de herstelling teweegge-

bracht van de macht waardoor

echtgenoten niet alleen voor de tijd

maar ook voor de eeuwigheid aan

elkaar verzegeld kunnen worden,

want het huwelijk werd ingesteld

voordat de dood in de wereld

kwam, en in overeenstemming met

de bedoeling des Heren is het hu-

welijk bedoeld voor de eeuwig-

heid.

Offer

Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is

in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods;

Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt

degenen, die geheiligd worden.

En de Heilige Geest getuigt het ons ook.

Hebreen 10:12, 14, 15.
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PRESIDENT LOREN C. DUNN
van de Eerste Raad van Zeventig

Toespraak gehouden op de 141ste halfjaar

lijkse algemene conferentie van de Kerk

Dit is

Mijn

geliefde

Zoon ^

Uit de 38ste afdeling van de Leer en

Verbonden komen deze bekende

woorden: „En verder, voor zoverre er

in Zion, of in één van de ringen van

Zion, die georganiseerd zijn, ouders

zijn, die kinderen hebben, en deze niet

onderwijzen in de leer van bekering,

geloof in Christus, de Zoon van de

levende God, en van de doop, en de

gave des Heiligen Geestes door het

opleggen van handen, wanneer zij

acht jaar oud zijn, dan zij de zonde op

het hoofd der ouders.

„Want dit zal een wet zijn voor allen,

die in Zion wonen, of in alle georgani-

seerde ringen daarvan.

„En hun kinderen moeten worden ge-

doopt voor vergeving hunner zonden,

en het opleggen der handen ontvan-

gen, wanneer zij acht jaar oud zijn.

„En zij moeten hun kinderen eveneens

leren bidden en oprecht voor de Here

te wandelen." (L. & V. 68:25-28.)

Om ons bij deze heilige verplichtingen

te helpen, openbaarde de Heer ons

dat wij gezinsavond moeten houden.

Maar de basis van de geslaagde ge-

zinsavond dient de goede verstand-

houding tussen de ouders en de an-

dere leden van het gezin te zijn.

Ik geloof bij voorbeeld, dat er haast

geen mooiere verstandhouding in de

gehele wereld is dan diewelke bestaat

tussen een vader en zijn kinderen —
een verstandhouding die ontstaat uit

liefde en diep liggende gevoelens, die

eerst instinctief aanwezig zijn en later

worden gekoesterd en ontwikkeld

door liefde, vriendelijkheid en zorg-

zaamheid.

Ik noem hier de verstandhouding tus-

sen een vader en zijn kinderen niet

om op enigerlei wijze de grote rol van

de moeder te kleineren, maar daar ik

nooit moeder ben geweest, voel ik mij

niet gerechtigd vanuit dat gezichtspunt

te spreken. Niet alleen dat, maar ik ge-

loof zeker dat in het algemeen ge-

sproken de moeders in de Kerk van

de vaders in de Kerk wel een beetje

meer hulp kunnen gebruiken bij het

opbouwen van de speciale banden

tussen ouders en kinderen; die het

huisgezin tot een stukje hemel op

aarde maken.

Ik ben onder de indruk van het feit,
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dat het plan van verlossing en zalig-

heid voor de gehele mensheid werd

uitgewerkt door een vader en een

zoon, God de Vader en Zijn Zoon
Jezus Christus.

Ik geloof dat een kenmerkend gedeelte

van de geschiedenis van Joseph Smith

is, dat de engel Moroni tegen de jonge

Joseph zei dat hij naar zijn vader moest

gaan en hem alles moest vertellen wat

er gebeurd was.

Zelfs bij de herstelling van het Evan-

gelie van Jezus Christus dacht de

Heer eraan om de verstandhouding

tussen deze jongen en zijn vader te

erkennen, en Hij overtuigde zich ervan

dat niets deze zou schaden. Ja, de

band tussen een vader en zijn kinde-

ren kan en behoort van bijzondere

aard te zijn.

Zeker, wat kinderen zullen worden,

kan niet altijd worden voorspeld, en

ook onder ideale omstandigheden ge-

beurt er soms iets waardoor een lid

van het gezin verloren gaat. Hoewel

deze dingen soms moeilijk te begrij-

pen zijn, werd niettemin meer dan

één leven gered en ten goede veran-

derd door de nimmer eindigende liefde

van een vader voor zijn zoon of doch-

ter — een liefde die zich erop richt

om de teleurstellingen op te vangen

welke de jonge mensen ondervinden

terwijl ze proberen zichzelf te ontdek-

ken te midden van de conflicten, idea-

len en normen.

Een commentator omschreef de typi-

sche jongere van vandaag als iemand

die sterk moetzijn, knap, moedig, enzo-

voorts — een padvinder met wereld-

wijsheid. Hij wordt vol gegooid met

advertenties over bier, sigaretten, ge-

makkelijke betalingsvoorwaarden en

reisjes naar het buitenland. Gesugge-

reerd wordt dat een meisje een com-

plete mislukking is tenzij ze er „hip"

uitziet. Geen wonder dat het voor het

arme kind pijnlijk is wanneer het zich-

zelf meet aan hetgeen voorgeschoteld

wordt als ideaal. Op welke wijze de

jeugd moet worden gerustgesteld, is

een van de moeilijkste problemen. Het

is niet goed om te zeggen: „Het doet

er niet toe," want het doet er wel toe.

Het is niet goed om te zeggen dat het

maar even pijn doet, net zoals een

executie. Het helpt echter wanneer de

jeugdige mens, ondanks de aanvech-

ting van de verkeerde idealen die hij

tegenkomt, kan worden overtuigd dat

hij evenveel menselijke waarde heeft

als ieder ander en hij niet hoeft te

wanhopen.

Dit conflict tussen de normen die een

jongmens in de Kerk worden geleerd,

en hetgeen de wereld van hem ver-

langt, veroorzaakt grote verwarring.

De vader is dan zeer zeker de aange-

wezen persoon om uitkomst te bren-

gen en zijn zoon of dochter te doen

begrijpen wat wel en wat niet belang-

rijk is in het leven, om aanwezig te

zijn, ze liefde en zekerheid te geven,

om zijn kinderen te laten voelen dat ze

belangrijk zijn, en om ze te helpen

zichzelf te zijn en zich aan hun normen

te houden.

Iemand heeft eens gezegd dat mensen
van middelbare leeftijd en ouderen

vergeten zijn hoe fel jongeren bezeerd

kunnen worden en waardoor. En de

jongeren hebben geen ervaring met

dit verbazingwekkende proces dat

jeugd wordt genoemd, en dat dienen

wij allemaal te beseffen.

Wanneer een vader in de Kerk pro-

beert een vader te zijn voor zijn kinde-

ren, zijn er zo nu en dan bijzondere

conflicten. In de 75ste afdeling van de

Leer en Verbonden zegt de Heer: „En

verder, voorwaar zeg ik u, dat iedere

man, die genoodzaakt is voor zijn

eigen gezin te zorgen, dit moet doen;

en hij zal geenszins zijn kroon verlie-

zen: en laat hij in de Kerk arbeiden."

Dit geeft twee fundamentele verant-

woordelijkheden aan: voor onze ge-

zinnen zorgen en in de Kerk werken.

Soms rijzen er vragen door een schijn-

baar conflict tussen de plichten van

de vader voor zijn gezin en de vele

taken die hij misschien in de Kerk

heeft.

Hierop kan worden geantwoord dat

alle leiders, die verantwoordelijk zijn

voor het organiseren van bestuursver-

gaderingen, dienen te beseffen dat

een goed geplande vergadering, waar-

voor is vastgesteld hoe laat zal wor-

den begonnen en geëindigd, niet al-

leen een maximaal gebruik van de tijd

oplevert maar het ook voor de broe-

ders makkelijker maakt om te komen
en de steun van hun vrouw en kin-

deren te krijgen.

Een goed geplande vergadering bete-

kent dat men thuis weet wanneer de

man of de vader weer thuis kan zijn.

Een goed opgezette vergadering haalt

het uiterste uit de tijd en vermindert

het aantal vergaderingen die een va-

der nodeloos uit zijn gezin halen. Goed
geplande vergaderingen zijn net zo

goed een zegen voor de gezinnen als

voor de vaders die de vergaderingen

bijwonen.

Aan de andere kant, zoals de tekst die

zojuist uit de Leer en Verbonden werd

voorgelezen aangeeft, verwacht de

Heer van ons dat wij voor onze gezin-

nen zorgen en onze plichten in de

Kerk vervullen.

Het gaat niet altijd op dat veel taken

in de Kerk er de oorzaak van zijn dat

er wat afstand is tussen een vader en

zijn gezin. Mijn vader is 20 jaar ring-

president geweest. Hij werd aange-

steld toen ik zes jaar was en ontslagen

toen ik zesentwintig was. Ik kan me uit

mijn kinderjaren nauwelijks een peri-

ode herinneren dat hij geen president

was. Hij had een heel grote ring die

veel van zijn tijd in beslag nam.

Bovendien was hij hoofdredacteur van

een nieuwsblad, en ook hier werd veel

vereist, in verband met dingen die af

moesten en werk dat gewoonweg niet

kon worden gedelegeerd. Ik kan me
nog herinneren dat een werkdag van

17, 18 of 19 uur niet ongewoon voor

hem was. Hoewel dit moeilijkheden

had kunnen veroorzaken tussen ons

als kinderen en onze vader, was dit

niet het geval.

Wanneer ik terugkijk om te zien wat

hij deed om ons dicht bij hem te hou-

den, hoewel hij feitelijk geen tijd voor

ons had, geloof ik dat hij de gave

bezat om ons in zijn leven in te pas-

sen. Zelfs in het voorbijgaan wist hij

wat wij deden en was hij zeer geïnte-

resseerd en zorgzaam. De vragen die

hij kon stellen en de opmerkingen die

hij kon maken, lieten ons weten dat hij

trots op ons was en belangstelling

voor ons had en ons naging, hoewel

hij niet altijd bij ons kon zijn.

Ik weet ook nog dat, hoe moe hij en
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moeder ook geweest mogen zijn, zij

nooit gingen slapen voor wij allemaal

binnen waren. Toen ik de enige was

die nog thuis was, had hij de gewoonte

om het gezinsgebed niet te doen voor-

dat ik thuis was, zelfs al waren hij en

moeder al naar bed. Dan vroeg hij

altijd aan mij of ik wilde bidden. Ik zal

u vertellen dat dit grote invloed had

op de wijze hoe ik mezelf als jongen

gedroeg, wetend dat ik mijn avond

met gebed zou eindigen, naast het

bed van mijn ouders.

Behalve dit hadden wij soms zeer

diepgaande gesprekken, die rustige

nachtelijke uren. Hij was altijd bereid

te praten als ik wilde praten, hoe laat

het ook was. Ik moet zeggen dat mijn

vader een groot man was, de fijnste

die ik ooit gekend heb, ofschoon hij

niet veel tijd aan mij kon besteden.

Wanneer ik terugkijk, besef ik dat

hoewel het belangrijk is dat we tijd

voor de kinderen uittrekken, het waar-

schijnlijk nog belangrijker is hoe wij

voor onze kinderen een plaats in ons

leven inruimen. Oprechte belangstel-

ling in ze tonen en ze laten weten

dat wij weten wat er gaande is, zelfs

al moet dat soms in het voorbijgaan

gebeuren, is veel belangrijker dan als

ouder meer tijd beschikbaar hebben

maar zijn belangstelling niet weten

over te dragen.

Tenslotte wil ik nog even vermelden

hoe kort de tijd voor een vader is dat

hij zijn kinderen kan beïnvloeden. In

de Verenigde Staten en Canada zal

uw kind, indien het negen jaar is,

slechts de helft van de tijd in uw huis

doorbrengen. Tegen de tijd dat een

jongen achttien is, zal hij van school

zijn of zijn eigen leven beginnen. Te-

gen de tijd dat hij negentien is, gaat

hij op zending.

In andere landen van deze wereld is

die tijd misschien nog korter.

Een dezer dagen was ik bij een bis-

schop die mij vertelde hoe zijn doch-

tertje van acht op een nacht binnen

kwam en hem in het holst van de nacht

wakker maakte om hem iets te vragen.

De volgende morgen legde de bis-

schop aan het meisje uit dat hij het

erg druk had en heel veel werk te

doen had en zijn nachtrust nodig had.

Hij zou erg dankbaar zijn als zij hem
niet midden in de nacht wakker wilde

maken.

Het meisje wachtte geduldig en zei

tenslotte op een bijna geïrriteerde

toon: „Ja, papa, maar u begrijpt het

niet. U bent toch de bisschop en ik

zat met een probleem."

O, dat ieder van ons in deze zin bis-

schop is in zijn eigen huis, evenals de

rechtmatig aangestelde bisschop de

vader van de wijk is. Ik hoop ook dat

de bisschop van de wijk en de huis-

onderwijzers speciale zorg besteden

aan de gezinnen waar de vader blij-

vend of tijdelijk afwezig is.

Dat wij er nu de tijd voor zullen nemen
om te doen wat wij voor onze kinderen

behoren te doen en willen doen, voor-

dat het te laat is, want de dagen ver-

smelten tot maanden en die tot jaren.

Het is zoals de woorden van het popu-

laire liedje het ons zeggen:

Is dit het kleine meisje dat ik droeg?

Is dit de kleine jongen die de vogels

opjoeg?

Ik herinner mij niet meer dat ik ouder

werd.

Wanneer werden zij het?

Wanneer werd zij die schoonheid?

Wanneer werd hij van kind tot man?
Waren zij gisteren niet nog in hun

kindsheid?

De zon gaat op,

De zon gaat onder.

Zachtjes vlieden de jaren heen.

Het ene seizoen volgt op het andere,

zonder blijdschap en traan verglijdt er

geen. 1

Dat wij er naar zuilen streven onze

relatie met onze kinderen te verster-

ken en nog meer hulp te bieden en

leiding te geven aan de lieve moeders

van de Kerk, en eraan zullen werken

om de beginselen van rechtvaardig-

heid, waarheid, vreugde, vrede en

geluk aan de jongeren in onze gezin-

nen uit te dragen, dat bid ik in de naam
van Jezus Christus. Amen. O

1 „Sunrise, Sunset" uit de musical Fiddier on the

Roof fAnatevka); gedichtje van Sheldon Har-

mick (New York; Sunbeum Music Corp. 1964).

Overgenomen met toestemming.

Offer

Na vele dagen verscheen er een

engel des Heren aan Adam,

zeggende: waarom offert gij

offeranden aan de Here? En Adam

zeide tot hem: Ik weet het niet,

maar de Here gebood het mij.

En toen sprak de engel, zeggende:

Dit is een gelijkenis van de

offerande van de Eniggeborene

des Vaders, Die vol van genade en

waarheid is.

Daarom moet gij alles, wat gij

doet, in de naam van de Zoon

doen, en gij moet u bekeren en

God voor immer in de naam van

de Zoon aanroepen.

En te dien dage viel de Heilige

Geest, Die getuigenis geeft van de

Vader en de Zoon, op Adam en

zeide: Ik ben sedert den beginne nu

en voor eeuwig de Eniggeborene

des Vaders, opdat — daar gij zijt

gevallen — gij en het hele mens-

dom moogt worden verlost, ja,

allen, die willen.

En de Here God vermaande overal

de mensen door de Heilige Geest,

en gebood hun zich te bekeren;

En allen die in de Zoon geloofden

en zich van hun zonden bekeerden,

zouden zalig worden.

Mozes 5:5-9, 14-15.
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De zifting
OUDERLING ELRAY L. CHRISTIANSEN

assistent van de Raad der Twaalven

Toespraak gegeven op de 141ste halfjaar-

lijkse algemene conferentie

Op het ogenblik heb ik een speciaal

gebed in mijn hart, en dat is, dat ik iets

mag zeggen dat degenen die dit gebed
nodig hebben, en dat zijn wij allemaal,

zal geruststellen.

Wij leven in een mooie wereld! Een

mooie omgeving! Er zijn zoveel uitver-

koren mensen, zoveel mooie dingen

en er is zoveel dat wenselijk is. In

staat te zijn een normaal, nuttig leven

te leiden is een onschatbare zegen.

Maar in deze tijd worden ook bepaalde

door God gegeven normen en ware

beginselen, die lang werden aanvaard

en gerespecteerd, door velei. afge-

wezen. Het is inderdaad een tijd dat er

„benauwdheid der volken met twijfel-

moedigheid" is. (Luk. 21:25.)

De Heer spreekt over een tijd djat „de

liefde der mensen zal verkoelen, en

ongerechtigheid in grote mate zal heer-

sen." (L & V. 45:27.) Is die tijd ge-

komen?

De ontaarding die er thans bestaat is
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zeer verontrustend. Criminaliteit en

twist zijn het dagelijks dieet van de

lezer en van degeen die naar het

nieuws luistert. Crisis en geweld gaan

over de hele wereld, de een na de

ander, en zij leiden niet tot een bevre-

digende oplossing.

De Schriften vertellen ons dat de dui-

vel „de aanstichter is van al deze din-

gen; ja, de aanstichter tot moord en

werken der duisternis . .
." (II Ne.

26:22.), want de satan heeft „grote

macht om het volk op te stoken allerlei

ongerechtigheid te bedrijven en hen

van hoogmoed te doen zwellen; hij

bracht hen in verzoeking om macht en

gezag en rijkdommen en de ijdele din-

gen der wereld na te jagen". (II Ne.

6:15.)

Deze mensen „zoeken de Here niet

om Zijn gerechtigheid te vestigen,

doch ieder mens bewandelt zijn eigen

weg en handelt naar het beeld van zijn

eigen god, wiens beeld naar de ge-

lijkenis der wereld is." (L &V. 1:16.)

„En zij verloochenen de macht van

God, de Heilige Israëls, en ze zeggen

tot het volk: Hoort ons en luistert naar

onze leer; want ziet, er is heden geen

God, want de Here en Verlosser heeft

Zijn werk gedaan en Zijn macht aan

de mensen gegeven". (II Ne. 28:5.)

Zo sprak de profeet Nephi lang gele-

den, vooruitziend naar onze tijd. Dr.

James E. Talmage geeft de nodige

geruststelling met deze woorden:

„Maar bij al deze kwaadaardige han-

delingen [wij denken aan de tegen-

stander] kan hij niet verder gaan, dan

de overtredingen van het slachtoffer

of Gods wijsheid hem toestaan. En

steeds kan hij door een hogere macht

worden weerhouden." (De Artikelen

des Geloofs, blz. 71.)

Sommigen vragen misschien: „Waarom

maakt God met die hogere macht geen

*s >:*;** '

eind aan al deze kwaadaardige han-

delingen?" De reden hiervoor is na-

tuurlijk, zoals door God werd veror-

dend, dat het noodzakelijk is, dat er

een tegenstelling in alle dingen is. (Zie

II Ne. 2:11.)

De reden voor deze tegenstelling is,

dat wij in staat worden gesteld om de

waarde van het goede te bepalen

tegenover het kwade.

Alle mensen hebben het recht hun

koers in het leven zelf uit te zetten en

de Heer zal dat recht niet ontkennen.

Het doel van God bij dit alles is, aan

allen de gelegenheid te geven zich

voor te bereiden op de allergrootste

gave van God: het eeuwige leven. De
vooruitgang van de mens hangt in

grote mate af van zijn bereidheid om
standvastig te zijn en onwrikbaar, in

het bijzonder wanneer hij voor oppo-

sitie en tegenspoed komt te staan.

Toch zal niemand meer tegenstand

worden gegeven dan hij kan overwin-

nen of verdragen. Sommigen moeten

strijden tegen onzekerheden, som-

migen tegen begeerten, sommigen

tegen verslaving, sommigen tegen af-

gunst of zelfzucht, sommigen tegen

verdriet.

Toen ik daaraan dacht, schreef ik vlug

de woorden op zoals ik mij deze herin-

nerde van dat mooie oude lied dat ik

graag hoor, een vers daarvan geeft

ons hoop:

„Als door bitter lijden Ik u roep te

gaan,

En gij veel verdriet ondervindt op uw
paan,

Zo zal Ik in smarten van u geenszins

vliên

Maar bijstand en hulpe in kommer u

biên."

(„O, vast als een rotssteen", Heilige

Lofzangen No 152.)

Een ieder van ons bezit het door God

gegeven recht om het goede te aan-

vaarden of te verwerpen.

Gelijk Paulus zei: „...God ...zal u

niet laten verzocht worden boven het-

geen gij vermoogt [te overwinnen];

maar Hij zal met de verzoeking ook de

uitkomst geven, opdat gij ze kunt ver-

dragen". (I Kor. 10:13.)

Dit is een tijd van zifting, een tijd dat

meer dan ooit in de geschiedenis van
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de huidige maatschappij, de tegen-

stander en zijn volgelingen tonen dat

zij vijanden van God zijn. Toch hoeven

wij, zoals wij onze profeet en president

vanmorgen hoorden zeggen, de vurige

pijlen van de duivel niet te vrezen,

want een ieder van ons heeft de macht

om te voorkomen dat hij meer dan ooit

te voren voorgoed verstrikt raakt in

zonden. De tijd is aangebroken voor

elk lid van de Kerk om dicht bij de

Heer te blijven, standvastig te onder-

steunen en de raadgevingen van Zijn

door openbaring aangewezen dienst-

knechten, hoog te houden en na te

volgen. Wij dienen, zoals het boek

van Mormon zegt, de lichtzinnigheid,

onbestendigheid en dwaasheid der

mensen te vermijden. Wij moeten ons

leven rein houden en onze huizen

heilig.

Wij moeten onze kinderen leren om
trouw te zijn, gehoorzaam, eerlijk, de

wet te respecteren (en beschermende

wetten te waarderen), respect te heb-

ben voor alle mensen, en liefde voor

God en Zijn Kerk. Wij moeten moedig

leven en handelen, ons aan de door

God gegeven waarheden en begin-

selen houden, omdat het volgen van

grillen, verlokkingen en de onbetrouw-

bare filosofieën der mensen inhoudt

dat men riskeert datgene te verliezen

wat het dierbaarste en begerenswaar-

digste is — vrede, vrijheid en verlos-

sing.

„Zo onderwerpt u dan Gode; weder-

staat den duivel, en hij zal van u vlie-

den.

„Naakt tot God, en Hij zal tot u na-

ken . .
." (Jak. 4:7-8.)

Het veiligste is nog steeds „Kom her-

waarts, volg Mij".

Ja, dit is een geweldig tijdperk, aller-

eerst omdat wij door het herstelde

Evangelie het licht der waarheid heb-

ben dat, indien het wordt toegepast,

vrede en klaarheid brengt in het leven

van degenen die dit doen. De Heer

maakte van deze wereld een smelt-

kroes om ons te testen, een plaats om
te ziften, van waaruit de zegeningen

van een vreugdevol leven hier en een

glorierijk leven in de toekomst te voor-

schijn kunnen komen.

„Gezegend de man die op den Heere

vertrouwt, en wiens vertrouwen de

Heere is!" (Jer. 17:7.)

Hij heeft ons de benodigdheden voor

een succesvol leven gegeven: Zijn

Evangelie, als volmaakt plan voor ge-

luk en succes voor allen die het na-

leven, de Kerk met geïnspireerde lei-

ders, en de influisteringen van de

Heilige Geest om ons te leiden en te

waarschuwen.

Dit alles bezitten wij in ruimere mate

dan ooit tevoren in de geschiedenis

der mensheid. Daarom leven wij in een

tijd die niet kan worden overtroffen.

Laten wij ervoor zorgen dat wij voor-

uitgang maken zoals wij horen te doen:

dat wij „aan boord van het goede

schip" zijn bij wijze van spreken! Want
dat schip, de Kerk, zal nimmer falen.

„De werken, plannen en doeleinden

van God kunnen niet worden verijdeld,

noch kunnen ze mislukken.

„Want God wandelt niet op kromme
paden, noch wendt Hij Zich ter rechter

of ter linker zijde, . . . daarom zijn Zijn

paden recht en is Zijn loopbaan een

eeuwige cirkelgang.

„Gedenk, gedenk, dat het niet het

werk van God is, dat wordt verijdeld,

doch het werk van mensen." (L. &V.
3:1-3.)

Ik eindig met de belofte van koning

Benjamin:

„En bovendien zou ik willen, dat gij de

gezegende en gelukkige toestand

zoudt overdenken van hen, die de ge-

boden Gods bewaren. Want ziet, zij

worden in alles gezegend, zowel in het

stoffelijke als in het geestelijke; en

indien zij getrouw volharden tot het

einde, worden zij in de hemel ontvan-

gen, opdat zij daardoor met God in

een staat van eeuwigdurende geluk-

zaligheid kunnen wonen. O, bedenkt,

dat deze dingen waar zijn; want de

Here God heeft ze gesproken."

(Mosiah 2:41.)

In de naam van Jezus Christus. Amen.

O

Offer

Ziet, Ik ben Jezus Christus, de

Zoon van God. Ik schiep de

hemelen en de aarde, en alles wat

daarin is. Ik was bij de Vader van

den beginne. Ik ben in de Vader,

en de Vader is in Mij; en in Mij

heeft de Vader Zijn naam verheer-

lijkt.

Ik kwam tot de Mijnen, en de

Mijnen ontvingen Mij niet. En de

schriften aangaande Mijn komst

zijn vervuld.

En allen, die Mij hebben aangeno-

men, heb Ik macht gegeven zonen

Gods te worden; en ,dit zal Ik aan

allen doen, die in Mijn naam zullen

geloven, want ziet, door Mij komt

verlossing, en in Mij is de wet van

Mozes vervuld.

Ik ben het Licht en het Leven der

wereld. Ik ben de Alfa en de

Omega, het Begin en het Einde.

En gij zult Mij niet langer door het

vergieten van bloed een offer

brengen; ja, uw offeranden en uw

brandoffers zullen worden wegge-

daan, want Ik zal geen uwer

offeranden en brandoffers aan-

nemen.

En gij zult Mij als offerande een

gebroken hart en een verslagen

geest offeren. En wie ook tot Mij

komt met een gebroken hart en een

verslagen geest, zal Ik met vuur en

met de Heilige Geest dopen.

III Nephi 9:15-20.
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Toespraak gehouden op de 141ste

halfjaarlijkse algemene conferentie

van de Kerk

PRESIDENT HARTMAN RECTOR jr.

van de Eerste Raad van Zeventig nog
De vorige herfst maakte de Heer bij

monde van Zijn profeet bekend, dat

de Kerk op maandagavond gezins-

avond zou houden. Het is interessant

dat ongeveer tegelijkertijd de andere

kant bekendmaakte dat er 's maan-

dagsavonds wedstrijden voor beroeps-

voetballers zouden zijn. U zou ervan

verbaasd staan als u wist hoeveel ge-

zinnen probeerden de gezinsavond in

de pauze van de voetbalwedstrijden te

houden. Natuurlijk lukt dat niet. Het

schijnt dat het verzoek van de profeet

een te groot offer vergde.

In de vierde afdeling van de Leer en

Verbonden brengt de Heer hoedanig-

heden naar voren van het werk der

bediening. Hij zegt dat deze zijn „ge-

loof, hoop, mensenmin en liefde, met

het oog alleen op de ere Gods ge-

richt". Van geloof, hoop, mensenmin

en liefde weten wij wel iets. Zij zijn

erg belangrijk. Maar het oog alleen

richten op de ere Gods is waarschijn-

lijk de belangrijkste van deze hoeda-

nigheden. In het algemeen gesproken,

betekent „het oog alleen op de ere

Gods gericht" opoffering. Het bete-

kent dat in plaats van eindeloos te

doen wat wij willen, wij zullen moeten

doen wat de Heer van ons verlangt.

Bovendien zullen wij het op Zijn ma-

nier moeten doen en wanneer Hij het

wil. Dit is vanzelfsprekend niet de

natuurlijke instelling van de mens.

Wij horen in de wereld van vandaag

veel spreken over „onze eigen gang

gaan". Ik betwijfel of dit werkelijk

nieuw is. Ik geloof dat het er geweest

is sinds het begin der dagen. Mis-

schien wordt het nu op een andere

manier gezegd. Lucifer ging beslist

zijn eigen gang, in strijd met de wil

Offers

zegeningen voort

van God. Kaïn ging zijn eigen gang,

direct in strijd met de raad van zijn

hemelse Vader. Zij bekommerden zich

er niet om wat de Heer van hen wilde,

maar alleen om hetgeen zij wilden.

Natuurlijk is een dergelijke handel-

wijze nooit winstgevend geweest, ge-

meten met de maat van het geluk, en

geluk is het hele doel van het bestaan

van de mens. De verklaring van de

profeet Lehi: en de mensen zijn,

opdat zij vreugde mogen hebben" (II

Nephi 2:25.) zegt genoeg.

Aan de andere kant werd door God
tegen Abraham gezegd zijn „enige"

zoon Izak te offeren, als brandoffer

voor de Heer. Ik geloof dat Abraham

geen onaangenamer gebod van zijn

hemelse Vader had kunnen ontvan-

gen. Toch stond hij onmiddellijk op,

nam zijn zoon en het nodige brand-

hout, en ging op weg naar de aange-

wezen plek. Hij was niet van zijn koers

af te brengen, totdat een engel van de

Heer tussenbeide kwam en Hem ervan

weerhield. En wat was de beloning

voor deze handelswijze? Luister naar

de verklaring van de Heer aan Abra-

ham: „. . . daarom dat gij deze zaak

gedaan hebt, en uw zoon, uw enige,

niet onthouden hebt;

„Voorzeker zal Iku grotelijks zegenen,

en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als

de sterren des hemels, en als het

zand, dat aan den oever der zee is . . .

„En in uw zaad zullen gezegend wor-

den alle volken der aarde, naardien

gij Mijn stem gehoorzaam geweest

zijt." (Gen. 22:16-18.)

Jezus, onze Heer en Meester, is het

grootste voorbeeld van allen in ge-

hoorzaamheid aan degeboden van Zijn

hemelse Vader. Zijn grote zielestrijd

in de hof is, naar ik veronderstel, nooit

benaderd en kan niet geëvenaard wor-

den door een menselijk wezen. In

Gethsemane bad Hij, zeggende: „Mijn

Vader, indien het mogelijk is, laat de-

zen drinkbeker van Mij voorbijgaan!

doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij

wilt." (Mt. 26:39.) De Meester wilde

niet verduren wat voor Hem lag, of-

schoon Hij wist dat dit het hoofddoel

was van Zijn komst op aarde — maar

Hij deed wat Zijn Vader gevraagd had,

en omdat Hij dat deed, bekleedt Hij

„alle macht in hemel en op aarde"

(Mt. 28:18) en is, zoals Paulus vertelt,

„den oversten Leidsman en Voleinder

des Geloofs" geworden (zie Heb.

12:2), en zovelen als Hem ontvangen,

zullen Zijn zonen en dochteren wor-

den.

En hoe werd het gedaan? Het was

alleen mogelijk door het brengen van

offers. Ware offers „brengen de zege-

ningen des hemels voort".

Maar hoe en waarom dat gebeurt,

schijnt moeilijk te begrijpen te zijn en

er zijn slechts een paar mensen die

het werkelijk begrijpen. Misschien is

dit de reden waarom zo weinig men-

sen bereid zijn om het gevraagde offer

te brengen, waardoor het werk des

Heren een volledig succes kan wor-

den.

De profeet Joseph geeft in zijn zesde

lezing over geloof waarschijnlijk de

grootste verklaring die er bestaat

over dit belangrijke onderwerp. De

profeet zegt: „Het is voor een ieder

onontbeerlijk een werkelijke kennis te

hebben, dat zijn levenswandel over-

eenkomstig den wil Gods is, om hem

in staat te stellen dat vertrouwen in

God te hebben zonder hetwelk nie-
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mand het eeuwige leven kan verkrij-

gen ... en tenzij zij een werkelijke

kennis hebben, dat hun levenswandel

overeenkomstig den wil Gods is, zij

vermoeid in hun harten zullen worden

en falen . . . Het was door dit, en dit

alleen, dat God verordend heeft dat

de mens zich in het eeuwige leven zou

verheugen. En het is door middel van

het offer van alle aardse dingen dat

de mensen werkelijk weten dat zij de

dingen doen die belangrijk zijn in de

ogen van God . . .

„Het was door het brengen van een

offerande, dat Abel, de eerste marte-

laar, kennis verkreeg dat hij door God
aangenomen was. En vanaf de dagen

van den rechtvaardigen Abel tot op den

tegenwoordigen tijd, is - de kennis

welke de mensen hebben, dat zij in de

ogen des Heren aangenomen zijn, ver-

kregen door de offeranden.

„Het is tevergeefs voor personen zich-

zelven in te beelden, dat zij erfgena-

men zijn of kunnen zijn met diegenen

welke alles opgeofferd hebben, en

door dit middel geloof in en gunst bij

God verkregen hebben tot het verkrij-

gen van het eeuwige leven, tenzij zij,

op gelijke wijze, Hem hetzelfde offer

brengen en door dat offer de kennis,

dat zij van Hem aangenomen zijn, ver-

krijgen.

„Diegenen dan, welke het offer bren-

gen, zullen het getuigenis bezitten, dat

hun levenswandel in de ogen van God
aangenaam is . . .

„Doch zij, die dit offer niet aan God
gebracht hebben, weten niet dat hun

levenswandel behagelijk is in Zijn

ogen; want wat ook hun idee of ge-

loof moge zijn, zo is datzelve een zaak

van twijfel en onzekerheid in hun ge-
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dachten; en waar twijfel en onzeker-

heid zijn daar is geen geloof, noch

kan het daar zijn. Want twijfel en ge-

loof bestaan niet tezelfder tijd in de-

zelfde persoon; zodat personen wier

gedachten in twijfel en vrees zijn, geen

onbewogen vertrouwen kunnen heb-

ben; en waar geen onbewogen ver-

trouwen is, daar is het geloof zwak;

en waar het geloof zwak is, daar zul-

len de personen niet in staat zijn al de

tegenstand, wederwaardigheden en

kommernissen te wederstaan, welke

wij moeten trotseren om erfgenamen

van God en medeërfgenamen van

Christus Jezus te zijn. En zij zullen

moede in hun harten worden, en de

tegenpartijder zal macht over hen

hebben en hen verwoesten." (Lezin-

gen over Geloof, Het Boek der Leer

en Verbonden, uitgave 1908, Lezing

6:2, 4, 7, 8, 9, 10, 12.)

Hieruit blijkt dat opoffering, ongeacht

hoe onaangenaam het kan zijn, abso-

luut noodzakelijk is, want het is het

enige middel dat de Heer aan Zijn

kinderen heeft gegeven om geloof te

verkrijgen en de zekerheid die nodig

is om in Zijn tegenwoordigheid terug

te keren om zich in het eeuwige leven

te verheugen.

Wat vormt heden ten dage een offer?

Al te vaak wanneer wij het woord offer

horen, denken wij aan brandoffers, of

aan een mens die zijn leven aflegt

voor een ander, zoals de Meester voor

ons allen deed. Dit zijn deuglijke voor-

beelden, maar er zijn stellig een paar

zeer moderne offers die de Heer heeft

ingesteld om Zijn kinderen heden te

kunnen zegenen. Hieronder kunnen

vallen:

Tiende betalen, in een tijd dat de prij-

zen tot een onrustbarende hoogte

stijgen en de inflatie om zich heen

grijpt.

Het Woord van Wijsheid houden,

wanneer het gebruik van verschillende

stimulerende middelen in ons land en

andere landen van de wereld bijna een

levensgewoonte is geworden.

Zedelijk rein leven, wanneer deze be-

ginselen bespot worden door alle

kranten, kiosken en op bijna alle

bioscoopschermen.

Een zendig vervullen, wanneer dienen

in het zendigsveld betekent het afbre-

ken van het ontwikkelingsproces van

onze jongemannen en jonge vrouwen

en voortijdige militaire dienst.

Een poosje geleden had ik een onder-

houd met een jongeman van negentien

jaar, in verband met het vervullen

van een zending. Toen ik zei dat dit de

weg was die de Heer hem wilde laten

gaan, zei hij: „Maar, broeder Rector,

als ik dat doe moet ik van school af".

Ik zei: „Ja, dat is waar, maar dat deden

reeds twaalf jongemannen die in uw
ring werken en die enkele van uw
vrienden tot de Kerk brachten."

Het houden van de gezinsavond kan

een offer schijnen wanneer onder de

ontelbare andere ontspanningen een

wedstrijd van beroepsvoetballers con-

curreert met de gezinsavond, op maan-

dagavond.

Ja, broeders en zusters, het offer is

thans een even groot deel van Gods
stelsel als het altijd geweest is. En

offers brengen nog steeds hemelse

zegeningen voort. Zonder offers wor-

den geen zegeningen verleend, hoewel

dienen alleen om zegeningen te ver-

krijgen ook niet goed is. Wij behoren

te dienen omdat wij God en Zijn kin-

deren liefhebben.

Laat ons dienen met het oog alleen

gericht op Gods eer, en doen wat de

Heer wil dat wij doen, in plaats van

steeds maar weer te doen wat wij zelf

willen, en laten wij het doen omdat wij

de Heer liefhebben.

Ik getuig dat God leeft, ik weet dat Hij

leeft en gebeden hoort en verhoort,

want Hij heeft de mijne gehoord en

verhoord. Ik geef u mijn getuigenis dat

ik weet dat Jezus de Christus is en

dat Hij leeft. Ik weet dat Hij leeft en

dat Hij Zijn Kerk wederom op aarde

heeft hersteld in onze tijd, door de

grote profeet Joseph Smith, wondervol

mens als hij was; dat wij vandaag een

profeet van God op aarde hebben,

president Joseph Fielding Smith, van

wie u vanmorgen gehoord heeft dat dit

de Kerk en het koninkrijk van God is;

dat de besluiten in deze kerkgenomen

worden door openbaring en onder lei-

ding van onze Heer en Heiland, Jezus

Christus, Wiens kerk het werkelijk is.

Ik geef u dit getuigenis in alle ernst in

de naam van Jezus Christus. Amen. Q

(vervolg van blz. 256)

seerde en begrijpende. En liefde en

begrip zijn alleen dan doeltreffend

wanneer ze echt zijn. En om echt te

kunnen zijn, moeten ze ingegeven zijn

door liefde. Wij moeten van onze jonge

mensen houden, of ze nu rechtvaardig

zijn of verkeerd doen. Op deze manier

geven wij ze een kans om te onder-

scheiden en te leren. Maar wij moeten

ze ook een eerlijke kans geven. Velen

slagen daar tegenwoordig niet in.

Ja, „Er komt een tijd dat de algemene

verontreiniging van de maatschappij

zo groot wordt, dat jongeren van de

opkomende generatie onder overma-

tige druk worden gezet en van hen

niet kan worden gezegd dat ze een

eerlijke kans hebben om te kiezen

tussen de weg van het licht en de weg
der duisternis."

God geve dat wij als ouders en leiders

van de jeugd de macht en het gezonde

verstand hebben om ze „een eerlijke

kans te geven om te kiezen". Dit bid

ik nederig in de naam van Jezus Chris-

stus. Amen. q

1 Pope, Alexander (1688—1744) Engelse dichter.
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Het zoete van het
zweet des aanschij
Vorige week hadden mijn vrouw Belva

en ik met een ander echtpaar afge-

sproken dat zij met ons mee zouden

rijden naar een receptie met diner in

een stad die een kilometer of tachtig

verder lag.

Vlak voor we weg zouden gaan, bel-

den ze ons op om te zeggen dat het

iets later zou worden. „Er is een de-

fect aan de persen van de krant, en

de kranten voor onze zoons zullen

daardoor later komen," zei de man.

„We moeten wachten tot we die kran-

ten met onze eigen auto kunnen op-

halen, zodat de jongens ze nog kun-

nen bezorgen. We waarschuwen u

zodra we bericht krijgen dat de kran-

ten op het distributiepunt zijn gearri-

veerd."

Aanvankelijk waren we een beetje

verwonderd over deze boodschap.

Maar toen we bij hun huis kwamen en

drie jongens (de jongste was acht)

druk bezig zagen de kranten klaar te

maken voor het bezorgen, sloegen

onze gevoelens om in bewondering.

Deze ouders hadden het belangrijkste

voorrang gegeven: hun zoons en hun

werk.

De man is een geslaagd zakenman
met een leidinggevende positie, heeft

zijn doctoraal rechten en zijn ingeni-

eurstitel, en hij is vroeger ringpresi-

dent geweest. De moeder is presiden-

te van de Zustershulpvereniging. Be-

langrijker vind ik het feit dat zij hun

negen kinderen steeds al vroeg heb-

ben geleerd hoe zoet het zweet des

aanschijns is.

Het leven van hun kinderen zal zeer

zeker gelukkiger en gezonder zijn,

doordat zij al heel jong van werken

hebben leren houden.

Onlangs las ik in een krant die in

Miami 1 verschijnt een reportage over

een voormalige herder, die volgens

de annalen nu 165 jaar moet zijn. Hij

heet Shirali Mislimov. Hij werd gebo-

ren in de Kaukasus, het gebergte dat

zich uitstrekt tussen de Zwarte Zee en

de Kaspische Zee, en heeft zijn hele

leven gewoond in het gebied waar

Turkije, Rusland en Iran aan elkaar

grenzen. Het hoogste punt van de Kau-

kasus ligt op 5729 m en telt een aantal

passen die hoger liggen dan 3000 m,

en waarover enkele wegen lopen.

Het artikel meldde dat de oude man
nog steeds „bomen in een boomgaard

uitgraaft, die hij in de loop van zijn

leven al verscheidene malen heeft ver-

plant."

„Voortdurend werken, de berglucht en

matigheid bij het eten hebben mij ge-

holpen deze hoge leeftijd te bereiken,"

zei Mislimov, die niet drinkt en rookt

en alleen leeft van kippebouillon, kaas

en gestremde melk, die daar airan

wordt genoemd.

In de geschiedenis van de mens wordt

Methusalem algemeen erkend als de

man die de hoogste leeftijd heeft be-

reikt. Maar veel meer dan het feit dat

hij in zijn 970ste levensjaar stierf ver-

telt de Bijbel ons niet over Methusa-

lem. Het boek Genesis vertelt ons dat

zijn kleinzoon, Noach, bijna even oud

werd als Methusalem — 950 jaar —
en Genesis meldt veel meer over

Noach, een profeet die „wandelde met

God." (Gen. 6:9.)

Noach scheen geboren te zijn om te

werken. Zijn vader, Lamech, noemde
hem Noach, en zei: „Deze zal ons

troosten over ons werk, en over de

smart onzer handen, vanwege het

aardrijk, dat de Heerevervloektheeft!"

(Gen. 5:29.)

Noach was een bouwer. Hij was 600

jaar oud toen hij de ark voltooide en

de zondvloed kwam.

Lamechs uitspraak betreffende het feit

dat God de aarde had vervloekt, roept

de woorden die de Heer tot Adam
sprak in herinnering: het aardrijk

(zij) om uwentwil vervloekt. .

." (Gen.

3:17.) En de Heer voegde eraan toe:

„In het zweet uws aanschijns zult gij

brood eten . .
." (Gen. 3:19.)

De Here vervloekte Adam niet. Hij

vervloekte de aarde „om uwentwil".

in de loop der eeuwen heeft de mens

in het zweet zijns aanschijns meer ont-

vangen dan brood alleen. Hij heeft

geluk ontvangen.

Bismarck 2
, de machtige Pruisische

staatsman, zei eens: „Voor de jeugd

heb ik maar drie adviezen: werk, werk,

werk."

Wat was dat een heerlijk gezicht, die

drie broertjes daar in de schemering

hun kranten te zien vouwen. Misschien

worden ze dan geen Noachs, maar hun

leven zal voller en rijker zijn en hun

laatste levensjaren langer en gloed-

voller, omdat wijze ouders hun al

vroeg geleerd hebben hoe zoet het

zweet des aanschijns is. Q

1 The Miami Herald, 18 maart 1971; een artikel

van Peter J. Shaw, verslaggever voor United

Press International.

2 Bismarck, Otto Edward Leopold von (1815—

U

— stichtte een verenigd Duitsland.
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PRESIDENT S. DILWORTH YOUNG
van de Eerste Raad van Zeventig

Toespraak gehouden op de 141ste

halfjaarlijkse algemene

Conferentie van de Kerk

Dient

elkander door de liefde
Het is mijn verlangen dat ik door de geest Gods zal

worden geleid bij hetgeen ik spreken zal. De wijken en

gemeenten van de Kerk werden georganiseerd om een

groot aantal leden te activeren, feitelijk het grootste

gedeelte. Toch zijn er nog verscheidenen die geen offi-

ciële functie hebben of speciale verantwoordelijkheden

dragen welke hen oproepen om formele handelingen

voor de organisatie te verrichten. Zij behoren tot de

Kerk; zij behoren tot de ring; zij behoren tot de wijk.

Zij worden uitgenodigd voor verschillende klassen en

vergaderingen waar zij instructies ontvangen, maar

aan het eind van de vergadering gaan ze naar huis,

zonder een speciale taak die hen tot organisatorische

activiteiten aanzet. Velen van hen hebben het gevoel

dat zij buitengesloten zijn, dat hun talenten niet gewild

zijn. Anderen willen geen enkele verantwoordelijke

roeping aanvaarden.

Dit kan zijn doordat zij de verantwoordelijkheid niet

begrijpen die zij hebben tegenover de Kerk van Jezus

Christus. Een ieder van ons heeft dezelfde verant-

woordelijkheid, door het ondergaan van de doop en het

sluiten van het verbond. De Heer zal ons niet onschul-

dig houden indien wij toelaten dat organisatorische

verantwoordelijkheid, of het ontbreken ervan, deze

speciale roeping belemmert. Met de woorden van de

profeten zal ik u op enkele noodzakelijke verplichtingen

wijzen.

Jeremia zei tegen een volk dat rebelleerde en weerspan-

nig was: onderdrukt den vreemdeling niet, [het

was waarschijnlijk nodig dat hij dat in die dagen zei],

den wees noch de weduwe." (Jer. 22:3.)

Van een koning zei hij goedkeurend: „Hij heeft de

rechtzaak des ellendigen en nooddruftigen gericht, toen

ging het hem wel; is dat niet Mij te kennen? spreekt de

Heere." (Jer. 22:16.)

Deze denkbeelden werden door de Heer via Micha

herhaald, toen hij aan het volk vertelde dat er vereist

werd „recht te doen, en weldadigheid lief te hebben,

en ootmoediglijk te wandelen met uw God". (Micha6:8.)

Paulus vertelde aan de heiligen dat zij vriendelijk voor

elkaar moesten zijn, barmhartig, vergevende elkaar.

(Zie Ef. 4:32.)
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Alma was nog wat nauwkeuriger. Hij spoorde ze aan

de Heer over al hun bezigheden en bezittingen aan te

roepen, voor hun eigen welzijn en voor het welzijn van

degenen die bij hen waren.

Hun gehele houding diende gericht te zijn op het gebed
tot God voor alles wat zij bezaten en wat zij waren.

Dan zei hij: „. . . Denkt niet, dat dit alles is; want als

gij, nadat gij deze dingen alle hebt gedaan, de behoef-

tigen en naakten wegzendt en de zieken en kranken

niet bezoekt, en niet van uw middelen, als gij ze hebt,

mededeelt aan hen, die ze nodig hebben — ik zeg u:

Als gij geen dezer dingen doet, ziet, dan is uw gebed
vruchteloos en zal u niets baten; en gij zijt als de

geveinsden, die het geloof verloochenen.

„Als gij daarom niet gedenkt barmhartig te zijn, zijt gij

als slakken, die de smelters wegwerpen — omdat ze

waardeloos zijn — en onder de voeten van mensen
worden vertreden." (Alma 34:28-29.)

Ontelbare openbaringen werden aan Joseph Smith over

dit onderwerp gegeven en die behoren tot de aller-

eerste. Zorgen voor de armen is een van de eerste en

oudste verplichtingen. De behoeftigen helpen en dege-

nen die treuren, volgt direct daarop. Wij hebben alle-

maal wel wat tijd, maar zij die geen verantwoording

voor een organisatie dragen, hebben meer tijd om de
armen, behoeftigen en hulpelozen op te zoeken.

En deze hulp is hard nodig. Overal om ons heen zijn

mensen die aanmoediging, bijstand en hulp nodig heb-

ben. De hulp die wij allemaal kunnen geven is niet geld,

maar tijd en aandacht en persoonlijke aanmoediging, in

het bijzonder voor degenen die de verantwoordelijk-

heid voor een groot gezin moeten dragen en deze niet

aan anderen kunnen overdragen, om de eenvoudige

reden dat er geen anderen zijn aan wie ze haar kunnen
overdragen.

Wat zou een jonge moeder met een ziek kind geweldig

geholpen zijn indien iemand haar een poosje kwam
helpen. Een poosje, niet alleen even degeen die het

bed moet houden gedag zeggen, maar een uur voor-

lezen, helpen eten geven, opvrolijken. Het zal vele

houdingen veranderen. U zult in vele huizen behoef-

tigen vinden.
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Eens toen ik voor een invalide moest zorgen, zei een

aardige vrouw: „Ik kom iedere vrijdagavond naar uw

huis van zes tot tien. Daar kunt u op rekenen, u kunt

dus om zes uur weggaan, voor die vier uur heeft u

hulp." Wat een zegen was die vrouw voor mij! Gewel-

dig! Zij was een zegen zowel voor mij als voor de in-

valide door haar opgewektheid, haar andere gezicht,

nieuwe ideeën.

Er zijn vele eenzame mensen, mensen wier eenzaam-

heid verborgen ligt. Wij behoren ze op te zoeken en

hulp te geven. Er zijn er die het gevoel hebben dat zij

niet aanvaard worden. Zij moeten geestelijk worden

opgebouwd en geholpen worden om zichzelf te vinden.

Er zijn ongetrouwde meisjes ver weg van huis, die

denken dat niemand om hen geeft. Er zijn er die geeste-

lijke moeilijkheden hebben. Mij schijnt het toe dat de

gezinsavond zo nu en dan op een tijdstip gehouden

kan worden dat er een paar eenzamen of angstigen,

een paar neerslachtigen of geestelijk gekwelden voor

uitgenodigd kunnen worden.

Ik ken een vooraanstaande leidster met een grote taak

in de kerk, die geen verantwoordelijkheid in de wijk

had. Wekelijks ging ze naar de zondagsschool en de

avondmaalsvergadering, en ging naar huis met het

gevoel dat ze geen deel had aan het programma. Tot ze

een zuster opmerkte die grootgebracht was zonder

kennis van het Evangelie, en die zondags tot aan de

deur van de kerk kwam maar bang was om naar binnen

te gaan, en dan weer naar huis terugkeerde. Ze hielp

haar om naar binnen te gaan en haar ziel te verruimen.

Daarna merkte ze een man op, een niet-lid, die haast

lid kon zijn, en zij veranderde zijn levensopvatting en

hij werd lid. Zij merkte verscheidene alleenstaande

meisjes zonder doel op en gaf ze het verlangen om te

worden wat zij konden zijn. Zij had belangstelling voor

mensen op leeftijd, en moedigde jongemannen aan die

de leeftijd naderden dat zij op zending konden gaan.

Plotseling bemerkte ze dat ze een groot aandeel had in

het werk in de wijk, niet in opdracht van de bisschop,

maar door gehoorzaamheid aan de wet die ons oproept

onzes broeders hoeder te zijn.

Wij kunnen als zeker aannemen dat indien er in een

huis veel kinderen zijn of een invalide of mensen op

leeftijd, er hulp nodig is. O, gij heiligen, kwijn niet weg

als u geen taak heeft in een presidentschap of als leraar

of lerares. Wees ijverig werkzaam voor een goede zaak

en doe vele dingen uit eigen vrije wil. U komt dichter

bij uw hemel door onopvallende hulp die u verleent

aan hen die troost, liefde en aandacht nodig hebben.

Voor de organisatie voelt u zich niet belangrijk, maar

de engelen zullen verheugd zijn wanneer zij de uren

noteren die besteed werden aan dienstbetoon voor de

Kerk, die gegeven worden aan diegenen van wie de

Heer houdt en die Hij persoonlijk rechtstreeks hielp —
de armen, de terneergeslagenen, de behoeftigen, de

zieken, de ontmoedigden.

Wij allen zijn werkers in de Kerk; van hen die speciale

taken hebben en van hen die er geen hebben, wordt

door openbaring verlangd dat zij wekelijks naar het

huis des gebeds gaan en hun sacramenten opofferen.

Dan vernieuwen wij onze beloften om Hem die onze

Heiland is te gedenken en Zijn geboden te onderhou-

den, waarvan het tweede gebod ons eraan herinnert

onze naasten lief te hebben gelijk onszelve. Daar wij

dit verbond aangegaan zijn, is het onze taak ijverig

naar gelegenheden te zoeken om deze liefde door onze

daden te tonen.

Zij die geen taak hebben in de wijk, hebben meer tijd

om dit grote werk, het redden van zielen, ter hand te

nemen. Laat ons niet jaloers stil blijven zitten wanneer

anderen hun aandacht geven aan de ring, de wijk, de

hulporganisaties, maar laten wij onze redding zoeken

waar de Heer ons deze heeft aangewezen, onder hen

die zwak van geest of lichamelijk zwak zijn, een zwakke

wil hebben, aangemoedigd moeten worden, of opge-

voed moeten worden in het koninkrijk van God op deze

aarde.

Ik weet dat er huisonderwijzers zijn, maar toch zijn er

nog velen die hun noden voor hen verbergen. Ik weet

dat verwacht wordt dat de priesterschap waakzaam is,

maar deze verantwoordelijkheid reikt verder dan de

georganiseerde priesterschap. Dit is een persoonlijke

verplichting welke geen levende ziel die de Heer bemint

kan afwijzen. Het is er een waar we altijd op bedacht

moeten zijn.

De naaste in nood kan in het huis naast ons wonen. De

mens in nood is misschien geen lid van de Kerk. Ieder-

een kan hulp nodig hebben. Ik ken niemand die vrij-

gesteld is van voortdurende hulpverlening en persoon-

lijke aanmoediging jegens diegenen die nooit met hun

moeilijkheden naar de bisschop gaan, maar die ondanks

hun trots en middelen van bestaan, hulp, begrip en

liefde nodig hebben, dingen die wij allen kunnen geven.

Dit is de weerklank van hetgeen Jacobus zei: „De zui-

vere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader

is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdruk-

king, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld."

(Jak. 1 :27.)

Nog een laatste woord van de Heer tot ons in deze tijd:

„En gedenkt in alle dingen de armen en de behoeftigen,

de zieken en de lijdenden, want hij, die deze dingen

niet doet, is Mijn discipel niet." (L & V. 52:40.)

Ik weet dat Jezus Christus leeft, en dat Zijn heilige

Vader ook leeft. Ik ondersteun met geheel mijn hart

president Joseph Fielding Smith als de levende profeet.

Ook ken ik de zegeningen die zowel de gever als de

ontvanger krijgt wanneer men het uitdrukkelijke bevel

gehoorzaamt, dat de manier om van God te houden is

van zijn naasten te houden en ze te dienen. In naam

van Jezus Christus. Amen.
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Toversoep
DOOR LEONE CASTELL ANDERSON

Geïllustreerd door JERRY HARSTON

De oude man stond bij de deur. Zijn

kleren waren oud en versleten, maar

zijn baard en haren waren netjes ge-

kamd.

„Mee-eten?" vroeg de vrouw des

huizes scherp. „We hebben niet eens

voldoende voedsel voor onszelf, laat

staan voor bedelaars."

Voordat ze de deur voor zijn neus

dicht kon doen, sprak de oude man
weer. „Misschien kan ik u helpen,"

zei hij.

„Helpen? Hoe zou u kunnen helpen?

We hebben niets anders dan een bot

en bikkels en stenen. Olga, Katrien,

ga eens halen wat er nog in de kel-

der ligt."

De moeder wees naar het kleine

beetje groenten dat de meisjes mee-

brachten en op tafel legden. „Ziet u?

Een paar wortelen en wat aardappe-

len en uien. Hoe kan iemand daar

vijf hongerige kinderen mee voeden?

Hun vader is op reis gegaan om wat

voorraad in te slaan, maar hij is niet

terug gekomen. „Nee," zei ze, „u

kunt ons niet helpen."

„Alles wat ik nodig heb is een pan

water en een vuur om op te koken,"

zei de oude man. „En met mijn tover-

kiezelsteen maak ik toversoep".

„Toversoep!" zei moeder toen ze

over haar verbazing heen was en

haar stem weer terug had gekregen.

„Die zou ik wel eens willen proeven."

De oude man hield zijn hand op. „Ik

vraag maar één gunst," zei hij. „Laat

mij aan die kant van de tafel zitten

en laat de kinderen één voor één bij

mij komen om naar mij te kijken".

Peter die de oudste was, ging het

eerst. Hij zag niets anders dan water

dat begon te borrelen aan de rand

van de pot.
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„Er zit veel goeds in jou," zei de
oude man. „Je bent heel belangrijk,

want je bent hier nodig. Jouw kracht

zal kracht geven aan de anderen."

Het leek wel of de oude man tegen

het bot sprak dat hij van de tafel

pakte, maar wat hij zei was bedoeld

voor Peter.

Dat is zo, dacht Peter. Nu pappa weg
is en ik de oudste ben, heeft mamma
mij en mijn kracht nodig. Peter rende

naar buiten om meer hout voor het

vuur te halen, zonder dat het hem
werd gezegd. Hij stapelde het hout

zorgvuldig op in een kist. De oude
man liet het been in de pot vallen.

Nu was Katrien aan de beurt. Haar

aardige gezichtje werd bedorven

door een pruillip, en ze schudde on-

geduldig haar roodblonde haar.

„Aha," zei de oude man, „hier is een

lief meiske. Gezond en blank van

huid. Jij geeft glans aan alles wat je

doet."

Spreekt hij tegen die wortel, vroeg

Katrien zich af, of bedoelt hij mij?

Haar gezicht lichtte op en de pruillip

verdween. De oude man was niet zo

dwaas als ze gedacht had. Ze keerde

zich om en liep hard naar Niels, de

jongste, en zwaaide hem speels in

het rond. Ze vond het niet erg meer

om voor mama op hem te letten. En

de oude man liet een paar wortels

in de pot glijden.

Rumoer ging de komst van Erik

vooraf; hij was de derde. Bij het

voorbijgaan trok hij Peter aan zijn

oor, trok Katrien aan haar krullen,

gaf Niels een duw en kietelde Olga

in haar zij.

„Hier komt een levendige knaap

aan," mompelde de oude man. „Het

is onmogelijk om jou over te slaan.

Je kondigt jezelf aan". En hij wreef

het velletje van een ui af. De oude
man vroegde er aan toe: „Het is toch

niet je bedoeling dat er iemand gaat

huilen?"

Erik wist dat het over hem ging. Door
de scherpe lucht van de ui sprongen

de tranen in zijn ogen en hij dacht

Veter
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aan de tranen die hij veroorzaakte

met zijn geplaag. Hij zag dat Peter

zijn oor wreef en Erik hielp zijn broer

om het hout op te stapelen. De oude

man had de uien geschild en liet ze

in de pot vallen.

Hij deed alsof hij Olga, het jongste

meisje met haar lelijke gezichtje niet

zag. Hij knikte een beetje peinzend.

„Soms verbergt een lelijk uiterlijk"

zei hij alsof hij tegen de aardappel

in zijn hand sprak, „veel goeds en

zoets".

Olga vrolijkte helemaal op. Indien de

oude man dit in haar kon zien, kon-

den anderen het misschien ook. Ze

schaamde zich dat ze jaloers was

geweest op Katrien die er zo aardig

uitzag, en met een glimlach op haar

gezicht en een vriendelijk woordje

ging ze naar haar oudere zusje toe.

En de oude man schilde de aardap-

pelen, sneed ze in stukjes en liet ze

in de pruttelende pot vallen.

Niels was aan de beurt, maar hij

aarzelde. Hij was een beetje bang

voor de oude man. Iedereen vindt

mij nog zon baby. Ik deug nergens

Katrien <Erife
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voor. De oude man wenkte Niels

dichterbij te komen en sprak recht-

streeks tot hem.

„Ik weet zeker dat je hier het ant-

woord op weet," zei hij. „Wat doet

mama altijd in de ketel wanneer ze

iets lekkers kookt en het op smaak

wil brengen?"

Niels dacht na. „Zout? Ik geloof van

wel. Ja, zout." Hij reikte over de tafel

en gaf het zout aan de oude man.

„Omdat je goed hebt geantwoord,

mag jij de soep proeven," zei de

oude man.

Niels ging flink rechtop staan. Hij

was helemaal geen baby meer als hij

het goede antwoord kon geven. En

hij mocht het eerste proeven van de

toversoep.

Nu kwam mama, ze snoof de lucht

op terwijl ze aan kwam lopen. „Dat

ruikt naar soep," zei ze weifelend.

„Wees zo vriendelijk ze te proeven,"

zei de oude man. „Zeg het me maar

als er nog wat bij moet." Moeder

nam een paar kleine slokjes uit de

grote lepel. „Ah," zei ze; en

„mmmmm" zei ze. Zonder erbij te
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denken stak ze haar hand uit naar de

tafel en strooide wat peper in de

pot.

„Ja, ja, een beetje scherpte — dat

het beste van elke smaak naar voren

brengt en er toch iets geheel eigens

aan toevoegt."

De moeder keek naar hem toen hij

deze dingen zei, want ze wist dat ze

een scherpe tong had. Maar de oude

man knikte en zei: „Ze is klaar." Ze
gingen allemaal om de tafel zitten, de
oude man op de ereplaats. Mama
gaf iedereen een flinke portie van de

dampende soep.

„Dat is het laatste," zei mama, en ze

schepte het restje van de soep uit

de pot. Ze keerde zich om tot de

oude man en riep uit: „Uw kiezel-

steen, uw toverkiezelsteen! Hij zit

niet in de pot!"

De oude man stond op en liep naar

de deur. Hij draaide zich om en glim-

lachte. „Vrienden, jullie kunnen hem
niet zien; je weet alleen dat hij er is,

ik noem hem liefde, en hij verricht

grote wonderen."

En de oude man keerde zich om en

ging naar buiten, het donker in, het

wonder van de liefde achterlatend.

O

dWiels

Ze waren net klaar met eten toen er

lawaai bij de deur was, en daar stond

vader, met een zak proviand op zijn

rug.

„De weg was overstroomd," zei hij,

zijn late komst verklarend. Maar ze

krioelden allemaal om hem heen om
hem te verwelkomen en begonnen

door elkaar heen over de bezoeker

en zijn toverkunst uit te leggen.

„Zo," zei papa. „Ik wil die toversoep

wel eens proberen."

Nadat hij zijn eerste volle kom had

leeg gegeten, vroeg papa om meer.
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Hbincidi
Een verhaal uit het boek van Mormon, naverteld door MABEL JONES GABBOTT

Geïllustreerd door GARY KAPP

„Wie is Abinadi?", riep de goddeloze

koning Noach, „dat ik en mijn volk

door hem zouden worden geoor-

deeld? Ik gebied u Abinadi voor mij

te brengen, opdat ik hem zal kunnen

doden". Abinadi was een goed mens
en een profeet van God. Hij had

gezien wat de goddeloze koning had

gedaan. Hij had gezien hoe hij het

volk belasting oplegde en beroofde

om mooie paleizen te kunnen bou-

wen. Maar wat hij het meest betreur-

de was dat het volk even goddeloos

en ongelovig was als zijn koning.

Nadat de Heer tegen Abinadi had

gezegd dat hij zich onder de mensen

moest begeven om ze te vertellen

dat ze zich van hun goddeloosheid

moesten bekeren, omdat Hij hen an-

ders in toorn zou bezoeken, smeekte

Abinadi hen te luisteren. Maar zij

hadden reeds zo lang koning Noach

gevolgd, dat zij boos werden op Abi-

nadi en zich haastten om koning

Noach te vertellen dat Abinadi ge-

dreigd had met zware straffen voor

de koning, de priesters en het volk.

Koning Noach werd kwaad en beval

dat Abinadi voor hem gebracht moest

worden.

Maar Abinadi ontkwam en werd niet

gevonden. Twee jaar bleef hij ver-

borgen. Toen vermomde hij zich zo-

dat hij niet herkend kon worden en

ging hij weer onder de mensen. De

Heer vertelde hem wat hij moest

zeggen en Abinadi waarschuwde ze

dat ze tengevolge van hun ongerech-

tigheden in slavernij zouden worden

gebracht en gedood zouden worden

en dat de wilde beesten hun vlees

zouden eten.

Het volk werd toornig op Abinadi.

Zij achtervolgden hem en brachten

hem voor koning Noach, die beval

dat hij in de gevangenis geworpen

woest worden. De koning riep al zijn

priesters bijeen en liet Abinadi aan

hen voorgeleiden, zodat zij met el-

kander konden beslissen wat er met
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deze man, die zo vrijpostig over hun

levenswijze en hun koning sprak

moest worden gedaan.

De priesters ondervroegen de ge-

vangene en probeerden hem de

waarheid te laten ontkennen. Zij

vroegen hem of hij bepaalde gedeel-

ten van de Schriften wilde verklaren

die zij onderwezen. Abinadi vertelde

ze dat ze geen priesters behoorden

te zijn en niet moesten proberen te

onderrichten, tenzij ze het begrepen.

„Gij hebt uw hart er niet op toege-

legd om te verstaan; daarom zijt gij

niet wijs geweest", zei hij.

De priesters probeerden Abinadi te

vatten, maar hij zei: „Raak mij niet

aan, want God zal u slaan, indien gij

mij aangrijpt; want ik heb de bood-

schap waarmede de Heer mij heeft

uitgezonden nog niet verkondigd".

Van deze woorden werden de pries-

ters bang, want zij konden zien dat

de Geest des Heren op Abinadi was;

zijn gezicht blonk met een buiten-

gewone glans en hij sprak met ge-

zag.

Een hele tijd luisterden koning Noach

en zijn priesters naar Abinadi's

grootse woorden. Abinadi vertelde

ze over Jezus Christus, de Zoon van

God, die naar de aarde zou komen

en onder de mensen zou wonen. Hij

vertelde ze dat Jezus gekruisigd zou

worden, maar Zijn dood zou een

overwinning zijn, want Hij zou we-

derom leven.

Abinadi werd gebonden en gevangen

gezet. Hij werd ter dood veroordeeld

tenzij hij al zijn woorden zou her-

roepen.

Abinadi zei: „Ik zal ten dode toe lij-

den, maar mijn woorden niet her-

roepen, en mijn woorden zullen als

een getuigenis tegen u staan. Gij

doodt een onschuldig mens".

Koning Noach werd bang dat de

oordelen van God over hen zouden

komen, maar de priesters wilden dat

Abinadi zou sterven. Daarom gaf de

koning toestemming Abinadi te do-

den. De priesters namen brandende

takkebossen en sloegen Abinadi

daarmee tot de dood erop volgde.

Maar zelfs toen de vlammen hem

gingen verzengen, zei Abinadi: „Zoals

gij aan mij hebt gedaan, zo zal het u

vergaan. O God, ontvang mijn ziel".

En toen Abinadi deze woorden ge-

sproken had, viel hij; hij had de

vuurdood ondergaan, omdat hij de

geboden van God niet wilde ver-

loochenen, en hij had de waarheid

zijner woorden met zijn leven be-

zegeld.

O
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Bet klappen
pan de zweep

DOOR MARY PRATT PARR1SH

Geïllustreerd door VIRGINIA SARGENT

Tommy en Betsy zaten beneden bij

de beek en boenden de ontbijtbord-

jes met schoon wit zand. Daar hoor-

den ze Brigham Young de heiligen

oproepen om naar het middenplein

te komen. Ze hadden nauwelijks tijd

om de borden af te spoelen in het

kokende water dat hun moeder ge-

reed had, voordat de vijfduizend

mensen in Sugar Creek bijeen kwa-

men om te horen wat hun leider

Brigham Young te vertellen had. Zijn

boodschap was kort: „Ik stel voor

onze reis naar het Westen te vervol-

gen. Laten allen die dit willen mij

volgen."

Tommy kon wel jubelen. Hij greep

Betsy bij de hand en draaide haar in

het rond, en zei: „We gaan naar het

Westen. Eindelijk gaan we naar het

Westen." Plotseling bleef hij stil-

staan en zei: „Wij kunnen niet nu

naar het Westen gaan; papa is er

niet."

Tommy's moeder zag de teleurstel-

ling op zijn gezicht. „Je vader komt

waarschijnlijk morgenmiddag terug,"

zei ze. „Hij dacht dat hij vandaag

klaar kwam met zijn werk in St. Jo-

seph, en als we alles gereed hebben,

kunnen we vertrekken zodra hij aan-

komt." Tommy voelde zich een stuk

beter en op het moment dat presi-

dent Young het sein gaf waarop de

lange stoet van vijfhonderd wagens
zich in beweging zette, wuifden hij

en Betsy hun vele vrienden en buren

blij vaarwel.

Toen de stoet wagens uit het gezicht

was, gingen zij vlug naar moeder om
haar te vragen wat zij konden doen

om gereed te zijn voor het vertrek.

„Je kunt karnen," zei moeder tegen

Betsy.

De houten karn was een kleine ton

met een deksel erop. Door een gat

in het midden van de deksel liet

Betsy de karnstok op en neer gaan,

totdat de room gele boter was ge-

worden.

Terwijl Betsy karnde, vulde Tommy
een houten watervat en maakte het

aan de buitenkant van de wagen
vast, zodat de familie fris water zou

hebben als zij niet bij een bron of

rivier konden kamperen. Tommy
kwam terug van de beek en zag een

wagen het kamp binnenrijden.

„Dat is Pa!" riep hij, liet de emmer
vallen die hij droeg en rende naar

hem toe om hem te begroeten.

„Kunnen we naar het Westen gaan
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Eindelijk werd het sein gegeven. Het

muziekkorps begon te spelen en met

een klap van de zweep zette Tommy's

wagen zich in beweging.



nu u bent gekomen?" vroeg Tommy.

„Meer dan de helft van de mensen

is al vertrokken".

„Ik zal toch eerst met karnen klaar

moeten zijn voor wij kunnen gaan,"

zei Betsy.

„En we moeten wachten tot het brood

gebakken is," voegde moeder eraan

toe.

Tommy's vader lachte. „Ik denk dat

wij vanmiddag nog niet kunnen ver-

trekken" antwoordde hij. „Ik heb in

St. Joseph nog een wagen en een

span ossen gekocht. Daarom kon ik

vandaag al terug komen; de mannen

waarmee ik weggegaan ben, zijn niet

voor morgen terug. De wagen is ge-

laden met maïs en tarwe en we moe-

ten er een huif overheen maken."

„Wie rijdt de nieuwe wagen?" vroeg

Tommy.

„Ik had gedacht dat moeder hem wel
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Toen de dirigent van het fanfarekorps

Tommy's vader zag, gaf hij hem een

schuiftrompet. Tommy was blij dat zijn

vader nu weer kon spelen.

kon rijden," antwoordde vader. „Ik

zou hem graag willen rijden," zei

Tommy. Tommy's vader wachtte even

voor hij antwoord gaf, toen zei hij:

„Ik geloof dat je het kunt. We zullen

het je laten proberen." En voor de

ossen waren uitgespannen, leerde

Tommy's vader hem hoe hij de teu-

gels moest vasthouden en hoe hij

met de zweep moest klappen om de

ossen te laten schrikken, maar ze

niet te bezeren.

Tommy wilde zo graag de ossen drij-

ven, dat hij de hele middag werkte
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en ze er zeker van waren dat ze de

volgende morgen vroeg konden ver-

trekken. In de beek weekte hij zes

latten van een speciaal soort die zijn

vader uit St. Joseph had meege-

bracht.

Toen ze zacht en buigzaam waren,

hielp hij vader ze aan één zijde van

de bak van de wagen te bevestigen,

ze om te buigen en ze dan aan de

andere zijde van de wagen vast te

maken. Samen tilden zij het grote

zeildoek er op, trokken het over die

bogen en streken het glad, waarna

ze het aan alle kanten vastmaakten.

Daarna hielp Tommy zijn vader om
een lange diepe kist te maken en

samen bevestigden ze hem aan een

kant van de wagen. De kleine kip-

penmand die vader uitSt. Joseph had

meegebracht, werd aan de andere

kant vastgemaakt voor de zes hen-

nen die hij had meegebracht.

Betsy pakte samen met moeder het

voedsel dat ze elke dag zouden ge-

bruiken in de kist, en daarna hingen

ze een grote ijzeren ketel aan de

buitenkant van de wagen. Toen het
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deeg klaar was, kneedde moeder er

een paar broden van en Betsy maakte

keine broodjes die in een oven 1 met

gloeiend hete kolen werden gebak-

ken. Toen de broodjes gerezen en

goudbruin van kleur waren, en het

gezin op het punt stond om te gaan

eten, klonk er muziek.

„Dat is het fanfarekorps van Pitt!"

riep Tommy uit.

„Ja dat is zo," riep zijn vader." We
zullen een paar muzikanten uitno-

digen om bij ons te eten". Hij pakte

Tommy's hand en rende naar de weg
die naar Nauvoo liep. De meesten

van de tweeduizend mensen die in

Sugar Creek waren achtergebleven,

gingen ook het korps begroeten.

Toen de dirigent van hetfanfarekorps

Tommy's vader zag, gaf hij hem een

schuiftrompet. Tommy was blij dat

zijn vader nu weer kon spelen, want

dat herinnerde hem aan de goededa-

gen in Nauvoo, toen vader nog lid was

van het fanfarekorps, voordat hij zijn

schuiftrompet had verkocht. Het

korps marcheerde regelrecht naar

het plein en de mensen liepen er

achteraan, precies als bij een grote

parade liepen ze op de maat van de

muziek. Nadat de leden van het

korps een warme maaltijd hadden

genoten, gaven ze een concert op

het plein.

De volgende morgen stond Tommy
heel vroeg op. Hij was te opgewon-

den om te slapen en dacht er steeds

maar aan dat hij met de ossen zou

rijden. Tenslotte waren de wagens

gereed en ging hij naast moeder op

de bok zitten wachten op het sein

waarop de kleine stoet van tweeën-

dertig wagens zich in beweging zette

naar het westen.

Eindelijk werd het sein gegeven. Op
dat moment begon het korps te spe-

len en met een ruk aan de teugels en

een klap van de zweep kwam de

wagen van Tommy op gang. De men-

sen in de wagens begonnen te zin-

gen en zij hielden niet op met zingen

voor zij het hoofdkamp van Israël,

dat zestien km verder lag, hadden

bereikt. O

1 Deze werd Hollandse oven genoemd — een

ijzeren pan, om in te bakken, met een goed

passende bolle deksel waar gloeiende kolen

op gelegd konden worden.

Offer

Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in

brandofferen hebt Gij geen behagen.

De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en

verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.

Psalm 51:18, 19.
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Marvin J. Ashton
van de Raad der Twaalven

DOOR DOYLE L. GREEN

Negenenzeventig mannen werden er tot-

nogtoe geroepen als speciale getuigen van

de Here Jezus Christus, en aangesteld als

lid van de Raad der Twaalf Apostelen in

deze bedeling, negenenzeventig mannen

uit die tienduizenden volwassen mannen die

lid zijn geweest van de Kerk sinds deze in

1830 werd georganiseerd.

Men moet wel een bijzonder mens zijn

om apostel te worden. Het is een hoge

en heilige roeping, een roeping die

vereist dat men al zijn tijd geeft en

zijn hele leven wijdt aan de dienst aan

God en zijn naasten. President Joseph

F. Smith zegt: „De taak van de twaalf

apostelen is het Evangelie aan de ge-

hele wereld te prediken, het naar de

inwoners van de aarde te zenden, en

getuigenis te geven van Jezus Chris-

tus, de Zoon van God, als levende

getuigen van Zijn goddelijke bood-

schap."

Gewoonlijk komt een dergelijke roe-

ping tijdens een algemene conferentie,

maar omdat het werk zeer dringend is

en de last die op elk lid van de Raad

der Twaalven drukt ongelooflijk zwaar

is, werd ouderling Marvin Jeremy

Ashton als negenenzeventigste man

op 2 december 1971 geroepen, tussen

twee conferenties, precies een maand

na het overlijden van ouderling Richard

L. Evans, door wiens dood de plaats

open kwam die ouderling Ashton nu

inneemt. Eerst werd zijn naam ter

ondersteuning voorgedragen aan de

kerkleden op de verschillende ring-

conferenties van de gehele Kerk, en

daarna aan alle leden op de algemene

conferentie in april van dit jaar.

Zodra de benoeming van ouderling

Ashton bekend was gemaakt, werd

hem door een verslaggever gevraagd

of hij geschokt was door de roeping.

Zijn antwoord was: „Nee, de roeping
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heeft mij niet geschokt; ze was wel een

verrassing voor mij maar geen schok.

Niemand die er naar streeft om zijn

plicht te doen in de Kerk behoort ooit

geschokt te zijn wanneer hij wordt ge-

roepen." Evenmin was zijn roeping

een schok of een verrassing voor de-

genen die hem goed kenden. Geroe-

penworden tot ditheilige apostelschap

was alleen maar nog een schakel in de

ketting van dienstbetoon en toewijding

die broeder Ashton heeft opgebouwd.
In feite zijn zijn gehele leven en het

leven van zijn voorouders toonbeel-

den van de wijze waarop de Heer zijn

dienstknechten voorbereidt voor het

leiderschap.

De voorouders van broeder Ashton

behoorden tot de eerste bekeerlingen

die in vergelegen landen de waarheid

van het herstelde Evangelie erkenden

Zijn overgrootvader, Edward Ashton

werd in 1821 in Noord-Wales geboren

Gretig aanvaardde hij het Evangelie

dat hij van de zendelingen hoorde. Hij

werd in juli 1849 gedoopt, toen hij

28 jaar was. Het volgende jaar stak hij

over naar Amerika. Zijn verwanten en

geboorteland achterlatend, deelde hij

zijn lot met de heiligen. Sindsdien is

de naam Ashton een vooraanstaande

en gerespecteerde naam in de Kerk.

De vader van broeder Ashton, Mar-

vin O., vervulde een zending op de

Britse eilanden, was bisschop, lid van

de hoge raad, lid van een ringpresi-

dentschap en president van een ring,

en vanaf 1938 tot aan zijn dood in 1946

was hij lid van de Presiderende Bis-

schap van de Kerk.

Thomas E. Jeremy, de overgrootvader

van broederAshton van moederskant,

werd in de eerste dagen van de Kerk

in Wales bekeerd, en bevond zich

onder de eerste heiligen uit Wales die

in 1849 naar de Verenigde Staten gin-

gen. Zijn zoon, John Jeremy, een in-

telligente man die van geschiedenis

hield, werd weduwnaar en bleef met
drie kleine meisjes die hij alleen op-

voedde achter. Een van deze dochters

was de moeder van broeder Ashton.

Broeder Marvin J. Ashton is sinds ok-

tober 1969 een algemene autoriteit en

assistent der Twaalven, hij werd toen

benoemd tot directeur van het nieuwe

programma in de Kerk van de Ver-

enigde Maatschappelijke Diensten. In

deze functie heeft hij gewerkt met de

minderheidsgroepen, de minder be-

voorrechten, de ongelukkigen en de

vertrapten. Bij ontelbaren van deze

mensen heeft hij zich zeer bemind ge-

maakt. Hij heeft de Kerk ook 21 jaar

gediend als president van de Deseret

Book Company en als lid van de Raad
van Commissarissen van de Deseret

sportschool. Vóór zijn benoeming als

assistent der Twaalven diende hij acht

jaar als eerste assistent in het alge-

meen presidentschap van de Onder-

linge Ontwikkelingsvereniging voor

jongemannen, drie jaar als tweede

assistent, en eenentwintig jaar als lid

van het algemeen bestuur van de

OOVJM.
In deze functies heeft hij de gehele

wereld bereisd, en bracht hij de pro-

gramma's voor de jeugd naar de rin-

gen en zendingen van de Kerk. Zijn

nieuwe roeping vormt een uitbreiding

van het werk waar hij al die jaren mee
bezig is geweest.

Door welke speciale talenten en hoe-

danigheden is broeder Ashton tot zijn

nieuwe functie gekomen? Zij die hem
goed kennen, spreken over zijn toege-

wijd geloof in de Heer, over zijn on-

wrikbare toewijding aan de Kerk en

zijn onbetwiste liefde voor zijn mede-
mensen. Hij is vriendelijk en voor-

komend, luistert goed, is een heer,

een vredestichter. Hij is zeer geïnteres-

seerd in en ongewoon gevoelig voor

de noden en problemen van anderen.

Hij heeft een ontwapenende glimlach,

Marvin, ongeveer 15 jaar. Deze foto

stond in de Deseret News afgedrukt

bij een artikel dat hij over persoon-
lijke gezondheid had geschreven.

Broeder Ashton, zittend, tweede van

rechts, was aanvoerder van het

zendelingenteam dat het Britse

nationale kampioenschap won. De
man met het costuum is president

Hugh B. Brown.
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Marvin doorliep de universiteit en

promoveerde als zakenleider.

Br. Ashton was 21 toen hij van huis

ging om in Groot-Brittannië een

zending te vervullen. Op deze foto

staat hij met een van zijn collega's,

Aldon J. Anderson, bij de rivier de

Theems in Londen. Broeder Ander-

son is nu federaal rechter in Salt Lake City.
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De zoons en dochters van Marvin

O. en Rae J. Ashton, omstreeks 1962.

V.l.n.r. Afton Curtis, zuster Ashton,

Wendell J. Ashton, Marvin J. Ashton,

Phyllis Gardiner en Eleanor Badger.

Nog een zoon, Ted, stierf bij een

auto-ongeluk, 17 jaar oud.

Het huwelijk van Marvin J. Ashton

en Norma Berntson in 1940 verenigde

twee vooraanstaande jonge kerk- en

school-leiders. Een week na hun

huwelijk betrokken ze het nieuwe

huis dat Marvin voor zijn bruid

gebouwd had.
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een groot gevoel voor humor; is be-

schaafd en verfijnd en heeft een be-

heerste persoonlijkheid. Wanneer hij

de kamer binnenkomt, trekt hij de aan-

dacht bij de aanwezigen.

Schrijver dezes en anderen hadden

het voorrecht om ongeveer te zelfder

tijd (1949) als broeder Ashton geroe-

pen te worden voor het algemeen

bestuur van de OOV, en hebben zijn

persoonlijkheidsuitgroei door de jaren

heen gadegeslagen. Wanneer wij naar

hem keken terwijl hij vergaderingen

leidde, rapporten opmaakte, toespra-

ken hield, problemen analyseerde, en

zijn vele plichten vervulde, verbaasden

wij ons er altijd over hoe kalm hij

bleef onder de spanningen, hoe goed
hij zijn advies overwoog voor hij het

gaf, en bewonderden wij zijn grote

talent om standpunten met elkaar te

laten rijmen en zijn discretie. Wij merk-

ten zijn fijne verstandhouding op met

de jongeren in de Kerk, zijn unieke

gave om ze te begrijpen, en zijn talent

om zijn woorden te kiezen en zijn ver-

halen zo te vertellen dat zij zouden

reageren. Hij is het soort mens tot wie

anderen zich wenden om raad. Wij zijn

onder de indruk van zijn trouw voor

zijn leiders en zijn voortdurende on-

dersteuning van de Algemene Autori-

teiten.

Maar daarnaast is hij bekend om zijn

oprechtheid en zijn moed. Hij is een

echte mededinger, zowel in de sport

als in de strijd van het leven. Hij is

gezegend met een sterke wil om uit te

munten en wordt gerespecteerd als

een groot zakenman en financier. Hij

heeft een reputatie dat hij mild is,

voorzichtig en punctueel. Er zijn er die

reeds meer dan 30 jaar tennis met hem
spelen; zij zeggen dat zij zich niet

herinneren dat hij ooit te laat is geko-

men, al was het maar voor een tennis-

afspraak. Zijn vrienden zeggen dat hij

nooit tijd verknoeit en een goede tijds-

indeling heeft. Wanneer het tijd is om
zaken te leiden, gaat hij daar geheel

in op; wanneer het tijd is om te spelen

en pret te maken, speelt niemand

enthousiaster en met meer plezier dan

hij.

Marvin Jeremy Ashton werd op 6 mei

1915 geboren als zoon van Marvin O.

en Rae Jeremy Ashton in een geelste-

nen huis van twee verdiepingen, aan

het adres Browning Avenue 1341 te

Salt Lake City. In die dagen stond het

huis aan de buitenrand van de stad, en

als klein kind hoorde Marvin dikwijls

uit zijn slaapkamer de prairiewolven in

de lage heuvels aan de voet van het

gebergte van de Salt Lake vallei hui-

len.

Zijn vader en moeder leerden hem
reeds vroeg de betekenis van noeste

arbeid en de waarde van het geld. Als

jongen fokte Marv konijnen en duiven,

werkte hij op de familieboerderij van

ongeveer 1 ha, en kweekte en ver-

kocht hij fruit en groenten. Later, toen

hij voortgezet onderwijs volgde, hielp

hij zijn vader in diens ijzerwinkel in

Sugar House. Hij bekostigde zijn stu-

die aan de universiteit van Utah door

halve dagen in de winkel te werken en

ging de rest van de tijd naar school.

Hij promoveerde cum laude aan de

zakenliedenopleiding aan de Universi-

teit van Utah, en vond ook nog de tijd

voor allerlei activiteiten buiten het

studieprogramma; zo werkte hij twee

jaar als sportverslaggever van de

schoolkrant.

Marvin O. en Rae Ashton voedden

hun kinderen op met het advies „Denk

er altijd aan wie je bent", en „Denk

zelf na en sta op je eigen benen." De
kinderen Ashton herinneren zich niet

dat hun speciaal is geleerd zich aan

dingen als het Woord van Wijsheid te

houden. In hun huis was het meedoen
met allerlei kerkelijke activiteiten en

het onderhouden van de geboden van-

zelfsprekend. Moeder gaf les in het

jeugdwerk en was lerares en ambtena-

res in de Zustershulpvereniging, ter-

wijl vader werkzaam was in de wijk en

de ring en in de Presiderende Bis-

schap. De kinderen hadden geen an-

dere verlangens dan actief te zijn in

de Kerk. De zondag werd geheiligd.

Naar vergaderingen gaan, meedoen in

de OOV en tiende betalen ware rou-

tinehandelingen. Marv en zijn broer

Wendell, die regionaal vertegenwoor-

diger der Twaalven is, maakten vooruit-

gang in de priesterschap en de pad-

vinderij en de programma's van de

m-mannen. Altijd zijn zij leider van hun

leeftijdsgenoten geweest.

In de sport heeft Marv altijd uitgeblon-

ken. Toen hij op zending was was hij

aanvoerder van het basketbalteam dat

de nationale Britse titel won, en lid

van het team dat Europees kampioen

werd. Het team oefende en speelde

twee avonden per week, na het zen-

dingswerk. Een interessante bijkom-

stigheid is het feit dat de teamleden

zich niet konden permitteren voor hun

sportkleren geld uit te trekken. Ze

moesten ze in hun vrije tijd zelf knip-

pen, passen en naaien.

Broeder Ashton houdt zich aan een

strak tijdschema om te kunnen tennis-

sen en te trimmen om fit te blijven.

Zelfs toen hij algemene autoriteit

werd wist hij nog tijd te vinden om te

tennissen, en wel voordat hij naar

ringconferenties ging, dus 's zater-

dagsmorgens om zeven uur, en verder

eens in de week 's middags. Hij pro-

beert ook twee keer in de week 's

morgens om zeven uur „paddleball"

te spelen in de Deseret sportschool.

Een van zijn favoriete partners en

tegenspelers bij tennis is zijn lieve

echtgenote Norma.

Broeder Ashton is in Groot-Brittannïe

een voortreffelijk zendeling geweest.

In het begin van zijn zending was een
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De sport heeft altijd een belangrijke

rol gespeeld in het leven van broeder

Ashton. Op deze foto leert hij twee

jonge vrienden een paar fijne

kneepjes van het tennissen.

van de voornaamste activiteiten om
de mensen voor het Evangelie te in-

teresseren, abonnementen op de Mil-

lenial Star te verkopen. Gedurende

de eerst vijf maanden verkocht broe-

der Ashton meer abonnementen op de

Star dan ooit door een zendeling in

een jaar gepresteerd werd. Op 7 juli

1937 schreef zijn zendingspresident,

Joseph J. Cannon hem: „Twee weken

lang schrijft u elke dag drie abonnees

op de Millennial Star in, en ik zend u

mijn hartelijke en oprechte gelukwen-

sen. Dat is werken; er bestaat geen

toverwoord om abonnementen op de

Star mee te verkopen. Dat lukt alleen

met ijver, krachtsinspanning, persoon-

lijkheid en geloof."

Wegens zijn journalistieke opleiding

en aanleg werd hij later benoemd tot

medewerker van de Star en werkte hij

als toezichthoudend zendeling op het

kantoor van de Britse zending. Daar

hij bevriend raakte met een vooraan-

staande Methodistische predikant in

Londen, werd hij uitgenodigd om ge-

durende meer dan zes maanden het

wekelijkse programma van de Metho-

distische Jongensbrigade te leiden.

President Hugh B. Brown, die de zen-

dingspresident was de laatste ander-

half jaar dat broeder Ashton op zen-

ding was, prees hem als een zende-

ling die „altijd was wat en waar hij

248



.".
.

. " .. :.
.

moest zijn." Hij schreef: „Ik heb nog

nooit een jongeman in het zendings-

veld gehad waar ik meer om gaf en

wiens genegenheid en medewerking ik

meer gewaardeerd heb dan die van u."

Hoewel de jonge Marv Ashton bij de

meisjes heel populair was was hij

nooit met een meisje uitgeweest tot

op de avond dat hij zijn diploma ont-

ving voor voortgezet onderwijs. Toen

had hij gezelschap van Norma Bernt-

son. De Berntsons waren een hard-

werkend gezin uit Noorwegen, dat een

blok verder in dezelfde straat woonde

als de Ashtons. John Berntson was

aannemer en had een tennisbaan in

zijn achtertuin. Misschien kwam het

aanvankelijk door het tennissen dat

Norma en Marv zich tot elkaar aange-

trokken voelden, want ze speelden

veel samen en beiden deden druk mee
in de wijk, vóór hun eerste avond

samen-uit. De romance ontwikkelde

zich verder in de jaren dat ze voorbe-

reidend wetenschappelijk onderwijs

volgden, en zij trouwden in 1940 in de

tempel te Salt Lake City.

Twee voortreffelijke jonge mensen,

die leiding hadden in de Kerk en in de

maatschappij hadden de handen ineen

geslagen. Norma Ashton is altijd ac-

tief geweest in de Kerk. Ook zij heeft

geld moeten verdienen om de univer-

siteit van Utah te kunnen doorlopen.

Daar was ze presidente van de Ver-

eniging van Vrouwelijke Studenten en

bestuurslid van de Meisjesstudenten-

club. Ze slaagde cum iaude, ook in

haar bijvakken. Ze behaalde haar

diploma als onderwijzeres en gaf het

laatste jaar dat Marv op zending was

les. Nadat hij was teruggekeerd zetten

zij hun verloving nog ruim een jaar

voort voordat zij trouwden. Bij meer

dan één gelegenheid heb ik Marv ho-

ren zeggen: „Norma is het beste wat

me ooit overkomen is."

Dat laatste jaar besteedde hij zijn vrije

tijd vrijwel geheel aan het bouwen van

een huis om zijn bruid in binnen te lei-

den. Om de hypotheek af te betalen

en zijn verdiensten aan te vullen heeft

hij sindsdien nog vijf of zes huizen

gebouwd en verkocht, één voor één.

„Ik heb me nooit prettig gevoeld met

een hypotheek," zei hij, „en ik heb zo

gauw mogelijk afbetaald."

Broeder en zuster Ashton zijn geze-

gend met vier kinderen. John, die ad-

vocaat is, heeft in Engeland een zen-

ding vervuld, en Stephen, die studeert

aan een school voor maatschappelijk

werk, is op zending geweest in Nieuw-

Zeeland. Hun dochters zijn Mevrouw

Dale (Jonne) Wheadon, die is gepro-

moveerd aan de uiniversiteit van Utah,

en nu in Boise (Idaho) woont, en

Janice, studente aan de Brigham Young

249



Universiteit. Ze hebben ook een klein-

zoon.

Ze hebben een ideaal huwelijk en een

gelukkig gezin, een huisgezin waar het

licht van het Evangelie van Jezus

Christus altijd heeft geschenen. Het is

een huis dat van liefde en vrij veel

werkzaamheden vervuld is, en hoewel

zowel Marv als Norma altijd hard ge-

werkt heeft voor taken in de Kerk,

hebben ze elkaar of de kinderen nooit

verwaarloosd. Sind 1968 is Norma lid

van het algemeen bestuur van de

Zustershulpvereniging; voordien is

Marv een aantal jaren lid geweest

van het algemeen bestuur van de

OOVJM en was zij wijk- en ringpresi-

dente van de OOVJV. Nooit is er een

tijd geweest dat zij geen functie had

in de Kerk.

Eenentwintig jaar lang had Marv op

woensdagavond vergadering met het

algemeen bestuur, maar voor de rest

van het gezin was het die avond zwem-

avond in de Deseret sportschool.

Vaak hadden ze dan een ontmoeting

met Paps op weg naar huis voor een

tractatie. „Is het met deze achtergrond

een wonder," merkte broeder Ashton

geestig op, „dat ik nu de slechtste

zwemmer van het gezin ben?"

Het huis van de familie Ashton is een

instuif voor de jonge mensen in de

wijk en in de buurt. De Ashtons heb-

ben grote waardering en liefde voor

mensen, zowel oude als jonge. Ze
staan bekend als een zeer goede gast-

heer en gastvrouw en hebben een

grote reputatie door de gezonde ont-

spanning die zij bieden aan degenen

die hen thuis komen bezoeken.

Bij dit alles gaf broeder Ashton ook

nog leiding in regeringsfuncties. Hij is

zijn hele leven in de padvinderij geïn-

teresseerd geweest, en zowel hij als

zijn zoon hebben de rang van adelaar.

Hij heeft de zilveren-bever-onderschei-

ding en de zilveren-antiloop-onder-

Broeder Ashton was 21 jaar lid van

het algemeen bestuur en het

algemeen superintendentschap van

de OOVJM. Op deze foto staat hij

samen met president David O. McKay,
president Joseph Fielding Smith

en president N. Eldon Tanner, de

superintendenten G. Carlos Smith

(midden) en Carl H. Buehner, en het

presidentschap van de OOVJV,
Florence S. Jacobsen, Margeret R.

Jackson, en Dorothy P. Holt.

scheiding ontvangen voor zijn bijdra-

gen aan de padvinderij. Ook is hij lid

van een nationaal comité geweest en

lid van het regionale uitvoerende or-

gaan en van het uitvoerende orgaan

van de raad Great Salt Lake. In 1960

werd hij voor Utah aangewezen in het

comité van de Jeugdconferentie op het

Witte Huis. Broeder Ashton was van

1959 tot 1963 ook een graag gezien

en succesvol lid van de Senaat van de

staat Utah.

De waarde van een man kan gemeten

Hij was altijd geïnteresseerd in de

regeringszaken en hier ziet u broeder

Ashton bij het voorstellen van een

candidaat voor een regeringsfunctie

op een politieke bijeenkomst.
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Van 1959 tot 1963 is Marvin Ashton

lid van de senaat van de staat Utah

geweest en verkreeg hij de bijval

zowel van Republikeinen als van

Democraten. Op de foto, van 1961

,

staat hij met senator Clyde Miller,

tegenwoordig secretaris van de

staat Utah.

%

Sinds oktober 1969 is broeder Ashton

directeur van het programma van

de Maatschappelijke Diensten van

de Kerk. Hier is hij te zien samen

met president Spencer W. Kimball en

broeder LeGrand Richards van de

Raad der Twaalven, en een aardig

Indiaans meisje, Pauline Martin.

, mm-m^*^®*»*»

worden aan de invloed die hij uitoefent

op zijn medewerkers. Een van zijn

naaste medewerkers zei het volgende

over broeder Ashton: „De afgelopen

jaren hebben wij, zijn collega's, hem
leren kennen als een groot man onder

de mannen, zowel naar lichaam als

naar de geest, sterk maar niet hals-

starrig, niet bang voor werk of ver-

antwoordelijkheid, iemand die ver-

trouwen wekt, een teamgenoot, zacht-

aardig, opgewekt. Hij is vriendelijk en

is plezierig gezelschap, iemand die is

te benaderen, die luistert, die jeugdig

is en geliefd bij de jeugd, een sport-

liefhebber, zowel als toeschouwer als

als beoefenaar, een groot voorvechter

voor eerlijk spel, sportiviteit en goede

prestaties."

Dit karakteriseert heel het doen van

Marvin J. Ashton, het negenenzeven-

tigste lid van de Raad der Twaalven

van de Kerk van Jezus Christus in

deze bedeling.

Aan de muur van zijn kantoor hangt

een Indiaanse spreuk die typerend is

voor zijn leven: „Luister, anders houdt

uw tong u doof." Op 20 april 1971 gaf

hij een toespraak tijdens een gods-

dienstoefening op de Brigham Young

Universiteit die hij de titel gaf: „Hij

antwoordde niets". Het thema van

deze grote boodschap was dat soms

de doeltreffendste vermaningen, de

meest overtuigende boodschap, de

zoetste klanken, en de doordringendste

antwoorden gegeven worden in volsla-

gen stilte. „Dit zijn de momenten," zei

hij, „dat de gemoedstoestand van de

spieren en de gemoedstoestand van

de geest het doeltreffendst voor zich-

zelf kunnen spreken, in stilte."

Overal waar hij in dienst van de Mees-

ter de Kerk bezoekt, houden de hei-

ligen van hem en respecteren zij hem

voor de stille vermaning die hij is, voor

de hoge moraal en de geestelijke

kracht die hij uitstraalt, want hij is de

man die van God en zijn medemensen

houdt, die zijn plichten in de Kerk voor

alle andere dingen plaatst, die goed

luistert, weinig spreekt maar veel zegt,

de man wiens meest geliefkoosde

woorden van troost en raad aan de

kinderen van God overal zijn: „Je kunt

het doen op de plaats waarop je

gesteld bent", en die voor gezinnen

met problemen de boodschap heeft:

„wij beginnen dan pas thuis te falen

wanneer wij elkaar loslaten", een man
die waardig werd bevonden om een

bijzondere getuige te zijn voor Jezus

Christus. O
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Cr is met recht gezegd: „Erkomteen

tijd dat de algemene verontreiniging

van de maatschappij zo groot wordt,

dat de jongeren van de opkomende
generatie onder overmatige druk wor-

den gezet en van hen niet gezegd kan

worden dat ze een eerlijke kans heb-

ben om te kiezen tussen de weg van

het licht en de weg der duisternis."

(Hugh Nibley.An approach to theBook

of Mormon, 1957.)

Wij leven in een goddeloze wereld.

Nimmer werden, voor zover wij weten,

de machten van het kwaad in een der-

gelijke dodelijke formatie opgesteld.

De duivel is goed georganiseerd. Nog
nooit in onze tijd had hij zoveel hand-

langers voor hem werken. Door zijn

vele agenten heeft zijn satanische ma-

jesteit zijn plan aangekondigd om een

hele generatie van onze uitverkoren

jonge mensen te vernietigen.

Het bewijsmateriaal van het lafhartige

werk van kwade machten wordt steeds

duidelijker. Overal zien wij de bedroe-

vende en hartverscheurende resul-

taten. De door de duivel geïnspireerde

destructieve krachten zijn vertegen-

woordigd in onze literatuur, in onze

kunst, in de films, op de radio, in onze

kleding, in onze dansen, op het tele-

visiescherm, en zelfs in onze moderne,

zogenaamd populaire muziek. Satan

gebruikt velerlei werktuigen om het

huisgezin, en in het bijzonder onze

jonge mensen, te verzwakken en te

vernietigen.
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vloed op het lichaam dat het hogere

proces van denken en redeneren

erdoor wordt geblokkeerd. (En als

men de sterkte van deze verderfelijke

muziek vermindert, neemt dat de an-

dere kwade elementen nog niet weg.)

„Herhaling tot in het extreme is een

andere primitieve „rock"-uitvinding.

Draaiende swingbewegingen, beho-

rende bij het .rockritme' zijn van een

dergelijke aard dat zelfs zij die rein

van handen zijn en zuiver van hart, de

insinuaties ervan niet kunnen misver-

staan.

„Duisternis (en gedempt licht) is een

ander facet van het rockdrama. Het is
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worden tot een relativistische filosofie

van de „liberale mormonen". Wij kun-

nen gerechtigheid niet zonder gevaar

wegredeneren.

„Wat zou misleidender kunnen zijn

dan te vrezen: .indien rockmuziek niet

door onze leiders zou worden aange-

prezen, zouden wij veel jonge mensen

verliezen'. (Muziekcomité van de

OOV.) Ook nu verliezen wij ze door

de liedjes van de satan, drugs, sex,

rellen en afval. Het is goed om aan de

historische woorden uit de opvoering

van Mormon Miracle te denken: .Mo-

roni wist dat je geen overeenkomst

kunt sluiten met het kwaad. Wanneer

je dat doet zal het kwaad het altijd

winnen'." (Richard Nibley, citaat uit

een brief.)

In deze brief geeft een vader, onder-

wijzer van de jeugd, lid van een muziek-

college, hoewel hij analyseert, uiting

aan de bezorgdheid van vele andere

ouders en jeugdleiders.

De Kerk moet geen compromis sluiten

tussen haar normen en populaire

vereisten. Gebruikers van tabak, kof-

fie en alcohol vervreemden immers

evenzeer door normen waarmee geen

compromis valt te sluiten als de roek-

dansende minirokjes van vandaag.

Nog nooit heeft de Kerk een fijnere

groep jonge mensen gehad. Zij zijn

uitverkoren geesten — naar deze

aarde gezonden in deze uitdagende en

belangrijkste periode van de wereld.

Belast met de grote verantwoordelijk-

heid om het koninkrijk van God op

aarde op te bouwen, is het voor hen

een ontzagwekkende uitdaging om te

tonen wat ze waard zijn.

Deze grote en gewichtige verant-

woordelijkheid en uitdaging komen in

een zeer moeilijke tijd. Nog nooit

waren de machten van het kwaad zo

verraderlijk alom verspreid en zo ver-

leidelijk. Het lijkt wel of overal iets

aanwezig is dat afbreuk doet en ver-

zwakt, dat alles naar beneden haalt

wat mooi, goed en verheffend is —
geheel gericht op onze jeugd, terwijl

veel ouders zich laten sussen dooreen

vals gevoel van veiligheid, en genieten

van hun behaaglijke zelfvoldaanheid.

Alles is niet wel in Zion. De geïnspi-

reerde profeten van het Boek van

Mormon zagen deze dag, zoals wach-

ters op een toren, en gaven ernstige

waarschuwingen. Ik haal aan:

„Want ziet, te dien dage zal hij [de

satan] in het hart der mensenkinderen

woeden, en hen tot toorn tegen het

goede ophitsen.

„En anderen zal hij bevredigen en in

zinnelijke gerustheid doen indomme-

len, zodat zij zullen zeggen: Alles is

wel in Zion; ja, het gaat Zion voor-

spoedig, alles is wel. En aldus be-

driegt de duivel hun zie!, en voert hen

bedachtzaam ter helle.

„En ziet, weer anderen verleidt hij, en

vertelt hun, dat er geen hel is; en hij

zegt tot hen: Ik ben geen duivel, want

die bestaat niet — en aldus fluistert

hij in hun oren, totdat hij hen in zijn

verschrikkelijke ketenen slaat, waaruit

geen bevrijding is . .

.

„Daarom, wee de onverschillige in

Zion!

„Wee hem, die uitroept: Alles is wel!

„Ja, wee hem, die gehoor geeft aan

de voorschriften van mensen, en de

macht Gods en de gave des Heiligen

Geestes verloochent!" (2 Ne. 28:20-22,

24-26.)

De Heer gaf ons bij monde van een

profeet van onze tijd een belangrijke

opdracht:

„Voorwaar zeg Ik tot u allen: Staat op,

en laat uw licht schijnen, opdat het

een banier voor de natiën moge zijn."

(L&V. 115:5.)

„Want Zion moet in schoonheid en

heiligheid toenemen, haar grenzen

moeten worden uitgebreid, haar ringen

moeten worden versterkt, ja, voorwaar

zeg Ik u: Zion moet verrijzen en haar

prachtgewaden aantrekken." (L. & V.

82:14.)

„Verheft daarom uw hart, en verheugt

u, en omgordt uw lendenen en doet

Mijn gehele wapenrusting aan, zodat

gij de kwade dag kunt weerstaan en,

alles gedaan hebbende, staande kunt

blijven." (L. & V. 27:15.)

Wij houden van de jeugd in de Kerk en

wij weten dat de Heer van ze houdt. Er

is niets dat de Kerk niet zou willen

doen dat goed is, om onze jonge men-

sen te helpen — ze te redden. Zij zijn

onze toekomst. Wij hebben vertrouwen

in ze. Wij willen dat ze gelukkig zijn.

Wij willen dat ze succes hebben op

het gebied dat ze kozen. Wij willen dat

ze verhoogd zullen worden in het

celestiale koninkrijk.
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Wij zeggen tegen ze, jullie zijn eeuwige

wezens. Het leven is eeuwig. Jullie

kunt niet het verkeerde doen en dan
het gevoel hebben dat je het goede
doet. Het loont om een goed, gezond
en vreugdevol leven te leiden. Leef

zodanig dat je geen ernstige wroeging

hebt en geen verdriet. Leef zodanig

datje boven die ongeziene macht staat

en hem verslaat, zonder deze macht

kan geen man of vrouw zijn uiterste

best doen.

Het is noodzakelijk dat er tegenstel-

ling is in alle dingen. De vrije keuze is

een door God gegeven eeuwig begin-

sel. Onze opdracht is om aan de strik-

ken en hinderlagen van de satan te

ontkomen door de Heer te volgen. Dat

is geen gemakkelijke opdracht.

Wanneer wij het leven als een labora-

torium benutten, kunnen wij het leven

van anderen observeren en bestude-

ren, zoals wij dat door een microscoop

kunnen doen. Observeren dat de man
die God volgt een gelukkig mens is.

De hedonist, die verkondigt: ,Doe waar
je zin in hebt,' en die leeft voor zondig

zogenaamd genoegen, is nooit geluk-

kig. Achter zijn masker van spottende

vrolijkheid schuilt de onvermijdelijke

tragedie van de eeuwige dood. Opge-
jaagd door zijn zwarte schaduw ver-

kwanselt hij het nuttige gelukkige le-

ven voor de troosteloosheid van drugs,

alcohol, sex en rock.

Wanneer wij de methoden van satan

bestuderen maakt dit ons werkzaam
voor zijn verleidingen. Door zijn sluw-

heid weet hij' waar en hoe hij moet
toeslaan. Het is tijdens hun jeugd dat

zijn slachtoffers het meest kwetsbaar

zijn. De jeugd is de lente van het le-

ven, als alle dingen nieuw zijn. De
jeugd heeft de geest van avontuur en

ontwaken. Het is de tijddathetlichaam

ontluikt, wanneer het lichaam de
kracht en goede gezondheid bereikt

die misschien de waarschuwing voor

onthouding veracht. De jeugd is een

tijd van tijdeloosheid, waarin de hori-

zon van de leeftijd dikwijls te ver ver-

wijderd lijkt om hem op te merken.

Daardoor vergeet de generatie van nu

dat het heden spoedig het verleden

zal zijn dat eruit kan zien als een ver-

spild leven of een werkzaam leven.

Dit zijn tijdens de jeugd de ingrediën-

ten die het plan van satan „speel nu

en betaal later" zo onweerstaanbaar

maken. Ja, de duivel gebruikt velerlei

werktuigen.

„Een toestand van verwarring is een

omgeving waar de satan doeltreffend

kan werken. Er is heden veel verwar-

ring. Hij gebruikt vele methoden om
haar te creëren. Een ervan is het ver-

draaien van definities. Om een erva-

ring met drugs te omschrijven gebruikt

hij de uitdrukking .geestverruimend' in

plaats van de nauwkeuriger omschrij-

ving .realiteitvernauwend'.

„Vrijheid, een woord met edele tradi-

tie, is een graag gebruikte uitdrukking

om de zaak te vertroebelen. Relletjes,

bomaanslagen, brandstichting en

doodslag worden uitgevoerd in naam
van de vrijheid. Vuile taal stelt de vrij-

heid van meningsuiting op de proef.

Pornografie, drugs en immoraliteit

maken er aanspraak op dat zij mani-

festaties van persoonlijke vrijheid zijn,

tezamen met minirokjes en naaktheid.

Losbandigheid en anarchie zijn de pro-

dukten van deze valse vrijheid.

„Over de definitie van het woord por-

nografie bestaat grote verwarring. Een

kind weet wat het betekent, toch kun-

nen sommige van de zogenaamde
grote rechtsgeleerden van onze tijd

het niet definiëren.

„Tolerantie is een zeer gewaardeerd

woord in dienst van de satan. Alexan-

der Pope 1 waarschuwde 200 jaar ge-

leden:

„.Verdorvenheid is een monster met

zo'n beangstigend voorkomen

Dat het zien ervan alleen al haat op-

wekt;

Maar als wij haar vaak zien, en ver-

trouwd raken met haar gezicht,

Verdragen wij haar eerst, dan hebben

wij medelijden (met haar), en ten slotte

omhelzen wij haar.'

„Verhandeling over de mens"

„Spot doet het goed in samenwerking

met verwarring. Om de jeugd in ver-

warring te brengen in de jaren dat zij

zoekende is, verdedigt de cynische

mens zijn degeneratie door zijn critici

te bespotten met verwarrende beeld-

spraak.

Op deze wijze bespotten kan tot ge-

volg hebben dat er gemakkelijk wordt

gelachen en er opnieuw wordt verze-

kerd dat alles wel is in Zion, maar het

is verduveld oneerlijk.

„De relativiteitsfilosofie valt de eeu-

wige beginselen van waarheid aan. De
relativist zegt: .Indien iemand vindt

dat in een populair liedje vuile dingen

gesuggereerd worden, komt dat omdat
hij vuile gedachten heeft'. De logica

van deze filosofie ligt in de drogreden

in het woord suggereren. Veel lyrische

gedichten suggereren geen vuiligheid.

Het wordt erin verkondigd!

„ Indien er twijfel bestaat over het ver-

raderlijke kwaad van rock, kunt u het

aan zijn vruchten beoordelen. De goed
gepubliceerde perversies van hen die

het beoefenen alleen al zijn voldoende

om haar invloed te veroordelen. Het

uiteindelijke doel ervan is dat mode-
verschijnsel, het gigantische rock-

festival. Daar deze ziekelijke feesten

in de honderden lopen, besmetten zij

honderdduizenden van de jeugd. En

waar is tegenwoordig nog een rock-

festival dat niet tevens een drug-

festival is, een sex-festival en een pro-

test-festival?" (Richard Nibley.)

De Geest des Heren zegent wat op-

bouwend is en de mens tot Christus

brengt. Zou Zijn Geest deze rottende

festivals van menselijke ontaarding

waar men zich volstopt met LSD, mari-

huana en dergelijke, met Zijn tegen-

woordigheid zegenen? Zou hij ver-

heugd zijn over het vulgaire vertonen

van onbeschaamde naaktheid en zede-

loosheid? De taal van het rockfestival

is dikwijls onzedelijk. De muziek ervan

die het gevoel afstompt door het la-

waai van primitief heidendom, ver-

heerlijkt het lichaam en verlaagt de

geest.

In de lange loopbaan van de mense-

lijke geschiedenis behoren deze rock-

festivals tot de grootste successen

van de satan. De legendarische orgiën

van de Grieken en de Romeinen vallen

in het niet bij de kolossale onzedelijk-

heid die in deze poel van drugversla-

ving, immoraliteit, rebellie en zedeloze

liederen en muziekwordtgevonden.Het

befaamde Woodstock-festival was een
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overduidelijke uiting van een kenne-

lijk zieke natie. Toch werden lugubere

films en de rockplaten van de weer-

galoze vuilheid ervan ook goed ver-

kocht hier in Salt Lake City.

De Heer zegt: „Want Mijn ziel schept

behagen in het gezang des harten; ja,

het gezang der rechtvaardigen is een

gebed tot Mij ..." (L & V. 25:12.)

Het behaagde de Heer wat wij in III

Nephi in het prachtige Boek van Mor-

mon lezen: „En zij begonnen allen als

met één stem te zingen, en hun God te

prijzen . .

."
(III Ne. 4:31.) Het behaag-

de Satan toen Lehi's kinderen en de

„zoons van Ismaëi en ook hun vrou-

wen pret maakten, zodat zij begonnen

te dansen en te zingen en ruwe taal te

spreken..." (I Ne. 18:9.)

En nu wijst een muziekexpert op „een

nieuwe richting in de rock-drug-cultuur

die door vele predikanten en de mu-

ziekindustrie wordt begroet als de zon

die doorbreekt van achter de wolken.

Religieuze rock wordt steeds popu-

lairder. De groeiende weerstand tegen

het rock-drug-toneel wordt door deze

gezondlijkende afwijking van de nieu-

we moraal die thans plaats vindt, af-

geleid. Maar een overzicht van de reli-

gieuze roek-materie ontmaskert een

verraderlijk vermomde antichrist. Door

de geopenbaarde godsdienst te redu-

ceren tot mythologie, hult rock zich in

de mantel der gerechtigheid terwijl het

de werkelijkheid van de zonde ver-

werpt. Zonder zonde kan de nieuwe

moraal met zijn goddeloze zwelgpar-

tijen voortgaan, onder de valse schijn

van een religieuze dekmantel. Door de

rollen van Jezus en Judas te verwisse-

len, voldoet een bepaald vlot verkocht

album volkomen aan de waarschuwing

van Jesaja [5:20]: ,Wee dengenen, die

het kwade goed heten, en het goede

kwaad; die duisternis tot licht stellen,

en het licht tot duisternis'." (Richard

Nibley.)

Geen wonder dat de leiders van de

Kerk zich gedwongen voelden zich

tegen deze heiligschennende, afvallige

misleiding uit te spreken door deze

goddeloosheid in een speciaal artikel

in het Priesterschapsbulletin van

augustus 1971 onder de aandachtvan

de leden van de Kerk te brengen.

Ja, wij leven in de beste aller tijden,

waarin het herstelde Evangelie van

Jezus Christus hoop geeft aan de ge-

hele wereld. En in de slechtste aller

tijden, want satan raast en tiert. Met

meedogenloze kracht stort hij zich op

de oogst.

Hoe kunnen wij zijn oogmerken verij-

delen? De OOV-leuze van verleden

jaar wijst aan in welke richting we het

zoeken moeten. Deze, het dertiende

Artikel des Geloofs van de Kerk, be-

vat namelijk het benodigde medicijn:

„Indien er iets deugdelijk, liefelijk,

goed of prijzenswaardig is, streven wij

hiernaar."

Maar streven wij er werkelijk naar?

Ergens naar streven vereist inspan-

ning.

Op de platenrekken die onze jonge

mensen wenken met hun kleurige en

vaak schunnige hoezen komen vele

virtuoze, lieflijke meesterwerken voor,

die men „vercommercialiseerd" heeft

gespeeld en opgenomen.

Door zijn middelmatigheid alleen heeft

het meeste uit het muziekrepertoire

van de wereld aantrekkingskrachtvoor

de TV of de radio. Liefelijk is geen

geschikt bijvoeglijk naamwoord om de

meeste radio- en TV-produkten te om-

schrijven. De scheppers van deze

muzikale wonderen werden door de

Heer geïnspireerd. Maar toen hun uit-

stekende werken bekend werden in de

wereld, begonnen de machten der

duisternis ze te exploiteren voor hun

afbrekend werk. Bij elk medium —
grammofoon, film, radio en televisie—
is de tendens naar het tenietdoen van

de bedoeling van de uitvinder gemak-

kelijk op te sporen.

Mag ik van een musicus die jarenlang

de invloed die muziek op het gedrag

uitoefent heeft bestudeerd, het vol-

gende aanhalen:

„Satan weet dat muziek het tovermid-

del bezit dat het wilde beest kalmeert

of opwekt. Dat muziek de macht heeft

om sfeer te creëren was reeds bekend

voor Hollywood begon. Sfeer creëert

een omgeving, een omgeving beïn-

vloedt het gedrag — het gedrag van

Babyion of het gedrag van een

Henoch.

„Ouders die walgen van de radio en

de grammofoonplaten, omdat die

psychedelische opstandigheid weer-

galmen, doen er goed aan om hun

eigen platencollectie te inventariseren

voordat ze gaan klagen. Indien hij

klein, ongevarieerd en ongebruikt is,

ligt de schuld bij de ouders. Het zaad

van de cultuur kan het beste gezaaid

worden in de vruchtbare grond van de

imitatiedrang van het jonge kind. Geen
enkele hoeveelheid kritiek in de tiener-

jaren kan de eerste jaren van voor-

beeld, welke verloren gingen, vervan-

gen. Een ouder die zijn kans voorbij

laat gaan om zich voor te doen als een

held, laat een plaats open voor een

tiener-held."

De meeste helden die tegenwoordig

worden aanbeden, zijn niet langer edel,

talentvol, nederig of rechtvaardig. Uit

de verslagen in boeken, tijdschriften

en kranten — vooral in dejeugdrubrie-

ken — vernemen wij dat zij ontuchtig,

vuil, immoreel, hebzuchtig, en in en-

kele gevallen zelfs misdadig zijn. Wij

zijn hier om deze levenswijze, die aan

onze jonge mensen voorgeschoteld

wordt door hun gevierde leeftijdsgeno-

ten, te voorkomen. Om de verering

van de jeugd voor deze voorbeelden

van zondig leven om te buigen, moe-

ten wij daar vroeg mee beginnen. De

zorg voor en de opvoeding van de

kinderen moet evenveel bezorgdheid

voor hun gevoelsleven als voor hun

lichamelijk, geestelijk en verstandelijk

leven omvatten.

Het is voor jonge mensen nog nooit

zo moeilijk geweest als thans om
in de wereld te zijn maar niet van de

wereld. Maar deze last moet met de

ouders gedeeld worden. De gezins-

avond is een belangrijke barrière te-

gen het werk van de satan. Het pro-

gramma van de OOV moet onze jeugd

beschermen tegen kwade invloeden

en dient een leegte op te vullen die

ontstaat door het verwerpen van de

verlokkingen der wereld. En, natuur-

lijk, een groot wondermiddel voor alle

problemen en persoonlijke twijfels:

gebed — persoonlijk en gezinsgebed,

's avonds en 's morgens.

De kritische en klagende volwassene

zal minder bereiken dan de geïnteres-

Cwordt vervolgd op blz. 238)
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tette i/aae/* DOOR RICHARD L EVANS

Het leven verloopt in fasen, vanaf de onschuld en het oprechte vertrouwen

van een kind gaat het naar een hand die wij in de onze houden, een jongen die

naast ons loopt. Met de tijd verandert ook het toneel van het leven — soms
wordt het rusteloos, misschien zelfs wat onverschilling. De jaargetijden ver-

strijken — soms gepaard gaande met koppigheid en zelfbewustheid en soms
raken wij verwijderd van onze ouders. En dan weer terug, want in de loop der

jaren wordt een mens milder en voiwassener— vol hoop en nederig wenden
wij ons weer dankbaar tot degenen die ons voor zoveel dingen zouden hebben
behoed als wij maar eerder geleerd hadden hun daarvoor de kans te geven.

Enige jaren geleden schreef Frank Crane 1 enkele regels over dit gevoelige,

diepgaande onderwerp, en daaruit wil ik enkele zinnen aanhalen:

Lieve Vader,

Ik schrijf u dit, hoewel u nu al dertig jaar geleden overleden bent. Ik vind dat ik

u een paar dingen moet zeggen . . , dingen die ik niet wist toen ik in uw gezin

nog een kind was. Pas nu, nadat ik lange, harde leerjaren heb doorgemaakt,

nu pas, nu mijn eigen haar grijs is, begrijp ik wat er in u moet zijn omgegaan.
Ik moet een bezoeking voor u zijn geweest. Ik geloofde dat ik het allemaal wel

wist. Bovenal wil ik mijn ergste zonde voor u belijden. Dat was het feit dat ik

het gevoel had dat u mij niet begreep. Nu ik er achteraf weer over nadenk,

weet ik dat u mij wel begreep. U begreep mij beter dan ik mezelf begreep. En

wat had u een geduld! Ik zie nu in hoe aandoenlijk uw pogingen waren om de

afstand tussen ons te overbruggen. Waardoor hield ik me op een afstand? Ik

weet het niet. Maar het Is tragisch dat er een muur oprijst tussen een jongen

en zijn vader.

Ik zou wel willen dat u nu hier was, tegenover me aan tafel, een uurtje maar,

zodat ik u kon vertellen dat er nu helemaal geen muur meer is. Ik begrijp u nu,

Vader, en ik hou van u, en ik zou wel willen dat ik terug kon gaan om weer uw
jongen te zijn.

Ach, het zal niet zo lang meer duren, Vader, voor ik ook daar ben, en ik geloof

dat u de eerste zult zijn die me bij de hand zal nemen om me te helpen. Ik weet
dat een van de waardevolste, kostbaarste dingen op aarde een van de dingen

is die het slechtste begrepen worden: de machtige liefde en tederheid en het

grote verlangen om te kunnen helpen die een vader voor zijn zoon voelt. Want
nu heb ik zelf een zoon. Hoor mij, Vader, hoog daarboven, in de verre stilte,

en geloof mij. O
1 Dr. Frank Crane: Essays van vier minuten: Vader.

„Het gesproken woord" van Tempte square, uitgezonden via KSL en het Columbia Broadcasting System op
20 juni 1971.

Illustratie van Keitri Montague.
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IRIS SYNDERGAARD

Illustratie van GINGER BROWN

Kort verhaal

„O, grote goedheid,

ik hoor nu op een vergadering te zijn!"

De
onuitgesproken

woorden
Layna Cahone rende met kleine sprongetjes de stenen

stoep voor het huis op en vloog de huiskamer binnen.

„Pa," riep ze, „bent u al thuis?"

„In de keuken."

Ze ging in de deuropening van de keuken staan. Haar

vader stond bij het fornuis in een pannetje te roeren. „Ik

wist wel dat je het weer te druk zou hebben om het avon-

eten klaar te maken," zei hij, „dus heb ik maar een blik

soep open gemaakt."

Layna voelde haar geweten knagen: dat was haar schuld.

Ze had gedacht dat het reuze leuk zou zijn om alleen met

haar vader thuis te zijn. Charles was in dienst en moeder

was Anne gaan helpen, want die kreeg haar eerste kindje.

Layna had beloofd dat zij zou zorgen dat haar vader goed

te eten zou krijgen en dat ze voor zijn kleren zou zorgen,

maar nu besefte ze dat ze zich er erg gemakkelijk af had

gemaakt.

„Het spijt me dat ik niet eerder thuis was, Pa," zei ze

tegen hem, „maar ik zat met Debbie te praten en ik heb

geen moment meer aan de tijd gedacht. Wilt u geroosterd

brood bij de soep?"

„Het geeft niet, meiske. Maar het zou wel fijn zijn als

je . .

."

„O, grote goedheid," riep ze, „is het al zo laat?! Ik hoor

nu op een vergadering te zijn — feestcommissie voor het

bal. Ais ik vlug ben kan ik nog net de bus halen." Toen ze

naar buiten rende bedacht Layna even dat haarvader een

ontzettend vermoeiende dag achter de rug moest hebben.

De rimpels om zijn mond leken dieper dan gewoonlijk, en

zijn huid was zo grauw.

Een ogenblik stond Layna stil, met haar hand op het tuin-

hekje. Ja, eigenlijk moest ze toch terug gaan om tenminste

te zorgen dat hij iets toe kreeg; maar toen dacht ze weer

aan de verwarde toestand in de aula op school — die ver-

siering waarvan de helft nog niet hing, nog steeds niet

besloten welke muziek er gedraaid zou worden — en ze

deed het hekje dicht en liep naar de bushalte.



Het was al donker toen ze weer thuis kwam. Alle ramen

waren onverlicht. Layna vroeg zich af waar haar vader

heen zou zijn gegaan en ze knipte het licht in de keuken

aan. Daar stond zijn soep op de keukentafel — onaan-

geroerd. Er ging een koude rilling door haar heen.

„ Pa?" Ze knipte in de huiskamer een lamp aan. Haar vader

lag op de bank. Zijn tot vuisten gebalde handen lagen op

zijn borst en hij had zijn ogen dicht. Layna rende naar hem

toe, boog zich over hem heen en besefte meteen dat hij

wanhopig worstelde om adem te krijgen.

„O, pappie," riep ze, „wat is er? Wat is er aan de hand?"

Zijn ogen gingen open. „Hart," hijgde hij schor. „Dok-

ter —-"

Met een paar stappen was Layna bij de telefoon, dankbaar

dat de telefoonnummers voor noodgevallen op een lijstje

stonden, want haar handen trilden zo hevig dat ze slechts

met veel moeite het nummer van de huisarts kon draaien.

Ze fluisterde een dankgebed toen dokterShannon zelf aan

de lijn kwam en haar zei: „Over een paar minuten is er

een ambulance bij jullie. Ik wacht wel in het ziekenhuis."

Maar ondanks het feit dat ze wist dat het niet langer dan

een kwartier had geduurd voor zij en haar vader in vlie-

gende vaart op weg waren naar het ziekenhuis, kwam
Layna tot het besef dat wachten beangstigend lang kan

duren. Ze keek naar haarvader, die half buiten bewustzijn

op de brancard lag, en ze zei keer op keer tegen zichzelf:

„Ik zou me geen raad weten als mijn vader zou sterven."

Wat was het leven nog zonder de goede, rustige man die

haar elke dag van haar leven had bijgestaan? Ze wist dat

een wereld zonder hem niet alleen leeg, maar ook angst-

aanjagend zou zijn.

In het ziekenhuis werd haar vader een lange, drukke gang

door gereden. Toen zij hem niet meer kon zien, bleef

Layna daar staan; ze wist niet wat ze doen moest, tot een

verpleegster haar kwam vragen of ze haar vader bij de

receptie wilde laten inschrijven.

De receptioniste vroeg haar: „Is uw vader verzekerd?" en

Layna herinnerde zich dat hij altijd een kaart in zijn porte-

feuille had.

„ Ik zal de zaalknecht vragen die even voor u te halen," zei

de receptioniste.

De aanblik van de portefeuille, die haar even later door

een jongeman in een witte jas werd overhandigd, deed

Layna ten volle de ernst van haar vaders toestand besef-

fen. Ze pakte de portefeuille aan, voelde hoe zacht het

leer was geworden door het gebruik, en nadat ze de recep-

tioniste de nodige inlichtingen had gegeven ging zij haar

moeder opbellen. Deze verzekerde haar dat ze de vol-

gende morgen thuis zou zijn. Daarna ging ze in de wacht-

kamer zitten, en ze klemde de portefeuille vast alsof iets

dat van hem was haar kon troosten.

Ze dacht eraan hoeveel belangrijker dingen erin die porte-

feuille zaten, en Layna herinnerde zich dat haar vader al

een poosje steeds een foto bij zich had gehad — een

kiekje van haar, Charles en Anne, dat die zomer in de

bergen was gemaakt. Ze vroeg zich af of die foto er nog

steeds in zat en maakte de portefeuille open. Er viel een

klein opgevouwen stukje papier uit.

Verstrooid vouwde ze het open. Toen ze het korte stukje

las, besefte ze met een schok hoezeer ze gefaald had.

Ze wist dat dit een ingezonden stuk was dat zij zelf een

week eerder in de krant had zien staan, een brief die haar

had ontroerd; haar vader had hem ook gezien en uitge-

knipt.

Ze las het knipsel nog een keer door: „Ik ben nu bijna

vijfenvijftig jaar oud en ik heb altijd hard gewerkt om mijn

gezin te onderhouden. Mijn kinderen hebben alles wat ze

nodig hebben. Waarom kunnen zij mij niet zien als iemand

die van hen houdt en die hun genegenheid nodig heeft?

Ik zou elke cent die ik heb ervoor willen geven als mijn

zoon of één van mijn dochters alleen maar mijn hand zou

nemen en zou zeggen: „Pap, ik hou van je."

Zorgvuldig vouwde Layna het knipsel weer op, terwijl de

tranen haar over de wangen liepen. O, pappie, dacht ze,

sterf alsjeblieft niet. Ik wil de kans hebben om je te zeggen

wat ik in mijn onverschilligheid al die jaren niet heb ge-

zegd.

De uren kropen voorbij. Layna rustte wat uit met haar

ogen dicht, en ze herinnerde zich allerlei kleine dingen van
haar vader, zoals die dag toen ze nog niet zo lang op
school zat. Zij had geklaagd omdat hij in zijn verstrooid-

heid te grote stappen nam, en bedacht hoe hij toen glim-

lachend zijn stappen aan die van haar had aangepast. Ze
dacht aan een van haar verjaardagen; toen hij die dag van

zijn werk kwam zag hij er wat schaapachtig uit, want de
speelgoedtijger die hij voor haar had gekocht was te groot

om in te pakken.

Ze herinnerde zich ook grote dingen, zoals toen ze aan

haar blindedarm was geopereerd en ze haar vader aan

haar bed zag zitten toen ze weer bijkwam. Ze had meteen
geweten dat alles met haar in orde zou komen. Ze dacht

aan de keer dat ze uit was gegaan en hoe hij toen tegen

haar had gezegd: „Ik weet dat we je kunnen vertrouwen."

Op dat moment kwam dokter Shannon de wachtkamer in.

Layna sprong op en rende naar hem toe. Hij legde zijn

hand op haar arm.

„Het is in orde, Layna," stelde hij haar gerust. „Je vader

is nu aan het rusten."

Bevend haalde Layna diep adem en vroeg: „Mag ik naar

hem toe?"

De dokter knikte. „Ja hoor; maar niet te lang."

Langzaam, bijna verlegen, ging Layna de kamer binnen;

haar vader lag op een hoog, smal bed. Wat vreemd, dacht

ze, hem daar zo rustig te zien liggen, die grote man die

altijd druk in de weer was, altijd overal belangstelling voor

had. Zijn gezicht was bleek, maar de bezorgde rimpels op
zijn voorhoofd leken weggetrokken te zijn, zijn ogen ston-

den rustig.

Layna schoof een stoel vlak bij het bed en ging zitten. Ze
keek haar vader aan en glimlachte, en ze legde haar han-

den over zijn sterke, grote werkhanden heen.

„Pappie," zei ze zacht, „ik hou van u." Q
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ONS RINGPRESIDENTSCHAP

Het ringpresidentschap van de Ring Holland werd door ouderling Marion G. Romney van de Raad
der Twaalven gereorganiseerd en in zijn huidig sammenstelling geroepen. Het is sinds 5 septem-

ber 1971 in functie.

Op de foto zien wij van links naar rechts:

president C. van der Put, eerste raadgever, gehuwd, 5 kinderen, 54 jaar; president C. de Bruijn,

ringpresident, gehuwd, 4 kinderen, 40 jaar; broeder H. Vernes, ringsecretaris, gehuwd, 2 kinderen,

34 jaar; president Ch. D. Sigmond, tweede raadgever, gehuwd, 2 kinderen, 42 jaar.

President de Bruijn is voorheen onder meer tweede raadgever van het (vorige) ringpresidentschap

geweest, lid van de hoge raad van de Ring Holland en superintendent van de OOVJM op ringniveau.

President van der Put is voorheen onder meer bisschop van de wijk Den Haag, lid van de hoge raad

en ringsecretaris geweest.

President Sigmond is voorheen onder meer lid van de hoge raad geweest en bisschop van de wijk

Rotterdam-Noord.
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Vreugde in de schriften

DOOR ELAINE CANNON

Er zijn bijbelvaste mensen die bij de geringste aanleiding de Schriften met het grootste gemak en ook uit-

voerig kunnen aanhalen. Zij kennen ieder hoofdstuk en vers, en ook in de toepassing van het woord van God

leggen zij een grote wijsheid aan de dag.

De meesten van ons hebben hulp nodig om er achter te komen welke beginselen van onze hemelse Vader be-

trekking hebben op bepaalde situaties. Wij kunnen niet meteen teruggrijpen op raadgevingen die ons de lei-

ding of het antwoord geven bij onze problemen. Wij zouden Zijn gebod of Zijn woord graag opvolgen wanneer

wij op een tweesprong staan, indien wij ons maar konden herinneren wat de Heer daarover heeft gezegd. Te

dikwijls steunen wij op eigen inzicht in plaats van op het woord Gods.

Daar wij geloven in een liefhebbende, zorgvolle God Wiens wijsheid de onze verre overtreft, is het wel zo goed

om enkele van Zijn raadgevingen aan ons aangaande uiterst belangrijke levenskwesties te bekijken.

Leiding
„En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet

verwijt; en zij zal hem gegeven worden." (Jakobus 1:5.)

Indien u wijsheid ontbreekt, voor een of andere beslissing staat, met een probleem rondloopt, of leiding be-

hoeft, waar zou u beter hulp kunnen vinden dan bij God, zeggen de Schriften. Hij kent de antwoorden. Zijn wil is

u tot zegen.

„Houdt op ledig te gaan: Houdt op onrein te zijn; houdt op bij elkander fouten te zoeken; houdt op langer te

slapen dan nodig is; gaat vroeg naar bed, opdat gij niet vermoeid zijt; staat vroeg op, opdat uw lichaam en uw

geest mogen worden versterkt." (L&V. 88:124.)

Dat klinkt of het voor tieners in het bijzonder geschreven is! Maar indien u die raad opvolgt en die belofte

voor ogen houdt, dan is u verzekerd van uw succes: „ . . . indien gij dus Zijn geboden onderhoudt, zegent Hij u en

maakt u voorspoedig." (Mosiah 2:22.)

Volharding
„Maar gezegend zijn zij, die getrouw zijn en volharden, hetzij gedurende het leven hetzij in de dood, want zij

zullen het eeuwige leven beërven." (L. & V. 50:5.)

U zult de vrees of de last van militaire dienst kunnen verdragen, de sterkste verleiding kunnen weerstaan en

een groot geduld kunnen uitoefenen, indien u uw geest en uw hart richt op de uiteindelijke vreugde van het

eeuwige leven. En dat betekent in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader verblijven Die volmaakt is in

Zijn liefde en goedertierenheid en vergevensgezindheid en begrip.
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Mutaties Algemene Autoriteiten

Onder de Algemene Autoriteiten die

werden ondersteund tijdens de ope-

ningszitting van de 142ste Jaarlijkse

Algemene conferentie, die op 6 april in

de Tabernakel te Salt Lake City werd

gehouden, waren twee nieuwe assisten-

ten van de Twaalven en een nieuwe

Presiderende Bisschap.

Tot assistent van de Twaalven werden

benoemd presiderend bisschop John H.

Vandenberg en zijn eerste raadgever,

bisschop Robert L. Simpson. Hiermee

komt het aantal assistenten van de

Twaalven op vijftien.

Presiderend bisschop is nu Victor L.

Brown, die sinds oktober 1961 tweede

raadgever van bisschop Vandenberg

was.

Benoemd tot raadgever van bisschop

Brown zijn H. Burke Peterson uit Phoe-

nix (Arizona), regionaal vertegenwoordi-

ger van de Twaalven, en Vaughn J.

Featherstone, president van de ring

Boise Noord (Idaho). Bisschop Feather-

stone was vroeger lid van het Algemeen

Zendingscomité van de Priesterschap.

De nieuwe functie van ouderling Van-

denberg behelst de algehele leiding van

een nieuw kerkelijk bureau, dat een

overkoepelend orgaan is voor de coör-

dinatie van de Kerkbouw, het Onder-

houdsbureau van het Kantoor van de

Presiderende Bisschap en het Bureau

voor Onroerende Goederen.

Bovendien zal hij een belangrijke rol

spelen bij het leiden van diverse boer-

derijen van de Kerk.

Ouderling Simpson volgt ouderling Mar-

vin J. Ashton van de Raad der Twaalven

op als algemeen direkteur van de Afde-

ling Maatschappelijk Dienstbetoon. Ou-

derling Ashton wordt raadgever van

deze afdeling, in welke functie hij ouder-

ling Marion G. Romney van de Raad der

Twaalven opvolgt.

De twee nieuwe leden van de Preside-

rende Bisschap zijn niet alleen ervaren

kerkelijke leiders, maar tevens mensen

die in het beroeps- en zakenleven een

vooraanstaande plaats innemen.

Bisschop Peterson (48 jaar) is een voor-

aanstaand civiel ingenieur en vennoot

in de Engineering Corporation of Ame-

rica, belast met Arizona, Colorado en

Utah.

Bisschop Feahterstone {41 jaar) is be-

drijfsleider van een verkooporganisatie

voor agrarische produkten, en binnen-

kort wordt hij hoofd van de bedrijfsop-

leidingen van Albertson, Inc., een orga-

nisatie van supermarkten in het westen

van de Verenigde Staten van Amerika.

Handtekeningen verzamelen
Het komt in de Kerk steeds vaker voor

dat de leden aan de algemene autori-

teiten om handtekeningen vragen, wan-

neer dezen de ringen en zendingen be-

zoeken. In enkele gevallen is tot een

wedstrijd uitgegroeid, wie de meeste

handtekeningen in zijn zangboek kan

verzamelen, of zelfs in standaardwer-

ken van de Kerk.

Wanneer aan het einde van de verga-

dering de handtekeningenjagers op ko-

men zetten ontstaat er verwarring, zodat

het de algemene autoriteiten moeilijk

gaat vallen om nog mensen te begroe-

ten.

Bovendien wordt hierdoor enigszins de

indruk gevestigd dat deze broeders be-

roemdheden zijn, hetgeen niet in over-

eenstemming is met de heilige roeping

die hun op de schouders is gelegd. Aan

de leden wordt vriendelijk verzocht geen

handtekeningen te vragen.

De algemene autoriteiten zijn dankbaar

voor de gelegenheid die zij hebben om
de leden van de Kerk de hand te schud-

den. Het is het meest in stijl met de wijze

waarop kerkelijke vergaderingen ge-

houden worden en wij de Here dienen,

als onze leiders de leden kunnen be-

groeten en geen handtekeningen zetten.

Dus: geen handfefren/ng maar een

handdrukl

KERKELIJK VERTAALBUREAU
Biltstraat 153, Utrecht

Op ons kantoor is plaats voor twee

medewerksters
Eerste vereisten zijn typevaardigheid, dienst-

vaardigheid en zeer goede bekendheid met het

Nederlands.

Met vakantieafspraken wordt rekening gehou-

den.

Bel (030) 318950 of schrijf.

GEBEURTENISSEN IN DE NEDERLANDSE ZENDING
EN DE RING HOLLAND

GEJDOOPT IN DE RING HOLLAND
Den Haag
de Vries, Klaas M., 16 maart 1972

Brouwers, Silvia, 16 maart 1972

GEZEGEND
Den Haag
van Schaik, Mathieu Ph., 6 februari 1972

de Vries, Jacqueline, 5 maart 1972

de Vries, Edwin A., 5 maart 1972

de Vries, Vincent G. E., 5 maart 1972

VERHOGING EN ORDENING IN HET PRIESTERSCHAP
Den Haag
Houterman, Johannes W., priester, 5 maart 1972

Mulder, Joop, priester, 5 maart 1972

van Oudheusden, Franklin D., priester, 5 maart 1972
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DOOR RICHARD H. CRACROFT

Het was tijd om mijn zending te beëindigen. De
laatste week was aangebroken en het president-

schap van de gemeente Baden in Zwitserland

had mij van mijn zending ontslagen; ik zou mijn

laaste week doorbrengen op het zendingshoofd-

kantoor in Basel.

Met verlangen keek ik uit naar het begin van

mijn reis naar huis, want hoewel ik hard had

gewerkt en een geslaagde zendingsreis had vol-

bracht — een gedenkwaardige zending — keek

ik met groot verlangen uit naar de vreugde die

ik zou smaken bij het weerzien van mijn ouders.

De Heer had hen rijk gezegend met welvaart,

gezondheid en kracht. Ik was trots op de manier

waarop Ma de zware last was blijven dragen,

die haar op de schouders werd gelegd toen Pa

in 1951 plotseling blind werd. Pa had zich op

wonderbaarlijke wijze aangepast, en ondanks

een depressieve periode af en toe, was hij er

geestelijk weer bijna helemaal bovenop geko-

men. Voor de buitenwereld was hij althans weer

de oude Ralph Cracroft. Maar al gauw werd hij

nog geweldiger, want oog in oog staand met een

enorme handicap, had hij de wereld een glim-

lachend gezicht gestoond, had zichzelf geheel

gerehabiliteerd, en hij was de Kerk net zo goed
blijven dienen als voorheen. Ik was trots op hen

allebei en ik verlangde ernaar hen weer te zien.

Die laatste week zou ik op het zendingshoofd-

kantoor verblijven om hier en daar karweitjes

op de knappen, maar ook om een pas gearri-

veerde groep zendelingen les te geven en hen

te heben zich vertrouwd te maken met hun

nieuwe opdracht.

Ik herinner me nu nog maar één van die jongens.

Die morgen waren we de trappen naar de

hoogste etage van het zendingshoofdkantoor

opgegaan, waar ik hem moest interviewen en

onderwijzen. In het uur dat wij samen waren
bekende hij me dat hij aanvankelijk niet zo en-

thousiast was geweest over het op zending gaan;

hij was zelfs in eerste instantie niet op de op-

roep ingegaan. Hij had met innerlijke onrust te

kampen gehad, en hij wist niet of hij de kracht

zou hebben om een zending te volbrengen, zijn

meisje achter te laten en zijn studie zo lang uit

te stellen.

Het was voor hem een donkere tijd geweest,

zoals dat wel meer gaat met een jongeman die

bang is de banden die hem vasthouden te ver-

breken — maar ze toch wil verbreken — wetend

dat niets ooit weer hetzelfde zal zijn, wetend

dat hij zich twee jaar lang voor een dienst zal

moeten inzetten. En een zending is geen be-

schermde werkplaats; het is een slagveld, en men
moet verwachten dat er enkele slachtoffers zul-

len vallen. Maar de overwinningen zijn prachtig.

Ik wist dit, want ik had hetzelfde doorgemaakt,

en ik voelde met hem mee. Ik vroeg wat hem
van gedachten had doen veranderen, want hier

was hij nu als geordend zendeling bij mij in Basel.

„Het was een vreemde ervaring," herinnerde hij

zich. Verscheurd door innerlijke onrust, twijfe-

lend over zijn toekomst, was hij enkele maanden
geleden in de wijk van een vriend naar een ver-

gadering gegaan. Het was een gewone vergade-

ring geweest, tot er een man met een vaste

en levendige stem opstond om te gaan spreken,

een man die als volwassene door blindheid was
getroffen. Deze man herinnerde zich hoe de Heer

hem had gezegend met een diepere kijk op de

waarheden van het leven; hoe zijn ziel werke-
lijk was gaan zien, hoe hij, met zijn handicap, die

de meeste mensen zien als de grootste handicap,

zijn God kon loven vanwege de rijkste zegen die

een mens kan ontvangen. De blinde man ver-

telde hoe hij de Heer zijn hele leven lang had

gediend, en hoe de Heer hem nu onmetelijk ze-

gende met talrijke kansen.

De nieuwe zendeling pauseerde even, zichtbaar

ontroerd. Deze man, vervolgde hij, had hem ge-

ïnspireerd, en hij had zich afgevraagd: „Als zo'n

man, van wie de Heer een zo kostbaar geschenk
als het gezicht heeft weggenomen, God kan loven

vanwege Zijn zegeningen en kan getuigen van

Gods goedheid, wie ben ik dan dat ik het werk
des Heren mijn zwakke gaven onthoud?" Op
dat ogenblik besloot hij gehoor te geven aan

de oproep waarop hij eerst afwijzend had gerea-

geerd. Hij ging naar huis en belde zijn bisschop

op om hem te vertellen dat hij van gedachten

veranderd was.

„Hoe heette die man?" vroeg ik.

„Dat weet ik niet," antwoordde hij.

„Ik wel," glimlachte ik met wazige ogen. „Ik wel."




