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Boodschap van het Eerste Presidium

De sfeer

thuis

President Gordon B. Hinckley
Tweede raadgever in het Eerste Presidium

Wat is het moeilijk, weleens

ontmoedigend, maar desal-

niettemin geweldig en sti-

mulerend om ouders te zijn, de vader of

moeder van kinderen die opgroeien in

deze gecompliceerde tijd. Wij maken
allemaal fouten, de meesten van ons

zelfs vele. Wij ondergaan allemaal hart-

zeer, en velen van ons zelfs heel veel.

Maar wij hebben ook gepaste trots en

vreugde gevoeld bij het zien ontplooien

van onze kinderenvanbaby tot volwas-

sene.

Ik weet dat sommigen onder u hier-

heen zijn gekomen in de hoop hulp te

ontvangen bij de problemen die niet zo-

maar op te lossen zijn. U hebt die hulp

inderdaad ontvangen van de voor-

gaande sprekers. Ik heb de Heer

gesmeekt mij die dingen te doen zeg-

gen waar u mee gebaat zult zijn.

Het ouderschap is geen eenvoudige

zaak. Voor zovelen houdt dit zoveel

frustratie, zoveel bezorgdheid, zoveel

in duigen gestorte dromen en zoveel

vervlogen hoop in. Ikben mij er natuur-

lijk vanbewust dat er veel gezinnen zijn

waar dit niet het geval is, waar alles

naar wens gaat, waar nooit enige stem-

verheffing wordt gehoord, waar geluk-

kige, serene ouders wonen, met trou-

we kinderen, die zonder ernstige pro-

blemen opgroeien. Als dat zo is in uw
gezin, wees dan dankbaar. Maak de

Heer uw dankbaarheid kenbaar voor

de heerlijke zegen die u ontvangen

hebt.

Ik verzeker u echter dat er heel veel

gezinnen zijn waar het anders toegaat,

want ik heb brieven dienaangaande

ontvangen - brieven van ouders en ook

van kinderen. Het is heel gemakkelijk

om te zeggen: als we dit of dat doen zal

alles naar wens gaan. Ik heb echter

plichtsgetrouwe mannen en vrouwen
gezien, trouwe, toegewijde mensen,

mensen die hun best doen de leringen

van de kerk na te leven, die deson-

danks veel verdriet hebben over het ge-

drag van hun kinderen.

Ik weet enige antwoorden op deze

problemen, maar moet toegeven dat ik

ze niet allemaal weet. Veel van onze

problemen worden door onszelf in het

leven geroepen. In andere gevallen

schijnen ze de kop op te steken niette-

genstaande alles wat wij doen om er-

voor te waken. Ik moet daarbij denken
aan een stel fijne mensen dat ik per-

soonlijk ken. Hun oudste kinderen

groeiden op, trouwden en leidden hun
leven op een manier die hun ouders

verblijdden. Er was ook een jongere

zoon, een pientere, begaafde knaap.

Het waren zijn schoolvrienden die hem
een andere richting uit deden gaan.

Zijn haar werd alsmaar langer en hij zag

er steeds onverzorgder uit. Hij deed de

nodige dingen die zijn vader en moeder

veel verdriet deden. Zijn vader maakte

zich zorgen. Hij berispte, dreigde, hij

stortte tranen, bad en vermaande zijn

zoon. Maar niets hielp. De jongen ver-

volgde zijn eigenzinnige koers. Ook
zijn moeder vergoot tranen en bad.

Maar zij beheerste haar gevoelens en

bleef hem op zachte toon toespreken.

Herhaaldelijk liet zij haar zoon weten

hoeveel zij van hem hield. Hij ging het

huis uit. Zij zorgde dat zijn kamer net-

jes bleef, dat zijn bed opgemaakt was

en dat er eten voor hem klaarstond in

de koelkast. Zij vertelde hem dat hij

welkom zou zijn op elk moment dat hij

zin had om thuis te komen.

Maanden vergleden terwijl het ver-

driet aan de harten knaagde.

Uiteindelijk begon zijn moeders lief-

de toch zijn hart te verzachten. Zo nu

en dan kwam hij thuis slapen. Zonder

ooit verwijten te maken, lachte ze hem
toe, maakte zij grapjes met hem, zette

hem heerlijke hapjes voor, sloeg zij

haar armen om hem heen en liet zij hem
voelen hoeveel zij van hem hield. Ten

slotte begon hij meer belangstelling te

krijgen voor zijn persoonlijke verzor-

ging. Hij bleef wat meer thuis. Hij be-

gon te beseffen dat er geen plek was die

zo comfortabel, zo veilig, zo gelukkig

als het thuis dat hij verlaten had. Met-

tertijd kwam er weer een vaste lijn in

zijn leven. Op een wat later tijdstip dan

de meeste jongemannen ging hij op

zending en bleek zelfs een geslaagde

zending te voltooien. Hij kwam weer

thuis, ging studeren en deed zijn best.

De laatste keer dat ik hem zag, zongen

hij en zijn moeder, die beiden met een

goede stem gezegend zijn, een duet,

waarbij sommigen die het kleine drama

van het gezin kenden, tranen in de

ogen kregen.

Mag ik allen die zich binnen mijn

stembereik bevinden en die zulke

zoons of dochters hebben op het hart

drukken het vooral nooit op te geven?

Zij zijn pas verloren wanneer zij het op-

geven. Bedenk dat het meer dan wat

ook de liefde is die hen terug zal bren-

gen. Straf heeft weinig kans van sla-

gen. Berispingen zonder liefde zullen

het evenmin presteren. Geduld, blij-

ken van waardering en die vreemde en

opmerkelijke macht die gepaard gaat

met gebed zullen uiteindelijk succes

hebben.

In de geest van helpen zou ik u vier

factoren voor willen stellen voor het



Maar wij voelen gepaste

trots en vreugde bij het

zien ontplooien van onze

kinderen van baby tot

volwassene.

scheppen van de juiste sfeer bij u thuis.

Ik stel voor dat u uw kinderen laat op-

groeien in een gezin waar (1) de geest

van dienstbetoon, (2) een sfeer van

groei, (3) de discipline van de liefde en

(4) de gewoonte van het gebed heersen.

De geest van dienstbetoon

Egoïsme is een verwoestend, kna-

gend, agressief element in de meeste

onzer levens. Het ligt ten grondslag aan

veel van de spanning tussen ouders en

kinderen en voert tot belasting bij goed

bedoelende ouders die soms het scha-

delijke egoïsme van hun kinderen in de

hand werken door met overdaad toe te

geven aan hun verlangens naar kostba-

re en overbodige zaken.

Het tegengif voor egoïsme is dienen,

toenadering zoeken tot de mensen om
ons heen - de leden in het gezin en de-

genen daarbuiten. Een kind dat op-

groeit in een gezin met een egoïstische,

inhalige vader, zal eerder geneigd zijn

die trekken in zijn eigen leven te ont-

wikkelen. Daarentegen zal een kind dat

ziet hoe zijn ouders zich het nodige ont-

zeggen bij hun pogingen anderen tot

steun te zijn, ook eerder geneigd zijn

dat patroon te volgen in zijn groei naar

volwassenheid.

Een kind dat ziet hoe actief zijn vader

in de kerk is, hoe hij God dient door zijn

medemensen te dienen, zal wellicht in

diezelfde geest handelen wanneer het

opgroeit. Een kind dat ziet hoe zijn

moeder de hulpbehoevenden bijstaat,

de armen helpt en de bezochten te hulp

snelt, zal geneigd zijn later diezelfde

geest ten toon te spreiden.

Wilt u dat uw kinderen toenemen in

een geest van onzelfzuchtigheid? Het

toegeven aan egoïstische verlangens

zal daar niet aan bijdragen. Laat hen
echter thuis en bij hun meest intieme fa-

miliebetrekkingen de waarheid zien

van het grote door de Heer uiteengezet-

te beginsel: „Want ieder, die zijn leven

zal willen behouden, die zal het verlie-

zen; maar ieder, die zijn leven verliezen

zal om Mijnentwil en om des evange-

lies wil, die zal het behouden." (Mar-

ais 8:35.)

Een sfeer van groei

Wat is het razend interessant te zien

hoe een jong verstand zich ontplooit en

sterker wordt. Ik ben iemand die de

grootste waardering kan opbrengen

voor de onmetelijke mogelijkheden

van de televisie om mensen ten goede

te beïnvloeden. Maar ik ben ook ie-

mand die openlijk de verschrikkelijke

verkwisting van tijd en kansen afkeurt

wanneer kinderen urenlang kijken

naar stof die verlicht noch versterkt.

Als kind woonden wij in een groot,

oud huis. Eén kamer werd de biblio-

theek genoemd. In die kamer stonden

een stevige tafel en een goede lamp,

drie of vier gemakkelijke stoelen, even-

eens met goed licht, terwijl de wanden
met boeken waren gevuld. Er waren er

heel veel - door mijn ouders aange-

schaft over een periode van vele jaren.

Wij werden nooit gedwongen ze te

lezen, maar ze werden binnen ons be-

reik neergelegd, zodat wij ze te allen tij-

de ter hand konden nemen.
In die kamer heerste er rust. Iedereen

begreep dat het een plek was om te stu-

deren.

Er lagen ook tijdschriften - die van de
kerk en twee of drie andere goede uit-

gaven. Er waren geschiedenisboeken

en er was literatuur. Er waren techni-

sche boeken, woordenboeken, een en-

cyclopedie en een wereldatlas. In die

tijd was er natuurlijk geen televisie, ter-

wijl ook de radio zijn intrede nog moest

maken. Maar er was wel een sfeer, een

sfeer van leren. Ik wil u niet de indruk

geven dat wij geleerden waren, maar

wij werden blootgesteld aan grote lite-

ratuur, grote ideeën van grote denkers

en de taal van mannen en vrouwen die

diep nadachten en prachtig schreven.

Wij hebben tegenwoordig gewoon-

lijk geen mogelijkheid om een dergelij-

ke bibliotheek in te richten. De meeste

gezinnen woekeren met ruimtegebrek.

Maar met wat goede wil kan er toch een

hoekje worden ingericht, een plek waar
wij de herrie om ons heen kunnen ont-

vluchten en waar we kunnen zitten en

lezen en denken. Het is heerlijk te kun-

nen beschikken over een bureau of een

tafel, ongeacht hoe eenvoudig, met

daarop de standaardwerken van de

kerk, enkele goede boeken, de tijd-

schriften van de kerk en andere zaken

die het lezen waard zijn.

Begin er vroeg mee kinderen ver-

trouwd te maken met boeken. De moe-

der die haar kleintjes niet voorleest, be-

wijst haar kinderen en zichzelf een

kwade dienst. Het vergt tijd, ja, veel

tijd. Het vergt zelfdiscipline. Het vergt

het organiseren en indelen van de mi-

nuten en uren van de dag. Maar het zal

u nooit vervelen te zien hoe een jong

verstand karakters, uitdrukkingen en

ideeën leert kennen. Het lezen van goe-

de stof kan een heerlijke gewoonte

worden, die mettertijd veel meer

vruchten af zal werpen dan de vele an-

dere activiteiten waar kinderen hun tijd

aan besteden. Naar schatting heeft het

doorsnee kind in Noord-Amerika te-

gen de tijd dat het naar school gaat on-

geveer 8000 uur televisie gekeken.

Daarbij is een groot gedeelte van

twijfelachtige waarde.

Ouders, werk eraan thuis een specia-

le sfeer te scheppen. Zorg ervoor dat

uw kinderen worden blootgesteld aan

grote geesten, grootse ideeën, eeuwige

waarheden en die zaken die het goede

opbouwen en tot het goede motiveren.

De Heer heeft tegen dit volk gezegd:

„Put woorden van wijsheid uit de beste

boeken; zoekt wetenschap, ja, door

studie alsmede door geloof." (Leer en

Verbonden 88:118.) Ik spoor iedere ou-

der die binnen mijn stembereik is aan

om thuis een sfeer van wetenschap te

scheppen, waar de groei die daaruit

voort zal komen tot zijn recht zal

komen.

De discipline van de liefde

Het is zo overduidelijk dat zowel het

grote goed als het verschrikkelijke

kwaad die in de hedendaagse wereld

gevonden worden, de zoete en bittere

vruchten zijn van de opvoeding die de

kinderen van gisteren genoten hebben.

Zoals wij een nieuwe generatie opvoe-

den, zo zal de wereld over enige tijd

zijn. Als u bezorgd bent over de toe-

komst, kijk dan vandaag naar de ma-

nier waarop de kinderen worden opge-

voed. De hardvochtigheid die in grote

mate een kenmerk is van onze samenle-

ving, is een uitvloeisel van de harde

aanpak die jaren geleden bij het opvoe-

den van kinderen werd voorge-

schreven.



Als jongens en meisjes genoten wij

van de wijk waar wij deel van uitmaak-

ten. Er was een grote verscheidenheid

aan mensen in die wijk en ik meen dat

wij ze allemaal kenden. Mensen ver-

huisden toen maar weinig. Voor zover

ik me kan herinneren, hielden we ook

van iedereen, dat wil zeggen, behalve

een bepaalde man. Ik moet bekennen

dat ik een verschrikkelijke hekel aan

hem had. Ik heb mij sindsdien van dat

gevoel bekeerd, maar wanneer ik te-

rugdenk aan mijn jeugd, kan ik de in-

tensiteit van mijn gevoelens weer

oproepen. Wij waren met zijn kinderen

bevriend, maar de man zelf beschouw-

de ik als mijn vijand. Vanwaar deze he-

vige gevoelens? Omdat hij een afschu-

welijk humeur had, dat bij de minste

aanleiding tot uitbarstingen voerde. Hij

schold zijn kinderen altijd uit en deelde

klappen uit op een manier die mij altijd

is bijgebleven.

Misschien was dat het gevolg van de

sfeer die er bij ons thuis heerste, waar

een vader was die, dank zij de een of

andere toverkracht, kans zag zijn kin-

deren zonder lijfstraf te disciplineren,

hoewel zij die ongetwijfeld weleens

verdienden. Ik heb de gevolgen van de

woedeaanvallen van onze buurman ge-

zien in het verstoorde leven van zijn

kinderen. Ik aarzel niet te stellen dat

niemand die volgeling van Christus be-

weert te zijn en niemand die voorgeeft

lid van deze kerk te zijn, zich over kan

geven aan het mishandelen van kinde-

ren zonder God, die hun Vader is, aan-

stoot te geven, en zonder de leringen

van de Heiland en van zijn profeten te

verwerpen.

Het was Jezus zelf die zei: „Maar een

ieder, die één dezer kleinen, die in Mij

geloven, tot zonde verleidt, het zou be-

ter voor hem zijn, dat een molensteen

om zijn hals was gehangen en hij ver-

zwolgen was in de diepte der zee."

(Matteüs 18:6.)
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Er is in de hele wereld

geen discipline die zich

kan meten met de

discipline van de liefde.

Deze heeft een geheel

eigen toverkracht.

Brigham Young heeft eens gezegd:

„Breng uw kinderen groot in liefde en

in de vreze des Heren; bestudeer hun
aard en temperament en behandel hen
dienovereenkomstig, waarbij u zich er

nooit toe laat verleiden hen in het vuur

van uw drift af te straffen; leer hun lie-

ver van u te houden dan bang voor u te

zijn." (Discourses of Brigham Young, ge-

selecteerd door John A. Widtsoe, Salt

Lake City: Deseret Book Co., 1941, blz.

207.)

Strenge, hardvochtige discipline

heeft onvermijdelijk eerder verbolgen-

heid en verbittering tot gevolg dan de

gewenste verbetering. Er wordt niets

mee bereikt. Het probleem wordt er

slechts door verergerd; het doel wordt

voorbijgestreefd. Bij zijn uiteenzetting

van de geest waarin macht moet wor-

den uitgeoefend in zijn kerk, heeft de

Heer tevens aangegeven in welke geest

thuis macht behoort te worden uitgeoe-

fend. Hij deed dit in de volgende grote

openbaring:

„Geen macht of invloed kan of dient

krachtens het priesterschap te worden

gehandhaafd, dan alleen door overre-

ding, lankmoedigheid, zachtmoedig-

heid, ootmoed en door ongeveinsde

liefde;

Intijds met scherpe woorden bestraf-

fende, wanneer door de Heilige Geest

daartoe gedreven, en dan daarna een

toename van liefde tonende jegens

hem, die gij hebt bestraft, opdat hij u
niet als zijn vijand beschouwe;

Opdat hij moge weten dat uw ge-

trouwheid sterker is dan de banden des

doods." (Leer en Verbonden 121:41,

43-44.)

Paulus schreef de Efeziërs: „En gij,

vaders, verbittert uw kinderen niet,

maar voedt hen op in de tucht en in de

terechtwijzing des Heren." (Efeziërs

6:4.)

Wanneer er zich kleine problemen

voordoen, hetgeen onvermijdelijk is,

beheers u dan. Denk aan de wijsheid

van de aloude spreuk: „Een zacht ant-

woord keert de grimmigheid af."

(Spreuken 15:1.)

Er is in de hele wereld geen discipline

die zich kan meten met de discipline

van de liefde. Deze heeft een geheel ei-

gen toverkracht.

De gewoonte van gebed

Dubbel gezegend is het kind dat,

hoewel het misschien nog te jong is om
de woorden te begrijpen, zich toch be-

wust kan zijn van de geest van gebed

terwijl een liefdevolle moeder of vader

het voor het slapen gaan helpt enkele

woordjes van gebed uit te spreken.

Ook de jongens en meisjes, waaron-

der de tieners, waar thuis de gewoonte

heerst van een ochtend- en avondge-

bed in gezinsverband, treffen het ge-

lukkig.

Ik ken geen betere manier om bij kin-

deren een geest van waardering aan te

kweken, dan door als gezin samen neer

te knielen om de Heer voor zijn zege-

ningen te danken. Deze nederige uiting

van dankbaarheid zal er op wonder-

baarlijke wijze toe bijdragen dat kinde-

ren zich bewust worden van het feit dat

God de bron is van alle kostbare gaven

waar wij over beschikken.

Ik ken geen betere manier om een

verlangen aan te kweken om het goede

te doen, dan door in alle ootmoed ver-

geving te vragen van Hem wiens recht

het is te vergeven, en Hem om de

kracht te vragen om die zwakheid te

kunnen overwinnen.

Wat geweldig is het om tot de Heer te

bidden ten behoeve van hen die ziek of

berooid zijn, voor hen die honger of

verdriet hebben, voor hen die eenzaam

of bang zijn, voor hen die in verdruk-

king of grote ellende leven. Wanneer

zulke gebeden in alle oprechtheid en

met gevoel worden opgezonden, volgt

er een groter verlangen om hulp te bie-

den aan hen die daar behoefte aan

hebben.

Er zal een toegenomen respect en lief-

de voor de bisschop, voor de ringpresi-

dent en voor de president van de kerk

zijn wanneer zij in de gebeden van het

gezin genoemd worden.

Het is van grote betekenis de kinde-

ren te leren bidden voor hun persoon-

lijke behoeften en rechtvaardige ver-

langens. Wanneer het gezin neerknielt

voor een smeekbede tot de Almachtige

en met Hem spreekt over hun behoef-

ten, zal er zich in het hart van de kinde-

ren een natuurlijke neiging ontwikke-

len om zich in tijden van smart en ui-

Suggesties voor huisonderwijzers

Enkele belangrijke punten die u van hun Hemelse Vader en van

desgewenst kunt gebruiken bij uw zijn vergeving voor hun fouten.

huisonderwijs:

Vier belangrijke factoren staan cen-

traal bij het opbouwen van een po-

sitieve sfeer in ons gezin: Wenken voor de bespreking

1. En geest van dienstbetoon aan 1. Bespreek uw persoonlijke ge-

elkaar en aan anderen. voelens aangaande de vier ge-

noemde richtlijnen.

2. Een sfeer die bevorderlijk is voor

de groei en ontwikkeling van de 2. Zijn er teksten of aanhalingen in

gezinsleden. dit artikel die het gezin zou kun-

nen lezen of bespreken?

3. Het besluit van de ouders om
liefde als het leidende beginsel aan 3. Zou deze bespreking beter tot

te wenden bij het disciplineren in haar recht komen als er van tevo-

het gezin. ren met het gezinshoofd werd

gesproken? Is er een boodschap

4. De gewoonte van dagelijkse ge- van de quorumleider of bisschop

zinsgebeden, waarbij het gezin één voor het gezinshoofd over gezins-

is in het afsmeken van de leiding betrekkingen?



terste nood te wenden tot God als hun
Vader en Vriend.

Laat het 's ochtends en 's avonds als

gezin en individueel bidden een ge-

woonte worden die de kinderen zich ei-

gen maken terwijl zij nog heel jong zijn.

Het zal hen hun leven lang tot zegen

zijn. Geen enkele ouder in deze kerk

kan het zich veroorloven dit te ver-

zuimen.

Geliefde mede-ouders, dit zijn de

vier factoren die ik bij u aanbeveel bij

uw inspanningen om thuis de juiste

sfeer te scheppen: (1) een geest van har-

telijk dienstbetoon, (2) een sfeer van sti-

mulerende groei, (3) de discipline van

godvruchtige liefde en (4) de gewoonte

van gewijd gebed.

God zegene u, mijn geliefde broeders

en zusters.

Ik dank de Heer voor de vele goede

ouders in deze kerk, die voor hun kin-

deren en voor de wereld een indruk-

wekkend voorbeeld zijn van oprecht-

heid en onkreukbaarheid. Ik dank Hem
voor hun geloof en trouw . Ik dankHem
voor hun grote verlangen om hun kin-

deren in licht en waarheid groot te

brengen volgens het van Hem ontvan-

gen gebod. Moge uw inspanningen

worden bekroond met zijn zegeningen

en moge ieder van u eens samen met Jo-

Zorg ervoor dat uw
kinderen worden

blootgesteld aan grote

geesten, grootse ideeën,

eeuwige waarheid.

hannes kunnen zeggen: „Groter blijd-

schap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat

mijn kinderen in de waarheid wande-

len" (3 Johannes 1:4). D



Ouderling Dallin H. Oaks

In de voetstappen

van de overige apostelen

Don L. Searle

Als er voor april 1984 een vacatu-

re was geweest bij het hoogge-

rechtshof van de Verenigde

Staten, dan zou rechter Dallin Harris

Oaks van het hooggerechtshof van de

staat Utah daarvoor misschien kandi-

daat zijn geweest. Men had hem
tenslotte al eens eerder voor een derge-

lijke positie overwogen. Toen dus de

verslaggever van de Washington Post die

zich toelegt op alles wat met het hoog-

gerechtshof te maken heeft, te horen

kreeg van broeders Oaks' nieuwe roe-

ping als lid van van het Quorum der

Twaalf, belde hij plichtsgetrouw op om
zich ervan te vergewissen of dit bete-

kende dat Dallin Oaks niet meer in aan-

merking kwam voor een positie in het

hoogste rechtscollege van het land.

Zeker, legde broeder Oaks geduldig

uit, dat betekende het.

Maar de positie aan het hoogge-

rechtshof is eveneens een roeping voor

het leven. Is dat ook niet een zeer

belangrijke dienende functie?

Dat is het zeker, bevestigde broeder

Oaks, maar het ging het dienstbetoon

dat hij nu het voorrecht zou hebben te

betonen toch niet te boven.

Voor hen die het effect van zijn roe-

ping als apostel van de Heer Jezus

Christus kunnen begrijpen, voegt hij

eraantoe: „Ik stel deze roeping ten

zeerste op prijs. Ik ben erdoor ontroerd

en ben verlangend te dienen."

Velen die doordrongen waren van de

betekenis van deze roeping waren er

snel bij om op te bellen en hun liefde uit

te drukken. Verschillende presideren-

de autoriteiten belden hem op om hem
in het quorum welkom te heten.

Broeder Oaks wordt wellicht gety-

peerd door het feit dat hij op dezelfde

beminnelijke manier reageerde op allen

die hem opbelden, ongeacht of het een

mede-lid van de Twaalf betrof of de be-

jaarde vriendin van zijn moeder.

„Maar," zegt Janet Calder, die van

1971 tot 1980, toen broeder Oaks presi-

dent van de Brigham Young University

was, als zijn secretaresse optrad, „hij is

altijd even hoffelijk, ongeacht wie hij

voor zich heeft.

Hoffelijk, maar toch openhartig. Niet

extravert, maar zeer zeker enthousiast.

Op een keer, vertelt zij, toen hij gast-

heer was geweest voor een bezoekend

gezelschap, kwam het gesprek tijdens

een korte onderbreking op andere soor-

ten leerervaring. Reagerend op een op-

merking, vertelde de president dat hij

nooit enige training had ontvangen in

het ontwikkelen van een positieve hou-

ding. „Doe dat in vredesnaam ook

nooit!" riep iemand in het gezelschap

uit. „Als u nog positiever was zou u on-

uitstaanbaar zijn."

„Hij weet zijn leven uitermate goed

te organiseren en werkt graag," vertelt

zuster Calder verder. Het valt niet te

verloochenen. Broeder Oaks heeft vaak

zijn persoonlijke lijfspreuk aange-

haald: „Eerst werk, dan ontspanning."

Zijn gezin grapt dat hij eigenlijk be-

doelt: „Eerst werk, nooit ontspan-

ning."

„Ik doe eigenlijk niets voor mijn ver-

maak. Ik vermaak mij nu eenmaal met

wat ik doe," legt broeder Oaks uit.

„Wij moeten verantwoording afleg-

gen voor onze tijd, " vertelde hij in 1981

aan een verslaggever, „en mijn oog-

merk is er gewoon niets van te verspil-

len."

Broeder Oaks is op 12 augustus 1932

geboren in Provo (Utah) en leerde al

vroeg te werken. Al drie of vier jaar na

de dood van zijn vader begon hij geld te

verdienen om zijn moeder, die wedu-

we was, te helpen. Toen Dr. Lloyd

Oaks aan t.b.c. stierf, liet hij zijn jonge

vrouw, Stella, achter met drie kleine

kinderen: Dallin, toen acht en de

oudste; Merrill, die nu oogarts is in Pro-

vo; en Evelyn, die nu als mevrouw H.

Ross Hammond in Salt Lake City

woont.

„Ik ben gezegend geweest met een

buitengewone moeder," vertelt broe-

der Oaks. „Zij was stellig een van de

vele edele vrouwen die in de laatste da-

gen hebben geleefd." Hij prijst haar als

een vrouw met „een groot geloof', een

zeer bekwaam ouder", en een vrouw

die van nature begaafd was met een ge-

weldig talent om leiding te geven. Ve-

len buiten de familie zouden het daar-

mee eens zijn. Voor haar overlijden in

1980, stond Stella Oaks in Provo be-

kend als een invloed ten goede, zowel

in als buiten de kerk.

„Zij gaf mij veel verantwoordelijk-

heid en vrijheid. Zij moedigde me aan

een baantje te zoeken," legt broeder

Oaks uit. Vanaf het moment dat hij

voor het eerst tegen betaling werkte,

„toen ik elf of twaalf was," heeft hij

continu baantjes gehad.

Dat allereerste baantje bestond uit

het vegen van een werkplaats waar ra-

dio's werden gerepareerd. Hem werd

geleerd de radiolampen die hij op de

grond vond te keuren op hun bruik-

baarheid.

Dit voerde tot belangstelling voor ra-

dio's. Hij wierp zich met zijn karakte-

ristieke geestdrift op de studie. Voor

zijn zestiende had hij een eersteklas ra-

diozendmachtiging in zijn bezit, waar-

mee hij in staat was de zender van een

commercieel radiostation te bedienen,

en had hij bij de radio een baan



gevonden. Stationsmanagers namen
graag een „combinatieman" in dienst -

een technicus die tegelijk als omroeper

kon optreden - „maar ik had de baard

nog niet in de keel," herinnert hij zich

lachend. Het duurde echter niet lang

voordat dit probleem vanzelf werd op-

gelost en hij regelmatig als omroeper

werkte.

Het was bij het aankondigen van de

basketballwedstrijden van de „high

school" - onderdehand was hij zelf

eerstejaars student - dat hij voor het

eerst kennis met zijn vrouw maakte. Ju-

ne Dixon zat zelf nog op school toen ie-

mand haar tijdens een wedstrijd aan

hem voorstelde.

Zij traden op 24 juni 1952 in het hu-

welijk. Op dat moment studeerden zij

allebei aan de Brigham Young Universi-

ty . De oorlog in Korea was op zijn hoog-



Voor hij geroepen werd tot het Quorum der Twaalf Apostelen, was Dallin Oaks lid van het

hooggerechtshof van de staat Utah. Op dit formele portret van de leden van het hof, is broeder

Oaks de tweede van links.

tepunt. Broeder Oaks was in de Utah

National Guard en verwachtte ieder

moment een oproep om naar het front

te worden gestuurd. Maar hoewel an-

dere units werden opgeroepen, werd
de zijne nooit voor actieve dienst inge-

zet. Wegens de oorlog werd er in die

tijd slechts een beperkt aantal jonge-

mannen op zending geroepen. Dallin

bevond zich daar niet bij; er was al in de

quota voor zijn wijk voorzien.

„Volgens mij heeft hij het altijd jam-

mer gevonden dat hij die ervaring mis

is gelopen. Maar later, in Chicago, is hij

zendingspresident van de ring geweest

- en een goede ook," merkt zijn vrouw

op.

Zij leerde al vroeg zijn capaciteit voor

werk onderkennen. Zijn hele studietijd

aan de BYU werkte hij 30 uur in de

week bij het radiostation. Tegen het

eind van zijn studie had hij er zelfs een

tweede baan bij: kantoormanager bij

een verhuisbedrijf.

Nadat hij zijn baccalaureaat in de ac-

countancy had behaald, ging hij rech-

ten studeren aan de University of Chi-

cago. (Onderdehand telde de familie

Oaks twee dochters, Sharmon en Che-

ri.) Hij leende geld voor zijn studie en

zette er zich helemaal voor in. In zijn

laatste studiejaar was hij redacteur van

het prestigieuze faculteitstijdschrift en

studeerde cum laude af.

„In die tijd was Dallin iedere dag weg
van 's ochtends zeven uur tot 's avonds

elf uur, " behalve op zondag, vertelt Ju-

ne Oaks. Zij herinnert zich nog hoe hij

eens zei: „Ik heb een heleboel medestu-

denten met meer hersens dan ik, maar

er is er geen die harder werkt."

„Het was een moeilijke tijd," merkt

zij op. Maar toch slaagde zij erin de fout

te vermijden van vele andere vrouwen

met studerende mannen, die hun echt-

genoot ellendig maken omdat zij zich-

zelf niet gelukkig voelen. Zij aanvaard-

de de noodzaak om genoeg aan zichzelf

te hebben en ontwikkelde haar eigen

interesses.

Nadat hij was afgestudeerd, voerden

Dallin Oaks' ijver en bekwaamheid tot

de kans een jaar lang stage te lopen op

het kantoor van Earl Warren, opper-

rechter van het hooggerechtshofvan de

Verenigde Staten, waarna hij naar Chi-

cago terugging om een eigen advoca-

tenpraktijk te beginnen.

Hun zoon Lloyd was geboren tijdens

Dallins laatste studiejaar. Nog een

zoon, Dallin, en hun op een na laatste

dochter, TruAnn, werden ook in deze

periode geboren.

Die jaren boden Dallin de gelegen-

heid voor geweldige groei bij zijn die-

nen in de kerk. In 1961 werd hij in de

ring Chicago geroepen als zen-

dingspresident. Zijn advocatenpraktijk

hield in dat hij ook 's avonds werkte en

hij vroeg zich af hoe hij daarnaast aan

de verplichtingen van zijn nieuwe roe-

ping kon voldoen, herinnert zuster

Oaks zich, maar hij maakte er een ge-

loofszaak van. Hij wijdde zich aan zijn

taak en herhaaldelijk werd hethem mo-
gelijk gemaakt zijn werk op kantoor bij-

tijds af te hebben, of om meer te preste-

ren in de beschikbare tijd dan hij voor

mogelijk had gehouden.

In 1961 werd hem de kans geboden

aan zijn oude faculteit in Chicago te

gaan doceren. Hij nam die aan om de

voldoening en de uitdaging die ermee

gepaard gingen.

In 1963 kwam de roeping als tweede

raadgever in het presidium van de Ring

Chicago-Zuid, met president Lysle R.

Cahoon en eerste raadgever John Son-

nenberg. Alle drie zijn later regionaal

vertegenwoordiger van de Twaalf ge-

worden. (Broeder Sonnenberg is in ok-

tober 1984 geroepen als lid van het

Eerste Quorum der Zeventig.)

Dallin Oaks benaderde zijn opdracht

in de kerk met zijn gebruikelijke kracht-

dadigheid. Broeder Sonnenberg merkt

op dat zijn collega in het ringpresidium

de zondag altijd voor de Heer bewaar-

de, maar niet in een of andere conventi-

onele zin; het was volkomen duidelijk

dat zijn dienstbetoon en zijn bestude-

ren van de Schriften deel uitmaakten

van een oprechte inspanning meer over

de Heer te weten te komen.

Er waren tijden dat president Oaks

aan vele verplichtingen tegelijkertijd

moest zien te voldoen. Een daarvan

was het voorzitterschap van het tucht-

college van de University of Chicago,

dat zich bezig hield met aanklachten te-

gen studenten die betrokken waren ge-

weest bij een zeventiendaagse bezet-

ting van het administratiegebouw van

de universiteit in februari 1969. Door

zijn rechtvaardigheid en tact bij het be-

handelen van deze tuchtzaak verkreeg

hij de bewondering van studenten, fa-

culteitsleden en de gemeenschap.

Tegen 1970 was hij een bekend figuur

geworden in de wereld van de jurispru-

dentie, daar hij inmiddels in de zomer

van 1964 de positie van assistent officier

van justitie voor Cook County had

waargenomen; was opgetreden eerst

als mede-faculteitsvoorzitter en vervol-

gens als waarnemend voorzitter van de

faculteit rechten; en in de zomer van

1968 gastdocent was geweest aan de

University of Michigan. Hij werd ook

geprezen voor zijn optreden als advo-

caat voor het Bill-of-Rightscomité voor

de Illinois Constitutional Convention

in 1970. In de loop van 1970 en 1971 was

hij enige tijd directeur van de American

Bar Foundation.

Toen broeder Sonnenberg in 1970 ge-

roepen werd als president van de Ring

Chicago-Zuid, koos hij Dallin Oaks als

zijn eerste raadgever. Het zou echter

geen langdurige samenwerking wor-

den. Met het geestelijk inzicht dat ring-

presidenten vaak eigen is, vertelt hij:

„Toen Ernest Wilkinson met pensioen

ging (als president van BYU), wist ik

gelijk dat Dallin Oaks voor die positie

zou worden geroepen."

President Oaks is in zijn jaren aan de

BYU voor vele dingen geprezen, maar

waar hij zich in 't bijzonder op toelegde
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was academische uitmuntendheid. Hij

verwierf ook nationale bekendheid we-

gens zijn oppositie tegen de bemoeie-

nis van de federale regering in het bij-

zondere onderwijs. Hij werd gezien als

spreekbuis voor de particuliere colleges

en universiteiten. Drie jaar lang be-

kleedde hij de positie van president van
de American Association of Presidents

of Independent Colleges and Universi-

ties.

Jeffrey R. Holland, de huidige BYU-
president, typeert zijn voorganger als

een man met „een mengeling van kwa-

liteiten en sterke punten", een man
wiens „voortreffelijke analytische on-

derscheidingsvermogen niet alleen

door zijn studie rechten en daaropvol-

gende ervaringen is versterkt, maar,

wat nog belangrijker is, door zijn onfeil-

bare instinct"

.

Nadat Dallin Oaks zijn carrière als

president van de BYU beëindigd had,

en zelfs nadat hij op 1 januari 1981 was
beëdigd als lid van het hooggerechts-

hof van de staat Utah, werden hem de

nodige aanbiedingen gedaan om hoge

ambten te bekleden en belangrijke

functies op federaal niveau waar te ne-

men. Hij verkoos er geen gehoor aan te

geven omdat, zegt hij: „Ik mij niets in

het openbare leven voor kan stellen dat

ik liever zou doen dan rechter zijn."

Bepaalde functies hebben echter een

nog hogere prioriteit. In 1971 had een

telefoontje van president Harold B.

Lee, die toen eerste raadgever in het

Eerste Presidium was, hem naar de

Brigham Young University gevoerd,

waardoor de koers van zijn leven was
veranderd. Op 6 april 1984 kwam er 's

avonds weer een telefoontje, deze keer

van president Cordon B. Hinckley,

tweede raadgever in het Eerste Presidi-

um. Bereidwillig aanvaardde Dallin

Oaks weer een nieuwe richting in zijn

leven. „Evenmin als dienstbetoon in de

kerk wordt nagestreefd, wordt het ook
niet afgewezen, " zegt hij

.

In zijn tijd als president van BYU
heeft zijn taak als bestuurder van een

grote universiteit de geestelijke aard

van de man misschien tijdelijk in de

schaduw gesteld, maar zij die zich in

zijn onmiddellijke nabijheidbevonden,

waren zich toch daarvan bewust. „Dal-

lin is eenvoudig iemand die constant

vertrouwt op de Geest des Heren,"

vertelt Rex Lee, vice-minister van justi-

tie van de Verenigde Staten en voorma-

lige voorzitter van de faculteit rechten

aan de BYU, de J. Reuben Clark Law
School. President Oaks, merkt hij op,

maakte zich nooit zorgen over „uiter-

lijk statusvertoon, " en was evenmin ie-

mand die geurde met zijn ontzagwek-

kende kwaliteiten. „Hij is het klassieke

voorbeeld van eenvoud. Het ontbreekt

hem werkelijk aan iedere vorm van in-

beelding."

Zij die hem aan de BYU hoorden

spreken, kregen in ruime mate het be-

wijs van Dallin Oaks' persoonlijke na-

druk op de beginselen van het evange-

lie. Hij onderstreepte de nauwe betrek-

king tussen spiritualiteit en verstande-

lijke ontwikkeling, waarbij de spiritua-

liteit noodzakelijkerwijs moest over-

heersen. Hij sprak vaak over reinheid,

bekering en openbaring. Eerlijkheid en

onkreukbaarheid in alle fasen van het

leven waren hoofdthema's.

„Als ik mijn vader in één woord
moest afschilderen, dan denk ik aan het

woord 'onkreukbaarheid'," zegt zijn

dochter Sharmon (nu mevrouw Jack

Ward). Zij herinnert zich hoe hij haar

eens berispte toen zij probeerde een on-

gestempelde postzegel van een enve-

lop af te weken om hem opnieuw te ge-

bruiken.

Sharmon begon haar studie aan de

BYU in het jaar dat haar vader als presi-

dent werd benoemd. Het gebeurde

herhaaldelijk dat docenten die op haar

naam stuitten, vroegen: „Ben je soms

familie van . . . um ..." Niemand
maakte de vraag ooit af, herinnert zij

zich met een glimlach.

De jaren aan de BYU waren minder

druk dan de tijd in Chicago, weet Lloyd

zich te herinneren. Zijn vader was veel

meer thuis. „Zo goed als iedere zater-

dag haalden we wormen en gingen dan

vissen in de Spanish Fork River. Na
enige tijd had Lloyd (die later aan de

BYU afstudeerde in de geologie) er ge-

noeg van en ging dan stenen verzame-

len of gooien, maar zijn vader viste on-

verdroten verder. Dat is typerend voor

hem, volgens June Oaks: „Als hij vist

doet hij dat met dezelde overgave als

wanneer hij achter zijn bureau zit."

Lloyd, die op dit moment rechten

studeert aan de Northern Illinois Uni-

versity in De Kalb, was niet verrast toen

zijn vader geroepen werd als algemene

autoriteit. „Hij is zijn leven lang heel

dicht bij de Geest geweest." Op een

avond had Lloyd toestemming ge-

vraagd om met de auto naar een feestje

te gaan. Hij wilde net vertrekken toen

zijn vader naar buiten kwam en hem
vroeg niet te gaan. Hij vertelde dat hij

sterk de indruk had dat het niet ver-

Dallin Oaks' inauguratie als president van de Brigham Young University in 1971 was de

aanleiding tot deze historische foto van president Harold B. Lee (vooraan links), in die tijd

eerste raadgever in het Eerste Presidium; president van de kerk, Joseph Fielding Smith;

president N. Eldon Tanner, tweede raadgever in het Eerste Presidium; en ouderling Oaks.

Tweede rij (vlnr): Ouderling Mark E. Petersen van het Quorum der Twaalf; president

Marion G. Romney, nu eerste raadgever in het Eerste Presidium en toen lid van het Quorum
der Twaalf; ouderling LeGrand Richards van het Quorum der Twaalf. Achterste rij (vlnr):

ouderling Marion D. Hanks, tegenwoordig lid van het presidium van het Eerste Quorum der

Zeventig en toen assistent van het Quorum der Twaalf; en ouderling A. Theodore Tuttle van

het Eerste Quorum der Zeventig.



De familie poseerde voor dit portret kort nadat broeder Oaks president van de Brigham Young

University was geworden. Staande (vlnr): zuster Oaks, Cheri, Sharmon en Lloyd. Vooraan:

Dallin D., president Oaks en TruAnn.

standig zou zijn. Later hoorden zij dat

er een auto verongelukt was op de weg
die Lloyd zou hebben genomen. Zij

concludeerden dat de indruk een waar-

schuwing geweest moest zijn.

Ook Sharmon spreekt erover hoe

dicht haar vader bij de Geest staat. Zij

herinnert zich de keren dat zij als oude-

re tiener laat thuiskwam, naar haar ou-

ders' slaapkamer ging om hen welte-

rusten te wensen en haar vader in ge-

bed geknield aantrof.

Haar beide ouders zijn op vele manie-

ren een voorbeeld voor haar geweest,

zegt zij. „Een ding vooral dat wij waar-

deerden, was dat onze ouders van el-

kaar hielden."

De kinderen en vrienden wijzen erop

dat het onmogelijk is Dallin Oaks

welslagen in het leven te verklaren zon-

der over June Oaks te spreken. Haar

man onderschrijft dat: „Zij heeft een-

voudig het beste in mij naar boven ge-

haald. Zonder haar zou ik nooit iets

hebben bereikt. June heeft voorkomen
dat ik pretenties kreeg."

Hij voegt eraan toe dat zij graag ge-

zien is en ook volkomen ongekunsteld

is. In zijn periode als president van de

BYU ontving zij de opperrechter van

het hooggerechtshof van de Verenigde

Staten, de opperrechter en andere

hoogwaardigheidsbekleders van het

hooggerechtshof van de Sovjetunie, de

voormalige president van de Verenigde

Staten, Gerald R. Ford, drie presiden-

ten van de kerk, alsmede een verschei-

denheid aan andere autoriteiten. „Zij

voelde zich volkomen op haar gemak

bij al deze mensen, maar evenzeer bij

de werklieden die bij ons thuis karwei-

tjes kwamen verrichten."

Broeder Oaks wijst er met bewonde-

ring op dat zij het soort moeder is dat gi-

taarlessen ging nemen om haar toen

achtjarige dochter, Jenny, die vioolles

had, te kunnen begeleiden. Jenny krijgt

les in klassieke muziek, maar voor de

afwisseling speelt ze ook weleens coun-

trymuziek.

„Zij is een goede vriendin voor haar

dochters - niet alleen een moeder,

maar ook een werkelijk goede vrien-

din," vertelt broeder Oaks over zijn

vrouw.

June merkt op dat hij haar altijd van

ganser harte heeft gesteund in haar ac-

tiviteiten, of het nu om haar studie ging

of kerkelijke roepingen. Hij moedigde

haar ertoe aan haar studie sociologie af

te maken, ook al hield dat in dat hij voor

meerdere keren enige zomermaanden
alleen in Chicago achter moest blijven

terwijl zijn vrouw de kleinere kinderen

meenam naar Provo, waar zij college

liep aan de universiteit.

„Hij is bij uitstek een opvoeder en on-

derwijzer, " vertelt zijn vrouw, en licht

dit toe door uit te leggen dat hij vaak ar-

tikelen aan haar doorgeeft die zij vol-

gens hem behoort te lezen of waar zij

van genieten zou.

Hij leest altijd. „Hij leest iedere dag

wel drie of vier kranten" - regelmatig

die uit Washington, Salt Lake City en

Provo - samen met kerkelijke tijdschrif-

ten, een assortiment juridische bladen,

alsmede een grote verscheidenheid aan

andere boeken of periodieken. Zijn le-

zen vertoont een vast patroon: vaklite-

ratuur wordt 's ochtends doorgeno-

men, wanneer hij nog fris is, terwijl de

lichtere kost voor later op de dag wordt

bewaard. Maar hij heeft altijd leesmate-

riaal bij de hand. „Als hij denkt langer

te moeten wachten bij een ver-

keerslicht, pakt hij dikwijls iets te le-

zen," vertelt zijn vrouw.

De aard van zijn leesstof zal met deze

nieuwe roeping vermoedelijk wat ver-

anderen. Zijn doelen zullen ongetwij-

feld veranderen. Ondanks de vele jaren

ervaring als bestuurder en op het ter-

rein van het openbaar dienstbetoon,

zegt hij: „Het komt mij voor dat mijn

zwakke punten veel meer gewicht in de

schaal leggen dan mijn sterke punten.

"

Hoewel hij zesenhalf jaar lang regio-

naal vertegenwoordiger is geweest en

negen jaar lang in een ringpresidium

heeft gezeten, wijst hij erop dat hij, in

tegenstelling tot andere algemene au-

toriteiten, geen ervaring heeft gehad

als bisschop, zendingspresident of

tempelpresident. Evenmin heeft hij er-

varingen vergelijkbaar met de hunne

gehad in het onderwijzen uit de Schrif-

ten bij de onderwijsinstellingen van de

kerk. „Er is zoveel op het geestelijke

terrein van het koninkrijk waar ik geen

ervaring in heb, dat ik mij op dat gebied

erg ontoereikend voel."

Waar vangt het werk in zijn nieuwe

roeping aan?

„Ik denk dat het aanvangt in de

voetstappenvan de andere apostelen te

gaan, door de dingen te doen die zij

hebben gedaan," luidt zijn overwe-

ging. „Ik sta tot hun beschikking."

Zijn vriend, ouderling Sonnenberg,

stelt dat ouderling Oaks opgewassen

zal zijn tegen de nieuwe roeping, om-

dat hij „altijd op de eerste plaats de

Heer en zijn gezin heeft liefgehad en

gediend.

Het is mij al heel lang geleden voorge-

komen dat hij gekozen was voor een

grote verantwoordelijkheid in het ko-

ninkrijk". D
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Een gezamenlijke
inspanning
Een gesprek met het algemeen presidium

van de zustershulpvereniging

Vraag: Zuster Winder, sinds u in

april 1984 geroepen bent, biedt het

ZHV-gebouw onderdak aan drie hul-

porganisaties: de zustershulpvereni-

ging, de jonge-vrouwen en het jeugd-

werk. Wat wordt hiermee gesymboli-

seerd?

Zuster, Barbara W. Winder, presi-

dente: Voor mij symboliseert het dat wij

één van doel zijn. Wij zijn werkelijk

bondgenoten die zich inzetten voor een

en dezelfde grote zaak.

Natuurlijk heeft het evangelie ons al-

tijd al verenigd. De algemene presidi-

ums vergaderen eens in de week met

het gemeenschappelijk verlangen elk

kind, elke jonge vrouw, elke vrouw en

elk gezin te versterken.

Vraag: Ziet u deze grotere eenheid

ook op ring- en wijkniveau?

Zuster Winder: De geest van eenheid

en samenwerking heeft op de mensen

vat gekregen. Wij zien hoe de hulpor-

ganisaties samenwerken om individue-

le leden en gezinnen te versterken,

maar zich desondanks bewust zijn van

hun unieke taken en verschillen.

Zuster Joanne B. Doxey, tweede

raadgeefster: Ik heb daar een voorbeeld

van. Daar ik, voorafgaande aan deze

roeping, jarenlang in het jeugdwerk

heb gewerkt, zie ik grote voordelen in

het toewijzen van een jeugdwerklera-

res als huisbezoekster aan een gezin

met inactieve kinderen. Bij haar maan-

delijkse bezoeken kan zij een contact tot

stand brengen dat bijdraagt tot de ver-

sterking van het hele gezin - van zowel

de kinderen als de moeder.

Vraag: Hoe kan samenwerking tus-

sen de leidsters van de jonge-vrouwen

en de zustershulpvereniging de over-

Zuster Barbara W. Winder (zittend), algemeen presidente van de zustershulpvereniging, met

(staande links) Joy F. Evans, eerste raadgeefster; Joanne B. Doxey, tweede raadgeefster; en

Joan Spencer, secretaresse-penningmeesteresse.

gang van meisjes die de leeftijd voor de

zustershulpvereniging bereiken verge-

makkelijken?

Zuster Joy F. Evans, eerste raad-

geefster: De leidsters op zowel ring- als

wijkniveau moeten samenwerken om
ervoor te zorgen dat die overgang in-

houd heeft voor de meisjes en niet zo-

maar een overstappen naar een organi-

satie waar hun moeder lid van is.

Dit is een kwestie waar wij ruim voor-

dat de meisjes zestien of zeventien wor-

den goed over na behoren te denken.

De zaadjes moeten al vroeg in het leven

van onze meisjes geplant worden.

Wanneer wij met hen spreken over het-

geen de toekomst voor hen inhoudt,

moet er ook over de zustershulpvereni-

ging worden gesproken.

Zuster Winder: Juist - het moet gaan

zoals wij onze zoons op hun zending

voorbereiden. Zo kunnen de lauwer-

meisjes weleens worden uitgenodigd

om samen met hun moeder de gezins-

verzorgingsvergadering bij te wonen,

terwijl een bijzondere jonge-

volwassene kan worden gevraagd in

een jonge-vrouwenklas te vertellen

over de zustershulpvereniging.

Zuster Doxey:Wanneer het moment

daar is dat zij bij de zustershulpvereni-

ging komen, moeten wij hun iets ge-

weldigs te bieden hebben. Er onmid-

dellijk bij betrokken zijn is van groot be-

lang.

Nieuwe ZHV-leden kunnen, bijvoor-

beeld, als huisbezoekster worden inge-

deeld.

Vraag: Over huisbezoek gesproken,

welke inzichten zou u willen delen met

de vrouwen van de kerk?

Zuster Winder: Het is van het aller-

grootste belang dat iedere zuster huis-

bezoeksters heeft, die haar het gevoel

kunnen geven dat men haar nodig

heeft, dat er mensen zijn die van haar

houden en aan haar denken. Even be-

langrijk is de manier waarop de huisbe-

zoekster zich in naastenliefde kan ont-

wikkelen. Door de vrouwen van de

kerk huisbezoek op te dragen, stellen

wij hen in de gelegenheid de zuivere

liefde van Christus te ontwikkelen, het-

geen de allergrootste zegen in hun le-

ven kan zijn.

Vraag: Ons ledental omvat inder-

daad vrouwen in de meest uiteenlo-

pende omstandigheden. Wat maakt

ons, volgens u, allemaal één.

Zuster Evans: Onze toegedaanheid

aan het evangelie. Overal waar ik ben
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geweest heb ik toegewijde vrouwen ge-

zien, vrouwen die blij zijn de kerk te

dienen waar zij geroepen zijn en die

meer willen weten over het evangelie.

Zuster Winder: In de kleine gemeen-

schappen die ik in het noorden van de

staat Maine heb bezocht, trof ik vrou-

wen aan die samenwerken om in dat

barre klimaat te kunnen overleven. In

de meer bewoonde streken zag ik vrou-

wen die heel andere problemen

moesten aanpakken: het „druk heb-

ben" en de eisen die een stadsleven aan

ons stelt. Toch was er een gemeen-

schappelijke factor, die van toewijding,

die geen enkel verband hield met de

uiteenlopende leefomstandigheden

.

Vraag: In de beginperiode van de

zustershulpvereniging was de hulp die

de vrouwen elkander gaven letterlijk

van levensbelang. Hoe kunnen wij, in

een tijd dat zovelen van ons het zoveel

gemakkelijker hebben, de ander toch

tot steun zijn?

Zuster Winder: Is het inderdaad zo

dat wij het nu zo gemakkelijk hebben?

De maatschappelijke en emotionele

druk waar wij aan blootgesteld wor-

den, en in toenemende mate ook de

economische druk, houdt in dat er ook

in deze tijd behoefte is aan levensred-

dende maatregelen.

Zuster Doxey: Ik was onlangs in de

staat Mississippi, waar zusters de hele

staat moeten doorkruisen om samen te

kunnen komen en waar het afleggen

van een huisbezoekje een hele dag

vergt. De zusters daar hebben die

zusterschap heel hard nodig.

Zuster Winder:Een vriendin van mij

in Salt Lake City lijdt aan een slopende

ziekte. Zij beweegt zich voort in een

rolstoel en rijdt in een aangepaste auto

om haar huisbezoek te kunnen doen.

Zij haalt eerst haar huisbezoekpartner

op, waarna zij naar het huis van een

van de hun toegewezen zusters rijden.

Deze zuster komt in de auto zitten ter-

Joanne B. Doxey, tweede raadgeefster

Babara W. Winder, algemeen presidente van de zustershulpvereniging

]oy F. Evans, eerste raadgeefster ]oan Spencer, secretaresse-penningmeesteresse
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wijl mijn vriendin haar huisbezoek af-

legt. Zij is zo'n opgewekte en liefdevol-

le geest, dat buren vaak naar haar auto

toe komen om een praatje met haar te

maken.

Zuster Evans: Offers zoals deze ge-

ven aanleiding tot een rijke uitstorting

van de geest. Natuurlijk hoeven wij

niet geïsoleerd of misdeeld te zijn om
de offers te brengen die de Geest ten ge-

volg hebben. Ik ken vrouwen die in

zeer gunstige omstandigheden verke-

ren en die zich werkelijk voor honderd

procent inzetten.

Zuster Joan Spencer, secretaresse:

Dat doet me denken aan een welgestel-

de zuster in Arizona. Een kennisje van

haar moest het geld dat zij bij elkaar had
gespaard voor een zending besteden

om haar ernstig zieke moeder te hel-

pen. Al het spaargeld ging op aan zie-

kenhuisrekeningen. Deze geweldige

vrouw betaalde de zending van dat

meisje. Zowel zij als haar man beseffen

dat hun grote stoffelijke zegeningen de

verplichting met zich meebrengen - en

de gelegenheid - om met anderen te

delen.

Vraag: Wij schijnen tegenwoordig

een wat defensieve houding aan te tref-

fen bij vrouwen die zich op een ver-

schillend pad bevinden - gehuwd ver-

sus ongehuwd; zij die buitenshuis wer-

ken versus degenen die thuis werken.

Welk gemeenschappelijk terrein heb-

ben de vrouwen van de kerk?

Zuster Winder: Ik ben zeer onder de

indruk van de houding van de vrou-

wen in de beginperiode van de kerk. Zij

verenigden zich - sommigen met veel

middelen, anderen met weinig - om el-

kaar bij te staan. Samen zagen zij hun
moeilijkheden onder ogen. Ons geloof

in de beginselen van het evangelie

maakt ons één. En als wij één zijn, zul-

len wij de kracht hebben om staande te

blijven.

Zuster Doxey: Iedere vrouw is een

dochter van God. „Onderhouden wij

de geboden? Nemen wij toe in naasten-

liefde?" De status of omstandigheden

van een vrouw zijn minder belangrijk

dan het antwoord op deze fundamen-

tele vragen, die wij allen gemeen
hebben.

Vraag: Geografische en culturele ver-

schillen zorgen voor een grote verschei-

denheid onder de zusters. Hoeveel

ruimte hebben plaatselijke leidsters

voor het aanpassen van het leerplan

aan hun behoeften?

Zuster Doxey: Wij moedigen onze

leidsters altijd aan om een les aan te ne-

men alvorens deze aan te passen. Wij zijn

ons er natuurlijk van bewust dat lessen

moeten worden aangepast aan de be-

hoeften van de zusters in de verschil-

lende cultuurgebieden.

Zuster Evans: Er kan zich een bepaal-

de behoefte in een wijk voordoen - een

of ander tragisch voorval of misschien

iemand die voor de eerste keer naar de

tempel gaat - die aanvullend materiaal

vergt. In zo'n geval kan een conferen-

tietoespraak of een artikel uit De Ster

uitkomst bieden. Bij de meeste lessen is

zoiets wel mogelijk.

Vraag: Welke reacties worden er van-

uit de hele wereld ontvangen op het

lesboek van de zustershulpvereniging?

Zuster Evans: De eenparigheid van

de positieve reacties heeft ons eigenlijk

verrast. De zusters schijnen zeer ent-

housiast te zijn over de lessen. Verschil-

len in hun reacties houden kennelijk

verband met de bekwaamheid van de

betrokken lerares. Het is belangrijk ons

steeds bewust te zijn van de noodzaak

onze onderwijsvaardigheid te vervol-

maken door het versterken van onze

applicatieprogramma' s

.

Zuster Doxey: Ons hele leerplan is

gericht op het ontwikkelen van een

groot geloof in de Heer Jezus Christus.

Iedere les moet de beginselen van het

evangelie onderstrepen, die ons bij het

ontwikkelen van dat geloof helpen. En
dat kan ook bij iedere les, bij de liefde-

dienstlessen, intermenselijke verhou-

dingen, culturele ontwikkeling, hulp

bij de opvoeding en de lessen huis-

houdkunde, net zo goed als bij de les-

sen geestelijk leven.

Zuster Winder: Wij hopen dat iedere

vrouw haar recht op keuzevrijheid, en

het voorrecht daarvan, begrijpt, alsme-

de de daarmee gepaard gaande verant-

woordelijkheid. Vanzelfsprekend heb-

ben wij kennis nodig om op intelligente

wijze beslissingen te nemen. Naarmate

wij leren te gehoorzamen en te leven

overeenkomstig onze overtuiging,

neemt onze integriteit toe, hetgeen veel

van onze pijn kan voorkomen. Wij vin-

den een doel in het leven en zijn het ge-

lukkigst wanneer wij het evangelie toe-

gedaan zijn.

Vraag: Onze zusterschap strekt zich

tegenwoordig uit tot vrouwen in lan-

den waar grote nood eerder regel is dan

uitzondering. Welke verantwoording

hebben wij jegens hen?

Zuster Winder: Wij zijn inderdaad

ten zeerste begaan met de zusters in die

delen van de wereld die verstoken zijn

van sommige van de zegeningen die

anderen wel genieten. Wij weten dat

onze tiende en offergaven zeer zeker

een tastbare uitwerking hebben in het

leven van de noodlijdenden, hetgeen

een grote troost is.

Zuster Doxey: De priesterschapslei-

ders hebben de bergbewoners in Gua-

temala betere methoden geleerd om
maïs te verbouwen, hoe zij de grond

rust moeten gunnen en kunnen verbe-

teren.

De mensen leren hoe zij beter voor

zichzelf kunnen zorgen en hoe zij hun
kinderen van de juiste voedingsstoffen

kunnen voorzien. Ik zie zulke inspan-

ningen als een priesterschapsaangele-

genheid waar de zustershulpvereni-

ging haar volledige steun aan kan ver-

lenen.

Zuster Winder: Ik denk daarbij ook

aan het bouwen van tempels en aan het

zendingswerk van de kerk, dat wij met

onze tiende en offergaven kunnen

steunen. Wij moeten weten dat wij

daadwerkelijk iets doen om onze broe-

ders en zusters over de gehele wereld

tot zegen te zijn.

Vraag: Wat u nu beschrijft is een or-

delijk geven, onder leiding van de

priesterschap.

Zuster Doxey: Inderdaad. Het

systeem is op zijn plaats. De werktui-

gen liggen voorhanden. Wij hoeven

niet meer te doen dan gebruik te maken
van de werktuigen die de Heer heeft

verschaft. Onder leiding van de

priesterschap zijn wij in staat anderen

tot zegen te zijn . Als vrouwen strekt on-

ze zorg zich uit tot de gehele zending

van de kerk. Onze zorg gaat uit naar het

zendingswerk, naar genealogie en naar

tempelwerk.

Zuster Evans: Tijdens mijn verblijf in

Nieuw-Zeeland en Tahiti, heb ik vrou-

wen horen zeggen: „Wij leren elkaar

waardig te zijn om naar de tempel te

gaan." Wat een heerlijk iets!

Zuster Winder: Ons doel is iedere

vrouw aan te sporen om sterk te wor-

den in haar begrip van het evangelie en

om samen te streven met haar zusters

en met de priesterschap. Het woord
streven houdt zoveel daadkracht in.

Streven is niet eenvoudig, maar het

voert tot grote beloningen: toewijding,

zusterschap en de vreugde van het

evangelie. D
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Cesar Aedo:
verteller

zonder woorden
Don L. Searle

Hij
richt zich op tot zijn volle an-

derhalve meter, recht zijn ten-

gere schouders, kijkt dreigend

en wordt de trotse, logge Goliat, die de

Hebreeuwse legers tart. Het volgende

moment is hij de jonge David, die met

zijn katapult lichtvoetig de heuvel be-

klimt.

Even snel wordt hij vervolgens een

vermoeide pionier, die zijn zwaarbela-

den handkar over de prairie trekt. De
gespannen biceps en iedere moeizame

stap van zijn gespierde benen getuigen

van grote inspanning.

Er wordt geen woord gezegd, maar

men hoort met het hart en begrijpt.

Cesar Aedo is een mimespeler, die op

dit moment snel bekendheid verwerft

in Europa. Hij is in de leer geweest bij

de Franse meester, Marcel Marceau, en

heeft op de bühne en voor de televisie-

kamera's gestaan in Duitsland, Frank-

rijk en Zwitserland, evenals in verschil-

lende landen in Zuid- en Midden-

Amerika. Hij maakte in mei 1984 zijn

Amerikaanse debuut. Onderdehand
heeft hij een contract aangegaan met

een van de beroemdste Europese cir-

cussen, circus Knie.

Hij maakt zowel op het toneel als pri-

vé de indruk een energiek, spontaan en

gevoelig mens te zijn. Wie hem hoort

vertellen over zijn achtergrond gaat be-

grijpen dat de intensiteit die hij in zijn

voorstellingen legt typerend is voor

zijn inzet bij alles wat hij als de moeite

waard in zijn leven beschouwt.

Broeder Aedo is een teruggekeerde

zendeling en komt oorspronkelijk uit

Lima . Het was een hele opgaaf voor zijn

vader, een kleermaker, om zijn grote

gezin van de eerste levensbehoeften te

voorzien. De jonge Cesar was er echter

op uit een goede schoolopleiding te

verkrijgen enom de raad van de profeet

dat hij op zending diende te gaan, op te

volgen. Hij wist dat deze zegeningen

mede-afhankelijk waren van zijn eigen

inspanningen, en dus - zoals vermeld

wordt in een lesboek van het jeugd-

werk uit 1982 - maakte hij in de buurt

van zijn school auto's schoon om zijn

schoolgeld te kunnen betalen en later

zijn zending. Zijn zending betekende

zoveel voor hem, dat hij niet toestond

dat een blindedarmontsteking hem
lang uit de roulatie hield. Vijf dagen na

de operatie ging hij weer langs de deu-

ren. „Ik heb werk te doen. Ik ben zen-

deling," was zijn nuchtere commen-
taar.

Na zijn zending studeerde hij socio-

logie aan de Villareal universitiet in Li-

ma. Maar zijn hart ging in de eerste

plaats uit naar de uitvoerende kunsten,

dus volgde hij ook daarin een studie. In

feite was zijn studie van de uitvoerende

kunsten al veel eerder begonnen; toen

hij zes was. Hij was in die tijd een trouw

bezoeker van de catechesatie van zijn

kerk, want nafloop werden er voor de

kinderen oude stomme films gedraaid

van onder andere Buster Keaton, Char-

lie Chaplin en Harold Lloyd, waar de

kleine jongen helemaal gek van was.

Cesar was negen toen de zendelingen

zijn familie het evangelie onderwezen.

Met elf jaar trad hij op in talentenshows

van de kerk.

Na zijn studie aan de universiteit in

Lima te hebben voltooid, wilde broeder

Aedo naar Europa voor een verdere

opleiding in politieke wetenschappen.

Hij trok als straatartiest door verschil-

lende Zuid- en Midden-Amerikaanse

landen, totdat hij het geld bij elkaar had

voor de vliegreis naar Europa. „Ik ben

louter dankzij mijn talent in Europa ge-

komen", vertelt hij.

Een serie voorvallen die hij als een

groot geluk beschouwt, weerhieldhem
ervan zich meteen bij de universiteit in

te laten schrijven. Hij bracht verschei-

dene weken rond de jaarwisseling

1979/1980 bij zijn zuster in Genève

door, een periode die lang genoeg was

omhem duidelijk te maken dat hij geen

politieke wetenschappen wilde stude-

ren, maar mime bij de man die alom als
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de grote meester wordt beschouwd.

Broeder Aedo wist dat als hij voldoen-

de geloof en doorzettingsvermogen

had, dit verlangen bewaarheid zou

worden. Hij keerde dus terug naar Pa-

rijs en drong zolang aan totdat hij erin

slaagde Marcel Marceau te spreken te

krijgen en zijn leerling te worden.

Hij studeerde drie jaar lang bij Mon-
sieur Marceau, niet alleen mime maar

ook toneel, klassieke en moderne dans-

kunst, acrobatiek en schermen. Daarbij

was hij een van de weinige leerlingen

die erin slaagde door middel van optre-

dens in het weekend en zomerengage-

menten zijn cursusgeld en verdere on-

kosten te verdienen. Nu studeert hij bij

de man die de meester destijds heeft

onderwezen, de 86-jarige mentor van

Monsieur Marceau, Etienne Decroux.

Tegelijkertijd zet hij zijn studie van de

klassieke danskunst voort.

Humor is een belangrijk onderdeel

van zijn kunst. Een van zijn sketches

beeldt een reiziger uit die zijn te zware

koffer niet van zijn plaats kan krijgen.

De bewuste koffer hangt aan de arm

van de mimespeler die, al zijn inspan-

ningen ten spijt, geen kans ziet er be-

weging in te brengen - totdat hij er één

zakdoek uit neemt!

Zijn kunst heeft ook een serieuze

kant. Broeder Aedo getuigt van zijn

grote geloof in Jezus Christus en voegt

eraan toe dat wij op aarde talenten ont-

vangen om, zoals de Heiland ons heeft

onderwezen, anderen ermee te helpen.

Broeder Aedo wendt zijn talent aan om
zijn medemensen op voor de hand lig-

gende manieren te helpen, door hen op

te vrolijken en, naar hij hoopt, door ver-

heffende aspecten van het leven uit te

beelden.

Hij vindt het fijn bepaalde verhalen

uit de Schriften aanschouwelijk te ma-

ken. Het is kenmerkend dat hij dit met

een voorbeeld illustreert. Eerst beeldt

hij de nederige, godvruchtige broer uit,

die God zijn offergave aanbiedt. Daar-

na is hij de hoogmoedige, afgunstige en

wrede broer. De toekijker voelt de ge-

trouwheid van Abel en de verbolgen-

heid van Kaïn.

Cesar Aedo's kunst heeft anderen

ook op een aantal zeer tastbare manie-

ren geholpen. Door zijn optreden is hij

in staat geweest een van zijn broers te

ondersteunen terwijl deze in Canada
op zending was en heeft hij twee ande-

re broers naar Parijs laten komen om te

studeren.

„Ik heb mijn hele familie kunnen hel-

pen. Maar daarmee wil ik niet mezelf

een schouderklopje geven; ik ben God
dank verschuldigd dat ik dat heb kun-

nen doen."

Broeder Aedo is nu dertig en lid van

de wijk voor alleenstaanden in Parijs.

Hoewel zijn leven tot nog toe gevuld is

geweest met werken, studeren en

dienstbetoon aan anderen, kijkt hij er

naar uit om te trouwen en een gezin te

stichten.

„Ya viene," merkt hij op in het

Spaans. „Dat komt nog wel." D
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Ouderschap:
alles te maken
met het hart

Patricia T. Holland
Eerste raadgeefster in het algemeen presidium van de jonge-vrouwen

Toen een vierjarig meisje onlangs

werd gevraagd waarom haar

kleine broertje huilde, keek ze

naar de baby, dacht een ogenblik na en

zei dan: „Als jij geen haar of tanden

had en je benen beverig waren, zou je

ook huilen."

Wij komen allemaal huilend - en een

beetje beverig - op aarde. Dat ouders

een pasgeboren zuigeling nemen, die

op dat moment slechts een bundeltje

mogelijkheden is, dat kindje liefheb-

ben, leiden en ontwikkelen totdat er

een volledig functioneel mens is ont-

staan, is het grootste wonder van de

wetenschap en de grootste van alle

kunsten.

Toen de Heer ouders schiep, riep hij

iets in het leven dat op adembenemen-

de wijze datgene benadert wat Hij is.

Wij die het leven hebben geschonken

aan kinderen, hebben de ingeboren

kennis dat dit de hoogste aller roepin-

gen is, de heiligste aller opdrachten -

en daarom kan de kleinste mislukking

een verlammend gevoel van wanhoop
bij ons oproepen.

Al onze goede bedoelingen en

oprechte inspanningen ten spijt, ko-

men sommigen van ons tot de ontdek-

king dat onze kinderen zich niet ont-

wikkelen zoals wij graag hadden ge-

zien. Er valt soms moeilijk met hen te

praten. Ze hebben het misschien zwaar

op school, ze hebben emotionele pro-

blemen, ze zijn openlijk opstandig of

gewoon afschuwelijk verlegen. Er zijn

talloze redenen voor hun alsnog on-

vaste gang door het leven.

En het schijnt dat zelfs wanneer onze
kinderen niet in de problemen zitten,

wij ons toch steeds ongerust afvragen

hoe wij hen voor zulke pijnlijke zaken

moeten behoeden. Tussendoor komt

de gedachte bij ons op: „Ben ik wel een

goede ouder? Zullen ze 't redden? Moet

ik ze een tik geven of met ze praten?

Moet ik ze de teugels laten voelen of

doen alsof ik niets gemerkt heb? De
werkelijkheid heeft er een handje van

zelfs de besten onder ons een wat onze-

ker gevoel als ouder te geven.

Onlangs las ik wat ik als jonge, zeer

gespannen moeder in mijn dagboek

had geschreven:

„Ik bid voortdurend dat ik nooit iets

zal doen waardoor het gevoelsleven

van mijn kinderen beschadigd wordt.

Ik bid dat mocht ik hen ooit op enigerlei

wijze kwetsen, zij zullen beseffen dat

het onopzettelijk was. Van binnen huil

ik vaak om dingen die ik misschien ach-

teloos heb gezegd en gedaan, en ik bid

dat ik niet andermaal in dezelfde fout

zal vervallen. Ik bid dat ik niets heb ge-

daan om mijn droom van hoe deze kin-

deren moeten worden, te beschadigen.

Ik hunker naar hulp en naar leiding -

vooral wanneer ik het gevoel heb ze te

kort te hebben gedaan."

Het herlezen hiervan doet mij inzien

dat mijn kinderen zich verrassend goed

ontwikkelen, gezien het feit dat zij zo'n

gespannen moeder hadden. Ik vertel u
dat, omdat ik u er bovenal van wil door-

dringen dat ik net als u ben - een ouder

met een lading schuldgevoelens van-

wege gemaakte fouten, een wat onze-

ker vertrouwen in het heden, en angst

om het in de komende jaren te verprut-

sen. Ik wil vooral dat iedere ouder die

deze woorden leest, hoop heeft.

Aangezien zo goed als niemand on-

der ons zich deskundig kan noemen op

het gebied van kinderen opvoeden,

kunt u zich voorstellen hoe bemoedi-

gend het voor mij was dit te horen van

iemand die dat wel is. Een docent aan

de Brigham Young University zei op ze-

kere dag tegen me: „Pat, het ouder-

schap heeft nagenoeg niets te maken

met opvoeden. Het heeft alles te maken
met je hart." Toen ik hem vroeg daaro-

ver uit te weiden, zei hij: „Ouders heb-

ben vaak het gevoel dat zij niet met hun

kinderen kunnen communiceren om-

dat zij zichzelf onvoldoende begaafd

achten.

Communiceren is echter niet zozeer

een zaak van begaafdheid, danwei van

een instelling. Als onze instelling er een

is van ontroostbaarheid en nederig-

heid, van liefde voor en belangstelling

in het welzijn van onze kinderen, dan

zal dat communicatie op gang brengen.

Onze kinderen zullen die poging on-

zerzijds herkennen. Als wij echter on-

geduldig, vijandig en wrokkig zijn, zal

het niets baten welke woorden wij ook

zoeken om onze gevoelens mee te ver-

doezelen. Hun hart zal hen er snel op-

merkzaam op maken."

Jacob zegt ons in het Boek van Mor-

mon dat wij in de diepten van nederig-

heid moeten afdalen en ons dwazen

moeten beschouwen voor God, willen

wij dat Hij de hemelse poorten voor ons

opent (2 Nephi 9:42).

Die nederigheid, en daarmee ons ver-

mogen om onze fouten toe te geven,

schijnt een eerste vereiste te zijn voor

zowel het ontvangen van goddelijke

hulp, alswel het verwerven van het

respect van onze kinderen.

Mijn dochter is begenadigd met een

bijzonder muzikaal talent. Jarenlang

heb ik gedacht dat dit talent zich niet

zou ontwikkelen als ik niet als een sla-

vendrijfster haar liet oefenen op de pia-

no. Op zekere dag echter, 't was in haar

vroege tienerjaren, ontdekte ik dat mijn

houding, eens misschien zinnig, nu af-

breuk deed aan onze relatie. In

tweestrijd tussen de vrees dat zij het

van God verkregen talent niet ten volle

zou ontwikkelen, en de realiteit van

een verstoorde relatie vanwege datzelf-

de punt, deed ik wat ik mijn moeder

had zien doen bij een dergelijke situa-

tie. Ik sloot mijzelf op en legde mijn ziel

bloot in gebed, op zoek naar de enige

wijsheid die kon helpen die communi-
catie open te houden - het soort wijs-

heid en hulp dat van de tong der enge-

len komt. Uit mijn geknielde houding

overeind komend wist ik al wat mij te

doen stond.
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Daar het nog maar drie dagen voor

kerstmis was, gaf ik Mary een aardig-

heidje met een persoonlijke opdracht,

die luidde : „Liefste Mary, Het spijt mij

voor de situatie die ik heb gecreëerd

door als een politie-agente post te vat-

ten bij de piano. Ik moet er erg dwaas

hebben uitgezien - jij op de pianokruk,

en ik er met mijn pistolen naast. Ver-

geef het mij alsjeblieft. Je wordt op je ei-

gen manier wel een jonge vrouw. Ik

maakte me er alleen zorgen om datje je-

zelf als vrouw misschien nooit zou ver-

geven dat je je talenten niet volledig

had uitgebuit. Ik houd van je, Mam."
Later op de dag kwam ze bij me op

een rustige plaats in huis en zei: „Moe-

der, ik weet dat je het beste met me
voorhebt, en dat heb ik altijd geweten.

Maar als ik ooit goed piano wil leren

spelen, zal ik daarvoor moeten oefe-

nen, niet jij!" Dan sloeg ze haar armen

omme heen en met tranen in haar ogen

ging ze verder: „Ik heb er vaak over na-

gedacht hoe ik het u moest vertellen,

maar op de een of andere wijze hebt u

het zelf ontdekt."

Toen Mary en ik jaren later herinne-

ringen ophaalden aan dit voorval, ver-

trouwde zij mij toe dat mijn bereidheid

om te zeggen: „Sorry, maar ik heb me
vergist, vergeef het me alsjeblieft,"

haar gevoel van eigenwaarde hadden

versterkt. Want het zei haar dat zij be-

langrijk genoeg was voor een ouderlij-

ke verontschuldiging, dat ook kinde-

ren soms gelijk kunnen hebben. Ik

vraag me af of persoonlijke openbaring

ooit kan komen zonder onszelf als dwa-

zen voor God te beschouwen? Ik vraag

me af of het bereiken en onderwijzen

van onze kinderen van ons vereist dat

we meer aan kinderen gelijk worden?

Moeten wij niet onze diepste angsten

en pijnen met ze delen alswel onze

hoogste hoop en vreugden, in plaats

van simpel te proberen hen de les te le-

zen en telkens maar weer te berispen?

Ik zou willen eindigen met een erva-

ring die ik nog maar onlangs heb opge-

daan. Al drie dagen springt mijn zoon

Duffy (hij is elf en speelt in het school-

footballteam) op professionele wijze en

op de meest onverwachte moment mij

op de nek. De laatste keer dat hij dit

deed, probeerde ik zijn aanval te ont-

wijken en kwam ik te vallen, sleepte de

lamp mee en schampte met mijn elle-

boog mijn wenkbrauw! Ik verloor mijn

geduld en beschuldigde hem ervan ver-

antwoordelijk te zijn voor de dwaze

buiteling die ik gemaakt had.

Zijn reactie deed mijn hart smelten

als sneeuw voor de zon toen hij mij, ter-

wijl de tranen hem over de wangen big-

gelden, zei: "Maar Mams, u bent de

beste vriend die men zich maar kan

denken. Ik dacht dat dit net zo leuk

voor u moest zijn als voor mij." Toen

voegde hij eraan toe: „Ik heb me al een

hele tijd geleden voorgenomen wat ik

zal zeggen als ze me interviewen als be-

kerwinnaar. Wanneer ze me zullen vra-

gen hoe ik zover gekomen ben, zal ik

zeggen: „Ik heb altijd op mijn moeder

geoefend!'"

Ieder kind moet op zijn moeder kun-

nen oefenen, en wat nog belangrijker

is, iedere moeder moet op haar kind oe-

fenen. Dat is Gods manier voor de ou-

der en het kind om hun zaligheid uit te

werken. Ik heb al eerder gezegd dat we
huilend ter wereld komen; alle nederi-

ge bedoelingen van het leven in aan-

merking genomen, is het misschien be-

grijpelijk dat we voortgaan om van tijd

tot tijd een traantje te laten. Maar het

zal ons altijd helpen indachtig te zijn

dat dit zowel Gods als onze kinderen

zijn. En bovenal zal het ons hoop geven

te weten, dat als we hulp nodig heb-

ben, wij door de sluier kunnen gaan om
die te verkrijgen.

Ik geef u mijn getuigenis dat God ons

nooit alleen zal laten in deze hemelse

ervaringen, en dat ook wij onze kinde-

ren hierin niet in de kou moeten laten

staan - of onszelf. In de naam van Jezus

Christus. Amen.
Display quotes to select from:

Toen de Heer ouders schiep, riep hij

iets in het leven dat op adembenemen-

de wijze datgene benadert wat Hij is.

Wij die het leven hebben geschonken

aan kinderen, hebben de ingeboren

kennis dat dit de hoogste aller roepin-

gen is, de heiligste aller opdrachten.

Ouders dragen een lading schuldge-

voelens met zich vanwege gemaakte

fouten, een wat onzeker vertrouwen in

het heden, en angst om het in de ko-

mende jaren te verprutsen.

Communiceren met onze kinderen is

niet zozeer een zaak van begaafdheid,

danwei van een instelling. D
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Handboek voor gezinnen

Wanneer
kinderen
opstandig zijn

Als ouders willen wij dat onze

kinderen nederig zijn en ge-

hoorzamen aan de wetten van

God. Niet alle kinderen, echter, zijn dat

en veel ouders hebben een kind dat

opstandig is. We weten dat liefde en

aandacht voor onze kinderen niet

noodzakelijkerwijs gehoorzaamheid

tot gevolg hebben. Er zijn kinderen die

ondanks een liefdevolle benadering en

onderwijs toch hun hoofd in de wind
gooien. Deze kinderen zijn moedwillig

ongehoorzaam aan belangrijke huisre-

gels of evangeliebeginselen, volharden

in hun gedrag en tonen vaak geen be-

rouw over hun acties. Hun gedrag kan

bestaan uit chronische godslastering,

onzedelijkheid, gebruik van alcohol en

drugs en spijbelen van school. Vaak be-

gint deze rebellie met het wegblijven

uit de kerk.

Onze kinderen hebben de vrijheid

keuzen te maken, en met deze vrijheid

maken zij soms de verkeerde keuze.

Hoewel wij niemand rechtvaardigheid

willen opdringen, kunnen wij ze wel

door ons voorbeeld onderwijzen en

daarna bidden dat zij onder de invloed

van de Heilige Geest het goede zullen

kiezen.Een opstandig kind kan frustre-

rend en ontmoedigend zijn. Toch is er

veel dat wij kunnen doen, zonder onze

kinderen tot gehoorzaamheid te

dwingen.

Opstandig gedrag uit zich vaak wan-
neer er niet voorzien wordt in een be-

hoefte van het kind. Als er thuis geen
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liefdevolle sfeer heerst en er geen we-

derzijds respect is, zou het wel eens

kunnen zijn dat onze kinderen zich te-

gen ons onderwijs gaan verzetten. Kin-

deren hebben vrijheid nodigom te kun-

nen groeien, zich te ontwikkelen,

beslissingen te nemen en van deze vrij-

heid te leren. Als we hen overladen met
regels of als wij scherp en veeleisend

zijn, is de kans groot dat onze kinderen

gaan rebelleren, gewoon om ons in ver-

legenheid te brengen. Aan de andere

kant, als we te veel toestaan of niet ge-

noeg tijd met onze kinderen doorbren-

gen, kunnen zij het gevoel krijgen dat

zij genegeerd worden. Ook dan is re-

bellie een uitstekend middel om de aan-

dacht op zich gevestigd te krijgen.

Ons slechte voorbeeld kan voor onze

kinderen ook reden zijn om te gaan re-

belleren. Wij kunnen niet hypocriet

zijn - het ene zeggen en het andere

doen - en van onze kinderen verlangen

dat zij gehoorzaam zijn. Zo kunnen wij,

bij voorbeeld, geen ongepaste video-

films in huis halen, de „slechte scènes"

overslaan (wat wij kunnen doen omdat

we de film toch al gezien hebben) en

dan van onze kinderen verwachten dat

zij goede films uitkiezen.

Soms testen jonge kinderen hun on-

afhankelijkheid door het overtreden

van huisregels. Dit soort gedrag te ne-

geren is niet juist. Kinderen kunnen
hun onafhankelijkheidsgevoel op vele

andere manieren botvieren zonder de

huisregels met voeten te treden. Indien

wij, wanneer onze kinderen jong zijn,

eerlijk en consequent de hand houden

aan de gestelde grenzen, helpen wij ze

ernstiger rebellie later in hun leven te

vermijden.

Ouders veroordelen vaak zichzelf

voor het slechte gedrag van hun kinde-

ren. Hoewel wellicht terecht of niet

(kinderen worden beïnvloed door vele

mensen en situaties buiten het gezin),

heeft niemand er wat aan als zij hierin

volharden. Noch heeft het enig nut te

denken dat anderen ons veroordelen.

Te vaak houden deze schuldgevoelens

ons weg van onze kerkvergaderingen

of van andere gelegenheden en men-
sen die ons wellicht kunnen helpen.

Het is beter in te zien dat er een pro-

bleem is en dit proberen op te lossen.

Laten we daarom eens kijken wat wij

als ouders kunnen doen om een

opstandig kind te helpen.

Het eerste dat we misschien kunnen

doen is onszelf eens goed onder de loep

te nemen. Ouderling Boyd K. Packer,

van het Quorum der Twaalf, heeft het

volgende advies gegeven: „Ouders,

zullen we eerst het pijnlijkste deel van

ons probleem op tafel leggen? Wilt u

uw zoon of dochter terugwinnen? Pro-

beer uw kind dan niet langer te veran-

deren, maar concentreer u dan eens

een tijdje op uzelf. De verandering

moet bij u beginnen, niet bij uw kin-

deren.

U kunt niet doorgaan met waaru mee
bezig was (zelfs als u altijd gedacht hebt

dat het juist was) en denken dat u het

gedrag van uw kind kunt veranderen,

als uw houding debet is aan dat gedrag.

U bent het, niet uw kind, die onmid-

dellijke aandacht nodig heeft.

Ouders, u kunt hulp krijgen, en goe-

de ook, als u die wilt aanvaarden . . .

En ouders, als u naar een oplossing

zoekt, die geloof en religieuze leer negeert,

dan zoekt u naar een oplossing waar die nim-

mer gevonden zal worden . . .

Als ouders eenmaal begrijpen dat

God bestaat en dat wij zijn kinderen

zijn, kunnen zij problemen als deze aan

en winnen.

Dan moet er wel een wonder gebeu-

ren, zegt u? Wel, als dat zo is, waarom
niet?" (Improvement Era, december

1970, blz. 106-107; cursivering toege-

voegd).

Als ouders behoren wij onze daden te

evalueren en te veranderen. Het eerste

wat ouders vaak kunnen doen is de

band met het kind nauwer toehalen.



Vaak rebelleert een kind omdat het zich

eenzaam, genegeerd en nietswaardig

voelt. Het maakt gebruik van slecht ge-

drag om de aandacht op zich te vesti-

gen. Indien u tijd aan hem besteedt,

helpt dat het kind deze gevoelens te

overwinnen.

Het opbouwen van een relatie vergt

tijd en offers. Wij praten met (niet te-

gen) onze kinderen en doen dingen

met hen.

Een moeder vertelt over haar eerste

poging om iets met haar. opstandige

dochter te doen. De dochter was enige

Geïllustreerd door Mark Robison

tijd opgetrokken met een stel meisjes,

wier gedrag - drinken, feestjes tot diep

in de nacht, spijbelen van school - aan-

leiding was geweest tot veel wrijving

thuis. Al snel werden er over en weer

alleen nog maar veroordelingen ge-

schreeuwd. De moeder, die op den

duur inzag hoe hun relatie verslechter-

de, besloot er wat aan te doen.

De dochter wilde zich totaal niet met

haar moeder inlaten, het enige dat zij

toestond was dat haar moeder haar 's

morgens naar school reed. De eerste

weken waren moeilijk; hun gesprek-

ken beperkten zich tot korte ja/nee-

vragen. Maar naarmate de tijd ver-

streek en dochterlief in de gaten kreeg

dat haar moeder haar kritiseerde noch

veroordeelde, begon ze vrijuit te spre-

ken over haar leven en haar gevoelens.

Hun ochtendritjes groeiden uit tot ver-

trouwelijke, gezellige gesprekken,

waarin het jonge meisje haar moeder

als een loyale vriendin leerde kennen.

Een opstandig kind heeft voortdu-

rend liefde nodig. Zelfs als wij het niet

met zijn daden eens zijn, kunnen wij

hem wel aanvaarden en liefhebben, en

Onze kinderen zijn vrij keuzen te maken,

en met die vrijheid maken zij soms

de verkeerde keuze. Hoexvel wij

niemand rechtvaardigheid willen opdringen,

kunnen wij ze wel door ons voorbeeld

onderwijzen en daarna bidden dat zij onder

de invloed van de Heilige Geest het goede

zullen kiezen.
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hem in de familiekring houden, waar

wij hem kunnen onderwijzen en aan-

moedigen.

Een opstandig kind te aanvaarden,

betekent niet dat wij hem toestaan ons

te gebruiken of door te gaan op een

koers die anderen zou kunnen scha-

den. Een weduwe, van wie de tiener-

zoon in huis wilde roken, vertelde hem
de regel die in huis gold: „Ik hou van je,

maar in dit huis leven we de normen

van de kerk na." Toen haar zoon dreig-

de het huis te zullen verlaten, ant-

woordde ze: „Je bent hier altijd wel-

kom, en we zullen altijd van je blijven

houden, ongeacht waar je woont. Maar

wanneer je hier bent, gelden de regels

van dit huis onveranderlijk."

We moeten niet toestaan dat wij door

een opstandig kind de rest van het ge-

zin verwaarlozen. Hoewel een opstan-

dig kind veel tijd en energie vergt, kun-

nen wij onze andere kinderen niet aan

hun lot overlaten. Wij zijn ook verant-

woordelijk voor hen die niet ontwricht

of opstandig zijn.

Het is ook van groot belang conside-

ratie te hebben en één te zijn met onze

huwelijkspartner. Men dient niet toe te

staan dat een opstandig kind een wig

drijft tussen de ouders.

Er is altijd hoop op verandering,

maar we moeten wel geduld hebben en

ons open stellen voor hulp. Ouderling

Loren C. Dunn, van het Eerste Quorum
der Zeventig, heeft ons het volgende

advies gegeven: „De verleidingvan ou-

ders om hun kinderen op te geven is

aanwezig, in het bijzonder wanneer die

kinderen de wet van kuisheid aan hun
laars lappen, en wanneer zij schijnen te

rebelleren tegen iedere poging van hun
ouders om hun gedrag te corrigeren of

hun een betere weg te wijzen.

De tragiek van deze tijd is dat we te

veel jonge mensen weg zien vallen -

sommigen in moeilijkheden en ande-

ren als de oorzaak van moeilijkheden in

de maatschappij. Toch moeten wij be-

seffen, hoe moeilijk dat soms ook is, dat

onze Eeuwige Vader ook dezen zijn zo-

nen en dochters noemt.

O, ouders, laat ons nooit, ongeacht de

moeilijkheden, onze kinderen in de steek la-

ten op een donker en gevaarlijk levenspad,

hoe zij erook verzeild zijn geraakt. Het is

mijn gebed dat wij ze niet in de steek zullen

laten, wanneer zij het punt bereiken -

en voor sommigen zal dat pijnlijk lang

duren - waarop zij ons nodig hebben,,

(Improvement Era, december 1970, blz.

62-64).

Wij geven onze kinderen nooit op.

Indien wij ze juiste beginselen onder-

wijzen, indien wij de noodzakelijke

veranderingen in ons leven aanbren-

gen en indien wij altijd van ze houden,

zullen vele opstandige kinderen tot in-

keer komen. Het proces kan jaren du-

ren, maar we moeten blijven hopen.

Wij hoeven de last van een opstandig

kind niet alleen te dragen. Het kan ver-

ruimend werken deze last met iemand

anders dan een familielid te delen. De
bisschop, goede vrienden, raadgevers,

of andere ouders die soortgelijke erva-

ringen hebben gehad, kunnen een gro-

te steun zijn. De Heer is onze grootste

steun, wij kunnen onze zorgen altijd

met Hem delen.

Er is niets dat ouders zoveel pijn doet

als een opstandig kind. Een kind dat de

huisregels en de geboden overtreedt

kan ouders tot uiterste wanhoop bren-

gen. Het zal echter niet helpen toe te ge-

ven aan schuld- en minderwaardig-

heidsgevoelens. Beter is het ons tot de

Heer te wenden. Hij kan ons zegenen

met het geduld zulk gedrag te

doorstaan, naarmate Hij ons inspireert

wat we kunnen doen om een verande-

ring tot stand te brengen. De Heer zal al

onze pogingen zegenen, en dat is alles

wat Hij uiteindelijk zal doen. Onze kin-

deren blijven hun vrije wil hebben. De
Heer noch wij kunnen hen tot iets

dwingen. Maar wij kunnen veel doen

om hen te helpen en ten goede beïn-

vloeden.

„Ik vind dat een kind het recht heeft

om goed of slecht te zijn, en te weten

dat zijn ouders altijd achter hem staan"

(Christian Science Monitor, 9 september

1970, aangehaald door Loren C. Dunn,

Improvement Era, december 1970, blz.

64).

Laten we er iets aan doen

Nadat u dit artikel gelezen hebt, kan

het navolgende u mogelijk helpen dit

op uw gezin toe te passen:

1. Als u een opstandig kind hebt,

kunt u overwegen hoeuw kinduw aan-

dacht of onverschilligheid voor hem
geïnterpreteerd heeft. Wat kunt u doen

om meer aandacht aan hem te beste-

den? Wat kunt u deze week doen? Wel-

ke gewoonten zou u met hem kunnen

maken?

2. Neem uw handelingen onder de

loep. Heeft één daarvan uw kind mis-

schien aangezet tot opstandigheid?

Wat kunt u doen om uw daden te ver-

anderen?

3. Welke interessen, hobby's en

vrienden heeftuw kind? Naar welke tv-

programma's kijkt het? Naar welke

muziek luistert het? Zou een van deze

een verkeerde invloed op hem hebben?

Bespreek manieren waarop die invloed

tot een minimum kan worden terugge-

bracht.

4. Heeft u over uw kind gebeden?

Heeft u, zo nodig, gevast?
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Een middag op

Kris Mackay

Gordon Daniels herinnert zich

het geluid nog het meest. Het

breken van de meedogenloze

branding, drie tot vijf meter hoge gol-

ven, die te pletter sloegen tegen de rot-

sen en de lucht vulden met een ragfijne

mist, totdat de lucht zelf bijna vloeibaar

was. Dat geluid maakte praten haast

onmogelijk.

De hemel was die dag bewolkt - niet

die bewolking waarbij donzige witte

wolkjes rustig door het hemelsblauw

glijden - maar echt donker en on-

heilspellend, met een wind huilend om
de rotsen.

Vierentwintig jongens maakten die

middag een rondrit langs de noordkust

van Maui, één van de Hawaii-eilanden,

na twee maanden lang ananassen te

hebben geplukt. Het was hun laatste

vrije dag voorafgaand aan hun laatste

werkweek, daarna zouden ze een week
rondreizen over de eilanden en dan

huiswaarts keren naar het vasteland

van Amerika. De meeste jongens onder

Gordon' s leiding, hadden zich al reis-

cheques aangeschaft, die ze weg-

gestopt hadden in hun broekzak. Zij

hadden gehoord over een opening in

een rots waar de branding zich door-

heen perste, wat een spectaculaire fon-

tein tot gevolg had. De openingbevond

zich in een rotsplateau aan de andere

kant van het eiland en de jongens vroe-

gen of zij het mochten gaan bezich-

tigen.

Zij waren verrast. Het noordelijke ge-

bied was woest en niet weelderig groen

als de eilanden waarmee ze tot dusver

kennis hadden gemaakt. Het land-

schap deed hen denken aan de maan.

Geen gras, boom of welke vegetatie

dan ook, zelfs geen korrel zand op de

kuststrook. Scherpe, puntige lavarot-

sen liepen af het water in.

De vierentwintig jongens waren in

twee groepen gesplitst met elk een

leider.

Zij reisden in een pick-up en een

bestelauto. De groep van Doug Carlsen

was twee of drie minuten eerder op de

plaats van bestemming dan Gordons

groep. Behoedzaam omlaag glijdend

langs de ruwe helling naar het plateau,

merkten Gordon en zijn groep op dat

zes of zeven jongens al om de opening

heen zaten, met hun enkels over de

rand.

Niemand zag daar gevaar in. Secon-

den voordat het water door de opening

gestuwd werd, hadden zij hun voeten

al weer weggetrokken. Iedere 35 tot 40

seconden beukte er een nieuwe golf te-

gen de rotsen onder hen, die een fon-

tein van vijftien meter hoog door de

opening perste, die even in de lucht

leek te hangen voor deze weer met don-

derend geraas terugviel in de opening!

Wat een opwinding!

De rotsen waren vochtig en glibberig.

Gordon's jongens haastten zich naar

hun vrienden, terwijl zij elkaar waar-

schuwden niet te dicht bij de rand van

de opening te komen. Zij rilden bij de

gedachte over de rand te glijden, een

gedachte die alleen theoretisch moge-

lijk was. Niemand geloofde dat dat zou

gebeuren.

Toen explodeerde er onverwachts

een golf, die veel feller was dan de voor-

gaande, die hen terug deed rennen

naar de overhellende rotsen zo'n acht

meter terug. Onmiddellijk klonk de

kreet „Waar is Mike?" Iemand riep: „Ik

zag hem geloof ik het gat ingezogen

worden!"

Hoe vreemd klinkt het geluid van de

elementen in onze oren, nadat zij de

stem van de vijand is gaan vertolken.

Wat seconden daarvoor nog opwin-

ding was, had plaatsgemaakt voor tota-

le angst.

De twee met afschuw vervulde lei-

ders bogen zich over de rand en tuur-

den gespannen in de diepte - en het

was pikzwart. Bijna onmiddellijk weer

weggedreven door de volgende spui-

ter, keerden zij terug om de inktzwarte

duisternis af te zoeken waar Mike in

was verdwenen.

Wanhopig riepen zij zijn naam, maar

geen antwoord. Drie keer spoot het wa-

ter de lucht in en dwong hen zich terug

te trekken, en even zovele keren ren-

den zij terug om zijn naam boven de

wind uit de opening in te schreeuwen.

Tussen de derde en de vierde uit-

barsting was er een antwoord, en het

was opmerkelijk duidelijk: „Ja, ik ben

hier beneden, maar voor de rest is het

goed." Zij slaakten een zucht van ver-

lichting. Met iedere spuiter hadden zij

verwacht stukjes en beetjes van Mike's

gebroken lichaam voorbij te zien

vliegen.

Alle jongens deden hun broek uit en

knoopten die aan elkaar. De respons uit

het gat was gestaakt. Zij lieten het

„touw" zakken en schreeuwden naar

Mike dat hij het moest vastgrijpen.

Maar de golven - die onafgebroken,

frustrerende golven - beukten op de

kust en daarmee ging het spuiten on-
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verminderd door. Twee keer lieten zij

het touw zakken en twee keer werd het

terug in hun gezicht geslagen.

Een van Mike's vrienden wilde zich

naar beneden laten zakken, maar dat

voorstel werd al snel overboord gezet.

Eeuwenlange stroming had ieder hou-

vast in het gat weggesleten. Moedig als

het plan was, zou het nooit uitvoerbaar

zijn.

Doug Carlsen staarde voorovergebo-

gen, met een wit weggetrokken ge-

zicht, de opening in. „Wat moet ik

doen? We moeten hem redden!"

Op dat moment zag iemand iets in de

baai drijven, het bleek Mike te zijn. Hij

dobberde rond als een kurk en was
ogenschijnlijk bewusteloos, maar

vreemd genoeg bleef zijn hoofd boven

water.

Doug sprong op en schreewde: „Ik

ga hem halen!" Gordon schreeuwde

terug of hij kon zwemmen. „Niet erg

goed, maar hij is van mijn groep - ik

moet wat doen!"

Greg Parker kwam tussenbeide. „Ik

kan zwemmen, " schreeuwde hij boven

de branding uit. „Ik ben kroonverken-

ner. Ik heb mijn onderscheiding zwem-
mend redden en ik weet dat ik 'm kan

redden."

En Greg, atletisch gebouwd en bege-

nadigd met een grote dosis zelfvertrou-

wen, mocht het gaan proberen. Hij

kroop behoedzaam over de rotsen en

liet zich in zee zakken, terwijl Mike ge-

vaarlijk dicht naar de scherpe rotsen

toedreef . Gregzwom met krachtige sla-

gen naarhem toe en trok hem weg naar

de open zee. Hij pakte Mike over de

borst in een reddingsgreep. Hij bevond
zich in shocktoestand en Greg, die hem
met één arm vasthield, probeerde een

zij slag.

Maar waar moesten zij naar toe? Als

hij naar de kust toezwom, zouden zij

door de golven op de rotsen geslagen

worden. Het water sloeg voortdurend

over hen heen en het was onmogelijk

geen water binnen te krijgen. Het in-

slikken van zeewater veroorzaakt

braakneigingen, die zelfs de sterkste

zwemmers aantast, en Greg was al da-

nig aangeslagen.

Ze waren nu ongeveer zes meter van

de rotsen verwijderd. De machteloze

toeschouwers konden de woorden van
Greg nauwelijks horen: „Ik haal het

niet, help ons."

Steve Dudley riep: „Greg is mijn

beste vriend." En voordat iemand iets

kon doen, dook hij in het kolkende wa-

ter. Nu waren er drie jongens waar zij

zich zorgen om moesten maken.

Steve slaagde er echter in de andere

twee te bereiken en Mike kwam gedeel-

telijk weer bij zijn positieven.

Hij herinnerde zich de verschrikking

van het meegezogen worden door de

terugvallende golf en het neerkomen
op een richel zo'n drieënhalve meter la-

ger. Hij had zich daar vast weten te grij-

pen, maar niet lang. De tonnen water

die zich weer terug naar de zee haast-

ten, hadden hem opgenomen en mee-

gesleurd door een horizontale tunnel

en hem uitgespuwd in zee.

Greg en Steve wisten Mike weer een

stuk in zee te krijgen en zij warennu be-

trekkelijk veilig. Gordon keek de ande-

re groepsleider aan: „Ik wil even alleen

zijn om na te denken, ik ben zo weer te-

rug."

Hij verdween achter een enorme rots

waar hij alleen kon zijn en sprak daar

een machtig gebed uit. Hij beloofde al-

les wat hij had of ooit zou hebben, hij

wilde alles geven wat God verlangde

als Hij hen hielp de jongens veilig op
het droge te krijgen.

Achter de rots vandaan komend,

werd zijn aandacht gevestigd op een

kleine baai, ongeveer twaalf meter

rechts van hen. Ook daar was de kust

rotsachtig maar de baai verschafte wat

meer beschutting. Misschien zouden
de jongens, als zij die wisten te berei-

ken, het daar wel uithouden totdat er

een helikopter gewaarschuwd was. Zij

vochten nu al twintig minuten tegen de

golven en hij zag wel dat ze uitgeput

raakten. Boven de wind en de golfslag

uit hoorde hij hen bidden: „O, God,

alstublieft, help ons!"

De jongens aan land vormden een ge-

bedskring en knielden neer. Gordon
stond links van hen. Er kwam een ge-

dachte inhem op, het was bijna alsof hij

een stem hoorde zeggen: „Je moet de

zee stillen."

Hij schrok bij de gedachte, wie was
hij dat hij dit soort macht zou kunnen
bevelen, Mozes scheidde de Schelfzee,

maar hij was gewoon Gordon Daniels.

De gedachte iets te ondernemen wat hij

nauwelijks kon bevatten, beangstigde

hem.
De indruk kwam weer en een derde

keer: „Je moet de zee stillen." De ge-

dachte schoof al het andere op de ach-

tergrond, uitgezonderd de veront-

rustende gedachte: „Zal ik eenmaal

verantwoording moeten afleggen voor

het misbruiken van mijn priester-

schapsautoriteit?"

Hij hief zijn arm rechthoekig omhoog
en gebood de golven in de naam van Je-

zus Christus te stillen totdat de jongens

in veiligheid waren. De gebedskring

ontbond zich en de jongens schaarden

zich rond Gordon, die zijn bevel her-

haalde.

Onmiddellijk werd de zee, die daar-

voor zo meedogenloos was geweest,

kalmer. Toen rolden er twee reusachti-

ge golven uit tegengestelde richtingen

de baaibinnen - richtingen waar eerder

geen golven vandaan waren gekomen
- die te zamen kwamen op de plaats

waar de uitgeputte zwemmers wanho-

pig probeerde boven te blijven. De gol-

ven namen de jongens op en brachten

hun veertien meter dichterbij de kleine

baai.

Een van de toekijkende jongens was

al naar de auto gerend om een

kunststofkussen op te halen. Hij gooi-

de het uit alle macht naar de zwem-
mers, terwijl er een tweede paar golven

aankwam die de jongens de resterende

afstand hielp overbruggen. Nu waren

ze minder dan drie meter van de veilige

baai verwijderd. Steve ving het kussen

op en drukte het onder Mike als een

zeilplank, in enkele seconden waren ze

binnen bereik van hun redders.

Het volgende probleem waarmee zij

geconfronteerd werden was de kust-

lijn, die in dat baaitje net zo rotsachtig

was als de rest van die kille, afschrik-

wekkende vlakte. Ook daar waren rot-

sen waar zij overheen zouden moeten,

met de niet denkbeeldige mogelijk-

heid, dat diezelfde wonderbaarlijke

golven, die uit het niets waren opgedo-

ken en hun tot tweemaal toe een zet in

de goede richtinghadden gegeven, hen

nu te pletter zouden slaan op de onver-

biddelijke rotsen.

Gordon begon te rennen op het mo-
ment dat hij zag dat de golven zich be-

gonnen samen te trekken. Hij moest de

baai zien te bereiken vóór de overver-

moeide zwemmers.
Hij liep het water in tot zijn middel en

greep Mike vast. Op dat moment rol-

den de golven weer over hen heen,

waardoor ze beiden volledig werden
bedolven. Zijn handen hoog boven het

hoofd hield hij zijn adem in en gaf Mike

door aan de toegestoken handen boven

hem op de rotsen, dit herhaalde zich

met Greg. Steve liet het kussen te vroeg
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los en werd op de rotsen gesmeten

voordat Gordon hem kon vastgrijpen.

Hij liep daardoor heel wat schaafwon-

den op.

Mike was totaal in de war, maar ze

waren alle drie in leven.

Iedereen was moe van het gebeurde.

Er waren ongeveer 45 minuten verstre-

ken sinds er „Waar is Mike?" werd ge-

roepen. Zij leunden vermoeid tegen de

dichtstbijzijnde steun aan, waar zij

dachten even op adem te kunnen ko-

men. Maar Gordon wilde hen zo snel

mogelijk helemaal in veiligheid heb-

ben, dus begonnen ze te klimmen.

Eén jongen dacht opeens aan de reis-

cheques in hun broeken, die zij aaneen-

gebonden hadden achtergelaten op het

rotsplateau. Hij maakte aanstalten om
ze te gaan halen toen Gordon
schreeuwde: „Nee, doe dat maar niet,

laten we hier weg gaan!"

Zij droegen Mike. Gordon sloot de

rij, hij draaide zich nog een keertje om
en zag hoe een zonnestraal door de

wolken heenbrak. Het was bijna vijf

uur. Hij was uitgeput maar dankbaar.

Hij keek uit over zee, er kwam een

nieuwe golf aanrollen, die niet ruw op

de kam was als de andere maar glad.

Gefascineerd keek hij toe hoe de kam
van de golf zich splitste. Het zwartste

gedeelte ervan rolde zich op en viel pre-

cies op de broeken (de plek waar zij se-

conden daarvoor nog hadden gestaan

en waar ten minste één jongen had

gestaan als hem was toegestaan de che-

ques te gaan halen). Toen de golf af-

droop waren de rotsen leeg; de broeken

waren verdwenen, volledig opgeslokt

alsof ze nooit bestaan hadden.

Zij droegen Mike zo ver mogelijk de

rotsen op, daar stopten ze om hem in

handdoeken te wikkelen, voordat zij

teruggingen naar het kamp. Ze veroor-

zaakten nogal wat opschudding, toen

men kletsnat en zonder broek het kamp
binnenkwam.

De plaatselijke brandweer vervoerde

Mike, Greg en Steve naar een zieken-

huis. De verwondingen vielen mee:

Steve had als gezegd de schaafwonden

en Mike had wat water in zijn longen.

De dokters hielden Mike een nacht ter

observatie en waren verbaasd dat hij er

heelhuids was uitgekomen. Er waren

er meer in die opening gevallen; nie-

mand had het ooit na kunnen vertellen.

Steve en Greg ontvingen een hulde-

betoon van de burgemeester van Maui

County voor hun uitzonderlijke hel-

dendaad.

En wat Gordon betreft, de rillingen

lopen nog steeds over zijn rug als hij te-

rugdenkt aan die hopeloze middag aan

de verlaten kust van Maui. Ook is hij

een beetje verbaasd dat hem werd toe-

gestaan deel te hebben aan een won-

der. Hij is zijn belofte niet vergeten. D
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Het antwoord op
vragen van algemeen
evangeliebelang geldt

als leidraad en niet

als officiële uitspraak

aangaande het beleid

van de kerk

Vraag en antwoord

Vraag:

Moet ik, wanneer ik bij

het zegenen van het

avondmaal een vergissing

maak, opnieuw beginnen of

kan ik volstaan met het

herhalen van de betreffende

regel?

Antwoord:

Mark E. Hurst,

uitvoerend secretaris van het

algemeen jonge-mannencomité

Het avondmaal is één van de

belangrijkste verordeningen waaraan

leden van de kerk kunnen deelne-

men. Hoewel de verordening op zich

vrij eenvoudig is, is de betekenis er-

van voor hen die er aan deelnemen -

zowel degenen die het ontvangen als

die het bedienen, van fundamenteel

belang. Het elke week hernieuwen

van eerder, bij de doop gemaakte ver-

bonden, stelt hen die er van nemen in

staat zich opnieuw toe te wijden aan

het leven in overeenstemming met het

voorbeeld van Jezus Christus.

Zij die het avondmaal bedienen,

waardige priesters of dragers van het

Melchizedeks priesterschap die hier-

toe zijn aangewezen, bevinden zich

bij uitstek in een goede positie om de-

ze verordening tot een geestelijke er-

varing te maken voor hen die er aan

deelnemen.

Daar de gebeden voor het avond-

maal feitelijk schriftuur zijn (Moroni

4:3, Moroni 5:2, LV 20:77, 79), heeft

de Heer ons nauwgezette instructies

gegeven voor het zegenen van het

brood en het water. Het waardig en

eerbiedig uitspreken van deze gebe-

den is wat de verordening van het

avondmaal kan verheffen van een op-

pervlakkig, mechanisch iets tot een

waar geestelijk gebeuren. Het lesma-

teriaal van de Aaronische priester-

schap voor jonge-mannen in de leef-

tijd van priester beveelt het uit het

hoofd leren van de gebeden sterk aan.

Het bestuderen en begrijpen van het

doel van het avondmaal en de beteke-

nis van de gebeden kan ook de doel-

matigheid van hen die gevraagd zijn

de verordening uit te voeren sterk

vergroten. Zoals meestal het geval is

vermindert voorbereiding en oefening

de kans op fouten maken bij het uit-

spreken van de gebeden. Hoewel de

gebeden uiteindelijk toch van de hier-

toe bestemde kaartjes (of uit de Schrif-

ten) gelezen worden, stelt het bekend

raken met en het uit het hoofd leren

van de gebeden de bedienaar in staat

een kennis en een vertrouwen te heb-

ben die leiden tot een eerbiedig en

geestelijk uitspreken van de gebeden.

Iedereen maakt echter af en toe een

vergissing en de wetenschap dat deze

gemakkelijk verbeterd kunnen wor-

den vergroot het zelfvertrouwen en

verkleint de kans op fouten. Wanneer

de bedienaar een fout maakt en dit

onmiddellijk herstelt is het niet nodig

het hele gebed te herhalen. Wordt de

fout niet door de bedienaar hersteld,

dan is het de verantwoordelijkheid

van de bisschop om tactvol en zonder

de persoon in verlegenheid te bren-

gen, het hele gebed te laten herhalen.

Van het avondmaal nemen is één

van de belangrijkste doelen van de

avondmaalsvergadering. Afgezien

van het belang van de verordening

zelf wordt tijdens het avondmaal de

sfeer van het resterende gedeelte van

de vergadering bepaald. Het bereidt

de aanwezigen voor op de Geest af-

gestemd te zijn en in hogere mate de

leerstellingen van het evangelie die

besproken zullen worden in zich op te

nemen. Zij die het avondmaal bedie-

nen horen dit met grote eerbied te

doen voor de zegeningen die mede

door hen tot degenen komen die van

het avondmaal nemen. D
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Vraag en antwoord

Vraag:

Ik ben diaken en zou
graag willen weten of de
volgorde van brood en
water bij het avondmaal een

bijzondere betekenis heeft.

Als iemand geen brood
heeft gekregen, kan ik hem
dan eerst het water geven of

moet ik terug om het brood
te halen?
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Antwoord:

Kent E. Pulsipher, bisschop,

twintigste wijk van Sandy, Ring
Sandy Utah East

Je stelt een belangrijke vraag over

een heilig onderwerp. Het laat zien

dat je inzicht hebt in de taken van het

ambt waar je toe geordend bent en
dat de Geest je leidt. Het is geweldig

als zij die het Aaronische priester-

schap ontvangen een diep besef heb-

ben van het werk van de Heer waar
zij bij betrokken zijn.

Broeders van de Aaronische

priesterschap die op gepaste wijze het

avondmaal bereiden, inzegenen en

ronddienen kunnen een motiverend

voorbeeld zijn voor de jongere leden

van de kerk. Het was de Heer zelf die

het avondmaal instelde, vlak voor zijn

kruisiging en opstanding (Matteüs

26:26-28). Rituele offers werden ver-

vangen door het offeren van een ge-

broken hart en een verslagen geest.

Nieuwe verbonden werden ingesteld,

die bij bekering en na de doop van

kracht waren en elke week hernieuwd

konden worden door van het brood

en het water te nemen (LV 20:71-74).

Deze verbonden houden een erken-

ning in van het offer van Jezus

Christus waarbij Hij zijn bloed ver-

goot en leed in het vlees, het op ons

nemen van de naam van Jezus

Christus en het betuigen dat wij Hem
altijd indachtig zullen zijn en de gebo-

den onderhouden die Hij ons heeft

gegeven (LV 20:76-79). De belofte die

hieraan verbonden is dat „zij altijd

zijn Geest met zich zullen hebben".

Over de avondmaalsvergadering en

de sfeer die het bedienen van het

avondmaal omgeeft, heeft president

Joseph Fielding Smith eens gezegd:

„Ik geloof dat de avondmaalsvergade-

ring de heiligste van alle vergaderin-

gen in de kerk is." (De leer tot zaligma-

king, 1977, deel 2, blz. 296.)

Op de algemene conferentie van
april 1983 sprak ouderling David B.

Haight over het avondmaal en stond

stil bij hoe het zingen van het avond-

maalslied kan bijdragen tot persoonlij-

ke verandering. „We leerden in onze

jeugd, dat als we de Geest wilden

voelen we een verandering in ons hart

moesten ondergaan en om in volledi-

ge harmonie te zijn bij zulk een heilige

gebeurtenis was het noodzakelijk dat

we het avondmaalslied meezongen.

Terwijl we de woorden persoonlijk

zongen, werd onze ziel er beter op

voorbereid om deze heilige verorde-

ning te begrijpen (De Ster, oktober

1983, blz. 21).

Met betrekking tot de bediening

geeft de Heer in 3 Nephi 18 enige in-

structies: „En Jezus gebood Zijn disci-

pelen, dat zij Hem brood en wijn zou-

den brengen. . . . Hij (nam) van het

brood, en brak en zegende het; en Hij

gaf de discipelen, en gebood, dat zij

zouden eten. En toen zij hadden ge-

geten en voldaan waren, gebood Hij,

dat zij de schare zouden geven. . . .

Hij (gebood) Zijn discipelen dat zij

van de wijn uit de beker zouden ne-

men en er van drinken, en dat zij

eveneens de schare zouden geven, zo-

dat zij er van zouden kunnen drin-

ken" (3 Nephi 18:1, 3, 4, 8).

Hoewel de nadruk wordt gelegd op

het hernieuwen van onze ziel en ver-

bonden, behoren de instructies van de

Heer over de bediening ervan opge-

volgd te worden. „En dit zult gij altijd

onderhouden, zoals Ik het heb ge-

daan" (3 Nephi 18:6). Het belang van

de juiste uitvoering van de verorde-

ning werd door de profeet Joseph

Smith onderstreept toen hij door

openbaring de „juiste" dag ontving

waarop de kerk georganiseerd zou

worden (LV 20, inleiding). Deze afde-

ling en andere schriftuurplaatsen ge-

ven de juiste tekst van de avond-

maalsgebeden weer (LV 20:77, 79;

Moroni 4:3, 5:2) en de volgorde waar-

in brood en wijn (later water) bediend

moesten worden. Misschien is het

kleine verschil in bewoording tussen

de twee gebeden een aanwijzing voor

een belofte die in fases gedaan wordt.

In het gebed voor het brood staat „dat

zij gewillig zijn de naam van Uw Zoon
op zich te nemen". In het gebed voor

het water staat „Zijner altijd indachtig

te zijn".

Dit heilig onderdeel van onze ere-
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Vraag en antwoord

dienst zal, wanneer dit goed wordt

uitgevoerd, niet alleen het leven van

de jeugd zegenen, maar zal ons voor-

bereiden op hogere verbonden en ver-

ordeningen in de tempel van de Heer

en ons als „discipelen van Christus"

kenmerken. D

Vraag:

Hoe kan ik beter met mijn

collega op zending
opschieten?

Antwoord:

Joe J. Christensen,

voormalig president van het

opleidingsinstituut voor

zendelingen, Provo, Utah

Goed met je collega's op zending

opschieten is zonder twijfel één van

de belangrijkste doelen die je tijdens

je zending moet bereiken. Hier zijn

een aantal suggesties die je kunnen

helpen de verstandhouding met je

collega te verbeteren:

1. Bind jezelfje collega te dienen. Een

nimmer falende manier om liefde voor

een ander te ontwikkelen is om op

heel persoonlijke wijze dienstbaar te

zijn. Twee collega's die moeilijk met

elkaar op konden schieten ontdekten

dit beginsel toen één van hen ziek

werd en een dag in bed moest blijven.

Ouderling Blake deed wat hij kon om
zijn zieke collega te verzorgen. Ou-

derling Waite was bijzonder getroffen

toen hij merkte dat terwijl hij koorts

had gehad en sliep, ouderling Blake

zijn schoenen gepoetst had en hun
appartement had opgeruimd. „Ik be-

gon te beseffen", zei ouderling Waite,

„dat ik meer moest doen om mijn col-

lega te dienen. Vanaf die dag groeide

er wederzijdse waardering en oprech-

te vriendschap."

2. Studeer en bid elke dag gezamenlijk.

Er schuilt enorme kracht in de bood-

schap van het evangelie. Als collega's

dagelijks onder gebed de Schriften en

de grote beginselen van het evangelie

bestuderen, is het veel gemakkelijker

om eventuele problemen te overwin-

nen. Wanneer je persoonlijk, en in het

bijzonder met je collega bidt, denk er

dan aan je Hemelse Vader te danken

voor het geweldige voorrecht de gele-

genheid te hebben met iemand samen

te kunnen werken die zulke goede ei-

genschappen bezit als je collega. Bid

dat jullie in staat zullen zijn proble-

men te overwinnen en goed met el-

kaar op te schieten.

3. Leer op positieve wijze over onenighe-

den praten. Bedenk dat we allen tekort-

komingen en hebbelijkheden hebben

die het anderen moeilijk maken zich

aan ons aan te passen. Op deze we-

reld heeft ooit maar één volmaakt per-

soon geleefd, en dat is natuurlijk de

Heiland. Voor de rest zijn we allen on-

volmaakt. Van het begin af aan moe-

ten we ons terdege bewust zijn dat er

de nodige verschillen zullen zijn en

dat we bereid moeten zijn hard te

werken deze te overwinnen. Zende-

lingen wordt aangeraden regelmatig

een „onderling evaluatiegesprek" te

voeren waarbij zij worden aangemoe-

digd om open en positief te bespreken

hoe hun verstandhouding verbeterd

kan worden. „Wat kan ik doen om
een betere collega voor jou te zijn?" is

een heel goede vraag die je regelmatig

je collega moet stellen.

4. Bind jezelf te voldoen aan alle eisen

die aan een zendeling gesteld worden. Als

je de juiste beginselen naleeft heeft je

collega nooit reden negatief over je te

zijn omdat je de zendingsregels niet

in acht zou nemen. Het is een zware

belasting om met iemand te moeten

samenwerken die niet geheel aan het

werk is toegewijd. Eén zendeling

schreef in zijn brief naar huis: „Op
het ogenblik gaat het niet zo best hier

omdat ik mijn collega niet zo ver kan

krijgen 's ochtends uit bed te komen
en hard te werken." Als je zorgt dat je

collega nooit zo over je hoeft te spre-

ken verbeter je de verstandhouding.

Zendelingen die goed leren opschie-

ten met hun collega's ontwikkelen

een vaardigheid om met de meest uit-

eenlopende karakters om te gaan.

Door deze ervaring worden ze niet al-

leen succesvolle zendelingen, maar

lang na hun zending zijn het dezelfde

vaardigheden die hen helpen te sla-

gen in hun dagelijks werk, hun werk

in de kerk en in het bijzonder in hun

eigen families en gezinnen.

Het is iedereen tot zegen wanneer

zendelingen goed met elkaar leren

omgaan. Bedenk dat de Geest niet

verblijft in een sfeer van tweestrijd en

onenigheid en dat, zonder de Geest,

zendelingen niet kunnen slagen. D
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Dit is jullie tijd

Ouderling Neal A. Maxwell
van het Eerste Quorum der Twaalf Apostelen.

In
een andere tijd willen leven is

soms begrijpelijk, maar heeft

meestal weinig zin. Iemand uit het

Boek van Mormon schreef: „Ja, indien

ik in die dagen had geleefd, zou mijn

ziel blijdschap hebben gehad" (Hela-

man 7:8). Toch kwam ook deze man tot

het besef dat toendertijd dienen net zo

goed een goddelijke roeping is als van-

daag de dag bepaalde taken uitvoeren.

Dus, jeugd van de kerk, nu is jullie

door God bepaalde tijd! Jullie zullen in

een tijd leven dat profetieën vervuld

worden, dat alle geschiedenis met het

heden verbonden wordt, een tijd van

bijzondere beloften, van schrille con-

trasten, en dankbare zekerheden.

Jullie, de opgroeiende generatie, zul-

len naar mijn mening niet de fout ma-

ken die jonge mannen en vrouwen
vroeger maakten: „(Er) kwam na hen
een ander geslacht op, dat de Here niet

kende, noch het werk, dat Hij voor Is-

raël gedaan had" (Richteren 2:10).

Evenzo zullen jullie niet meemaken
wat we in het trieste verslag van een an-

dere generatie lezen: „Want zie, zij

hadden vele kinderen, die opgroeiden

en toenamen in jaren, en hun eigen zin

volgden" (3 Nephi 1:29).

Toch zullen er vrienden van jullie in

de kerk zijn die dezelfde lessen kregen

als jullie maar de kerk zullen verlaten,
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afvallig zullen worden, „ja, de Here,

hun God, geheel en al (zullen verge-

ten)" (zie Alma 47:36).

Toen ik achttien jaar oud was ging ik

bijna direct na school de tweede

wereldoorlog in. Ik had een kopie van

mijn patriarchale zegen bij me, dat er

heel beduimeld uitzag. Ik las het om
troost en zekerheid te vinden als jonge,

angstige soldaat in de gevechten op het

eiland Okinawa in de Stille Oceaan.

Vlak daarvoor had mijn zelfvertrouwen
tijdens mijn schooltijd een paar flinke

deuken opgelopen. Om maar wat te

noemen, het fokken van varkens was
niet bepaald bevordelijk voor mijn soci-

ale contacten; ernstige huiduitslag

maakte het er allemaal niet beter op; en

niet erg lang zijn betekende onder an-

dere niet in het basketbalteam kunnen
spelen. Al deze dingen samen waren er

oorzaak van dat ik erg teleurgesteld

was toen ik de oorlog inging.

Maar toen ik het huis van liefhebben-

de en „eerzame" ouders verliet, wist ik

wie ik was en had ik enig idee van de

toekomst. Ook wist ik dat de Heer van

mij hield. Voor de rest was ik onzeker

en bezorgd.

Van sommigen van jullie, leden van

de opgroeiende generatie heiligen der

laatste dagen, heb ik het idee dat jullie

al iets verder zijn, dat jullie enkele ei-

genschappen hebben van drie jonge-

mannen, Sadrak, Mesaken Abednego.
Deze jonge discipelen weigerden zich

ter aarde te werpen en de gouden afgod

van koning Nebukadnessar te aanbid-

den. Met de mogelijkheid in het voor-

uitzicht door verbranding om het leven

gebracht te worden, gaven zij één van

de klassiek geworden antwoorden uit

de menselijke geschiedenis. Hun on-

voorwaardelijk geloof en vertrouwen

was in de Heer . . . die hen wel of niet

zou redden, het deed er niet toe. „In-

dien onze God, die wij vereren, in staat

is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit

de brandende vuuroven, en uit uw
macht, o koning, bevrijden; maar zelfs

indien niet - het zij u bekend, o koning,

dat wij uw goden niet vereren en het

gouden beeld dat gij hebt opgericht niet

aanbidden" (Daniël 3:17-18, cursive-

ring toegevoegd).

De Heer zal met jullie zijn in jullie

brandende ovens. En zulke ervaringen

zullen komen, zoals Petrus ons zei:

„Geliefden, laat de vuurgloed, die tot

beproeving dient, u niet bevreemden,

alsof u iets vreemds overkwame" (1 Pe-

trus 4:12).

Voor jullie, strijders in deze laatste

dagen, heb ik een aantal suggesties:

1. Leer rechtvaardige reflexen ont-

wikkelen. Deze verhinderen dat je



Nieuws uit de regio

Twee tempels in Europa ingewijd,

voor een tempel de eerste spade gestoken

De periode 28 juni tot 4 juli 1985 was een drukke tijd voor de
algemene autoriteiten Gordon B. Hinckley, Thomas S.

Monson, Wm. Grant Bangerter, H. Burke Peterson en Robert
D. Hales. Zij waren het die, vergezeld van D. Arthur Haycock,
secretaris van president Kimball, en D. Kennedy, bijzonder
vertegenwoordiger van het Eerste Presidium, een nieuw tijdperk

op het gebied van tempelwerk in Europa inluidden: op 29 juni in

Oost-Duitsland de inwijding van de Freiberg-tempel, op 1 juli in

Friedrichsdorp het steken van de eerste spade voor de Frankfort-

tempel en op 2 juli in Zweden de inwijding van de Stockholm-
tempel.

Voor Europa betekent dit een nieuw

tijdperk wat betreft tempelwerk: dich-

ter bij huis en dus gemakkelijker

bereikbaar, kleiner van opzet waar-

door de tot nu toe gebruikelijke

tempelreizen twee a drie keer per jaar

met grote groepen vervangen zullen

worden door kleinere groepen die de

tempel in een hogere frequentie gaan

bezoeken.

Een indruk van het "kleiner van

opzet zijn": de begiftigingszalen van

de tempels te Londen en Zollikofen

hebben een capaciteit van ruim 200

personen elk, terwijl die van de Frei-

berg-tempel plaats biedt aan ongeveer

40 personen. De Stockholm-tempel

heeft vier kleine begiftigingszalen,

die alle uitkomen op dezelfde celestia-

le kamer; de Frankfort-tempel zal

eender van opzet zijn.

Hieronder volgt een verslag van de

inwijding van de tempels te Freiberg

en Stockholm, alsmede een verslag

van het steken van de eerste spade

voor de voor Nederland en Vlaan-

deren zo belangrijke Frankfort-tem-

pel.

Inwijding Freiberg-tempel

Voor het eerst in de geschiedenis

heeft de kerk een tempel gebouwd
achter het ijzeren gordijn. Locatie:

het 800-jaar-oude Oostduitse plaats-

je Freiberg.

Lange rijen voor de Freiberg-tempel tijdens het open huis.



Freiberg ligt pal ten zuiden van Berlijn

op ongeveer 165 kilometer afstand.

De inwijdingsdiensten, die op 29 juni

begonnen en ook de dag erna doorgin-

gen, werden door ruim 2360 leden

bijgewoond, terwijl tijdens het daar-

aan voorafgaande open huis de tempel

door bijna 90.000 mensen werd be-

zocht.

President Gordon B. Hinckley, twee-

de raadgever in het Eerste Presidium,

zei dat de voltooiing en inwijding van

deze tempel een symbool waren van

het grote geloof en de enorme toe-

wijding van de Duitse leden aldaar, en

ook van de hand des Heren in het

verzachten van de harten van rege-

ringsfunctionarissen, waardoor toe-

stemming voor de bouw verkregen

werd.

Op 28 juni vond ter afsluiting van het

open huis het traditionele plaatsen

van de sluitsteen plaats, waarmee de

tempel officieel voltooid was. De
gezamenlijke kerken in Oost-Duits-

land, vertegenwoordigd door
Hermann Kalb, presenteerden een

formele welkomsbrief, waarin waar-

dering aan het adres van de kerk geuit

werd. Hij kreeg zelf een in leer ge-

bonden, gegraveerde brief aangebo-

den, waarin de kerk haar erkente-

lijkheid uitsprak voor de ondervon-

den medewerking.

Dr. Pieter Hantzsche, architect-di-

recteur van de Bauakademie van Dres-

den, een overheidsinstelling die mede-

werking verleende bij het ontwerp en

de bouw van de tempel, zei dat men
in eerste instantie wederzijds scep-

tisch was, maar dat de tolerantie en

openheid waarmee het project tot

een einde gevoerd is een voorbeeld

voor de gehele mensheid is.

Ook de stad Freiberg was tot alle

medewerking bereid. Dit kwam wel

het beste tot uiting in de foto die de

gemeente van de tempel bij haar

kerstboodschap plaatste. Ouderling

Thomas S. Monson, lid van het Eer-

ste Quorum der Twaalf Apostelen,

noemde de samenwerking met de

plaatselijke en landelijke instanties

"de beste die ik ooit ondervonden

heb".

In zijn inwijdingsgebed zei president

Hinckley onder andere: "Wij zijn

tesamen vergaderd als inwoners van

verschillende landen, met elkaar ver-

bonden door onze gemeenschappe-

lijke liefde voor U, onze Vader en uw
Zoon, de Verlosser van de gehele

mensheid... Wij bidden dat allen die

aan deze heilige onderneming hebben

meegewerkt en bijgedragen, door U
gezegend zullen worden met de goe-

de dingen van de aarde en de heilige

dingen van de hemel, en dat allen met

dankbaarheid jegens U en Uw grote

goedheid zullen leven... Moge dit het

begin zijn van een nieuwe dag van

blijdschap voor uw volk. Moge hun

tranen in glimlachen veranderen. Mo-
ge hun lasten verlicht worden. Moge
hun zorgen van hun afgenomen wor-

den. Moge de zekerheid dat U nabij

bent elk hart versterken... Nu wij dit

huis inwijden, hernieuwen wij onze

toewijding aan U en uw eeuwige

doeleinden."

^

De Stockholm-tempel

Op 2 juli 1985 werd in het 61.000

inwoners tellende plaatsje Vasterhan-

ninge, twintig kilometer ten zuidoos-

ten van Stockholm, de eerste Noord-

europese tempel van De Kerk van

Jezus Christus van de Heiligen der

Laatste Dagen ingewijd. De inwij-

ding van deze Zweedse tempel vond

gedurende elf diensten plaats. Vier

daarvan werden er in het Zweeds

vertaald, drie in het Fins, twee in het

Noors en twee in het Deens. In totaal

woonden ongeveer 5230 leden de

inwijding bij. De tempel zal ongeveer

17.000 leden uit genoemde taalgebie-

den en IJsland bedienen.

Ook hier werd voor de inwijding de

symbolische sluitsteen geplaatst. "De-

ze handeling geeft aan dat dit Huis

des Heren nu voltooid is... de tempel

is klaar om aan Hem en zijn geliefde



Zoon toegewijd te worden als hun

heilig huis, en wordt gebruikt door

hen die waardig zijn hem te dienen in

de uitvoering van dit heilige werk."

Tijdens de eerste inwijdingsdienst zei

president Hinckley: "Laat dit een

dag van toewijding zijn... het begin

van een nieuwe, glorieuze dag in het

werk van de Heer in dit uitverkoren

land." Ouderling Monson, die zelf

van Zweedse voorouders afstamt, zei:

"Ik heb het gevoel dat de tempel een

baken in ons leven zal zijn, het zal als

de poolster zijn om onze toekomst te

sturen... Als we over 's levens zeeën

varen kunnen er tijden komen dat we
geen duidelijk baken zien, maar de

tempelbegiftiging zal ons altijd naar

het celestiale koninkrijk van God
leiden." Hij zei dat één van de be-

langrijkste boodschappen van de tem-

pel is dat "als de stormen van het

leven opsteken, wij niet zullen ver-

gaan !"

Tijdens het open huis, voorafgaand

aan de inwijding, bezochten ruim

47.600 belangstellenden het gebouw,

meer dan het dubbele dan men ver-

wacht had. Van de 1.215 mensen die

een verwijskaart hadden ingevuld,

hebben er tot nu toe al ruim 200 te

kennen gegeven meer over de kerk te

willen weten.

Dat men ook van overheidswege be-

langstelling voor het project heeft,

blijkt uit het feit dat ter gelegenheid

van de inwijding een postzegel met

daarop een afbeelding van de engel

Moroni is uitgegeven. Dit soort uit-

gaven wordt altijd tot zeer bijzon-

dere gelegenheden beperkt.

Eerste spade Frankfort-tempel

"Heeft u speciale connecties met onze lieve Heer? Dit is de eerste

mooie dag die we deze zomer hebben," aldus mevrouw A.
Reinhuber-Adorno, raadslid van de gemeente Friedrichsdorp ter

gelegenheid van het steken van de eerste spade voor de aldaar te

Douwen tempel. Ouderling Thomas S. Monson, lid van het

Eerste Quorum der TwaalfApostelen, verklaarde de weersver-

andering door te onthullen dat bisschop Robert D. Hales, pas

geroepen als presiderende bisschop van de kerk en ook bij de
plechtigheid aanwezig, verantwoordelijk was gesteld voor het

weer, niet alleen voor die dag maar ook tijdens de inwijding van
de tempel te Freiberg de week daarvoor, en de tempel te

Stockholm, de volgende dag.

De hilariteit was tekenend voor de

sfeer: een godsdienstige plechtigheid,

geleid en bijgewoond door mensen

die gelukkig waren dat het eindelijk

zover was en dat ook lieten merken.

erg moeilijk als dit belastingtechnisch

ongunstig uitvalt voor de plaatselijke

overheid. Uiteindelijk viel de keus op

het terrein van een oude vermicellifa-

briek in Friedrichsdorp. Peter Mou-
rik, hoofd van de afdeling Onroerend

Goed van de kerk voor Europa: "Er

was echt inspiratie voor nodig om het

terrein in Friedrichsdorp, met die 30

meter hoge fabriekspijpen, als de ge-

schikte locatie voor een tempel te

zien."

lil!

Hindernissen

Voor het echter zover was moest een

flink aantal hindernissen genomen

worden.

Allereerst de locatie: van de veertien

mogelijke bouwterreinen werden er

elf direct afgewezen door de plaatse-

lijke overheden. Ook de resterende

drie werden zwaar bevochten. Even-

als bij ons is grond in de Bondsrepu-

bliek Duitsland een zwaar bewaakt

bezit; in woongebieden kan het niet

voor andere doeleinden dan bewo-

ning gebruikt worden. Open stukken

worden beschermd. Herindeling van

bepaalde gebieden is mogelijk maar Een blik op het koor, tevens een impressie van het bouwterrein.



Aanwezig namens de gemeenteraad van Friedrichsdorp: mevrouw A. Reinhuber-

Adorno.

den werd het voorstel de kerk een

tempel te laten bouwen met 21 tegen

15 stemmen goedgekeurd, twee meer

dan nodig was. Het bleek een keer-

punt te zijn in dit twee jaar slepende

gebeuren, want de tegenstand veran-

derde vanaf dat moment in bereid-

willige medewerking. Tekenend voor

alle moeilijkheden is echter wel het

feit dat deze eerste spade samenvalt

met de inwijding van de tempels te

Freiberg en Stockholm, terwijl de

voorbereidingen op de bouw van deze

drie tempels gelijktijdig begonnen na

de aankondiging in april 1981. Ook
werd het aantal torenspitsen terugge-

bracht van zes tot een.

Veel belangstelling

Voor deze plechtigheid waren leiders

en belangstellenden uitgenodigd uit

Het bouwterrein was echter niet het

enige probleem: Protestvergaderin-

gen, gesponsord door de plaatselijke

kerken, probeerden de bevolking er-

toe te bewegen de kerk niet te steunen

in haar streven een tempel in Fried-

richsdorp te bouwen. Naast het gods-

dienstig aspect was er bijvoorbeeld

het argument dat de architectuur van

het gebouw niet overeenkwam met

de stijl van de omliggende gebouwen,

en men had ook bezwaren tegen de

hoge torenspitsen.

In dit opzicht is het ironisch dat

Friedrichsdorp in de geschiedenis be-

kend staat als godsdienstig tolerant:

in een tijd dat de Franse riugenoten

de godsdienstige vervolging in Frank-

rijk probeerden te ontvluchten door

naar Duitsland te trekken (rond 1680)

en niet geaccepteerd werden door de

bevolking, was Friedrichsdorp de

plaats waar het hun vergund werd

zich te vestigen.

Uiteindelijk was het de 37 leden

tellende gemeenteraad van Friedrichs-

dorp die de knoop moest doorhak-

ken. Ondanks pogingen om de be-

slissing in negatieve zin te beïnvloe-

Onder toeziend oog van ouderlingen Monson en Bangerter steekt president Hinckley
de eerste spade voor de Frankfort-tempel.



het gebied dat van de tempel gebruik

zal maken: Oostenrijk, West-Duits-

land, Nederland, België en het noor-

delijk deel van Frankrijk. In dit gebied

wonen ongeveer 53.000 leden van de

kerk, verdeeld over 19 ringen en 6

districten.

Hoewel men was aangemoedigd de

inwijding van de tempel bij te wonen,

eerder dan het steken van de eerste

spade, was de belangstelling groot

(meer dan 1 .000 mensen). Zelfs enke-

le Nederlandse leden hadden vrij ge-

nomen om aanwezig te kunnen zijn,

waaronder president A. Hulleman

van de Ring Den Haag. Om 11.30

uur arriveerden de bezoekende alge-

mene autoriteiten, te weten ouder-

ling Gordon B. Hinckley, twee-

de raadgever in het Eerste Presidium,

ouderling Thomas S. Monson, bis-

schop Robert D. Hales, ouderling

Wm. Grant Bangerter, president van

het Eerste Quorum der Zeventig en

voorzitter van het tempelcomité van

de Kerk, en ouderling H. Burke Peter-

son, lid van het Eerste Quorum der

Zeventig en recentelijk ontheven als

raadgever in de Presiderende Bis-

schap. Ook waren aanwezig D. Arthur

Haycock, secretaris van president

Kimball, en D. Kennedy, bijzonder

vertegenwoordiger van het Eerste

Presidium.

Symbool

De plechtigheid stond onder leiding

van de voorzitter van het plaatselijk

tempelcomité, regionaal vertegenwoor-

diger Klaus F. Hasse. Hij had nauw
samengewerkt met architect Rolf

Metzner en had dus inzicht in de

problemen die aan de bouw vooraf

waren gegaan. Dat de bouw nu kan

beginnen was in zijn ogen te danken

aan een geduldige instelling en een

bereidheid tot communiceren. Hij

zei dat de tempel hier in de toekomst

een symbool van zou zijn.

Na het openingslied en -gebed sprak

de president van het Europees gebied,

Joseph B. Wirthlin, over de achter-

grond van tempels in de kerk en zei

dat de tempel "een schild en een

bescherming" zou zijn voor de stad.

"Een plaats van vrede, want de men-

sen die naar de tempel komen hebben

slechts goede bedoelingen. Zij zoe-

ken een plaats waar zij geestelijk

opgebouwd kunnen worden en inner-

lijke vrede vinden."

President A. Hulleman van de ring Den
Haag Nederland deed er nog een schepje

bovenop...

Mevrouw Reinhuber-Adorno zei zeer

onder de indruk te zijn van de jonge

mensen die op eigen kosten hun

opleiding en loopbaan tijdelijk terzij-

de schuiven om God te dienen. "Uit

een kerk, die zoiets met haar jeugd

bereikt, moet iets goeds voortko-

men.

Eiland van rust

Ouderling Thomas S. Monson noem-

de de tempel "een plaats van vrede,

een schuilplaats tegen de stormen van

het leven en een eiland van rust".

"Het zal de inwoners van Friedrichs-

dorp niet spijten dat zij ons toe-

stemming hebben gegeven hier een

tempel te bouwen." Hij hoopte dat

de bouw van deze tempel de leden die

ervan gebruik gaan maken zou aan-

zetten zich opnieuw aan de Heer toe

te wijden, God boven alles lief te

hebben en hun naaste als henzelf.

"Het is zijn werk, zijn huis, en zijn

oog zal er op rusten."

Vervulling van profetie

President Gordon B. Hinckley noem-

de de bouw van deze tempel een

vervulling van profetie, van dromen

en een antwoord op vele gebeden. Hij

vertelde dat in 1910 de toenmalige

president van de kerk, Joseph F.

Smith, voorspelde dat de tijd zou

komen dat tempels in Europa ge-

bouwd zouden worden. In die tijd

had de kerk een erg slechte naam, de

leden leefden ver van elkaar verspreid

en er heerste een geest van ontmoe-

diging. Het was moeilijk in de vervul-

ling van deze profetie te geloven. Na
de tempels in Zwitserland, Engeland,

Oost-Duitsland en Zweden is de

Frankfort-tempel echter de vijfde op

Europese bodem. Hij verzekerde de

inwoners van Friedrichsdorp dat de

tempel eens een object zou zijn waar

zij met trots naar zouden wijzen.

Hij dankte alle leden voor hun inspan-

ningen en bijdragen: "Moge God u

zegenen voor alles wat u gedaan heeft

en nog zult doen, en dat zijn vrede

met u moge zijn. Moge Hij u allen

zegenen."

Na een inwijdingsgebed voor de bouw-

plaats en een voorspoedig verloop

van de bouw stak president Hinckley

de eerste spade, gevolgd door de

overige algemene autoriteiten, plaatselijke

priesterschapsleiders en allen die zich

bij deze gelegenheid voor het per-

soonlijk gedenkboek wilden laten

vereeuwigen.

Wat het mooie weer betreft, twee uur

na afloop van de plechtigheid regende

het pijpestelen.



Zendingspresident Paul L. Ward en echtgenote:

Terug van weggeweest

Juni 1949: In Rotterdam meert na een reis van elf dagen een

oceaanstomer van de Holland-Amerikalijn af, en een negentien-

jarige Amerikaanse jongen zet zijn eerste schreden op Nederland-

se bodem. Ouderling Paul L. Ward begint zijn zending in een

land dat nog herstellende is van de honger en verwoesting van de

tweede wereldoorlog. Het was de tijd dat in het kader van het

welzijnszorgprogramma de kerk vanuit Salt Lake City voedsel

naar Europa stuurde, daar de economie en voedselvoorziening

hier weer geheel opgebouwd moesten worden.

"Toen ik uit Amerika vertrok was

men niet zeker of ik in Nederland

gemakkelijk voedsel op de bon zou

kunnen krijgen. Dat bleek echter

geen probleem te zijn, het was zelfs

zo dat de mais die men vanuit Ame-
rika verstuurde bijna niet door de

Nederlanders gegeten werd omdat

het hier als varkensvoer beschouwd

werd. Dat bleef dus over voor de

zendelingen, en wij lustten het

wel..."

Druk

"Als zendeling had je het behoorlijk

druk in die tijd, naast je zendings-

werk bekleedde je vaak leidinggeven-

de posities in de plaats waar je werkte.

In Woerden bijvoorbeeld was ik ge-

meentepresident en in Den Haag
districtspresident, zowel voor de le-

den als voor de zendelingen. In die

tijd was Cornelis Zappij zendings-

president, later John P. Lillywhite."

President Ward begon zijn zending

in Den Helder, van daar naar Gent,

Rotterdam, Woerden en tot slot Den
Haag.

Voor zijn roeping als zendingspresi-

dent was hij bisschop van de Tiende

wijk van Boise in de ring Boise Idaho

South. Hij en zijn vrouw, Catharine

M.C. van Bilsen, zelf Nederlandse en

geboren en getogen in Delft, hebben

vijf kinderen en acht kleinkinderen.

"Dat vonden we het moeilijkste,"

zegt zuster Ward, "onze kinderen en

kleinkinderen achterlaten." Is Neder-

land veel veranderd vergeleken met

toen? Zuster Ward knikt, enigszins

meewarig: "Ja, enorm. Niet alleen

dat iedereen meer geld heeft, daar

mogen we blij om zijn. Maar ik vind

het allemaal wel erg liberaal gewor-

den, het lijkt wel óf alles zomaar mag,

en ook de familiebanden lijken veel

minder hecht als toen. Ze hebben het

zo goed dat ze God niet meer nodig

hebben." "Toen ik mijn zending be-

gon," zegt president Ward, "kende

ik één man die een auto had. Voor de

rest fietste iedereen."

Verbaasd

"We waren echt heel verbaasd toen

we geroepen werden. President Hinck-

ley vroeg hoe goed mijn Nederlands

was. Ik dacht toen dat het best nog

wel redelijk was, maar sinds we hier

zijn ben ik daar niet meer zo van

overtuigd!" Zuster Ward vertelt nog:

President en zuster Ward achter hun woning in Hilversum.



"Toen we geroepen werden zei presi-

dent Ward dat als dat de wil van de

Heerwas, wij natuurlijk onze roeping

zouden aanvaarden. Maar de firma

waar president Ward dertig jaar lang

voor werkte (hij is verzekeringsagent)

gaf hem geen mogelijkheid na onze

zending weer terug te komen, hij

moest gewoon met pensioen gaan en

we zouden een groot gedeelte van

onze pensioenaanspraak verliezen.

Zo was het contract nu eenmaal.

Ondanks dat besloten we toch om te

gaan, en we vastten met ons hele

gezin voor een oplossing voor presi-

dent Wards werk. De dag na ons

vasten werden we opgebeld door de

directeur van de firma, die zei dat het

een eer voor hen was als hij op

zending zou gaan, en dat hij natuur-

lijk na zijn zending weer terug kon

komen. Zijn arbeidsovereen-

komst werd er speciaal voor gewij-

zigd. Het was echt een wonder en we

zijn de Heer erg dankbaar dat Hij ons

zo gezegend heeft. Ook was het voor

ons een getuigenis dat onze roeping

echt van Hem komt."

"Niet moeilijk"

Zendingswerk in Nederland gaat moei-

zaam. Zendingspresidenten ko-

men en gaan en toch blijft het aantal

bekeerlingen laag, lager nog zelfs dan

een aantal jaren geleden. Hoe kijkt

hij tegen dit gegeven aan? "Ik wil het

idee uit de wereld helpen dat zen-

dingswerk in Nederland moeilijk is.

Ik weet dat de zendelingen vaak 30,

35 uur per week langs de deuren gaan

en weinig succes hebben, maar we

moeten niet blijven denken dat het

moeilijk is. Ik ben ervan overtuigd

dat hier nog veel mensen zijn die het

evangelie willen horen. Ik geloof zeker

dat er een tijd zal komen dat de

mensen in Nederland en Europa ge-

woon ziek zullen worden van de

moderne filosofieën en dat ze terug

zullen keren tot God. De leden van

de kerk spelen hier eenbelangrijke rol

bij, want de mensen zullen zien dat

leden van de kerk anders zijn, dat ze

iets hebben en dat ze iets uitstralen.

De sleutel tot het zendingswerk hier

is hoe de leden het evangelie elke dag

beleven en dit naar hun medemensen

uitstralen. Op die manier is het niet

moeilijk om zendingswerk te doen,

iedereen kan het.

alle programma's die vanuit Sak Lake

City tot ons komen op de Amerikaan-

se leest geschoeid zijn en hier niet op

dezelfde manier uitgevoerd kunnen

worden.

Bijvoorbeeld de zendingsprogram-

ma's van de kerk. Hoe denkt hij

President Ward: "ik denk dat alle leden en zendelingen bun zendingswerk doen,

we meer succes zullen hebben.

"

Een goed voorbeeld vind ik een twee-

tal zendelingenzusters die nu hier op

zending zijn, zij hebben succes door

de wijze waarop zij de Geest Gods in

hun leven hebben. Ze maken contact

met mensen en mensen luisteren naar

ze. Wat zij kunnen kan iedereen."

Hij ziet niet op tegen zijn taak hier:

"Nee, ik zie er zeker niet tegenop, ik

zie het als een geweldige gelegenheid

om de Heer te kunnen dienen. Maar

het zal alleen lukken als we goed met

de leden kunnen samenwerken." Zuster

Ward bevestigt dit volmondig: "We
hebben elkaar gewoon nodig."

Amerikaanse programma's

Een gedachte die onder de Neder-

landse en Vlaamse leden leeft is dat

hierover? "Ik denk dat mensen diep

in hun hart overal hetzelfde zijn. We
moeten natuurlijk oppassen dat we

bepaalde dingen niet als een excuus

gaan aangrijpen. Zelf vind ik het

bijzonder verheugend dat ouderling

Hans Ringger uit Zwitserland tot

algemene autoriteit geroepen is en nu

lid is van het gebiedspresidium met

verantwoordelijkheid voor o.a. Ne-

derland en Vlaanderen. Hij komt zelf

uit een gebied waar het aantal bekeer-

lingen erg laag is en zijn.aanpak kan

verfrissend werken. En de sleutel is

en blijft de samenwerking tussen de

leden en de zendelingen. Overigens

moet ik zeggen dat in de korte tijd

dat ik hier ben ik veel hardwerkende,

oprechte leden heb gezien, goede

zendingsleiders die veel goed werk

doen. Ik wil hun een compliment



maken, want het feit dat er niet veel

mensen gedoopt worden, wil niet

zeggen dat de leden niets doen. Dat is

beslist niet waar, er wordt wel dege-

lijk veel gedaan. Ik denk dat als alle

leden en zendelingen hun zendings-

werk doen, we meer succes zullen

hebben."

PIannen

Welke plannen heeft president Ward
voor het zendingswerk in Nederland

en Vlaanderen? "In de eerste plaats

zal ik me concentreren op samen-

werking met de leden. Hierbij moet
ook veel van de zendelingen zelf

uitgaan. Ik wil niet dat ze 's zondags

op een kluitje in de kerk zitten, ik wil

dat ze de leden goed leren kennen,

hun respect en vertrouwen winnen en

op een goede manier met ze omgaan.

Hun contact met de leden moet niet

alleen bestaan uit afspraken om te

komen eten.

Ook moeten ze de Nederlandse taal

goed leren beheersen. Tijdens alle

zendingsconferenties zal zuster

Ward uitgebreid aandacht besteden

aan het Nederlands en veel gemaakte

fouten onder de aandacht brengen,

zodat ze leren hun boodschap op een

duidelijke wijze te presenteren en ze

met de taal vertrouwd raken. Ze

moeten het gewoon goed kunnen

brengen. Verder is het me opgevallen

dat de zendelingen geconcentreerd

zitten in plaatsen waar een wijk of

gemeente van de kerk is. Zo'n stad

wordt gemiddeld één keer per jaar

helemaal uitgekamd en de mensen

kennen de zendelingen zo langzamer-

hand wel. Maar er zijn veel plaatsen

waar geen wijk of gemeente is en ook

geen zendelingen, veel mensen daar

hebben nooit van de kerk gehoord. Ik

zou graag die mensen bereiken. De
kerk en haar leden hier moeten in de

publiciteit komen, niet alleen de mor-

monen uit Salt Lake City. Daardoor

kunnen de mensen zien dat mormo-
nen ook hier een plaats in de samenle-

ving innemen."

Respect

President Ward is 56. Hij en zijn

vrouw houden veel van sport: skie'én,

waterskieën, president Ward is ook

een verwoed golfspeler. Ze tuinieren

veel en president Ward heeft in de

bergen van Idaho zijn eigen vakan-

tiehuisje getimmerd. Dit, hun gezin

en zijn werkkring laten zij achter om
zich te wijden aan het werk van de

Heer in Nederland en Vlaanderen.

"Ik heb veel respect voor de Hol-

landers en de Belgen, ik wil op mijn

beurt hun respect winnen. Bij Hol-

landers en Belgen weet je precies waar

je aan toe bent, ze draaien er niet

omheen. Dat kan soms pijnlijk zijn,

maar als je ze hebt, dan heb je ze ook
echt." Zuster Ward voegt hieraan

toe: "Toen we geroepen werden zei

president Hinckley, 'we hebben hem
daar nodig'. We voelen echt dat we
een werk te doen hebben hier, en we
hopen dat we dat met de leden en de

zendelingen samen kunnen volbren-

gen."

'Tut woorden van wijsheid uit de beste boeken"

Afstuderen is in Nederland al lang zo bijzonder niet meer als vroe-
ger. Titels als docterandus of meester zijn danig aan inflatie

onderhevig en een universitaire graad is beslist geen garantie voor
een goede betrekking. Als ditje omstandigheden zijn kan ie twee
dingen doen: bij de pakken neerzitten en denken dat het allemaal

toch geen zin heeft, of er nog een schepje bovenop doen. Voor
dat laatste koos Nettie Stoppelenburg, lid van de wijk Utrecht,
die dusdanig geboeid was door twee verschillende studierichtin-

gen, dat ze besloot in beide richtingen af te studeren. Tegelijker-

tijd. Mochten er lieden zijn die denken, "dat kan nooit", laten

die dan met aandacht het volgende artikel lezen!

Archeologie en
kunstgeschiedenis

Nettie Stoppelenburg is 28. Twintig

jaar geleden al stond haar besluit vast

om archeologie te gaan studeren. Aan

de Rijksuniversiteit te Utrecht was

dit een doctoraal-studie ("was", want

het wordt opgeheven), zonder vol-

tijds kandidaatsprogramma. Daar-

om moest zij voor haar kandidaats

een ander vak kiezen: kunstgeschiede-

nis. Deze richting sprak haar echter

zo aan, dat zij naast archeologie ook
dit vak als hoofdvak heeft afgewerkt

en nu voor beide een "bul" heeft ont-

vangen.

(LV 88:118.)

Nettie Stoppelenburg:

"Werken voor onze Hemelse Vader

brengt, behalve veel drukte, ook veel

zegeningen met zich mee...

"
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"Ik denk dat ik mijn dankbaarheid voor

de talenten die de Heer mij heeft gegeven

het best kan uiten door ze te gebruiken, en

het is een groot voorrecht een moeder te

hebben die me aardaartoe de kans geeft.

"

Seminarielerares

Op zich is dit al een hele prestatie,

maar vergeet niet dat ze ook in de

kerk haar drukke werkzaamheden

heeft: Nettie is seminarielerares in de

wijk Utrecht (en "superleerkracht"

van 1985). "Die combinatie is lang

niet altijd even gemakkelijk, hoor,

het schrijven van twee scripties van

meer dan 60 pagina's, literatuurtenta-

mens, opgravingen, meewerken aan

tentoonstellingen en zo. Er waren

tijden dat ik vier roepingen tegelijk

had. Dit kon allemaal omdat ik nog

volgens de "oude stijl" studeerde en

dus heel zelfstandig te werk kon

gaan, terwijl de onderwijservaring die

ik binnen de kerk opdeed een belang-

rijke factor was bij het veroveren van

een plaats in de opleiding voor eerste-

graads onderwijsbevoegdheid in kunst-

geschiedenis. Al met al denk ik dat ik

door het werken in de kerk wel een

jaar ben kwijtgeraakt en als ik volgens

de "nieuwe stijl" mijn studie had

moeten voltooien had ik het niet zo

kunnen doen. Maar werken voor je

Hemelse Vader brengt, behalve veel

drukte, ook veel zegeningen met zich

mee... Eigenlijk vond ik maar één

nadeel kleven aan het lesgeven in het

seminarie, en dat is dat je je leerlingen

na vier jaar uit je klas moet missen.

Het is dan wel geen roeping, maar het

is wel het meest fantastische werk

wat binnen de kerk te doen valt. Dit

geldt natuurlijk ook wel voor lesge-

ven in andere klassen, omdat leerkrach-

ten mensen zijn met een zeer grote

invloed, maar ik ben er trots op

toekomstige leiders te kunnen onder-

wijzen."

Respect voor overtuiging

"Ik heb het nooit een probleem ge-

vonden om te vertellen dat ik een

heilige der laatste dagen ben, andere

studenten willen er graag meer van

weten. Op studie-excursies kreeg ik

's avonds vaak nauwelijks de tijd om
mijn bord leeg te eten, omdat mijn

tafelgenoten wilden horen waarom ik

mineraalwater dronk in plaats van

wijn, en wat 'mijn' kerk dan wel ge-

loofde en deed. Je hoeft je nooit te

schamen voor het evangelie, want de

meeste studenten hebben respect voor

je overtuiging en je zelfdiscipline,

maar vergeet ook nooit tolerant te

zijn!

Niet alleen studeren

Wie denkt dat zo'n studerend en on-

derwijzend bestaan geen ruimte laat

voor "de prettige dingen van het

leven" komt ook hier bedrogen uit:

"Hobbies? Reizen, fotograferen, ge

nealogie, kleding maken, buikdansen

(ben ik om gezondheidsredenen mee

begonnen), muziek (Josquin des Prez,

John Dowland (veel luitmuziek),

Francois Couperin (vooral clavecim-

belmuziek), Bach (voornamelijk uit-

voeringen met originele instrumenta-

tie) en lezen (Dickens, de zusjes

Bront'é, Tolkien, Katherine Kurtz,

en voor het lichtere werk Georgette

Heyer).

Aanmoediging

"Ik vind inderdaad dat we zoveel mo-

gelijk kennis moeten verwerven, of

dat nou door een universitaire studie

is of op een andere manier. Zoals ik al

zei, voor mij is het een manier om je

dankbaarheid te tonen aan je Hemel-

se Vader, ik denk dat iedereen die wil

leren, en ondanks een drukbezet sche-

ma z'n best doet en z'n Hemelse

Vader voorop zet, het toch ver zal

schoppen."

Zij die hun studie succesvol afronden worden geregistreerd, met de betreffende

studierichting(en). Foto's genomen op de dag van afstuderen voor archeologie (Sjulij.L).



De Zendelingenpagina's

Saskia Arts

New York New York Mission

Two Lincoln Square

New York, New York 10023

U.S.A.

Jan Debaene

Zendingsgebied Amsterdam
Nederland

Laarderweg 128

1402 BM Bussum
Nederland

Thies de Jonge

Zendingsgebied Amsterdam

Nederland

Laarderweg 128

1402 BM Bussum

Nederland

Alexander Marshall

German Hamburg Mission

p/a Königsbergstrasse 21

D-1000 Berlin 45

West-Duitsland

Mendel Anja van der Molen
South Africa Johannesburg Mission

P.O. Box 52114, Saxonwold

Johannesburg 2132

Zuid-Afrika

Ernst Mollemans

England London Mission

64-68 Exhibition Road
London SW7 2 PA
Engeland

Ingrid Panhuyzen

New Mexico Albuquerque Mission

10832 Prospect Street, North East

Suite E,

Albuquerque, New Mexico 87112

U.S.A.

Jan Peters

England Bristol Mission

St. Lawrencehouse, Quay Street

Bristol, BS1 2HV
Engeland

Arend Spijkerman

Philippines Manila Mission

Makati Center, P.O. Box 801

Metro Manilla

Philippines 3117

Michael Stigter

Arizona Tempe Mission

P.O. Box 27056

Tempe, Arizona 85282

U.S.A.

Willem Swart

South Africa Johannesburg Mission

P.O. Box 52114, Saxonwold

Johannesburg 2132

Zuid-Afrika

Claire Verschoof

Edinburgh Scotland Mission

Boroughfield 32

Colinton Road
Edinburgh

Schotland

Percey de Wilde

Indianapolis Mission

P.O. Box 495

Carmel JN 46032

U.S.A.
*

Zuster Saskia Arts voor de Brooklyn Bridge, New York. Cartoons: Adrie de Jong, Den Haag.
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Voor de kinderen Oktober 85

Margaret M. Robison De winnares

Toen Panda Greene meedeed aan

de kilometer-wedloop, dacht ze

dat ze geen kans had om te win-
nen. Ze had haar hele leven al aan hard-

lopen gedaan, maar nooit eerder had ze

een echte wedstrijd gelopen. Ze had
het altijd voor de lol gedaan. De leerlin-

gen en leerkrachten van de Andrews-
school spraken drie maanden geleden,

toen ze er in de zesde klas kwam, al

over de wedstrijd. Ze wist dat de beste

hardloper mee mocht doen aan de

wedstrijd. Ze kon het nauwelijks gelo-

ven dat ze ver voor haar klasgenoten

over de finish was gegaan. En toen ie-

dereen op school wist wie ze was, en
zelfs de leerkrachten in de gang een

praatje met haar maakten, kon ze het

niet helpen dat ze ermee ingenomen
was.

// j,Hup, Panda, hup!" schreeuwden
de leerlingen als ze tijdens de oefen-

wedstrijden ver voor de anderen over

de finish kwam.
De grootste rivaal van de Andrews-

school was de Washingtonschool. In de
afgelopen vijf jaren hadden hun win-

naars uiteindelijk tegen elkaar moeten
strijden, en alle keren had de Washing-

tonschool de beker in de wacht
gesleept. Maar op de Andrewsschool
waren ze nu heel enthousiast; ze hoop-
ten allemaal dat Panda zou winnen.

Panda had winnen nooit belangrijk ge-

vonden, maar nu wilde ze dolgraag -

niet voor haarzelf, maar voor haar klas-

genoten, voor haar leerkrachten, voor

haar school!

Toen Panda's ouders over de
wedstrijd hoorden, waren ze net zo

enthousiast als Panda.

„Wij komen zeker," zei haar moeder
en omhelsde haar. „We zijn trots op
je!"

„Als opa Greene het hoort, " zei haar

vader, „denk ik dat hij speciaal hier-

heen komt om jou te zien lopen. " Billy,

Panda's achtjarige broertje, keek naar

haar op en zei: „Ik hoop dat je wint,

maar ik heb ze van de Washiongton-

school zaterdag gezien. Hun loopster

ziet er uit als een taaie en ze rent als een
jaguar."

Billy's waarschuwing vergrootte

Panda's verlangen om te winnen. Elke

dag rende ze na schooltijd meteen naar

de baan van de nabijgelegen middelba-

re school. Ze oefende tot haar bruine

haar nat was van het zweet en haar

spieren pijn deden.
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Panda voelde zich de ochtend van de

wedstrijd heel goed. Ze stond in de

warme zon op de tribune en keek naar

de baan. „Je kan beter bij papa en ma-
ma en opa gaan zitten, " zie ze tegen Bil-

ly. „Ik moet me nu gaan omkleden."

Op dat moment kwam Marianne

Harper, haar rivale van de Washington-
school, naar haar toe. Billy had gelijk.

Ze zag er sterk en snel uit. Ze keek ook
erg nors.

„Ik wil je alleen even van dichtbij be-

kijken," zei ze tegen Panda. „Iedereen

zegt dat je zo hard kunt rennen, maar
daar zie je niet naar uit."

Billy ging op een bank staan, zodat hij

oog in oog stond met Marianne. Hij

stak zijn neus in de lucht en keek haar

Geïllustreerd door Scott Greer

woest aan. „O, dat is niet erg," zei hij,

„je ziet alleen maar het stof als de

wedstrijd begint!"

Marianne keek langs Billy naar Pan-

da. „Je maakt geen kans, " zei ze koel en

liep weg, „jij hoeft niet zo nodig te win-

nen."

Billy keek naar Panda. „Wat bedoelt

ze?"

„Ik weet het niet, ik heb nu geen tijd

om er over na te denken, " zie ze en liep

weg. Toen ze zich omdraaide om naar

Billy te zwaaien, struikelde ze en viel

bijna.

Ze kon nog net haar evenwicht bewa-

ren, maar voelde een felle pijn in haar

rechterenkel. Na voorzichtig te hebben

gevoeld, besloot ze dat het niet ernstig

was en ging snel naar de kleedkamer.

Ze moesten acht rondjes rennen op
de baan van de school. Zes meisjes, al-

lemaal van lagere scholen uit de buurt,

stonden klaar voor de start. Panda
stond op de binnenbaan, Marianne
naast haar. Het startsein werd gegeven

en Marianne had meteen een voor-

sprong.

Panda liep haar eigen tempo, en con-

centreerde zich op haar ademhaling.

Ontspan je, zei ze tegen zichzelf. Adem
diep en gelijkmatig.

Aan het eind van de tweede ronde
liepen er twee meisjes voor haar: Mari-

anne Harper, en Sue Winton van de

Longfellowschool. Panda liep haar ei-

gen, regelmatige tempo. De hele school

rekende op haar en ze was niet van plan
hen in de steek te laten. Na het derde

rondje liep alleen Marianne nog maar
tussen Panda en de overwinnig. Maar
haar struikelen op de tribune had meer
schade aangericht dan Panda had ge-

dacht. Ze voelde het neerkomen van
haar voet op de harde baan.

Bij elke stap deed haar been meer
pijn. Ik moet winnen, dacht ze. Vergeet die

pijn. Ren!

Halverwege het laatste rondje zag

Panda haar kans om te winnen. Mari-

anne werd moe. Panda ging harder lo-

pen, totdat ze naast Marianne liep. Ma-
rianne keek naar Panda, haar ogen wa-
ren hard en koud. Het was duidelijk dat

ze verliezen niet licht zou nemen.
Ze hoefde nog maar 45 meter toen
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een stekende pijn door Panda's been

schoot. Ze voelde haar enkel draaien

terwijl ze viel. Haar handen gleden

over de baan, ze werden helemaal ruw.

Haar knieën bloedden, ze kreeg stof in

haar mond en ze zag Marianne over de

finish gaan.

Meteen na de wedstrijd was in de au-

la van de middelbare school er een

feestje voor de deelnemers, winnaars

en verliezers. Panda wilde er, ondanks
de verwondingen, dolgraag heen, dus
brachten haar ouders haar van de dok-

ter naar het feestje en hielpen haar in

een stoel.

Ze werd onmiddellijk omringd door

bezorgde vrienden en vriendinnen die

probeerden haar te troosten. Billy

stond naast haar, terwijl haar ouders en

grootvader met andere ouders en leer-

krachten stonden te praten.

„Doet je been veel pijn?" vroeg Billy

toen de klasgenoten even weg waren.

„Nee, 't gaat wel," zei Panda, „de
dokter zegt dat het met een weekje over
is, ik moet het laten rusten."

Billy was de eerste die Marianne aan

zag komen. „O, o, problemen,"

fluisterde hij.

Panda verwachtte dat Marianne zou

snauwen, maar haar gezicht stond ern-

stig. „ ,t Spijt me van je been," zei ze,

„ik wilde dolgraag winnen, maar niet

op deze manier."

„Het was niet jouw schuld, " zei Pan-

da, „je hebt eerlijk gewonnen."
„Echt? Kijk eens om je heen." Mari-

anne knikte naar de vele ouders, leer-

krachten en leerlingen in de aula.

„Jouw hele familie is er, en een heleboel
vrienden en vriendinnen! Zij vinden

het niet erg dat je verloren hebt. Ze jui-

chen nog steeds voor je." Ze schudde

droevig haar hoofd. „Ik dacht dat het

anders zou zijn als ik zou winnen, maar
dat is het niet.

Mijn klasgenoten kwamen alleen

maar om de beker, en mijn ouders zijn

helemaal niet geweest."

Marianne draaide zich om en wilde

weg lopen. Panda greep haar arm.

„Wacht even," zei ze. „Ga jij volgend

jaar niet naar de Jeffersonschool?"

Marianne knikte.

„Ik ook," zie Panda. „Misschien

kunnen we samen in een estafetteploeg

komen. We zouden een goed team vor-

men."

„Meen je dat echt?"

„Natuurlijk," zei Panda.

„Dan heb je een teamgenoot!" Er

speelde een lachje om Marianne's

mond toen ze weg liep, maar haar ogen
stonden vol tranen. „Ik begrijp het

niet," zei Billy. „Ze heeft gewonnen,

dan huil je toch niet?"

„Soms wel, Billy," zei Panda naden-

kend. „Ik denk dat een heleboel dingen

belangrijker zijn dan winnen." „Ja,"

zei Billy, „zoals een broer."

Panda sloeg haar arm om Billy's

schouder. „Ja," zei ze met een brede

lach, „zoals een broer." D



Isaak ontmoet
Rebekka

In
Abrahams tijd was het gebruike-

lijk dat de ouders voor hun kinde-

ren een man of vrouw uitkozen.

Abraham wilde voor zijn zoon Isaak

een goede vrouw zoeken. Dat zou ech-

ter wel de nodige moeilijkheden ople-

veren. Abraham woonde namelijk in

Kanaan en hij wilde niet dat Isaak met
een Kanaanitische vrouw trouwde,

omdat de Kanaanieten afgoden aanba-

den. Abraham wilde dat Isaak een
rechtschapen vrouw trouwde, die hem
zou helpen de ware, levende God
trouw te blijven en hun kinderen de

waarheid bij te brengen. Alleen zo kon
Abrahams nageslacht in het bezit blij-

ven van het priesterschap. Zonder het

priesterschap zouden hun niet die spe-

ciale zegeningen ten deel vallen, die de
Heer hun had beloofd.

Abraham riep zijn oudste knecht bij

zich en gafhem de opdracht een vrouw
voor Isaak te zoeken. Hij zei: „De wil dat

u zweert bij de Heer, de God des he-

mels en der aarde, dat gij voor mijn

zoon geen vrouw zult nemen uit de

dochters der Kanaanieten. Maar gij zult

naar mijn land, naar Mesopotamië,

gaan om een vrouw te nemen voor mijn

zoon Isaak."

De knecht wist dat dit een uiterst ern-

stige, belangrijke aangelegenheid was
en vroeg: „Maar als de vrouw mij niet

wil volgen naar dit land? Zal ik Isaak

meenemen, zodat de vrouw en haar fa-

milie hem kunnen goedkeuren?"

Abraham antwoordde: „Wacht u er-

voor mijn zoon daarheen terug te bren-

gen.

Abraham wilde niet dat Isaak naar

een ander land zou gaan. Misschien

zou hij daar willen blijven. De Heer had
het land Kanaan aan Abraham en zijn

familie gegeven en Abraham wilde dat

Isaak daar bleef.

Abraham zei tegen zijn knecht: „De

Here zal zijn engel voor uw aangezicht

zenden en zal u helpen een vrouw voor

Isaak te vinden."

Toen de knecht dat goed begrepen
had, gaf hij Abraham zijn hand en
zwoer een eed [1] dat hij zich zou hou-

den aan de aanwijzingen.

De knecht ging op reis met een kara-

vaan die bestond uit tien kamelen en
een aantal mannen om hem te helpen.

Hij trok naar Mesopotamië, naar de

stad waar Nachor woonde. Daar liet hij

zijn kamelen neerknielen bij een water-

put buiten de stad. De avond viel en de

vrouwen gingen er op uit om water te

putten. De knecht kende hier niemand
en had geen idee hoe hij de vrouw
moest vinden, die de Heer voor Isaak

had uitgezocht. Hij had dringend hulp

nodig en dus bad hij : „Here, God, ik sta

hier bij de waterbron en de dochters

van de mannen der stad gaan uit om
water te putten. Laat het nu zo zijn, dat

het meisje tot wie ik zeg: Neig toch uw
kruik, opdat ik drinke, en dat zegt:

Drink, en ook voor uw kamelen zal ik

drenken [2], - dat Gij haar hebt

bestemd voor uw knecht Isaak."

Nog voor hij was uitgesproken,

kwam er een knappe, jonge vrouw aan.

Ze heette Rebekka en ze was niet alleen

mooi om te zien, ze was ook deugd-
zaam en vriendelijk. Ze hield van de
Heer en deed haar best zijn geboden te

onderhouden. Daarom was Rebekka
door de Heer gezegend.

Toen Rebekka met haar gevulde

kruik van de bron terugkwam, liep de

knecht haar tegemoet en zei: „Laat mij

toch een weinig water drinken uit uw
kruik."

„Drink, mijn heer," gaf zij ten ant-

woord. En toen ze hem genoeg had la-

ten drinken, zei ze: „ik zal ook voor uw
kamelen putten". Dit was het teken

waarom de knecht gebeden had. Dus

nu wist hij dat de Heer Rebekka had uit-

gekozen om Isaaks vrouw te zijn.

Nadat de kamelen genoeg gedron-

ken hadden, vroeg de knecht aan Re-

bekka: „Wiens dochter zijt gij? Vertel

het mij toch. Is er in uw vaders huis

voor ons een plaats om te overnach-

ten?"

Haar antwoord verheugde de knecht

zeer. Ze vertelde hem dat ze de dochter

was van Betuël en een kleindochter van

Nachor. De knecht wist natuurlijk dat

Nachor Abrahams broer was en hij be-

sefte dat hij naar het huis van Abra-

hams verwanten was geleid. Hij boog
zijn hoofd en dankte de Heer. Toen Re-

bekka zijn gebed hoorde, begreep ze

dat hij de knecht was van haar oudoom
Abraham. Opgewonden rende ze naar

huis om het aan haar familie te vertel-

len. Ook zij waren opgewonden. Re-

bekka' s broer, Laban, haastte zich naar

de knecht, die nog steeds bij de bron

stond. Met de volgende woorden no-

digde Laban hem uit: „Kom, gij geze-

gende des Heren, waarom staat gij bui-

ten, terwijl ik reeds het huis gereed ge-

maakt heb en ook de plaats voor de ka-

melen."

Enige tijd later nodigde Laban de

knecht aan tafel, maar deze sprak: „Ik

zal niet eten, voordat ik mijn woord
gesproken heb." Toen vertelde de

knecht aan de familie waarom Abra-

ham hem naar Mesopotamië gezonden
had. Hij vertelde ook dat hij door de
Heer geleid was en dat hij bij de bron

had gebeden om een teken, waardoor
hij zou weten welk meisje Isaaks vrouw
zou moeten worden. Vervolgens deel-

de hij hen mede dat Rebekka door de

Heer was uitverkoren. De knecht vroeg

aan Rebekka's vader en broer om
toestemming om het meisje mee te ne-

men naar het verre Kanaan om Isaaks

vrouw te worden.

Rebekka' s familie bestond uit goede
mensen. Hun antwoord getuigde van
groot geloof en vertrouwen in de Heer.

Ze zeiden: „Dit is een bestiering van de

Here. Neem haar en ga heen, opdat zij

de vrouw worde van Isaak, zoals de
Here gesproken heeft."

Toen de knecht van Abraham dit

hoorde, knielde hij weer en dankte

God. Toen haalde hij gouden en zilve-

ren sieraden en kleren tevoorschijn en

gaf ze aan Rebekka. En ook aan haar

moeder en broers gaf hij kostbare ge-

schenken.

Nadat deze belangrijke zaken afge-



handeld waren, was de knecht opge-

lucht. Hij at met smaak en bracht de

nacht bij Rebekka's familie door.

Toen de morgen aanbrak, zei hij:

„Laat mij naar mijn heer gaan." Doch
Rebekka's moeder en broer vonden het

niet leuk om haar zo gauw te zien ver-

trekken.

„Laat het meisje een dag of tien bij

ons blijven", vroegen ze.

Maar de knecht bleef aandringen:

„Houd mij niet op, nu de Here mijn

weg voorspoedig gemaakt heeft; laat

mij vertrekken, opdat ik naar mijn heer

ga -

Daarop zeiden zij: „Vraag het Rebek-

ka zelf." En ze riepen haar en vroegen:

„Wilt gij met deze man meegaan?"

Omdat Rebekka zo'n groot geloof

had, wist ze dat de Heer haar zou zege-

nen en daarom antwoordde ze: „Ja."

Rebekka verliet haar familie van wie ze

zoveel hield. Ze ging naar een ver,

vreemd land om daar met een man te

trouwen, die ze nooit eerder had ont-

moet en toch wist ze absoluut zeker dat

dat het juiste was.

Rebekka's familie wist van de grote

beloften die aan Abraham en zijn na-

geslacht waren gedaan. Ze wisten dat

Rebekka door met Isaak te trouwen een

bijzondere roepinghad te vervullen. Ze
zou de moeder van vele volken wor-

den. Toen ze Rebekka vaarwel zeiden,

zegenden ze haar met de volgende

woorden: „Onze zuster, moogt gij tot

duizenden van tienduizenden wor-

den."

Ze bestegen hun kamelen en Rebek-

ka en haar dienstmaagden volgden de

knecht van Abraham.
In het land Kanaan zat Isaak op

nieuws te wachten. Hij wist dat de Heer

zijn vaders knecht zou leiden om de

juiste vrouw voor hem te vinden. Op
een avond ging hij naar het veld om te

bidden. Toen hij zijn ogen opsloeg, zag

hij de karavaan terugkeren uit Mesopo-

tamië en rende hen tegemoet.

Toen hij dichterbij kwam, zag Rebek-

ka hem en vroeg aan de knecht: „Wie is

die man daar, die ons tegemoet komt in

het veld?"

En de knecht antwoordde: „Dat is

Isaak."

Daarop bedekte Rebekka snel haar

gelaat met een sluier [3] en liet zich van

haar kameel glijden om Isaak te begroe-

ten. Ze was opgewonden, omdat ze nu

de jongeman zou ontmoeten, die door

de Heer was uitgekozen om haar echt-

genoot te worden.

Isaak en Rebekka hadden op de Heer

vertrouwd en Hij had hen samenge-

bracht om man en vrouw te worden. D

(Dit verhaal staat in Genesis 24.)

[1] Een eed is een heilige gelofte.

[2] Drenken is te drinken geven.

[3] In Rebekka's tijd droeg een vrouw een

sluier om haar gezicht mee te bedekken, vooral

in de aanwezigheid van een man die ze nooit

eerder had gezien.



Participatieperiode

Hartelijk

gefeliciteerd,

Jeugdwerk!

Pat Graham

„En al uwe kinderen zullen van den
Heere geleerd zijn, en de vrede uwer
kinderen zal groot zijn" (Jesaja 54:13,

Statenvertaling).

Op een dag in de herfst van 1878 kwa-
men 224 kinderen bij elkaar in een kerk-

gebouw in Farmington (Utah) voor hun
eerste jeugdwerk en om „al het goede"
te leren en „hoe zich te gedragen". Nu
gaan meer dan 825.000 kinderen over

de hele wereld naar het jeugdwerk en
leren dat zij kinderen van God zijn. Het
jeugdwerk groeit en met haar de kinde-

ren in het evangelie.

Omdat de kerk zo snel groeit, hebben
de kerkleiders de wereld in veertien ge-

bieden verdeeld om de leden beter te

kunnen helpen. Bekijk de kinderen in

klederdracht op deze bladzijden maar
eens goed. Kleur ze en trek een lijn van
het kind naar het land of de streek waar
het vandaan komt.

Het is opwindend deel uit te maken
van een groeiende organisatie met le-

den over de hele wereld.

Ideeën voor de participatieperiode

1. Onderzoek de geschiedenis van
het jeugdwerk in uw land. Vertel over

de groei van de kerk. Stel gedenkwaar-

digheden van het plaatselijke jeugd-

werk ten toon.

2. Schrijf een brief aan jeugdwerkkin-

deren in een ander land.

3. Plan een partijtje om de verjaardag

van het jeugdwerk te vieren.





Ui LUUK!
Angele Fitzgerald

Help de dieren Noachs ark te vinden

zonder over de lijntjes te lopen.



Zendingswerk, anders dan anders

In de eerste week van mei 1984 kreeg Ingrid Panhuyzen uit de
wijk Den Haag haar roeping om in het zendingsgebied New
Mexico Albuquerque een zending van anderhalfjaar te vervullen.
Veel gedachten speelden door haar hoofd: zou ze bij Mexicanen
en Indianen langs de deuren gaan? Toen ze haar werk in Clovis
(New Mexico) begon bleek de werkelijkheid wel heel anders uit
te pakken.
Gedurende een jaar had zij het voorrecht (zoals zij zelf schrijft)

om heel intensief te werken met vluchtelingen uit Laos, die na
aankomst in Amerika lid van de kerk werden. De volksrepubliek
Laos (naar schatting drie miljoen inwoners) ligt in Zuidoost-
Azi'é en grenst o.a. aan China en Thailand. Sinds de komst van
een communistisch regime heerst er veel onrust, en veel mensen
proberen het land te ontvluchten, o.a. naar de Vereniede Staten,
waar zij door taal- en cultuurbarrières veel moeilijkheden hebben
met hun aanpassing aan het Amerikaanse leven. Ingrid vindt het
werken met Laotiaanse leden een prettige, maar ook een droevige
en frustrerende ervaring. Hier volgt haar verslag.

Hulp

Het Laos-programma, zoals dat tot

voor kort functioneerde, bestaat uit

hulp aan de Laotiaanse leden in hun
dagelijks leven en bijstand bij het

versterken van hun getuigenis. Wij

maken afspraken met doktoren, bege-

leiden de mensen naar doktoren, socia-

le diensten en overheidsinstanties,

omdat overal taal- en cultuurverschil

problemen geeft. Voor deze taken

proberen wij een goede verstandhou-

ding op te bouwen; twee koppels

bezoeken de Laotiaanse leden eens

perweek. Doorde grote taalbarrièrecom-

municeren wij in gebroken Engels en

met handen en voeten, want er is

slechts zelden een vertaler aanwezig.

Het is triest te horen welke ellende

deze mensen hebben doorgemaakt na-

dat de macht in Laos over is genomen
door een communistisch regime. Veel

vaders, zoons en broers zijn geëxecu-

teerd of naar kampen gebracht, ande-

ren werden tijdens hun vlucht naar

Thailand (zwemmend of per boot)

doodgeschoten. Veel families zijn uit

elkaar gerukt. Sommigen wonen in

Thailand, anderen zijn elders, soms

nog - van vrijheid beroofd door het

bewind - in Laos. Vluchten betekent

verbanning uit het vaderland, want
op terugkeer staat de doodstraf. Zul-

ke verhalen stemmen mij droevig,

maar geven mij een diep gevoel van

dankbaarheid voor de vrede, de vrij-

heid en de welvaart waarin ik leef.

Evangelie onderwijzen

Het meest frustrerende in het Laos-

programma is de poging de Laoti-

anen het evangelie te onderwijzen. Ik

denk dat hun cultuur, hun boeddhis-

tische achtergrond, het taalverschil

en het feit dat hoofdzakelijk de vrou-

wen lid zijn van de kerk, alsmede de

zes-daagse werkweek (van 14.00 uur

tot 02.00 uur) hier debet aan zijn.

Tot voor kort was er een vertaler, die

elke week een zondagsschoolles gaf;

helaas is hij uit Clovis vertrokken.

We staan nu met de rug tegen de

muur, want er zijn onder de Laoti-

anen nog geen mensen, die genoeg

Engels spreken om zo'n taak te kun-

nen vervullen. De zendelingen probe-

Zuster Ingrid Panhuyzen

ren sprekers te helpen met het voorbe-

reiden van een toespraak voor de

avondmaalsvergadering, die twee
maal per maand wordt gehouden.

Het is jammer dat er in het beginsta-

dium onvoldoende is samengewerkt

om deze mensen in de wijken te

integreren. Het aantal zendelingen

hier is ook verminderd, waardoor de

beschikbare tijd voor de Laotianen

minder wordt; ook onder de Ameri-

kanen moet zendingswerk gedaan wor-

den. Het Laos-programma is na bijna

een jaar bedroevend teruggelopen. Ik

hoop dat er— na de op handen zijnde

splitsing van de wijk alhier — leden

naar voren zullen treden die zich

meer zullen gaan richten op de Laoti-

aanse zusters en broeders. De kinderen

geven veel minder problemen, zij hou-

den niet zo vast aan tradities en oude

denkbeelden. Ik ben ervan overtuigd

dat veel van deze kinderen sterke

leden kunnen worden. Het kan een

generatie worden, die een positieve

invloed heeft op de generaties voor

en na hen.

Naastenliefde is dienen

Het was een fijne ervaring om te

merken hoe je door naastenliefde in

de praktijk, het dienen, groeit. Van

saaiheid is ook zeker geen sprake;
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soms belt er midden in de nacht

iemand op om te zeggen dat de ijskast

het niet doet en of wij er de verhuur-

der even van in kennis willen stellen.

Ook moeten wij soms 's nachts een

moeder wekken om haar er aan te

herinneren dat haar kindje medicij-

nen moet innemen, Door de moeilij-

ke taal ontstaan wonderlijke verwik-

kelingen, vooral wanneer je in het

beste Laotiaans denkt iemand vriende-

lijk te bedanken, maar door een ande-

re uitspraak verklaarde ik ernstig last

van mijn ingewanden te hebben. Gro-

te hilariteit! Hun eetgewoonten vra-

gen ook nogal wat oefening; rijst is

wel zonder bestek of met stokjes te

eten, maar gerechten met veel sausjes

lopen langs je vingers, polsen en

ellebogen tot in je mouwen. Over het

"

algemeen zijn hun gerechten heel

smakelijk, maar aan sprinkhanen en

gekookte varkenshuid kan ik niet

wennen.

Belangrijke les

Dankbaar kijk ik terug op het sa-

menwerken met dit volk van ver, dat

zich kenmerkt door hun bescheiden-

heid, ingetogenheid, gastvrijheid en

sterke familiebanden. Ik heb hier zo

goed geleerd dat wij - of we nu geel,

blank of bruin zijn, allen kinderen

zijn van dezelfde God. Het volgende

verhaaltje tot slot geeft misschien wel

een zeer juist beeld van dit feit:

"Met grote bruine ogen stond

Tommy in het park te kijken naar een

man met een bont gekleurde tros

ballonnen, die met gas gevuld waren.

Eén voor één liet hij ze los. Oh, wat

gingen ze hoog! De man nam een

bruine ballon, vulde deze, maar
voordat hij hem losliet, vroeg

Tommy verlegen: 'Gaat de bruine

ballon net zo hoog als de rode, of de

gele, of al die anderen?' De man
antwoordde: 'Het is niet de kleur, die

hen omhoog doet gaan, het is de

inhoud.'
"

Zuster J.H. Kirschbaum-zur Klein-

schmiede

Laotiaanse vluchteling
onderscheiden

De 20-jarige Laotiaanse vluchteling

Tien Van Pham, sinds 1982 in de

Verenigde Staten, heeft onlangs van

het Voluntary Action Center (een

vrijwilligerscentrale) in Salt Lake Ci-

ty een onderscheiding gekregen voor

zijn werk onder de Laotiaanse vluchte-

lingen.

Hij spreekt Laotiaans, Thais, Viet-

namees en Engels, en helpt vluchte-

lingen in Salt Lake City door voor ze

te vertalen bij hun contacten met

ziekenhuizen, scholen, verzekerings-

maatschappijen en dergelijke.

Pham vluchtte met een viertal andere

jongens in de leeftijd van twaalf tot

veertien jaar uit Laos. Na twee jaar in

een vluchtelingenkamp te hebben door-

gebracht, waar hij zendelingen van de

welzijnszorg van de kerk ontmoette,

kon hij met behulp van een oudere

broer, die al in Salt Lake City woon-

de, naar de Verenigde Staten emigre-

ren. Daar onderzocht hij het evange-

lie en werd lid van de kerk.

Hij heeft in de staat Utah al verschil-

lende haardvuuravonden gegeven, waar-

bij hij spreekt over de problemen

waar vluchtelingen mee te kampen
hebben.

Jeugdtempelreis District Antwerpen

Vreugde, een brandend gevoel in het hart, warme vriendschap en
verdraagzaamheid, eerbied, dankbaarheid... waren typerende
aanwezigen op de jeugdtempelreis van het District Antwerpen.
Wij hopen van harte dat iedere jongere en iedere volwassene de
geest indachtig blijft die hij daar tot in 't diepst van zijn hart

voelde.

Woensdagmorgen 24 juli stapten 25

jongeren en 1 2 volwassenen op de bus

richting Zollikofen. Het werd een

lange reis; maar allerlei gezelschaps-

spelen, 'n zangstonde, enkele eetpau-

zes en gezellige gesprekspartners zorg-

den voor voldoende afleiding. Toen
de bus dan uiteindelijk haar deuren

opende nabij de Zwitserse tempel

was het alsof een elektrische lading

doorheen het lichaam van de aanwezi-

gen werd gestuurd. Met een hart vol

verwachtingen maakten de meesten

een wandeling rondom de tempel, ter-

wijl de hoofdverantwoordelijken de

slaapplaatsen in orde gingen maken.

Nog even tijd voor een schriftlezing en

opbouwende gedachte.
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Daar we donderdag pas om elf uur in

de tempel werden verwacht, maakten

we eerst een wandeling. Halverwege

pauzeerden we om onder de lommer-

te van een boom 3 Nephi 11 voor te

lezen en versterkt te worden door 'n

opbouwende gedachte van één der

jongeren. Enige tijd later stond een

ieder rond het doopvont in vlekke-

loos wit gekleed. Toen de tempel-

werker het belang van de doop voor

de doden onderstreepte en zijn dank-

baarheid uitte voor onze aanwezig-

heid was er 'n vredige geest voelbaar.

Nadien werden de jongeren en de vol-

wassen zusters gedoopt in naam van

een reeks overledenen die reeds jaren

en jaren stonden uit te kijken naar dit

moment dat de poort van Gods konink-

rijk voor hen geopend zou worden.

Zeer opvallend was de eerbied die er

onder de jongeren heerste. Ook tij-

En 'n toevallig aanwezige Belgische

broeder vertelde dat hij zeer diep ge-

troffen was door de eerbiedige stilte

onder onze jeugd en dat deze geest

zelfs voelbaar was tot in de bovenka-

mers van de tempel. Het was fijn om
al deze reacties te horen, maar nog

fijner om te beseffen dat zowel onze

Hemelse Vader als de overledenen

voor wie het werk geschiedde, innig

dankbaar waren voor de geest die de

jeugd van Vlaanderen met zich mee-

bracht. Toen we dan rond twee uur

de tempel verlieten, verwelkomde een

brandende zon ons... het werd dus

zwemmen geblazen. We voelden ons

wel wat witterig, maar niettemin ge-

noten we van het water, van het spel

met elkaar en het gewoon met elkaar

zitten en keuvelen. Dit waterfestijn

werd afgerond met 'n lekker avond-

maal, waarna goed geslapen werd.

M!BM!MM^^:SW"?g!

Jeugd van het District Antwerpen voor de Zwitserse tempel.

dens de twee diensten op vrijdag was

er 'n geest van eerbied aanwezig die di-

verse reacties ontlokte... nimmer had

men een dergelijke fijne groep jonge-

ren ontmoet. Eén van de Franse tem-

pelwerkers moest gewoon zijn gevoe-

lens kwijt en zei dat hij nooit zo'n

fantastische groep jongeren had gezien.

Om 05.45 uur werd er in 'n teen ge-

knepen, 'n schouder geschud, 'n de-

ken weggetrokken. Rond 06.20 uur

stond iedereen klaar op weg naar het

tempelhuis voor het ontbijt. Nadien

begaven we ons naar de tempel waar

we zes uur aan één stuk (van 07.00 tot

13.00 uur) mochten vertoeven, besef-

fende dat we met Gods werk bezig

waren. Tijdens de namiddag wandelde

er 'n groepje naar de Migros, 'n ander

groepje plonsde alweer in het water

en enkele anderen liepen wat rond in

de keuken. En die avond... na het

avondmaal... gebeurde het. DeJM/JV
van de gemeente Antwerpen Leidde

een gezinsavond. Vooreerst werd er

een geestelijk lesje gegeven over het

thema "Eén in geloof en vertrouwen

op God", waarna er twee spelletjes

werden gespeeld: lofzangen- en tek-

stenjacht. Deze spelletjes zorgden

voor enige rivaliteit, dusdanig dat

menigeen zich toen in stilte afvroeg

hoe deze spelletjes gevolgd konden

worden door 'n getuigenisvergade-

ring. Maar ja, het plan werd gerespec-

teerd en broeder Huysmans kreeg de

opdracht om de getuigenisvergade-

ring te leiden. Na een inleidende

gedachte hield hij de vergadering voor

geopend. Eén volwassene gaf zijn

getuigenis, 'n tweede, 'n derde, 'n

vierde... stilte... 'n vijfde volwassene,

'n zesde, 'n zevende... weer stilte...

Toen stond Jürgen op en zei hoe blij

hij was dat hij voor twee van zijn

voorouders het werk had mogen doen.

Dit eenvoudige, maar eerlijke getuige-

nis liet 'n tweede jongere opstaan, 'n

derde, 'n vierde, 'n vijfde... en ook
Godelieve stond op en zei dat ze ooit

hoopte 'n getuigenis als dat van de

volwassenen te ontwikkelen...

'n Traan rolde... 'n neus werd gesno-

ten... stilte... een volwassene stond

recht, nog 'n volwassene... stilte... 'n

jongere gaf zijn getuigenis en Stefaan

vertelde dat hij zo dankbaar was voor

deze getuigenisvergadering en dat hij

innig hoopte dat zijn vader ooit

'hetzelfde zou kunnen meemaken en

doorvoelen... hij weende en velen

met hem... stilte... broeder Huysmans

maakte aanstalten om de vergadering

af te sluiten maar Davy stond recht

en zei dat hij voor zijn vertrek

gedacht had "weer vier dagen van

mijn vakantie naar de knoppen"
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maar dat hij nu zo blij was om erbij te

zijn... gesnotter, zakdoeken... 'n

getuigenis... warmte... dankbaar-

heid... vrede... 'n gebed en 'n kamer

vol geest.

Het was gewoon onbeschrijflijk (3

Nephi 17:16-17) en een ieder leek uit

z'n borstkas te springen. Gods Geest

was aanwezig... heel sterk aanwezig.

Om de opgekropte energie de vrije

loop te laten werd 'n nachtspel

gespeeld, en ook daar rolde 'n traan-

tje, maar nu was het ten gevolge van

een gillend oud vrouwtje dat zich

verkneukelde in het pinnige kreupel-

hout. Het was 02.30 uur toen de

oogjes toevielen... maar het was een

pracht van een dag, een goddelijk

geschenk... een wonder!!

Zaterdag was het dan weer reizen

geblazen en het afscheid viel zwaar.

Doch dit werd enigszins verzacht

door de woorden van onze buschauf-

feur Jacques na het slotgebed van

Steven. Ontroerd vertelde hij hoe-

zeer hij getroffen was door de groep

jongeren die hij had mogen vervoe-

ren. Zo'n groep had hij nog nimmer
ontmoet. Hij beloofde het Boek van

Mormon dat hij ten geschenke kreeg

te zullen lezen en hoopte dat hij

volgend jaar weer het voorrecht zou

krijgen om onze chauffeur te zijn.

Wij hopen dat ook.

J. Huysmans

JM/JV-conferentie Ring Utrecht-Nederland

Van donderdag 16 tot en met zater-

dag 20 mei werd er in de wijk Rotter-

dam Noord voor de jeugd van 12 tot

18 jaar van de Ring Utrecht-Neder-

land een JM/JV-conferentie gehou-

den, die wel zeer geslaagd genoemd
mag worden.

Na de opening een dienstproject. De
hele groep (bestaande uit 42 jongens

en meisjes en leiding) toog naar "Veen-

weg", een verzorgingstehuis voor de-

mente bejaarden. De groep splitste

zich in kleine groepjes van twee a drie

JM/JV'ers elk, die met een bejaarde

gingen praten en/of wandelen, of soms

alleen maar de hand vasthielden om
vriendschap over te brengen.

Wat een fantastische jeugd hebben

wij in de kerk: van giebelende en druk-

doende "tieners" schakelden zij om
tot serieuze, dienstbare, volwassen

burgers die aan de hen toevertrouwde

bejaarden een bijzondere dag schon-

ken. Sommigen van deze bejaarden

hadden nog maar een half jaar te

leven, of waren al twee jaar niet meer

buiten geweest, hetzij door gebrek

aan personeel, hetzij door het feit dat

ze in jaren niet meer waren bezocht

door hun familieleden. Dit was op

liefde gestoelde dienstbaarheid.

Onze jeugd heeft zich daar echter

niet alleen dienstbaar gemaakt, maar

heeft ook, vooral onder de aanwezige

bezoekers en het personeel, zendings-

werk gedaan. Want niet zelden werd

gevraagd wie wij waren en dan werd

er door onze jeugd uitgelegd dat wij

lid waren van De Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen. Men vond het prachtig dat

zulke jonge mensen zich ook in wil-

den zetten voor andere mensen. De
conferentie kon na deze fantastische

ervaring niet meer stuk.

De getuigenisvergadering op zater-

dagochtend was een prachtig sluit-

stuk, voor sommigen was het de eer-

ste keer dat ze hun getuigenis gaven.

Een geestvolle ervaring. Daarna oprui-

men, toiletten schoonmaken, alles

werd zo schoon gemaakt dat de ZHV
van Rotterdam Noord dacht dat er

een schoonmaakbedrijf zich even

"kwaad" had gemaakt. Dit was echter

de manier van onze JM/ JV'ers, die

een fijne conferentie met veel kame-

raadschappelijke ervaringen hadden

gehad, om "dank je wel" te zeggen.

Dienstbetoon, zendingswerk, talen-

ten ontwikkelen, kameraadschap op-

bouwen en lekker eten: dat waren de

ingrediënten van een geslaagdeJM/JV-
conferentie van de Ring Utrecht-

Nederland.

H. van Dam

JM/JV'ers wandelen en praten met bejaarden van het verzorgingstehuis "Veenweg".
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Zomerkampen 1985 in beeld

Jonge Bijzondere

Belangenkamp:

zolang het paard
niet op hol slaat is

huifkar rijden

grote pret...

]onge-Volwassenkamp: "spring, ofwe
helpen even" (En daar ga je nou voor je

lol naartoe!)

Jonge Bijzondere Belangenkamp: Zijn

deze broeders net zo vaardig met de

roeispanen als op de toetsen???

Scoutingkamp Ring Den Haag:

Jonge Bijzondere Belangenkamp: Kampdeelnemers zonder
watervrees maken zich op voor een kanotocht.

Jonge Bijzondere Belangenkamp: In het kader
van de "Belgische dag" werd de "Achelse

Kluis" bezocht. Van dit klooster staat de
voorkant (foto) in Nederland en de achterkant
in België.

Jonge-vrouwen
kamp Ring-Den
Haag: gezellige

avond met act van
de leiding.

Jonge-vrouwen
kamp Ring Den
Haag: geen jonge

vrouw te zien,

maar wel een mooi
plaatje van de

omgeving.
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Jonge-Volwassenkamp:
engelachtige jonge volwassenen tijdens de
bonte avond.

Jonge-vronwenkamp Ring Utrecht:

samenzang onder leiding van Tineke

van der Bijl, "Ik houw voorjou een

regenboog..."

Jonge-vrouwenkamp Ring Utrecht: als de
zon dan scheen was een koele dronk hard
nodig!

Jonge-vrouwenkamp Ring Utrecht: in

weer en wind voor de tent. Op deze foto
is het mooi weer, maar soms regende het
zo hard dat je plat op je buik in de tent,

het gasstelletje door de opening buiten
vasthoudend, je potje moest klaarmaken!

Scoutingkamp Ring Den Haag:
En dan, dan heb je honger...

Jonge-Volwassenkamp: acht "vossen" werden onder de
plaatselijke bevolking uitgezet, die tijdens de "vossenjacht"
opgespoord moesten worden.
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Scoutleider PeterJansen assisteert bij een afdaling.

De Belgische natuur leende zich uitstekend voor o.a.

een kanotocht.

Jongemannen
kamp Ring

Utrecht: na

lichamelijke

inspanning

geestelijke arbeid.

De 16-en 17-

jarigen bespreken

een evangelie-

onderwerp.

# f

A
1^

^F ^Ék ^

f% . K
:

Jongemannenkamp Ring Utrecht-

losgeslagen leiding in een zangact. V. I. n. r.

Gerry Uijleman, Ribanna de Koek, Thea

en Rolfvan der Put.

Overigens alle lofvoor de kookkunst van
de drie dames.

Vader-zoonkamp Ring Utrecht: kennismakingsspel waarbij

geblinddoekte zoons hun vader aan de voeten moesten

herkennen. (Trouwens, deelt een lid van een ringpresidium

daar lijfstraffen uit??)

Herinnering:

Inleverdatum Europese
Artistieke Prijsvraag 1985:

31 oktober 1985.

Vader zoon-kamp Ring Utrecht:

voetbalwedstrijd, vaders tegen zoons.

Ondanks deze vernietigende uithaal

(Marcel de Kok doet wijselijk een stapje

opzij)

wonnen de vaders met 4-2.
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De kerk in Zuidoost-Azië Naar een artikel van Gerry Avant, Church News
Foto's: Gerry Avant, W.E. Skidmore.

Uitzicht over Singapore, de grootste havenstad van Zuidwest-Azië.

Zendelingen die onder de toegewijde

supervisie van president W.F. Lionell

Wakers werken, hebben soms moeite

hem bij te houden. Het is haast

onmogelijk om zijn komen en gaan

voortdurend in de gaten te houden in

een zendingsgebied dat zich uitstrekt

van New Delhi (India) in het westen

tot Manado (Indonesië) in het oosten.

Het duurt twaalf uur om van het ene

uiteinde van het gebied naar het

andere te vliegen. Bijna 1 miljard

mensen wonen binnen de grenzen

van dit zendingsgebied, waar honder-

den talen gesproken worden.

In Singapore alleen al, waar het zen-

dingskantoor gevestigd is, zijn vele

verschillende nationaliteiten, cultu-

ren, talen en godsdiensten verte-

genwoordigd. Ruim driekwart van de

2.1 miljoen inwoners is Chinees, 15%
Maleis en 7% Indiaas. Er worden tal

van dialecten gesproken, hoewel Singa-

pore vier officiële talen heeft: Engels,

Chinees, Maleis en Tamil.

Andere landen in het zendingsgebied

Singapore kennen ook vele talen. In-

donesië bijvoorbeeld, telt 250 ver-

schillende talen onder 300 et-

nische groeperingen die tesamen een

bevolking van 147 miljoen mensen
vormen.

"Er zijn geen christelijke landen in

ons zendingsgebied. Wij nemen zo'n

beetje het voortouw bij het brengen

van het evangelie naar een aantal gro-

te niet-christelijke naties," zegt presi-

dent Wakers, geboren in Maleisië, ge-

togen in Singapore en ge-
schoold in Australië.

In het zendingsgebied Singapore bevin-

den zich twee van de grootste islamiti-

sche bevolkingsgroepen ter wereld:

In Indonesië de grootste, met meer

dan 150 miljoen moslims, in India de

op één na grootste, met ongeveer 100

miljoen moslims.

De meest voorkomende godsdiensten

in Maleisië zijn de islam en het

boeddhisme, gevolgd door het chris-

tendom. 70% van de bevolking van

Maleisië heeft een binding met het

confucianisme, boeddhisme of taoïs-

me of een combinatie hiervan.

Hoewel de meeste landen in het

zendingsgebied eeuwenoude en diep-

gewortelde culturele tradities hebben,

genieten zij nog maar zo'n veertig

jaar onafhankelijkheid.

Aan de basis van de groei van de kerk

in deze landen staat een legertje zen-

delingen dat bijna geheel uit plaatselij-

ke leden bestaat. In Indonesië bijvoor-

beeld, zijn alle veertig zendelingen

Een dorpje op Pankor, aan de westkust van Maleisië.
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van Indonesische a f -

komst. En zoals ook in andere stre-

ken in dit zendingsgebied, gaat men
hier niet van deur tot deur. De eilan-

denketen van Indonesië, die zich uit-

strekt van de Indische tot de Stille

Oceaan, bestaat uit 13.667 eilanden,

waarvan er 967 bewoond zijn. Ten-

minste de helft van de Indonesische

bevolking woont op Java, Madura en

Bali.

"Lokale zendelingen," zegt president

Walters, "brengen nu meer mensen

tot de kerk dan het dubbele aantal

niet-Indonesiërs vijf jaar geleden."

Ongeveer zeventig Indonesiërs heb-

ben een zending vervuld. "Er heerst

een soort van 'ons-kent-ons-sfeertje'

in de kerk in Indonesië nu zij zo'n

beetje alle leiderschapsposities bekle-

den, die zo nodig zijn om de leden te

versterken," zegt hij. "Vijfjaar gele-

den was er een tekort aan studenten

in Indonesië. Nu zijn er leden die

rechten, medicijnen, economie enbouw-

kunde studeren, en andere beroepsop-

leidingen volgen. Persoonlijk en gebun-

Kevin Tbam, een teruggekeerd zendeling,

verzamelt kokosnoten na een storm in

Koeala Loempoer, Maleisië.

Cheah Poh Lin werd vijfjaar geleden lid van de kerk. Ze is kleuterleidster in Koeala

Loempoer.

delde aspiraties zijn gestegen nu het

evangelie hoop in hun leven heeft

gebracht en hun een begrip van hun

goddelijk potentieel heeft gegeven."

Ook het merendeel van de zendelin-

gen in Singapore en Maleisië bestaat

uit plaatselijke leden. "Zij zijn bezig

hun sporen in de kerkgeschiedenis te

verdienen," aldus president Wakers.

"Zij brengen grote offers door fami-

lie en vrienden te verlaten, vaak gaat

dit gepaard met een negatieve hou-

ding van goedbedoelende familiele-

den die niet bij de kerk zijn aange-

sloten. Maar wij moeten de eerste

zendeling nog tegenkomen, die na

zijn zending een slechtere band met

zijn familie had dan daarvoor."

Kevin Tham is één van de Maleisiërs

die een zending vervulde. In 1981

gedoopt, terwijl hij bij zijn tante in

Australië woonde en daar naar school

ging, keerde hij naar Maleisië terug

om het evangelie aan zijn landgeno-

ten te verkondigen.

Zoals met veel bekeerlingen, praatte

hij eerst uit nieuwsgierigheid met de

zendelingen over het christendom.

"Mijn tante is methodiste," zegt hij,

"toen ik bij haar in Australië ging

wonen vroeg ik haar over het chris-

tendom. Ze liep naar een boeken-

plank, haalde er een blauw boek af en

gaf het mij. Het was een Boek van

Mormon dat de zendelingen eerder

die dag bij haar hadden achtergela-

ten.

Kevin sprak de zendelingen de vol-

gende dag en beloofde naar een open

huis te komen, hoewel hij niet voorne-

mens was deze belofte na te komen.

"Ik was de badkamer aan het verven

toen mijn tante binnenkwam en waar-

schuwde dat het tijd was om me om
te kleden en naar het open huis te

gaan. Ik zei haar dat ik niet ging. Ze

wees mij erop dat ik mijn belofte

moest nakomen, dus ging ik er met

mijn nichtje naartoe. Eerst was ik een

beetje bang om al die mensen de hand
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te schudden. We werden het kerkge-

bouw rondgeleid en leerden het lied

'Ik ben een kind van God'. Dat sprak

me erg aan."

Kevins tante en haar drie dochters

werden een week later gedoopt na de

eerste zendelingendiscussie. Hij beëin-

digde zijn zending in november 1984,

in Koeala Loempoer, een van de

moderne steden in Maleisië. Hij wil

zijn opleiding computertechnologie

in Australië afmaken en dan naar

Maleisië terugkeren.

"Ook in India doet het plaatselijke

leiderschap ervaring op. Het ledental

is er de afgelopen drie jaar verdub-

PACIFIC
O C E A N

NEW GÜINEA

INDIAN OCEAN

ïr—i~

AÜSTRALIA

Het zendingsgebied Singapore strekt zich uit van New Dehli (India, niet op de kaart)
tot Manado, Indonesië.

beid," zegt president Wakers. Er zijn

acht gemeenten georganiseerd en in

tal van andere steden zijn leden woon-
achtig.

Tenminste twaalf leden van Indiase

afkomst hebben een zending buiten

India vervuld.

"In Sri Lanka was het Engelse on-

derwijsproject van de kerk, dat door

de Rotary Club en de YWCA ge-

sponsord werd, een testprogramma

om Srilankanen op informele wijze

Engels te leren," zegt hij, "dankzij

dit project waren een aantal Srilan-

kanen in staat zich een betere betrek-

king te verwerven met gunstiger voor-

uitzichten."

"Hoewel er in de zending al veel

vooruitgang is gemaakt," zegt presi-

dent Wakers, "is dit pas het begin.

Maar als je ziet wat er al gedaan is en

wat er zich gaandeweg ontwikkelt,

zijn we beslist niet op een kleinscha-

lige of experimentele manier bezig."

Dan, op vastberaden toon, voegt hij

er aan toe: "Dit is niet mijn zending.

Het is die van de Heer."

Tempelrooster voor 1986

Zwitserse tempel: 11-14 maart

27 - 30 mei

4-7 november

Op de Ie en 4e zaterdag van de maand zijn alle diensten in het Duits.
Op de 2e zaterdag zijn de eerste twee diensten in het Engels, de derde in het
Duits.

Op de 3e en 5e zaterdag zijn alle diensten in het Frans.

Om plaatsgebrek te voorkomen kan de tempel in de maanden juni - juli -

augustus alleen door de aangewezen groepen bezocht worden. De overige
maanden is iedereen te allen tijde welkom.

Londen-tempel

voorlopig

15 - 18 april

15 -18 juli

21 - 24 oktober

28-31 oktober
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Zie de toekomst zonnig tegemoet.

Je bent door God in deze tijd en omstandigheden geplaatst.

God kent je en Hij weet wat je kunt bereiken.
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Leer verdovende middelen, alcohol, pornografie en

immoraliteit te doorzien - brutale, directe aanvallen op je

persoonlijke vrijheid en je kansen op geluk.

steeds weer met elke nieuwe verleiding

in de slag moet. Zij die met elke verlei-

ding moeten worstelen, verliezen niet

alleen tijd, maar mogelijk zelfs hun ziel.

2. Leer onderscheid maken tussen

vreugde en plezier. Laat je bijvoorbeeld

niet misleiden door het gelach van de
wereld; het is niet meer dan een eenza-

me massa die vaste grond onder de
voeten zoekt.

3. Behoud het geloof, en het geloof

zal jou behouden.
4. Amuseer je op een opbouwende

manier, maar leer vreugde ernstig

nemen.

5. Wees anders dan de wereld om iets

voor die wereld te betekenen.

6. Leer verdovende middelen, alco-

hol, pornografie en immoraliteit te

doorzien - brutale, directe aanvallen op
je persoonlijke vrijheid en je kansen op
geluk. Ze vernietigen het lichaam en de

geest; ze schroeien de smaakzintuigen

van de ziel. Verkeerd gebruik van je

vermogen te voelen zal dit vermogen
vernietigen.

7. Laat je geloof niet door je

stemmingen ondermijnen. Wat in het

Boek van Mormon staat is waar, on-

geacht hoe gevuld je agenda is.

8. De tijd staat voor jou en je leven

niet stil, ook al ben je nog jong. Naar-
mate je ouder wordt veranderen weken
in dagen, maanden in weken en jaren

in maanden. Vroeg of laat zeg je, zoals

Jakob: „En ook ons leven is als een
droom voorbijgegaan" (Jakob 7:26).

Daar komt bij dat de tijd het snelst voor-

bijgaat als we met plezier betrokken

zijn bij een goede zaak: „Derhalve
diende Jakob zeven jaren om Rachel, en
die waren in zijn ogen als enkele dagen,

omdat hij haar liefhad" (Genesis

29:20).

9. Je kunt zelf weten dat Jezus leeft,

dat dit zijn kerk is, en dat zijn evangelie

waar is. Maar er is slechts één weg, en
geen sluipwegen: „Indien iemand
diens wil doen wil, zal hij van deze leer

weten, of zij van God komt, dan of ik

uit Mijzelf spreek (Johannes 7:17).

10. Je zult niet altijd een verklaring

hebben voor wat er met jou of om je

heen gebeurt. Daarom moeten we een
diep vertrouwen en geloof in onze He-
melse Vader hebben. Je kunt leren om
met Nephi te zeggen: „Ik weet, dat Hij

zijn kinderen liefheeft; toch weet ik niet

de betekenis van alle dingen" (1 Nephi
11:17). Soms is dit het enige wat we
kunnen weten. Toch is het genoeg!

Jullie zijn door God geroepen, door
God in deze tijd en omstandigheden

geplaatst. En Hij kent jullie beter dan
jullie jezelf kennen, weet waar je toe in

staat bent. Maar God zal niet tevreden
met je zijn zoals je nu bent, hoe goed je

ook bent, want Hij weet wat je kan
worden!

Er zullen uitdagingen genoeg zijn.

Jullie tijd zal als de tijd van Noach zijn

(zie Matteüs 24 :37- 42) . Maar dit zal ook
een tijd zijn waarin de kerk zal groeien

en haar leden over de hele wereld ver-

spreid zullen leven (zie 1 Nephi 4:14).

Er zullen steeds meer ringen van de

kerk gevestigd worden, ook zullen er

steeds meer tempels verrijzen.

Ja, jullie zullen in een tijd leven

waarin de vrede van de aarde zal

worden weggenomen (LV 1:35). Maar
jullie kunnen de vrede des Heren in

je hart en huis hebben - welke vrede

alle verstand te boven gaat (zie

Johannes 14:27; Filippenzen 4:7).

Ja, jullie zullen in een tijd leven waar-

in, door ongerechtigheid, de liefde van
velen zal verkillen, (zie Matteüs 24:12.)

Maar toch kunnen jullie liefde in je hart

en huis hebben.

Ja, jullie zullen in een tijd leven waar-

in, door ongerechtigheid, velen in wan-
hoop zullen verkeren door de omstan-

digheden in de wereld (zie Moroni

10:22). Maar jullie kunnen deel uitma-

ken van het volk van God dat „gewa-
pend is met gerechtigheid en met de

macht Gods in grote heerlijkheid"

(1 Nephi 14: 14). De Heer zal zich temid-

den van zijn volk bevinden. Hij zal hen
leiden en je bij de hand nemen.
„En gij kunt nu niet alle dingen ver-

dragen; niettemin, weest goedsmoeds,

want Ik zal u voortleiden. Het konink-

rijk is het uwe, en de zegeningen er van
zijn de uwe, en de rijkdommen der eeu-

wigheid zijn de uwe" (LV 78:18).

„Er zullen grote verdrukkingen on-

der de kinderen der mensen zijn, maar
Mijn volk zal Ikbewaren" (Mozes 7:61).

Ja, jullie zullen in een tijd leven waar-

in de mensen niet onder de indruk zul-

len zijn van de heilige Schriften (zie

Mozes 1:41). Maar jullie zullen zien hoe
de Schriften - oud en modern - samen-

komen (zie 2 Nephi 3:12), vooral naar-

mate je de Schriften leert gebruiken.

Ja, jullie zullen ook in een tijd leven

waarin meer en meer mensen Jezus

„als niets achten" (1 Nephi 19:9); som-
migen zullen Jezus slechts als een man
beschouwen (zie Mosiah 3:9), maar jul-

lie kunnen Jezus als je Herder en Voor-

beeld hebben. Daarnaast is zijn gebod
aan jullie om „zoals Ik ben" te worden
(3 Nephi 27:27). D
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Leren geloven

Mollie Hobaugh Sorensen

Wat een geweldige ervaring

om de waarheid te leren toen

je dacht dat die niet bestond!

Voor mij was het net zoiets als thuisko-

men na koud en hongerig in de mist

rondgelopen te hebben, en dan te ge-

nieten van een warme maaltijd en een
koele dronk. Telkens weer zei ik tegen

de zendelingen: „Ja, dat klopt geloof ik

wel. Ja, zo denk ik er ook over." Het
leek wel of de zendelingen mij de gehei-

men van mijn eigen hart openbaarden.

Maar hoewel ik enthousiast was over

deze beginselen hadden de zendelin-

gen meer de instelling van „geen woor-
den maar daden" . Ze kwamen steeds

weer met die irritante vraag op de prop-

pen: „Zuster Sorensen, hoe denkt u
over de doop?" De waarheid was dat ik

er helemaal niet over dacht. Ook zag ik

niet in waarom het aanvaarden van een
bepaalde opvatting automatisch het

zich onderwerpen aan bepaalde ge-

woonten moest betekenen. Ik hoefde

alleen maar antwoorden te hebben,

niet een nieuwe levensstijl.

In werkelijkheid was ik bang om te

veranderen en mij te binden. Ik wilde

wel doen wat goed was, maar de angst

in mij was meer dan ik de baas kon. De
zendelingen, niet onder de indruk van
mijn tegenwerpingen, kwamen steeds

weer op het onderwerp „doop" terug.

Op een avond, gepijnigd door besluite-

loosheid, barstte ik in tranen uit en gaf

mezelf over. „Vader," zei ik, „wat

moet ik doen? Als wat ik geleerd heb

waar is, laat mij dat dan weten zodat ik

de moed zal hebben om gedoopt te

worden." Het moment dat ik dit gebed

uitsprak leek het alsof de Geest van de

kruin van mijn hoofd af mijn hele li-

chaam vervulde, met vreugde, vrede,

en vertrouwen in wat mij geleerd was.

Na mijn doop zette ik mijn speurtocht

naar de verborgen stukken van de leg-

puzzel van het leven voort. Ik kocht de

Standaardwerken en boeken van de
kerk en las ze wanneer ik kon. De sen-

satie van het ontdekken was iets gewel-

digs, en mijn verlangen om meer te we-
ten was onuitblusbaar. Toen ik voor het

eerst opstond om mijn getuigenis te ge-

ven, zei ik ongeveer het volgende: „Ik

weet dat het evangelie waar is. Het is al-

lemaal zo redelijk en logisch. De begin-

selen lijken goed en vanzelfsprekend,

en ze geven mij het antwoord op vra-

gen waar ik mijn hele leven al mee
rondloop." Verstandelijk was ik geheel

overtuigd van de waarheid van deze

leerstellingen; gevoelsmatig echter was
ik een hol vat.

Terugziend, besef ik hoezeer een ver-

standelijk getuigenis een valstrik is. Ik

was zo gefascineerd door het horen en
bespreken van het woord dat ik het

doen veelal had nagelaten. Ik zocht

voornamelijk degenen op die langs de-

zelfde lijnen als ik dachten en had wei-

nig oog voor hen die stil de beginselen

van het evangelie naleefden maar er

niet zozeer op uit waren deze te bespre-

ken. De kerk was meer een klassikaal

gebeuren voor mij en ik ging voorbij

aan het werk achter de schermen -

huisbezoek, zieke leden verzorgen, en

de tempel bezoeken. In mijn enthousi-

asme over het ontdekken van waarheid

en dat wat echt betekenis heeft, wilde

ik in dat stadium blijven hangen - en
daar altijd blijven hangen. Maar naar-

mate mijn kennis mijn vermogen de

wetten van God na te leven steeds meer
te boven ging, begon ik wanhopig te

worden. Ik had het idee dat ik intelli-

gent genoeg was om het evangelie te

begrijpen, maar niet in staat was dit na
te leven. Ik beschouwde mezelf als de

mindere van hen die niet zo veel leken

te begrijpen als ik, maar beter schenen

te leven.

Toen ontmoette ik Elaine. Zij was een

warme, vriendelijke vrouw met een

sterk getuigenis. Ik was onder de in-

druk van het feit dat zij de Schriften

meerdere malen had gelezen en wij

praatten graag over de geschriften van

Alma, Nephi en Joseph Smith. Elaine

had echter één typische gewoonte: ze

bad bij elke gelegenheid die ze kreeg.

Ze bad over van die simpele dingen als

een jeugdwerkles, een probleem met
haar kind, de autosleutels die ze verlo-

ren had. „Als ik kniel," zei ze eens te-

gen mij, „zie ik mezelf bij God's knie,

en dat Hij als een liefhebbend vader op
mij neerziet."

„Ach, Elaine," wilde ik zeggen, „van

een geweldig netwerk van theologi-

sche beginselen heb jij een al te simpele

persoonlijke relatie met God gemaakt.

De grote God in de hemel is toch zeker

niet geïnteresseerd in die wissewasjes

van jou? Hij heeft wel wat anders te

doen."

Toch kon ik er niet onderuit dat Elai-

nes gebeden verhoord werden. God
bleek toch geïnteresseerd te zijn.

„Waarom zou zij zo bijzonder zijn?",

mopperde ik. „Vader in de hemel

houdt zeker meer van haar dat zij zo'n

voorkeursbehandeling krijgt."

Uiteindelijk besefte ik dat, als er bij

God geen aanneming des persoons

was (zie Handelingen 10:34), er maar
één verklaring kon zijn voor het ver-

schijnsel dat ik in Elaines leven waar-

nam: Elaine betaalde een prijs die ik

niet betaalde. Terwijl ik al tevreden was
met de wetenschap dat God bestond,

had zij het vertrouwen dat Hij haar zou
helpen en leiden. Terwijl ik Hem van

mijn leven van alledag uitsloot, vroeg

zij Hem steeds weer een deel van haar

dag te zijn. Terwijl ik Hem zag als de

grote grondlegger van beginselen en

heelal, kende zij Hem ook als haar va-

der. Om kort te gaan, terwijl ik al mijn

gedachten aan Hem wijdde, wijdde zij

ook al haar gevoelens aan Hem.
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Ik wist dat ik aan een nieuwe fase van

het bekeringsproces toe was. In de

eerste fase had ik beginselen van de

waarheid ontdekt; nu hoopte ik deMan
van waarheid te vinden. Maar ik vond
het moeilijk om met mijn hart te bid-

den. Ik was gewend aan mijn ietwat ge-

dragen stijl en ik voelde me gewoon
dom. „Wie ben ik om God te benade-

ren?", vroeg ik mij af. Is het mogelijk

dat Hij ooit belangstelling en geduld

voor mijn probleem zou kunnen op-

brengen? Zou Hij mij helpen om mijn

driftigheid, die de relatie met mijn man
en kinderen ernstig schaadde, de baas

te worden? Zou Hij het willen aanho-

ren dat ik hulp nodig had bij het onder-

wijzen van vier-jarige kinderen in het

jeugdwerk? Het was allemaal geen

kwestie van leven of dood, dat niet.

Maar ik wilde gewoon zijn dochter zijn

- net als Elaine.

Toen beantwoordden Mozes' woor-

den mijn vragen: „Och, ware het gehe-

le volk des Heren profeten, doordat de

Here zijn Geest op hen gave!" (Numeri

11:29.) In mijn gebed vroeg ik mijn He-

melse Vader deel van mijn leven te gaan

uitmaken. En na verloop van tijd, naar-

mate ik leerde om openlijker de zorgen

in mijn hart te delen, kwam ik nader tot

Hem. Toen ik om hulp bad bij een

jeugdwerkles, kwam ik tot inzichten

die ik nooit eerder had gehad. Toen ik

om hulp bij mijn driftigheid bad, ver-

dween deze. Toen ik om hulp bad bij

het overwinnen van mijn neiging om
mijn man te kritiseren, vergat ik de aan-

leiding van mijn kritiek. Steeds weer

vonden kleine wonderen plaats; steeds

weer stond ik versteld dat het God inte-

resseerde!

Tijdens deze tweede fase van mijn be-

kering kwam ik tot de ontdekking dat

God niet alleen bestaat, maar dat Hij

leeft! Door zijn liefderijke zorg kon ik

nu opstaan en getuigen: „Ja, het evan-

gelie is waar, maar wat belangrijker is,

Hij is waar - liefderijk en echt, persoon-

lijk en machtig. Onze Vader heeft ons

niet alleen de waarheid en de organisa-

tie van de kerk gegeven. Hij geeft van

zichzelf, als wij maar willen vragen."

De profeet Joseph Smith heeft ge-

zegd: „De Vader van het heelal (ziet)

met vaderlijke zorg en ouderlijk mede-
leven op het ganse menselijke geslacht

neer." (Leringen van de profeet Joseph

Smith, 1982, blz. 196.) Eerder had ik de-

ze uitspraak niet begrepen. Nu voelde ik

de waarheid ervan. Met Johannes kon
ik zeggen, „Wij hebben lief, omdat Hij

ons eerst heeft liefgehad." (1 Johannes

4:19.) Naarmate mijn vertrouwen in

Hem groeide ging ik vanHem houden,

zelfs mij in Hem verheugen.

Ook leerde ik dat ik niet volmaakt in

alles hoefde te zijn; ik hoefde alleen

maar te weten waar ik om hulp kon vra-

gen. Net als Nephi leerde ik dat alleen

de Heer de „Rots mijner zaligheid" kon

zijn. Alleen Hij kon mij de kracht geven

verleiding uit de weg te gaan. En alleen

Hij kon de benodigde hulp bieden om
door zijn Geest een verbitterde instel-

ling weer zachtaardig te maken.

Ik herinner me een maandagavond
toen mijn man de gezinsavond wilde

uitstellen om een voetbalwedstrijd uit

te zien. Ik was moe en prikkelbaar, ik

had de gezinsavond meteen na het eten

willen houden. Ik zei dat ik het best

vond, maar in gedachten kwam ik in

opstand. Na de wedstrijd was ik de was
aan het doen. „Goed," zei hij, „zullen

we gezinsavond houden?"
„Nee," antwoordde ik, „ga jij maar.

Ik maak eerst de was af. " Hij probeerde

me tot andere gedachten te brengen,

maar mijn hart was bitter en gesloten.

Toen hij weg was, worstelde ik met
mijn gevoelens. „Hij was fout om ons

te laten wachten terwijl hij naar die

wedstrijd keek. En hij is nog wel lid van

het ringpresidium!" Maar mijn gewe-

ten redeneerde, „Wat maakt het nou
uit? Leg het naast je neer. De kinderen

vragen zich af waar je bent. Ga nou
maar."

'Münoi/i
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Ik kon het niet. Ik wist dat de kinde-

ren mij zo door zouden hebben, en mijn

opstandige geest zouden aanvoelen. Ik

had meer kracht nodig dan ik zelf kon
opbrengen om mijn opstandigheid te

overwinnen, dus zocht ik hulp door ge-

bed. Een paar minuten later was mijn

hart gezuiverd. Zonder gevoelens van
afkeer voegde ik me bij het gezin. Die

avond waren de kinderen stil en ont-

vankelijk en we hadden één van de op-

bouwendste avonden ooit samen.

Door ervaringen als deze heb ik ge-

leerd om niet alleen op de beginselen

van het evangelie te bouwen, maar ook
op de Grondlegger van deze beginse-

len. De Engelse schrijver CS. Lewis

sprak over de tweezijdige aard van ge-

loof:

„Geloof kan (a) een overdachte intel-

lectuele instemming zijn. In dat opzicht

verschilt geloof in God nauwelijks van
geloof in de uniformiteit van de natuur

of in het bewustzijn van andere men-
sen. Volgens mij is het dit wat wel . . .

'verstandelijk' of 'intellectueel' of 'zin-

nelijk' geloof genoemd wordt. Het kan

ook (b) vertrouwen of verlaten op de

God betekenen wiens bestaan zodoen-

de wordt erkend. Het gaat hierbij om
een instelling van de wil. Het heeft veel

weg van ons vertrouwen in een

vriend." (A mind awake, blz. 137.)

Voor mij was stap (b) niet mogelijk

geweest zonder stap (a), geen vertrou-

wen zonder intellectuele instemming.

Met andere woorden, ik kon niet op

God vertrouwen zonder eerst het met
het idee in te stemmen dat Hij bestaat.

Het gevaar werd mij duidelijk toen mijn

enthousiasme om te weten groter werd
dan mijn ijver om te doen.

Natuurlijk kan ijver zonder kennis

net zo gevaarlijk zijn. Kennis en ge-

hoorzaamheid moeten samengaan. Er

moet evenwicht in ons leven zijn - we-

ten wanneer we moeten studeren en

wanneer we het geleerde in praktijk

moeten brengen. Mijn speurtocht naar

het woord is zeker niet opgehouden; ik

vind het heerlijk om opvattingen van

C.S. Lewis, de Schotse schrijver Henry
Drummond en Parley P. Pratt te horen

en te bespreken. Maar het blijkt dat ik

de meeste tijd besteed aan het vestigen

van een huis van orde, een huis van vi-

oolles, een huis des gebeds, een huis

van schoolwerk en karweitjes.

Toch ben ik nog steeds gemotiveerd

om mij verder te ontwikkelen. Naast de

zorg voor tien kinderen heb ik een

graad in een wetenschappelijke rich-

ting behaald en momenteel werk ik aan

een hogere. Waarom? Gewoon omdat
ik van leren houd en bang ben voor on-

wetendheid. Maar hoewel mijn studies

tot mijn geluk hebben bijgedragen is

dat niet te vergelijken met hoe gelukkig

het echtgenote zijn en het moeder-

schap mij hebben gemaakt. Ik heb on-

dervonden dat het werk achter de

schermen veel uitdagender en lonen-

der is dan het werk in de schijnwerpers.

Het is tenslotte niet onze taak om alleen

maar hier en daar feiten te verzamelen

voor één of ander eindexamen, maar

om ons kwaliteiten eigen te maken die

ons in staat zullen stellen een volheid

van de Vader te ontvangen. Het is niet

voldoende te weten dat Joseph Smith

leiding van de Vader volgde; wij moe-

ten ook de leiding volgen die wij ont-

vangen. Het is niet voldoende het ver-

haal van de bekering van Enos na te

kunnen vertellen; wij moeten ook op

de zelfde wijze bekeerd worden. De
Schriften leren ons hoe de Vader in het

verleden met zijn kinderen omging;

maar wat belangrijker is, ze leren ons

hoe Hij met ons zal omgaan als wij

waardig zijn en als we Hem zoeken. De
speurtocht naar het weten en het doen

zal wat mij betreft nooit ophouden. Het

bekeringsproces heeft mij en mijn ge-

zin meer vreugde gebracht dan ik voor

mogelijk hield. De Heiland maakte het

verband duidelijk tussen zijn woord

ontvangen en zijn vreugde ontvangen

toen Hij zei, „Dit heb ik tot u gespro-

ken, opdat mijn blijdschap in u zij en

uw blijdschap vervuld worde. " (Johan-

nes 15:11.) D
Mollie H. Sorensen, moeder van Hen kinderen,

geeft de cursus evangeliebeginselen in de eerste

wijk van Napa in de Ring Napa California.
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Ons lichaam
tot last

of tot zegen?
Barbara Lockhart

Ziet uuw lichaam als een last of als

een zegen? Beschouwt u uw li-

chaam als onderdeel van uzelf of

als iets wat u met u meedraagt? Is uw
ware „ik" alleen de geest, of is uw ware
„ik" het lichaam en de geest samen?
De profeet Joseph Smith leerde dat

wij „naar de aarde gekomen (zijn) om
een lichaam te verkrijgen en dit in het

celestiale koninkrijk God rein aan te

bieden." Onze geest moet met een li-

chaam verenigd worden om dit „grote

beginsel van gelukzaligheid" te ver-

werven. [1]

Ons heiligen der laatste dagen wordt
geleerd dat onze ziel, ons echte ik, uit

zowel het lichaam als de geest bestaat.

(Zie Leer en Verbonden 88:15.) De een

kan niet verhoogd worden zonder de
ander; beide zijn nodig. Joseph Smith
leerde ook dat Satan' s straf voor zijn re-

bellie is dat hij „nooit een lichaam zou
bezitten ".[2] Zonder een tabernakel, of

een lichaam, kan onze geest geen voor-

uitgang maken.

Hoewel wij geloven dat wij zowel uit

lichaam als uit geest bestaan, zijn er en-

kelen die ons alleen als verstand en per-

soonlijkheid zien - eigenschappen van
de geest. We zien ons lichaam als iets

naast ons echte „ik", als iets wat we
„hebben" in plaats van wat we zijn.

Als we langs deze lijnen denken ge-

ven we te kennen beïnvloed te zijn door
een theorie die het immaterialisme ge-
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noemd wordt. Volgens deze theorie is

het lichaam minder echt en minder be-

langrijk dan het verstand of de geest,

dat niets wat uit materie bestaat „echt"

is, dat de werkelijkheid een geestelijk

iets is dat de materie te boven gaat.

Daarom wordt het lichaam, dat uit ma-
terie bestaat, als minder echt be-

schouwd. Plato (428-348 v. Chr.) was
van mening dat het lichaam een gevan-

genis van de geest was, een beperking

van het volmaakte, een hinderpaal bij

het verkrijgen van wijsheid en kennis.

„Het lichaam is ons eenbron van einde-

loze ellende," schreef Plato. Zijn idee

was dat niemand rein kon worden tot

de dood, wanneer „de ziel van het li-

chaam gescheiden wordt en alleen in

zichzelf zal bestaan." Dan, „de dwaas-
heid van het lichaam verlaten hebbend,

zullen wij rein zijn. " [3] Latere filosofen

- Aristoteles (384-322 v. Chr.), Thomas
van Aquino (1225-1274) en Rene De-

scartes (1596-1650) - volgden of bouw-
den op Plato 's denkwijze. Aristoteles

beschouwde de ziel of „het wezen" van
een mens als iets naast het lichaam. [4]

Thomas van Aquino was van mening
dat lichaam en geest eikaars tegen-

gestelde waren - de geest onverderfe-

lijk en het lichaam verderfelijk. [5] De-

scartes, in zijn beroemde uitspraak „ik

denk, daarom ben ik," ziet het ver-

stand als uiteindelijk de enige werke-

lijkheid in het menselijk leven. [6]

Veel moderne godsdiensten leren dat

de geest onstoffelijk is en dat daarom al-

leen deze onsterfelijk is. Vanuit dit ge-

zichtspunt houdt het lichaam bij de
dood op te bestaan. Na de dood zal ons

onsterfelijk „ik" alleen de geest zijn. De
immaterialist zegt ook dat God geen li-

chaam, lichaamsdelen of gemoedsaan-
doeningen heeft.

Mensen die door deze opvattingen

beïnvloed zijn denken vaak dat hun li-

chaam een last is, iets wat overwonnen
moet worden. Zij vinden hun verstand

ofhun geest veel belangrijker dan het li-

chaam; dat dit leven bedoeld is om het

verstand en de geest te verbeteren. Zij

denken dat aandacht voor het lichaam

alleen nut heeft als het de geest ver-

hoogt.

Heiligen der laatste dagen wordt ge-

leerd dat zowel het lichaam als de geest

onsterfelijk zijn en dat de opstanding

een letterlijke hereniging van lichaam

en geest is. Wij zullen dan dezelfde

aard als God hebben, want „De Vader

heeft een lichaam van vlees en beende-

ren, even tastbaar als dat van de

mens." (Leer en Verbonden 130:22.)

Tien jaar voor afdeling 130 werd neer-

geschreven ontving de profeet een an-

dere openbaring die informatie geeft

over de aard van de mens: „Want de
mens is geest. De elementen zijn eeu-

wig, en geest en element, onscheidbaar

verbonden, ontvangen een volheid van
vreugde; En wanneer ze gescheiden

zijn, kan de mens geen volheid van
vreugde ontvangen." (Leer en Verbon-

den 93:33-34.)

Deze geest is de geest die bij de

opstanding verrijst. Amulek leerde dat

de mensen bij de opstanding „ . . . uit

de eerste dood, tot het leven (worden

opgewekt), zodat zij niet meer kunnen
sterven, en hun geest zich met hun li-

chaam verenigt, om nimmermeer te

worden gescheiden; . . . zodat het (ge-

heel) geen verderf meer kan zien. " (Al-

ma 11:45.)

Het immaterialisme is niet de enige fi-

losofie die ons verkeerd over onszelf

Ons heiligen der laatste dagen wordt geleerd

dat onze ziel, ons echte ik, uit zowel het

lichaam als de geest bestaat. De een kan niet

verhoogd worden zonder de ander.
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doet denken. Er zijn er meerdere, maar
misschien is de belangrijkste daarvan

wel het existentialisme. De eerste

existentialisten ontkenden het bestaan

van de geest en zeiden dat we alleen

ons lichaam waren. „De identiteit van

het lichaam is niet logischerwijs onaf-

hankelijk van de identiteit van de per-

soon wiens lichaam het is . . . Een per-

soon is zijn lichaam." [7]

Friedrich Nietzsche hield er de vol-

gende theorie op na: „Ik ben lichaam,

en ziel - zo spreekt het kind. En waar-

om niet als kinderen spreken?

Maar zij die verlicht zijn en kennis be-

zitten zeggen: ik ben enkel lichaam en

niets anders; ziel is slechts een woord
voor iets over het lichaam." [8]

Aanhangers van deze moderne filo-

sofie staan het volgende voor: Er is

geen God en dus is er geen geest. De
mens is zijn lichaam. Hij heeft fysiek de

mogelijkheid om tot iets te evolueren

wat zich boven zijn huidige staat be-

vindt. Hij bestaat niet uit verschillende

onderdelen - zoals geest, verstand, of

lichaam - maar is één integraal geheel

met diverse disposities.

De existentialistische opvattingen

over het lichaam kunnen een persoon

er toe brengen te geloven dat het voor-

naamste doel van het leven het ervaren

van genot is, om met het lichaam maar

al het mogelijke te ervaren. Iemand kan
de voorkeur geven aan een onlogische

en spontane benadering van het leven,

met het idee dat als iets een plezierig ge-

voel geeft, het toegestaan is. Goed of

fout is een kwestie van persoonlijke af-

weging, zonder absolute waarheid als

uitgangspunt. Daarom kan het existen-

tiële denken ons er toe brengen ons niet

met onze Heiland te willen identifi-

ceren.

De waarheid is dat het lichaam en de

geest samen onze realiteit en identiteit

vormen.

„En de geest en het lichaam vormen
de ziel van de mens," schreef de pro-

feet Joseph Smith in de Leer en Verbon-

den (Leer en Verbonden 88:15.)

Ouderling James E. Talmage schreef:

Het is typerend voor de theologie van

de heiligen der laatste dagen dat wij het

lichaam als een essentieel onderdeel

van de ziel beschouwen . . . Nergens,

buiten de Kerk van Jezus Christus,

wordt de plechtige en eeuwige waar-

heid onderwezen dat de ziel van de

mens uit het lichaam en de geest

bestaat." [9]

Evangeliebeginselen zoals deze leren

dat ons lichaam een zegen is, een heilig

onderdeel van ons eeuwig geluk. Het

dilemma van het lichaam versus de

geest is slechts denkbeeldig. Hoewel er

een onderscheid tussen het lichaam en

de geest is, zijn deze twee niet eikaars

tegengestelde. De geest is niet onstoffe-

lijk maar zowel het lichaam als de geest

zijn stoffelijk. Uit de Leer en Verbonden

leren wij dat er „niet zoiets als onstoffe-

lijke materie (bestaat). Alle geest is stof,

doch is fijner of reiner, en kan alleen

door reinere ogen worden onderschei-

den. Wij kunnen deze niet zien, maar

wanneer ons lichaam is gereinigd zul-

len wij zien, dat alle geest stof is. " (Leer

en Verbonden 131:7-8.)

Dit brengt ons tot het inzicht dat de

geest en het lichaam meer overeen-

komsten dan verschillen hebben en beide van

groot belang voor elkaar zijn. Paulus had
het over de heerlijkheid van het li-

chaam toen hij de Korintiërs vroeg,

„Weet gij niet, dat gij Gods tempel

zijt?" (1 Korintiërs 3:16.) Voortdurend

noemt de Heer ons lichaam een tempel,

misschien om nadruk te leggen op de

heiligheid ervan.

„De elementen zijn de tabernakelen

Gods; ja, de mensen zijn tabernakelen

Gods, namelijk tempelen." (Leer en
Verbonden 93:35.)

Het is een zegen om een lichaam te

bezitten. Het is een gave omdat wij tij-

dens ons voorsterfelijk bestaan onze

eerste staat behielden. Omdat wij een

lichaam hebben lijken wij nu meer op

God dan voordat wij naar deze aarde

kwamen. Zij die deze waarheden be-

grijpen zien in dat het „echte" ik, of de

ware ziel, zowel het lichaam als de

geest is. Zij voelen een verbondenheid,

een innerlijke voldoening, naar gelang

beide in gerechtigheid samenwerken.

Zij beschouwen hun lichaam als een ze-

gen, een beloning voor getoonde recht-

vaardigheid. Deze mensen zijn dank-

baar dat zij het voorrecht hebben tij-

dens deze tweede staat vooruitgang te

kunnen maken en meer zoals God te

worden, en zij willen zich voorberei-

den, naar lichaam en geest, om weer

met hun Hemelse Vader te leven.

Dit voorbereidingsproces wordt hei-

liging genoemd, en het heeft de verzoe-
ning en de opstanding van Christus als

uitgangspunt. Heiliging begint wan-
neer wij ons van onze zonden bekeren,

verbonden sluiten met de Vader en de

Zoon, en er naar streven de geboden te

Het is een zegen om een

lichaam te bezitten. Het

is een gave omdat wij

tijdens ons voorsterfelijk

bestaan onze eerste staat

behielden. Omdat wij een

lichaam hebben lijken wij

nu meer op God dan

voordat wij naar deze

aarde kwamen.

onderhouden. De Heilige Geest kan

dan in ons leven komen en ons „van

(onze) zinnelijke en gevallen staat tot

een staat van rechtvaardigheid (doen

overgaan)." We zijn „uit de Geest ge-

boren".

Het is een fundamenteel beginsel van

onze theologie dat dit proces van heili-

ging niet alleen betrekking heeft op de

geest, maar ook op het lichaam. Naar

gelang wij luisteren naar de influiste-

ringen van de Geest en ons leven reini-

gen, belooft de Heer: „uw ganse li-

chaam (zal) met licht worden vervuld,

... en hij, die met licht is vervuld, be-

grijpt alle dingen. Heiligt u daarom, op-

dat uw gemoed oprecht voor God wor-

de, en de dagen zullen komen, dat gij

Hem zult zien; want Hij zal Zijn aange-

zicht voor u ontsluieren. " (Leer en Ver-

bonden 88:67-68.)

De heiliging van onze ziel zal volledig

zijn wanneer wij „voortkomen in de

opstanding der rechtvaardigen", met
een celestiaal lichaam, om „voor eeu-

wig (te) wonen in de tegenwoordigheid

van God en Zijn Christus" . (Zie Leer en

Verbonden 76:50-70.)

Vandaar dat het verkrijgen van een li-

chaam ons de macht schonk onze eeu-

wige vooruitgang voort te zetten, een

macht die wij in het goede moeten oefe-

nen. In zijn klassiek geworden
toespraak, de driegraden van heerlijkheid,

spoort ouderling Meivin J. Ballard ons

aan om tijdens dit leven alles te over-

winnen. Wij raken de verlangens van

het vlees niet kwijt wanneer wij sterven

en naar de geestenwereld gaan. „Die

hebben we dan nog bij ons, " zegt hij

.

„Naar mijn oordeel kan elke man of

vrouw in dit leven in één jaar meer

doen ter naleving van Gods wetten dan

in tien jaar nadat ze gestorven zijn. . . .
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Het is veel gemakkelijker de overwinning te

behalen en de Here te dienen terwijl de geest

nog met het vlees verenigd is. " [10] (Ook in

Het wonder der vergeving, blz . 28
.
) Het li-

chaam is heilig en essentieel voor onze
vooruitgang. De geest moet echter de
leiding nemen. Brigham Young heeft

gezegd, „Laat de geest, die God in uw
tabernakel geplaatst heeft, de leiding

nemen. Ik beloof u dat u, indien u dat

doet, al het kwaad zult overwinnen, en
het eeuwige leven zult verwerven.

Maar velen, zeer velen, laten de geest

overheersen door het lichaam, en zijn

dan overwonnen en worden vernie-

tigd." (Ook in lesboek Zustershulpver-

eniging, geestelijk leven les 7, blz. 45,

„Wij moeten de verleidingen

weerstaan".) Ouderling Theodore M.
Burton van het Eerste Quorum der Ze-

ventig zei tijdens de algemene confe-

rentie van april 1981: „Het is . . . echter

niet nodig om het lichaam en de lusten

van het lichaam onze handelingen te la-

ten beheersen ... Ik geef toe dat be-

paalde hartstochten en lusten bij de ene

mens sterker zijn dan bij de andere,

maar ik zeg dat een rechtvaardig God
ons een verstand en een wil gegeven

heeft waarmee wij, als wij dat willen,

daaraan paal en perk kunnen stellen."

(De Ster, oktober 1981, blz. 56.)

Ouderling Paul. H. Dunn zegt dat wij

ons op heiliging voorbereiden door te

leren onze lusten te beteugelen . „ Beteu-

gelen,,, zegt hij, „is het woord dat de

wijze vaderAlma gebruikte toen hij zijn

zoon Shiblon raad gaf, en de belofte die

hij er aan vastknoopte is de sleutel die

Filosofen van alle eeuwen hebben de waarde

van de ziel bejubeld, waarbij het lichaam niet

meer dan een hinderpaal was; andere

filosofen bejubelden het lichaam dat spoedig

zou vergaan, waarbij de realiteit van een

afzonderlijke geest ontkend werd. Alleen het

herstelde evangelie brengt deze uitersten bij

elkaar met de wetenschap dat de ziel het

lichaam en de geest samen is.

unnHai
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wij nodig hebben om zijn raad te begrij-

pen: 'En tracht tevens al uw lusten te

beteugelen, opdat gij van liefde ver-

vuld moogt zijn
.

' (Alma 38 : 12
.
) Het be-

teugelen vermeerdert de kracht, ver-

meerdert de macht, vermeerdert de

liefde . . . Alma heeft nooit gezegd dat

wij onze lusten moeten doden. Dit be-

tekent niet dat onze begeerten uit den
boze zijn. Integendeel, wij beteugelen

iets waar wij van houden, iets waarvan
wij de macht respecteren." (De Ster,

april 1982, blz. 136-137.)

Het lichaam en de geest leren vereni-

gen en beide ondergeschikt maken aan

de wil van de Heer kan één van de
grootste vreugden van het leven zijn.

„Volledige vreugde wordt gevoeld

Laten we er

eens over praten
Na het lezen van „Ons lichaam:

tot zegen of tot last?" kunt u de

volgende ideeën en vragen

bespreken:

1. In de reclames, films, literatuur

en vermaakgelegenheden van tegen-

woordig worden we geconfronteerd

met het denkbeeld dat de mens slechts

zijn lichaam is, zonder geest. Hoe

wordt uw leven door deze opvatting

beïnvloed?

2. Welke capaciteit of macht bezit

u in verhoogde mate doordat u een

lichaam heeft?

3. Hoe helpt de Heilige Geest ons

een „volheid van vreugde" te ont-

vangen (Leer en Verbonden 93:33).

Hoe verkrijgt men de gave van de

Heilige Geest en staat men het meest

open voor zijn leiding?

4. In welk opzicht zou uw leven

anders zijn als u van het standpunt

uitging dat uw lichaam een onderdeel

van uzelf was?

5. Beschouwt u uw lichaam ooit als

een object, een ding, een last?

Wat zou er veranderen indien

u uw lichaam als een zegen be-

schouwde en u dankbaar was voor uw
lichaam - in alle eerlijkheid blij

was met uw lichaam?

wanneer wij ons het meest bewust zijn

van ons lichaam. Tijdens momenten
van spiritualiteit en inspiratie is men
zich niet minder maar meer bewust van
alles wat hem omringt en van zijn li-

chaam zelf." [11]

Ik kan mij één ervaring herinneren,

waarbij ik deze diepe vreugde voelde,

een gevoel dat ik als de „vreugde na in-

spanning" omschrijf. Het is de vreugde

waarvan ik geloof dat wij die ervaren

wanneer de geest en het lichaam in vol-

maakte harmonie samenwerken.

Ik was in Innsbruck, Oostenrijk,

waar in 1964 de Olympische winterspe-

len gehouden werden. Het was een
heldere ochtend, de zon scheen over de
gladde ijsvloer van de 400-meter lange

schaatsbaan. Bijna alle koppels hadden
hun rit tijdens de 3000 meter vrouwen
gereden. Lydia Skoblikova had al de

eerste drie ritten gewonnen; twee ritten

na de mijne zou ze proberen haar vier-

de gouden medaille van die winterspe-

len in de wacht te slepen.

De ritleider riep mijn nummer af, 32,

Verenigde Staten van Amerika. Terwijl

ik naar de startlijn toereed, had ik er alle

vertrouwen in dat ik de wedstrijd kon
winnen. Ik was in prima conditie. De
afgelopen vijf jaar had ik elk jaar gedu-

rende elf maanden zes tot acht uur per

dag getraind, en mijn tijden van de

laatste twee weken waren alle persoon-

lijke records. Na het startsein vertrok-

ken we alsof we aan een 500-meter race

begonnen in plaats van een 3000-meter

.

Ik vloog gewoon. Het was net alsof

mijn voeten het ijs nauwelijks raakten.

Mijn spieren spanden en ontspanden
zich, maar het leek allemaal zo moeite-

loos te gaan. Hoewel ik mij volledig be-

wust was van mijn omgeving, was ik

helemaal op de wedstrijd geconcen-

treerd. Al wat ik was, geest en lichaam,

mijn hele wezen droeg bij aan deze alles

overtreffende inspanning. Ik voelde

mij geheel vereenzelvigd met mijn

doel, en ik ervoer een harmonie in mijn

wezen als nooit tevoren.

Ik heb niet gewonnen. Ik viel, en hoe-
wel ik meteen weer overeind sprong,

verloor ik veertien seconden en behaal-

de in plaats van de zilveren medaille,

die binnen mijn bereik lag, de twin-

tigste plaats. Deze uitzonderlijke

prestatie staat me echter nu nog leven-

dig voor de geest. Het was een vreug-

devol moment waarbij ik mij geheel be-

wust was van zowel mijn lichaam als

mijn geest.

Kennis omtrent de identiteit van zo-

wel ons lichaam als onze geest is essen-

tieel voor onze eeuwige vooruitgang,

maar kennis alleen is niet voldoende:

we moeten er iets mee doen.

Wanneer wij de onvoorwaardelijke

liefde van onze Hemelse Vader voor

onze ziel - lichaam en geest - aanvaar-

den, kunnen wij ook ons gehele „ik" -

lichaam en geest - liefhebben en dank-

baar zijn voor de mogelijkheid om voor-

uitgang te maken en als Hij te worden.

Wanneer wij ons lichaam als een zegen

beschouwen en niet als een last, laten

wij excuses maken, klagen en uitstellen

achter ons. Dan willen we de geboden
onderhouden, onze talenten vergroten

en al het mogelijke doen om onze zwak-

heden te onderkennen en te overwin-

nen. We zullen leren om met ons oog al-

leen op Gods eer gericht te leven (zie

Leer en Verbonden 88:67), zodat wij

ons onder hen kunnen bevinden die

„tot volmaking (zijn) gekomen door Je-

zus, de Middelaar van het nieuwe ver-

bond. . . wier lichaam celestiaal is, wier

heerlijkheid die der zon is, namelijk de

heerlijkheid van God." (Leer en Ver-

bonden 76:69-70.) D

Barbara D. Lockhart is lerares lichamelijke

opvoeding. Zij is leerkracht van de

ochtendseminarie en de cursus

evangeliebeginselen van de eerste wijk van

Jarrettown (Pennsylvania).
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D. Arthur Haycock

Een toeverlaat

voor
de profeten
Jack Walsh

In
september 1938 beklom een

22-jaar oude jongeman met donker

haar de treden van een gebouw van
vijf verdiepingen aan de East South

Temple Street nummer 47 in Salt Lake

City, het administratiekantoor van de

kerk. Het was zijn eerste werkdag op de

afdeling financiën.

D. Arthur Haycock, nu met grijs

haar, verschijnt nog steeds elke dag op
zijn werk in het zelfde kantoorgebouw.

Sinds die eerste dag is hij naar de ande-

re kant van de gang verhuisd, waar hij

een grote kamer heeft gevuld met schil-

derijen, beeldhouwwerken, foto's en
andere relikwieën van zijn omgang met
president Spencer W. Kimball, voor

wie hij werkt als persoonlijk secretaris.

In feite heeft hij de helft van het aan-

tal mannen die president van de kerk

zijn geweest goed gekend. Toen presi-

dent Kimball onlangs door zijn slechte

gezondheid niet elke dag naar kantoor

kon komen, ging broeder Haycock

vaak twee a drie keer per dag naar hem
toe in zijn apartement in het eigendom

van de kerk zijnde hotel Utah.

„Toen ik als president Kimballs secre-

taris begon te werken, kwam ik er al

snel achter dat we geen lunchpauze

hielden," zegt broeder Haycock van
achter zijn met ongeopende brieven be-
laden bureau. „Veel tijd om uit te

rusten is er niet. " Voor Arthur Haycock

is er eigenlijk nooit tijd geweest om uit

te rusten. „Ik ben gezegend met het

voorrecht mijn hele leven te kunnen
werken, " merkt hij op, wanneer hij te-

rugdenkt aan zijn schooltijd toen hij

niet naar dansavonden of sport-

wedstrijden na school ging omdat hij

druk bezig was met het rondbrengen

van kranten in zijn wijk in Salt Lake Ci-

ty. Werken leerde hij snel tijdens een

jeugd die hij bijna niet overleefde.

Gedurende broeder Haycocks jeugd

woonde het gezin in een aantal steden

in Utah en Idaho; zijn vader, David
Haycock, was kapper, en zijn gezin

moest gaan waar er werk was. Arthur

werd in Farmington (Utah) geboren.

Toen hij drie was verhuisde het gezin

naar Bancroft (Idaho). Op een dag, her-

innert broeder Haycock zich, toen hij

nog een kleine jongen was had hij zijn

oom „geholpen" een auto na te kijken

en had hij wat benzine en olie gemorst

op zijn kleren. De volgende dag zaten

hij en een paar vriendjes op de grond

met lucifers te spelen. Arthur stak er

één aan liet die per ongeluk op zijn met
olie doordrenkte overall vallen. „Ik

vloog als een fakkel in brand." Zijn

moeder en oom hoorden hem gillen,

kwamen naar buiten gerend en doof-

den de vlammen, maar niet voordat Ar-

thur lelijk verbrand was. Zijn rechter-

been was er het ergst aan toe; en hoe-

wel het verbrande weefsel snel genas,

werd zijn knie door het littekenweefsel

in een gebogen positie gewrikt. Weken
lang waren de dokter en zijn moeder el-

ke dag bezig om zijn knie te strekken,

steeds iets verder, en wrongen een

spalk tussen zijn oksel en zijn enkel, tot

het been recht was. Gedurende de zes

maanden dat het genas, herinnert broe-

der Haycock zich, „droeg mijn vader

mij rond op een kussen".

Niet lang nadat de jonge Arthur weer

op zijn eigen twee benen stond, stierf

hij bijna weer. Terwijl hij hollend een

boodschap deed stak hij een houten

brug over een kanaal over. Hij struikel-

de en viel met het hoofd voorover in

een groot gat in de brug, waar zijn

schouders in vast kwamen te zitten met

zijn hoofd onder water. Gelukkig werd
hij door een oplettende moeder gered

voor hij verdronk.

In 1922, toen hij vijf was, werd zijn

vader voor twee jaar op zending geroe-

pen. Zijn moeder Lily nam haar drie

kinderen naar de kleine pioniersge-

meenschap Herriman, die in hun on-

derhoud voorzagen door het land be-

werken in het zuidwesten van de Vallei

van het Grote Zoutmeer. Hier was zij

geboren. Die twee jaar waren erg

zwaar. „Wij verdienden de kost," zegt

hij, „door elk karwei wat we konden
vinden aan te nemen - voor koeien zor-

gen, hout hakken, aardappels rooien

en hooi binnenhalen. Het was het be-

gin van zijn gewoonte altijd hard te

werken.

Toen zijn vader weer terug was ver-

huisde het gezin naar Firth (Idaho),

waar, toen hij acht jaar oud was, David

Arthur Haycock in het water van een ir-

rigatiekanaal een gedoopt lid van de

kerk werd. Vijf jaar later verhuisde het

gezin terug naar Salt Lake City, waar

broeder Haycock een officiersopleiding

volgde en zijn school afmaakte. Na de

South High School nam hij deel aan een

door de regering gesubsidieerde Civili-

an Conservation Corps. Deze zorgde

voor opleiding van en banen voor

werkloze jongemannen. Hij vertrok om
aan een CCC kamp deel te nemen - bij

Fort Douglas, in het noordwesten van

Salt Lake City.

Gedurende zijn schoolperiode leerde

broeder Haycock twee mannen kennen

die later leiders van de kerk zouden

worden. Een jongeman die Harold B.

Lee heette was zijn seminarieleer-

kracht. De ringpresident die hem voor

zijn zending interviewde was Bryant S.

Hinckley, vader van een andere jonge-

man die van Arthur Haycocks eigen

leeftijd was, Gordon B. Hinckley, nu

tweede raadgever in het Eerste Presi-

dium.

Het was in zijn seminarieklas dat hij

Maurine McClellan leerde kennen, een

lid van zijn wijk. Zij wachtte op hem
toen hij op achttienjarige leeftijd naar

Hawaii op zending ging. Na zijn terug-

keer trouwden ze op 6 mei 1938.
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Ouderling Haycock zag hoe algeme-

ne autoriteiten en medewerkers van de

kerk de zending bezochten. Toen hij als

zendingssecretaris fungeerde was hij

bijzonder onder de indruk van de

werkzaamheden van Joseph Ander-

son, secretaris van het Eerste Presidi-

um, die in 1935 met president Heber J.

Grant en president J. Reuben Clark

meekwam om de eerste ring in Hawaii

te organiseren. Ouderling Haycock

besloot toen dat wanneer hij in Salt La-

ke City terug zou zijn hij voor de kerk

wilde werken. Er kwam echter flink

wat doorzettingsvermogen bij kijken

voor hij zijn doel bereikt had. „Toen ik

terug was ging ik een paar maanden
lang elke maandagmiddag naar het

hoofdkantoor van de kerk om naar een

baan te solliciteren. Uiteindelijk werd
ik aangenomen."

Het was hetzelfde jaar dat LeGrand
Richards als presiderende bisschop ge-

roepen werd. De jonge Gordon B.

Hinckley werkte al in hetzelfde ge-

bouw.

„ Sinds ik naar die baan gesolliciteerd

heb, heb ik nooit meer naar een andere

uitgekeken," zegt broeder Haycock.

„Ik ben maar gegaan waar de leiders

van de kerk mij vroegen te gaan, en ik

probeer te doen wat ze me vragen."

Gedurende de tweede wereldoorlog

werd zijn loopbaan onderbroken door

een periode van twee jaar dat hij aan

een spoorlijn werkte. De kerk on-

dersteunde toen de oorlogseconomie

door een aantal getrouwde mannelijke

werknemers uit te sturen om daar te

werken. Na de oorlog trad hij weer in

dienst van de kerk, waardoor hij in de

omgeving van kerkleiders bleef en de

gelegenheid kreeg ze te leren kennen.

President Heber J. Grant, herinnert hij

zich, was „een groot geldman, eenman
zonder vrees," die de kerk veilig door

de grote depressie van de jaren dertig

heen loodsde.

Toen George Albert Smith na presi-

dent Grants dood in 1945 president van
de kerk werd, werd broeder Haycock

gevraagd zijn persoonlijk secretaris te

zijn. Sinds 1923 was broeder Ander-

son, secretaris van het Eerste Presidi-

um, ook secretaris van de president van

de kerk. Maar omdat het werk van de

president steeds toenam was assisten-

tie nodig. Toen broeder Haycock secre-

taris van president Smith werd, bleef

broeder Anderson secretaris van het

Eerste Presidium, een functie die hij tot

1972 bekleedde.

Hoewel broeder Haycocks werk

soms inhield dat het gezin offers moest

brengen, „was de omgang met de pro-

feten en andere algemene autoriteiten

een geweldige ervaring voor de kinde-

ren," zegt zuster Haycock. President

George Albert Smith nodigde vaak de

Foto broeder Haycock door Eldon Linschoten
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D. Arthur Haycock,

met president Joseph Fielding

Smith in Salt Lake City.

kinderen van het gezin Haycock bij

hem thuis uit. „Toen hij eens een paar

Siamese katjes had gekocht," weet

zuster Haycock zich te herinneren,

„vroeg hij mijn man de kinderen een

middag langs te brengen, en hij over-

handigde ze een mandje met een lint er

aan. Eén van de katjes zat er in."

Door met de profeten samen te wer-

ken ondervond broeder Haycock wat

een grote mannen het waren. „Zij zijn

niet alleen ijverig, toegewijd, en trouw

aan de kerk, ook zijn ze attent en zorg-

zaam; ze hebben het nooit zo druk dat

ze anderen vergeten," zegt broeder

Haycock. „Ze nemen de tijd om met

mensen te praten.

President George Albert Smith was

heel erg zachtaardig en vriendelijk, een

ware volgeling van Christus. Ik zag hoe

president Smith lasten van andermans'

schouders afnam en ze op zijn eigen

legde. Als er ooit iemand was die bal-

sem van Gilead gebruikte (zie Jeremia

46:11) was het George Albert Smith

wel.

Hij was ieders vriend. Zijn 'ik hoop je

snel weer te zien' was niet zomaar een

afgezaagde afscheidsgroet; president

Smith maakte het ook waar. Op die ma-

nier heeft hij de kerk vrienden voor het

leven bezorgd." Broeder Haycock

stond aan president Smiths bed en

hield zijn hand vast toen hij op zijn

81ste verjaardag overleed, 4 april 1951.

Onder president David O. McKay
was broeder Haycock een tijdlang

werkzaam als assistent secretaris van
het Eerste Presidium. Toen president

Ezra Taft Benson benoemd werd tot se-

cretaris van landbouw van de Verenig-

de Staten onder president Dwight E.

Eisenhower ging broeder Haycock mee
naar Washington als zijn administratief

assistent. Na twee jaar daar gewerkt te

hebben, werd hij geroepen over zijn

oude zending in Hawaii te presideren.

In hem hadden de zendelingen een

voorbeeld van zowel dienstbetoon als

toewijding. Vaak zei hij, „ik ben liever

een dienstknecht in het huis des Heren
dan vorst van een koningkrijk." Eens

zei hij zijn zendelingen: „Het geheim
van succes is de uren besteed aan toe-

gewijd en trouw dienstbetoon in het

werk van de Meester. Bedenk dat dit

het werk van de Heer is en dat hij die er

bij betrokken is van de Heer zijn loon

ontvangt, en er is niemand in de wereld

die beter betaalt dan Hij."

Na zijn ontheffing als president van
het Zendingsgebied Hawaii werd broe-

der Haycock door een aantal grote fir-

ma's een baan met een flink salaris aan-

geboden. Maar Nathan Winters, zen-

deling onder broeder Haycock en de

bisschop van president Kimball, zegt

dat broeder Haycock tegenhem zei, „ Ik

ga weer voor de kerk werken. Moet je

zien wat voor collega's ik dan zal heb-

ben."

Hij keerde terug naar Salt Lake City

en werd uitvoerend secretaris van het

zendelingencomité. Hij werkte onder

de voorzitter, ouderling Spencer W.
Kimball van het Eerste Quorum der

Twaalf Apostelen. Andere leden van

het comité waren ouderlingen Gordon
B. Hinckley en Boyd K. Packer, die toen

nog niet als leden van de Raad der

Twaalf geroepen waren. De tijd onder

president McKay was er een van sterke

groei en uitbreiding van de kerk, en er

was veel te doen. Broeder Haycock was
vaak in de gelegenheid om nauw sa-

men te werken met de president, „een

lange, knappe, bezielende man" wiens

bevelende aanwezigheid gevoeld werd
zodra hij een kamer binnenkwam. „En

toen kreeg ik op een ochtend om vijf

voor acht een telefoontje van president

Lee, die zei, „pak pen en papier en kom
naar de tempel, je bent de nieuwe se-

cretaris van de Raad der Twaalf."

Broeder Haycock was als zodanig

werkzaam tot president McKay over-

leed. Daarna werd hij weer geroepen

als secretaris van de president van de

kerk.

„President Joseph Fielding Smith

was een enorm stabiel man, " zegt broe-

der Haycock. „Maar de mensen begre-

pen hem niet. Men vond hem heel

Broeder Haycock is sinds december 1973 werkzaam als de persoonlijke secretaris

van president Kimball.
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Broeder Haycock, rechts, en zijn vrouw, Maurine,

met president Harold B. Lee en zijn vrouw, Freda.

streng." President Smith was kerk-

historicus geweest, kende de Schriften

heel goed en gaf geweldige toespraken

over het evangelie. Maar hij was erg

verlegen, waardoor zijn warme per-

soonlijkheid in het openbaar vaak on-

zichtbaar bleef. „Hij had een enorm ge-

voel voor humor. Hij was zachtaardig

en vriendelijk. Je wist dat als je in zijn

voetsporen volgde, je niet van het

evangelie zou afdwalen." Broeder

Haycock werkte heel nauw methem sa-

men, vooral na de dood van president

Smiths vrouw, Jesse Evans Smith. Elke

ochtend haalde hij de president op van
het huis van zijn dochter Amelia en
bracht hem naar kantoor, 's avonds

bracht hij hem weer thuis.

President Smith stond niet graag in

het middelpunt van de belangstelling,

liet zich ook niet graag fotograferen;

daarom ook kon hij niet zo goed met de

pers overweg en de pers niet zo goed
met hem. Maar hij was gek op kleine

kinderen en op één gedenkwaardige

foto staat de 95-jarige profeet afge-

beeld terwijl hij een klein meisje, die tij-

dens een algemene conferentie tussen

de dranghekken was doorgekropen en

haar armen naar hem opheft, een zoen

geeft.

„Hij was het einde van een tijdperk.

Hij was een brug tussen het begin van
de kerk en het heden," zegt broeder

Haycock. Toen president Smith in 1972

overleed, verloor de kerk haar schakel

met haar pionierverleden. Zijn vader,

president Joseph F. Smith, was de zoon
van Hyrum Smith, de vermoorde broer

van de profeet Joseph Smith.

Broeder Haycock werd gevraagd aan
te blijven als de persoonlijke secretaris

van president Harold B. Lee. „Ik denk
dat er niemand in de kerk was, behalve

de profeet Joseph Smith, die een beter

begrip had van kerkelijk bestuur,"

merkt broeder Haycock op. Hij wijst er

op dat veel van de programma's die te-

genwoordig in de kerk gebruikt wor-

den het resultaat zijn van president

Lee 's werk aan projecten en comités, of

als president van de Raad der Twaalf en

van de kerk. Hij was een man met een
„diep en standvastig geloof" die, wan-
neer mensen zeiden dat „de sluier erg

dun was", soms zou zeggen „er is geen

sluier".

„Hij was onbevreesd in zijn aanpak

van kerkelijke aangelegenheden,"

voegt broeder Haycock toe.

President Lee had zich al enige tijd

niet goed gevoeld en was eind decem-

ber 1973 erg moe, dus op aanraden van

zijn dokter bracht broeder Haycock
hem naar het ziekenhuis voor zijn jaar-

lijks lichamelijk onderzoek. Zuster Lee

was net naar huis gegaan en broeder

Haycock was alleen met hem toen pre-

sident Lee onrustig werd, hem aan-

sprak en op wou staan. Bezorgd over-

tuigde broeder Haycock hem ervan dat

hij moest blijven liggen en riep de dok-

ter. Binnen een paar seconden werd
president Lee's gezicht wit en begon hij

te transpireren. De dokter was snel in

zijn diagnose: „hartstilstand!" en be-

gon de borst van de patiënt te masseren

terwijl het eerste-hulp team opgeroe-

pen werd.

Broeder Haycock belde zuster Lee op
om haar te zeggen weer naar het zie-

kenhuis te komen, samen met presi-

dent Marion G. Romney, tweede raad-

gever van president Lee, en president

Spencer W. Kimball van de Raad der

Twaalf. (President N. Eldon Tanner,

eerste raadgever van president Lee,

moest in Arizona gebeld worden, waar
hij de kerstdagen doorbracht.)

Een uurlang streden de doktoren

„heldhaftig" voor president Lee, zegt

broeder Haycock. President Kimball ar-

riveerde in het ziekenhuis en „vroeg

president Romney, 'wat zal ik doen?'

President Romney zei, 'Ik denk dat we
niet meer kunnen doen dan bidden en

afwachten.' Toen eindelijk, om onge-

veer negen uur, de dokter kwam, en
deze zei: 'We hebben alles gedaan wat

we konden. President Lee is heenge-

gaan,' wendde president Romney zich

onmiddellijk tot president Kimball en
zei, 'President Kimball, wat zal ik

doen?' Heel simpel en heel stil ging het

leiderschap van de kerk zodoende van
de een op de ander over."

President Spencer W. Kimball had
nooit deze positie willen bekleden en

had vurig gebeden dat de jongere Ha-

rold B. Lee zou blijven leven. Toch nam
hij het presidentschap van de kerk op
zich met een „absolute, volledige, tota-

le en onvoorwaardelijke toewijding,"

herinnert broeder Haycock zich.

Zij aan zij met hem werkend, zag

broeder Haycock zelf hoe president

Kimball moeite deed om zijn pas te ver-

groten. Jaren daarvoor, toen hij een

operatie wegens kanker aan de stem-

banden had ondergaan, had president

Kimball „een verbond met de Heer ge-

maakt" om hem elk uur van elke dag te

dienen, als hij dit maar mocht overle-

ven en zijn stem behouden, zegt broe-

der Haycock.

Hij heeft nog steeds die „onoverwin-

nelijke geest en enorme gedreven-

heid". President Kimball heeft als lei-

der van de kerk zijn sporen ruim-

schoots verdiend. Wat betreft de bouw
van tempels is veel vooruitgang ge-

boekt, ook wat betreft zendingswerk en

tot de wereld getuigen dat Jezus de

Christus is en dat zijn evangelie is her-

steld. Een verklaring voor deze vooruit-
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gang is onder meer „de grote genegen-

heid van de profeet voor mensen over-

al," zegt broeder Haycock.

„President Kimball heeft ons geleerd

onze pas te vergroten, om het 'te doen'

.

Door met hem te werken begrijp ik nu
enigszins wat onze zending als kerk is.

Hij stuwt de mensen voorwaarts, maar
wel op een vriendelijke manier."

En hoe zit het met Arthur Haycock?
De afgelopen jaren heeft hij tijd gevon-

den om dienstbaar te zijn in de functies

van wijkadministrateur, ringadmi-

nistrateur, hogeraadslid, bisschop,

zendingspresident, regionaal verte-

genwoordiger en momenteel ringpatri-

arch. In de tussentijd heeft zijn loop-

baan van dienstbetoon aan presidenten

van de kerk parallel gelopen met de

groei van de organisatie.

„Ik heb het aantal ringen zien groeien

van 124 tot bijna 1.500; van 750.000 le-

den tot meer dan 5.000.000."

Hebben de eisen die het werk aan
hem stelden zwaar op de familie ge-

wogen?

„Hij is wel veel van huis geweest.

Maar ik geloof niet dat wij er daardoor

slechter aan toe zijn, dit vanwege de ze-

geningen die wij kregen voor wat hij

deed," merkt zijn vrouw Maurine op.

„Het is een geweldig leven voor ons ge-

weest."

„Ons leven is verrijkt door de grote

mannen met wie hij heeft samenge-

werkt, " zegt ze, en voegt er aan toe dat

het voor haar en de kinderen een voor-

recht is geweest om door zijn positie lei-

ders van de kerk te leren kennen.

„Wij hebben geleerd een groot

respect te hebben voor de leiders van
de kerk," zegt Lynette, de dochter van
broeder en zuster Haycock (mevrouw
Don Dowdle uit Orem (Utah)). Zij

merkt op dat de goede eigenschappen
die hij heeft waargenomen bij de grote

mannen met wie hij heeft samenge-
werkt, door haar vader zijn overgeno-

men en hij heeft ze op zijn gezin over-

gebracht. Zijn levensvisie is „eerst de

Heer, dan anderen en als laatste ik-

zelf." Of mensen nu hulp nodig had-

den of slechts een luisterend oor, broe-

der Haycock probeerde te helpen.

„Op school had ik een vriendin die

het middageten niet kon betalen," her-

innert zuster Dowdle zich. „Pas jaren

laterkwam ik er achter dat vader op een

gegeven moment naar school was ge-

gaan en haar middageten voor de rest

van het jaar had betaald
.

" Zijn dochters

kenden zijn vriendelijkheid jegens

hen, maar stilletjes deed hij dingen

voor anderen, zonder hier de aandacht

op te vestigen. „Volgens mij wist moe-
der het soms niet eens."

Broeder en zuster Haycock hebben

vier dochters, allen in de tempel ge-

trouwd, en vijftien kleinkinderen. Het
feit dat al zijn kinderen dichtbij wonen
geefthem de gelegenheid „de kleinkin-

deren te verwennen," zegt zuster

Dowdle.

Naast dat hij met zes van de twaalf

Ouderling Ezra Taft Benson (zittend, vierde van links) als secretaris van landbouw van de

Verenigde Staten, met zijn stafmedewerkers. D. Arthur Haycock (links staand) was zijn

administratief secretaris.

Broeder en zuster Haycock zijn graag bij de

kleinkinderen.

presidenten van de kerk heeft samen-

gewerkt, denkt broeder Haycock wel

met „honderden" algemene autoritei-

ten te hebben samengewerkt. Vaak was
hij de eerste die hen gelukwenste na

hun roeping. „Ik ken niemand in de

kerk die zich in een gunstiger positie

bevond dan mijn man," zegt zijn

vrouw.

„Ik heb liever het respect en de gene-

genheid van deze mannen, en hun
waardering," dan dat van koningen,

vorsten of andere invloedrijke mensen
van deze aarde, zegt broeder Haycock.

„Je kan je haast niet voorstellen dat

zoveel tijd voorbij is gegaan," mijmert

hij, terugdenkend aan de jonge man
die bijna 46 jaar geleden de treden van

het administratiekantoor van de kerk

beklom. „Ik weet dat ik maar een gewo-
ne vent ben, " zegt hij . „Typen en steno

leerde ik op school, en dat zijn mijn

vaardigheden. Ik moest vroeg opstaan,

hard werken en laat opblijven om het

allemaal bij te kunnen benen."

Maar de verkregen zegeningen zijn

zeker alle moeite en opoffering waard

geweest, zegt hij nadenkend. „Dat

kleine beetje wat ik goed kon doen of

gedaan heb staat niet in verhouding tot

de enorme zegeningen die ik heb ont-

vangen."

„Het enige wat ik te zeggen heb is dat

wat ik ook mag zijn, ik het aan deze ge-

weldige broeders en de Heer, aan mijn

geweldige vrouw en gezin te danken

heb. Ik probeer zo te leven dat ik hun
vertrouwen waard ben."

Jack Walsh, getrouwd en vader van

één kind, is raadgever in het presidium

van de gemeente Wills Point van de

Ring Dallas Texas East. D
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Willard Bean
„de boksende
dominee"

Vicki Bean Zimmerman

Toen Willard Bean en zijn jonge

bruid in het voorjaar van 1915

naar Palmyra (New York) ver-

huisden, waren zij er de eerste heiligen

der laatste dagen die sinds 84 jaar in het

plaatsje hadden gewoond. Een uitda-

gende zending lag voor hen: het evan-

gelie prediken en de kerk vrienden be-

zorgen in een gebied dat bekend stond

om zijn sterk vooroordeel tegen de hei-

ligen der laatste dagen. Acht jaar eer-

der, in 1907, had ouderling George Al-

bert Smith de boerderij van Joseph

Smith gekocht van ene William Avery
Chapman. De heer Chapman vroeg of

hij op de boerderij mocht blijven wonen
tot hij een andere geschikte woning
had gevonden. Hij bleef er tot 1914, ze-

ven jaar. Rond die tijd begon de presi-

dent van de kerk, Joseph F. Smith, uit

te zien naar de juiste man om met zijn

gezin naar Palmyra te verhuizen, op de

boerderij te wonen en de kerk daar te

vertegenwoordigen.

Willard Bean en Rebecca Peterson

waren minder dan een jaar getrouwd.

Begin van het jaar 1915 woonden zij een
conferentie van de kerk bij in Richfield

(Utah). Voor aanvang van de vergade-

ring nam Rebecca haar plaats in het

koor in en groette Willard buiten de ka-

pel oude bekenden. Het moment dat

Willard door de zijdeur van het gebouw
naar binnen kwam, stond president

Smith op en zei, „Zou Willard Bean zo

vriendelijk willen zijn op het podium
plaats te nemen?" „Willard, ik heb een

zending voor je, " zei hij. „Na de verga-

dering zal ik je er wat meer over vertel-
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len." Later zei president Smith, „Toen
Willard de deur binnenkwam had ik

heel sterk het gevoel - net alsof een

stem tot me zei, 'dat is je man'." Toen
hij Willard en Rebecca dat voorjaar voor

hun zending aanstelde, waarschuwde
hij hen dat zij met veel vooroordeel te

maken zouden krijgen in Palmyra.

Maar vol vertrouwen voegde hij hier-

aan toe, „Willard, jou en jouw zen-

dingswerk en je strijdvaardige geest

kennende, ben ik er zeker van dat jij de
juiste man bent om te sturen."

In het noorden van de staatNew York

werd al gauw bekend dat er mormonen
naar hun gemeenschap terug zouden
keren. De bewoners waren woedend.

Bij aankomst in Palmyra werd Wil-

lard, met een jonge vrouw en twee kin-

deren uit een eerder huwelijk, meteen
voor polygamist uitgemaakt. Zelden of

nooit sprak iemand hen aan; winkelbe-

diendes weigerden hen te helpen;

mensen die de hond uitlieten staken

naar de andere kant van de straat over

om hen te ontlopen. Twee jaar lang

moesten ze met paard en wagen naar

de omliggende plaatsen alleen maarom
inkopen te doen.

Toen Willard van 1893 tot 1895 in Ten-

nessee op zending was had hij al eerder

met vooroordeel te maken gehad. Maar
zijn jonge vrouw was zo'n behandeling

niet gewend en het raakte haar diep

wanneer mensen langs hun huis kwa-
men en smerige taal riepen, hen uit-

scholden en duidelijk maakten dat ze

beter naar Utah konden teruggaan

waar ze vandaan kwamen.

Toen ze voor het eerst naar de heuvel

Cumorah gingen kwamen ze een man
tegen, geweer in de hand, die hen op

niet mis te verstane wijze duidelijk

maakte dat mormonen die heuvel nooit

op zouden mogen. Toen het gezin pas

in Palmyra woonde hielden de bewo-

ners een vergadering en zonden een

delegatie van drie man naar de boer-

derij.

„Kom binnen," zie Willard.

„Helemaal niet, meneer Bean," was
hun antwoord. „Komt u maar naar bui-

ten. Wij zijn naar een vergadering ge-

weest en wij zijn een comité dat hier

naartoe is gestuurd om u te vertellen

dat wij willen dat u weggaat uit Palmy-

ra. We willen geen mormonen hier."

„Zo, dat vind ik erg jammer," ant-

woordde Willard. „We hadden ge-

hooptom hier goed met jullie op te kun-

nen schieten en iets voor deze gemeen-

schap te betekenen. Maar laat ik je wel

vertellen, wij blijven hier ook al moeten
we er voor vechten. Je komt maar op,

één tegelijk of drie tegelijk. Wij blijven

hier." De drie gingen weg, en van het

comité werd nooit meer iets gehoord.

Hoewel die mannen het zich toen

niet bewust waren, werd al gauw be-

kend dat Willard een uitstekend bokser

was. Hij was zelfs kampioen middelge-

wicht van de Verenigde Staten. Zijn

vaardigheden in het boksen bezorgden

hem de bijnaam „de boksende domi-

nee" en kwamen hem meer dan eens

goed te pas.

In de maanden die volgden werden
diverse sprekers ingehuurd om tegen

het mormonisme te spreken. Eén van
de meest dramatische daarvan was me-
vrouw Lulu Loveland Shepherd uit

Pittsburg, die de gemeenschap met een

hele ris leugens tegen de kerk opjutte.

Er kwamen nog een aantal andere spre-

kers naar Palmyra om tegen het mor-

monisme te prediken. Maar dan had-

den ze aan Willard een slechte omdat,

zoals Heber J. Grant jaren daarvoor in

het zendingsveld al had gezegd, „ik. . .

niemand in de kerk (ken) die zoveel

schriftuurplaatsen kan aanhalen als

Willard. " Hij kende de bijbel goed en er

was geen predikant die hij in een debat

niet de baas kon - of ze nu uit de omge-

ving kwamen of „geïmporteerd" wa-
ren. Sommige predikanten gaven er de

voorkeur aan om Willard en de heiligen

der laatste dagen door middel van

krante-artikelen aan te vallen, liever

dan een persoonlijke confrontatie. Eén



predikant deed dit diverse malen, altijd

voorbijgaand aan Willards bereidheid

openlijk met hem in debat te treden.

Uiteindelijk antwoordde Willard door
zelf een artikel te publiceren in de krant

van Palmyra:

„Ik ben niet naar Palmyra gekomen
om tegen andere kerken of wie dan ook
te strijden wegens zijn godsdienst of

gebrek daaraan," schreef hij. „Van na-

ture ben ik een verdraagzaam en vrede-
lievend mens en ik had gehoopt goed
met de meesten van u op te kunnen
schieten en bij te dragen aan de morele

verhoging en verbetering van de ge-

meenschap. Maar er stroomt ook wat
vechtersbloed door mijn aderen, en
wanneer ik of de mijnen op achterbakse

wijze worden aangevallen door hen die

ons karakter zwart willen maken, acht

ik het mijn goed recht en plicht mij te

verdedigen. En mag ik voorstellen dat

van nu af aan, als er een predikant

mocht zijn die de behoefte gevoelt om
mijn godsdienst aan de kaak te stellen,

het niet nodig is een stel huurlingen te

laten komen om het mormonisme on-

der de loep te nemen, zogenaamd. Ik

zal dat zonder enige kosten graag zelf

doen."

Er waren nog maar enkele pogingen

om de kerk een slechte naam te bezor-

gen. Er werden een paar debatten gear-

rangeerd, maar gek genoeg moest de

tegenpartij altijd een paar dagen voor

het debat de stad uit. De Beans hadden
eindelijk hun strijd om te overleven ge-

wonnen, maar de sfeer in de stad liet

nog veel wensen over.

In een poging om het ijs te breken,

bood Willard aan om een boksde-

monstratie te organiseren. In de oude
schouwburg in het midden van de stad

werd een ring in elkaar gezet en de bok-
sende dominee, bepaald niet bekend
om zijn verlegenheid, daagde een ieder

in de gemeenschap uit met hem in de

ring te stappen.

De avond van de demonstratie brak

aan. Op de voorste drie rijen zaten de

potigste kerels uit de omgeving. Toen

het tijd was om te beginnen, klom de

eerste in de ring. Maar dezer kreeg niet

eens de kans een hoek te plaatsen; na

vijftien seconden lag hij tegen de vlak-

te. Terwijl hij buiten de ring gedragen

werd, verscheen de tweede kandidaat;

met hem was het ook na een paar se-

conden gebeurd. Dit ging zo door tot de

zevende uitdager buiten de ring was
gedragen - niet één had het één ronde

volgehouden. De achtste sloeg de uit-

nodiging met Willard te boksen af, en
er konden geen tegenstanders meer ge-

vonden worden.

Bijna net zo imponerend als het win-
nen van de wedstrijden waren Willards

gymnastische toeren tussen de
wedstrijden in. Terwijl zijn tegenstan-

ders buiten de ring werden gedragen,

maakte hij achterwaartse salto's en an-

dere acrobatische stunts.

De demonstratie was een succes, en
men werd vriendelijker. Willard begon
open-lucht vergaderingen en haard-

vuuravonden te houden. Met Rebec-

ca's vocale kwaliteiten en Willards

krachtige stem trokken ze flink wat be-

langstelling. De plaatselijke bankier,

Pliny T. Sexton, besloot om ze te hel-

pen en gaf hun het voorrecht om in het

park tegenover de bank te prediken.

Hij regelde het zo dat Willard de mu-
ziektent als spreekgestoelte kon ge-

bruiken en dat er 's avonds schijnwer-

pers waren. Menigten van twee tot

vierhonderd mensen waren al snel

geen uitzondering meer. Willards op-

dracht van het Eerste Presidium was
niet alleen beperkt tot het maken van
vrienden en bekeerlingen. Daarbij

moest hij, waar mogelijk, zorg dragen

voor de aankoop van eigendommen in

en om Palmyra die voor de kerk histori-

sche waarde hadden. Pliny Sexton was
eigenaar van de heuvel Cumorah, en

Willard was er erg op gebrand dat stuk

land te kopen.

President Heber J. Grant en zijn raad-

gever, Charles W. Nibley, vergezelden

Willard op een middag naar de heer

Sexton. Toen de eigenaar een bedrag

van f 400.000 noemde als prijs voor de

heuvel, beschuldigde Willard de ambi-

tieuze bankier er lachend van

„geluisterd te hebben naar verhalen

(van anderen) over de enorme rijkdom

van de mormonse kerk," en zei hem
dat de kerk de afgelopen honderd jaar

het ook zonder de heuvel Cumorah aar-

dig gered had en dat zou blijven doen
tot er een realistischer aanbod zou

komen.

Op weg terug naar de boerderij zei

president Nibley, „Als de Heer wil dat

wij die heuvel in bezit krijgen, zal de

weg voor ons geopend worden."

Zijn voorspelling kwam uit. Na het

overlijden van de heer Sexton, kwam
zijn landgoed in handen van een aantal

verre nichten die beloofden tot geen en-

Willard en Rebecca Bean, pas getrouwd, kort voor zij in 1915 Salt Lake City verlieten om naar

Palmyra te gaan.
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kele prijs aan de kerk te verkopen. Eén
voor één overleden de nichten. Uitein-

delijk, op een middag in februari 1928,

riep de advocaat die het landgoed van
de familie Sexton in behandeling had
Willard in zijn kantoor en kondigde aan

dat het een geschikt moment was om
regelingen te treffen om de heuvel te

kopen. Willard kon de heuvel Cumo-
rah, drie naburige boerderijen, en

Grange Hall, een gebouw dat uitste-

kend dienst kon doen als kerk voor de
heiligen - alles bij elkaar meer dan 6

hectaren grond - voor f 215.000,- over-

nemen.

Tijdens de algemene conferentie die

volgde zei president Grant, „Wij zijn in

het bezit gekomen van de heuvel Cu-

morah, en het lijkt er veel op dat deze

aankoop dankzij Gods zegen tot stand

is gekomen."

In de jaren daarna was Willard een

sleutelfiguur bij de aankoop van de

boerderijen van Martin Harris en Peter

Whitmer. Hij was ook verantwoorde-

lijk voor de herbebossing van de heuvel
Cumorah in een poging het natuur-

schoon aldaar terug te brengen tot de

oorspronkelijke staat uit de tijd dat de

profeet Joseph Smith de gouden platen

ontving. Willard, bijgestaan door zijn

drie zonen, plaatselijke zendelingen en

ingehuurde krachten, plantten 65.000

jonge dennebomen, naast 3.000 kleine

boompjes die aan de rand van het heili-

ge bos waren uitgegraven. Tegenwoor-

dig staat er een machtig woud op dit

schilderachtig eigendom van de kerk.

De vervolging in Palmyra was niets

meer vergeleken bij wat het eens ge-

weest was en Willard en Rebecca en
hun kinderen werden gewaardeerde

burgers. Zij werden uitgenodigd lid te

worden van de oudercommissie van de

school van hun kinderen. Willard werd
gekozen als lid van de commissie van
toezicht; hij werd ere-lid van de Palmy-

ra Lion's Club en was president van die

organisatie; hij werd lid van het pad-

vinderscomité van Wayne County,

bestuurslid van burger- en bedrijfsor-

ganisaties, en lid van de kamer van
koophandel van Rochester . Met genoe-

gen gaf hij gehoor aan de uitnodiging

voor bedrijfs- en burgerorganisaties te

spreken.

Rebecca werd presidente van de
eerste zustershulpvereniging in Palmy-

ra. Zij won het respect en de bewonde-
ring van allen die haar kenden.

Plaatselijke liefdadigheidsinstellin-

gen werkten met haar samen en stelden

graag materialen ter beschikking voor

dienstbetoon, soms zelfs hele lappen

stof.

De kinderen van de Beans, die eens

achter aan de grond vastgeschroefde

bureaus achter in de klas moesten zit-

ten, muntten uit in hun schoolwerk.

Eén zoon, Alvin, vertegenwoordigde

Wayne County bij een wedstrijd in het

spellen op deNew York State Fair in Sy-

racuse. Een andere zoon, Dawn, en

dochter, Palmyra, kwamen als beste

leerlingen uit de bus van de eindexa-

menklassen van hun school. De kinde-

ren werden ook uitstekende atleten.

De boerderij werd vaak door leiders

van de kerk bezocht, en al gauw wer-

den er conferenties voor zendelingen

uit de oostelijke staten in het heilige bos

gehouden. De voorloper van het

schouwspel op de heuvel Cumorah
werd in 1926 in het heilige bos onder lei-

ding van Willard Bean opgevoerd.

Willard en Rebecca waren „voor vijf

jaar of langer" naar Palmyra gestuurd.

Uiteindelijk werd het „langer" - zeker

25 jaar vervulden zij hun zending op de

boerderij voor zij hiervan ontheven

werden. Ze waren als pas getrouwd

stel in New York aangekomen, ze ver-

trokken als grootouders. Gedurende
hun leven op de boerderij schonk Re-

becca aan vier kinderen het leven. Ieder

kind werd grootgebracht met een gron-

dige kennis van de geestelijke gebeur-

tenissen die daar hadden plaatsgehad,

en zij vertrokken allen met een goed ge-

fundeerd getuigenis van het evangelie.

Het was voor de Beans een bron van
grote voldoening dat de zeer negatieve

sfeer in de gemeenschap veranderd

werd in gevoelens van respect en be-

wondering. Toen Willard en Rebecca

zich opmaakten Palmyra te verlaten,

gaven de inwoners van de stad blijkvan

hun genegenheid door feestjes en ont-

vangsten voor hen te organiseren. De
Beans hadden hun hart gestolen. D

Willard poseerde in bokshouding voor deze studiofoto
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Vicki Bean Zimmerman, moeder van zeven kin-

deren, is werkzaam als nieuwsvertegenwoor-

digster en bestuurslid liefdediensten van de

zustershulpvereniging van de vierde wijk van

Huntington Beach (California). Zij is de

kleindochter van Willard Bean.



Een zak vol steentjes
Larry Hiller

Maarten Teloor was nog jong

toen hij steentjes in zijn zak-

kenbegon te doen. Hetbegon

op een dag toen zijn baas, meneer Sul,

boos ophem werd voor iets dat niet zijn

fout was. Hij kon natuurlijk niet tegen

zijn baas schreeuwen, dat zou hem zijn

baan weleens kunnen kosten. In feite

kon hij niets anders doen dan kwaad

zijn. Maar, dacht hij, ik zal dit niet licht

vergeten. O, nee.

Op weg naar huis die avond dacht hij

bij zichzelf: Ik moet onthouden hoe

kwaad ik ben. Ik wil het morgen niet

vergeten zijn. Toen kreeg hij een idee.

Er lag een steentje voor hem op straat.

Hij raapte het op en zei zachtjes in zich-

zelf: „Ik houd deze steen in mijn zak

omme eraan te herinneren hoe onrede-

lijk meneer Sul was."

En dat deed hij . Die avond legde hij

het steentje op zijn nachtkastje naast

zijn sleutels en kammetje. De volgende

ochtend, nadat hij zich had aangekleed

ging het lelijke, grijze steentje zijn

broekzak weer in.

De hele dag en de volgende woog het

steentje zwaar in zijn zak en herinnerde

hem eraan dat hij kwaad behoorde te

zijn op meneer Sul. Vreemd genoeg,

was meneer Sul het hele voorval alweer

vergeten. Maar Maarten Teloor niet. O,

nee, en erger, in de daaropvolgende

twee weken maakte meneer Sul Maar-

ten nog een paar keer kwaad, en Maar-

ten besloot dat het beter was voor elke

keer een steentje te nemen, zodat hij de

tel niet kwijt zou raken.

En zo kwam het dat de broek van

Maarten Teloor vreemde vormen be-

gon aan te nemen. Maar hij herinnerde

zich ten minste meneer Sul niet te ver-

geven of vriendelijk te zijn.

Misschien had het zo'n vaart niet ge-

lopen als Maarten het alleen gedaan

had als hij kwaad werd op meneer Sul.

Maar er was die buschauffeur geweest,

die voorbijreed en Maarten in de regen

liet staan. En daar ging weer een glim-

mend kiezelsteentje zijn zak in. (Na-

tuurlijk had Maarten geen idee hoe die
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chauffeur heette, maar dat deed er niet

toe.) Er was die winkelbediende die

hem niet genoeg geld teruggaf. En de

krantenjongen die zijn krant in een plas

gooide. En de hond van de buren die 's

nachts aansloeg. En . . . ach, Maarten

ontdekte dat er een heleboel mensen
waren die je het leven flink zuur kon-
den maken.

Over ontdekkingen gesproken,

Maarten kwam er achter dat een riem

niet voldoende is om je broek op te hou-
den als je al je zakken gevuld hebt met
steentjes. (Hij ontdekte dat toen hij zijn

armen vol boodschappen had.) Daar-

om schafte hij zichzelf een paar sterke,

leren bretels aan.

Maar al snel had hij niet genoeg zak-

ken in zijn broek, dus ging hij een col-

bertje dragen, waar hij ook naar toe-

ging. En het duurde niet lang of zijn col-

bertje zag er net zo vreemd uit als zijn

broek. En rook net zo muf. En werd
zelfs zwaarder, omdat het meer zakken
had.

Ieder ander mens had het op dit punt
opgegeven, maar Maarten niet. Hij

kocht zo'n grote, stevige aktetas, zoals

vertegenwoordigers altijd bij zich heb-

ben. Want, laten we eerlijk zijn, wan-
neer je er op gaat letten zijn er een hele-

boel dingen in het leven waaraan je je

kunt ergeren. En als je moe bent van het
rondzeulen van al die stenen, wordt je

zelfs nog makkelijker kwaad.

De jaren vergleden en Maartens ver-

zameling herinneringsstenen vulden al

zijn zakken, zijn aktetassen en zijn

huis. Hij had steentjes op de aanrecht,

in de kasten en over de vloer. Een enke-

le keer nam hij zelfs een steen mee naar

bed omhem er 's nachts aan te herinne-

ren kwaad te zijn. Hoe je het ook
bekijkt, Maarten was uitgegroeid tot

een vreemde, onvriendelijke man. De
meeste mensen meden hem als het

enigszins mogelijk was, wathem alleen

nog maar kwader maakte. Stenen zijn

niet zo'n goed gezelschap. Zij zijn hard

en stoffig en in de winter zijn ze heel

koud.

Maarten had een oude, gemene, on-

der steentjes bedolven man kunnen
worden, maar op een dag kreeg hij een
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telefoontje van een professor geologie.

Dr. Vindingrijk had gehoord over

Maartens grote verzameling steentjes

(wie niet?) en hij wilde met zijn klas een

bezoekje afleggen om deze te bekijken.

Kijk eens aan, dacht Maarten, hier is

eindelijk iemand die mijn steentjes

waardeert. Wacht maar tot ze al die ge-

heugensteuntjes zien van al die men-

sen die mij onrecht hebben aangedaan.

Er werd een afspraak gemaakt voor de

volgende zaterdag en Maarten besteed-

de de volgende avonden aan opruimen

en stoffen.

Eindelijk was het dan zaterdag en om
twee uur 's middags werd er aange-

beld. Professor Vindingrijk stond voor

de deur, samen met zijn zeven beste

studenten, allen gekleed in hun netste

vrijetijdskleding. Verschillenden had-

den een hamer aan hun riem hangen en

één of twee hadden een fototoestel bij

zich. En allemaal hadden ze een notitie-

blok en een pen bij zich.

Professor Vindingrijk zag er nogal ge-

woontjes uit. Maar hij had wel een in-

nemende glimlach. Zijn gezicht was ge-

bruind door de vele jaren die hij bui-

tenshuis had doorgebracht. En nu je

het zegt, zijn ogen hadden ook iets bij-

zonders. Ze lagen diep en donker,

maar hadden een glinstering, die ver-

telden dat hij genoot van het leven. En
wanneer hij je aankeek, keek hij precies

zo als hij naar bergen en steentjes keek

- alsof hij probeerde door je heen te kij-

ken. Dit was een geleerde die ten-

minste zoveel van mensen hield als van

steentjes.

Toen de professor en zijn studenten

de met steentjes gevulde kamer instap-

ten verwachtte Maarten veel oh 's en

ah 's te horen; u weet wel, zoals men bij

het vuurwerk kan horen. In plaats

daarvan was er een drukkende stilte.

Het groepje bewoog zich nauwelijks en

keek alleen maar rond, en verschoof zo

nu en dan een paar steentjes met hun
voeten. Dit was nu niet bepaald de ver-

zameling mooie stenen en mineralen

die ze verwacht hadden. Dit waren ge-

wone brokken kalkstenen en areniet en

kwartsiet. Er lagen zelfs hompen asfalt

en cement tussen!
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Eindelijk verbrak professor Vinding-

rijk de stilte: „Hum," hij schraapte zijn

keel. „Misschien zou u zo goed willen

zijn om uw verzameling aan ons uit te

leggen, meneer Teloor. Ik kan in alle

eerlijkheid zeggen dat we nog niet eer-

der een verzameling als deze hebben
gezien." Zijn studenten knikten in-

stemmend.

„Wel," begon Maarten nerveus, „Ik,

eh . . . dat is te zeggen ..." Het was
lang geleden sinds hij iemand gespro-

ken had.

Professor Vindingrijk zag wel hoe

nerveus Maarten was. De arme man
verslikte zich zo hard dat zijn adamsap-
pel snel op en neer schoot. (Sommige
studenten dachten dat hij probeerde

één van zijn steentjes door te slikken.)

De professor probeerde te helpen en
zei: „Waarom vertelt u ons niet eens

waarom u juist deze stenen hebt uitge-

zocht." Hij raapte een doodgewoon
grijs steentje op waarvan er dertien in

een dozijn gaan. „Waarom koos u nu
juist deze kalksteen uit voor uw verza-

meling?"

„O, is dat wat het is, kalksteen? Wel,

als ikme niet vergis heb ik die opgepakt

toen de wasserij mijn overhemden niet

op tijd klaar had. Nee, wacht! Dat

steentje heb ik opgeraapt toen mijn fa-

voriete tv-programma niet doorging.

Of was het die keer dat ik naar binnen
rende om de telefoon te beantwoorden
en men verkeerd verbonden was? Of

..." Hij pauzeerde even om na te den-

ken. Er waren ook zoveel stenen! En ze

leken ook zo op elkaar - grijs, hard,

koud en stoffig. Opeens besefte Maar-

ten dat dat alles was wat professor Vin-

dingrijk en zijn studenten zagen. Voor

ieder ander mens waren dit slechts ou-

de alledaagse stenen. Maarten moest ze
het uitleggen om ze te doen begrijpen.

„Deze stenen betekenen meer voor

mij dan u zo zou denken. Iedere steen

vertegenwoordigt een voorval waarin

iemand mij kwaad gemaakt heeft, of in

ieder geval minder aardig voor mij was.

Ik heb deze stenen opgeraapt als ge-

heugensteuntjes .

Nu waren de professor en zijn stu-

denten pas echt verbaasd. Zij begon-
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nen allemaal gelijk te spreken: „Zoiets

heb ik nog nooit gehoord." „Hoelang

doet u dit al?" „Zou ik u en uw stenen

op de foto mogen nemen?" „Wat een

excursie!"

Professor Vindingrijknam het woord

weer en de anderen hielden hun mond.
„Meneer Teloor/' sprak hij langzaam,

„ik moet toegeven dat u de eerste bent

die ik ontmoet, die om deze reden ste-

nen verzamelt." Hij wachtte even en

keekom zich heen. „Wij ervaren het als

een genoegen in uw huis uitgenodigd

te zijn. En we willen niet teveel van uw
tijd in beslag nemen, maar denk u dat

wij, nu wij hier toch zijn, uw andere

verzameling kunnen zien?"

Maarten begreep hem niet. „Ik heb

geen andere verzameling."

O, ik dacht dat u misschien iets verza-

meld had om u aan de goede dingen te

herinneren, die de mensen voor u ge-

daan hebben. Maar ach, laat maar. We
moeten maar eens gaan. Nogmaals be-

dankt dat u ons de kans hebt gegeven

uw verzameling te bezichtigen. Ik denk

dat mijn klas iets heel belangrijks heeft

geleerd."

Hij riep zijn studenten en zij liepen

naar de deur. Toen draaide de profes-

sor zich nog eenmaal om en zei tot

Maarten: „We hebben vanmiddag nog

wat tijd over, kunt u ons misschien de

adressen geven van mensen die een

soortgelijke verzameling hebben?"

En weer moest Maarten hun een po-

sitief antwoord schuldig blijven: „Ik

weet niet of er anderen zijn die er zo'n

verzameling op na houden."

O, ik dacht even dat de mensen die u

ontmoet hebt, wellicht ook iets hebben

verzameld toen u . . . eh . . . hen mis-

schien ergerde." Vlug voegde hij eraan

toe: „Wel, tot ziens en nogmaals be-

dankt."

Zonder antwoord af te wachten, ver-

lieten de professor en zijn studenten

het huis en liepen snel het tuinpad af.

Lang nadat zij weg waren, stond hij

daar, hij leek op een van zijn stenen -

koud, grijs en heel stil. De woorden van
de professor klonken nog na in zijn

oren. Het huis was stil. Te stil. Hij reali-

seerde zich plotseling hoe prettig het
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ongedwongen gepraat van de studen-

ten had geklonken. Hoe lang was het

geleden dat hij eens fijn met iemand
had gepraat? Nu hij erover nadacht,

had hij nog wel vrienden?

Toen, voordat hij het een halt kon toe-

roepen, was daar de gedachte: „Ik ben
net zo als mijn stenen geworden."
Maarten zat daar in het donker en be-

sefte uiteindelijk wat een onplezierig

gezelschap stenen eigenlijk waren. En
hoe onplezierig hij . . . Wel, sommige
gedachten zijn al moeilijk genoeg om te

denken zonder ze nog eens te moeten
uitspreken ook.

Dagenlang, uren achter elkaar, zat

Maarten stil als een steen, hij was kei-

hard voor zichzelf. Je zou denken dat

hij uiteindelijk versteend was. Maar
binnenin hem was er iets wakker ge-

schud en begonnen te groeien, als een
zaad in de lente.

Als u denkt dat het moeilijk is om een

thuis te vinden voor katjes of zo, dan
moet u eens iemand proberen vinden
die een berg heel gewone, stoffige, grij-

ze stenen wilt. Alleen het oprapen van
die stenen is al een heidens karwei.

Maarten probeerde een werkster te krij-

gen. Zij vertelden hem allen hetzelfde:

„Ik lap geen ramen en raap geen stenen

op!" Een „Stenen te koop" voor het

raam hielp ook niet veel. Op het laatst

besefte hij dat hij het zelf zou moeten
doen. De buren praten nog steeds over

de keer dat Maarten een vrachtwagen

huurde en deze achteruit tegen zijn

veranda reed en de stofwolk die

opsteeg als de stenen in de vrachtwa-

gen werden geschept. Ook verwonde-
ren zij zich er over hoe goed Maarten er

de laatste tijd uitziet, hoe zijn kleding

veel beter zit (heeft hij een dieet ge-

volgd?), en dat hij zelfs glimlacht.

De buren van Maarten wijzen ook op
zijn aantrekkelijke tuin, met bomen,
struiken en bloemen. Zij hebben geen

verklaring voor deze plotselinge inte-

resse in tuinieren. Maar het was een

buurvrouw, mevrouw Kratz, opgeval-

len dat Maarten, nadat zij hem een

plakje cake had gebracht, de tuin in

ging en een enkel zaadje in de grond

stopte. D
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Beginselen
Ouderling Boyd K. Packer
van het Eerste Quorum der Twaalf Apostelen

//

De ware essentie van de bediening van het priesterschap
ligt niet in de werkwijze, maar in het begrijpen en
onderwijzen van de beginselen en leer.

Mij werd gevraagd over de roe-

ping van zendelingen te spre-

ken. God heeft ons het gebod
gegeven het evangelie te prediken. De-

ze boodschap wordt in de Schriften

meer dan tachtig keer herhaald - meer
dan tachtig maal vinden we daarin de
woorden: „Dit evangelie zal aan alle

natiën, geslachten, talen en volken

worden gepredikt", en dat is waarach-

tig wel genoeg reden om het dan te

doen ook. Ik zou nog een andere reden

willen noemen waarom zendelingen

geroepen moeten worden. Ik denk dat

als we deze werkelijk begrepen, als we
daar het belang van inzagen, wij ons

nog meer gedrongen zouden voelen

om er voor te zorgen dat elke jongeman
waardig is om een zendingsoproep te

ontvangen. Met uitzondering van hen
voor wie dit, als gevolg van een handi-

cap, onmogelijk is, dient iedere jonge-

man waardig te worden gemaakt om
een zendingsoproep te ontvangen.

Met het oog op de situatie in de we-
reld is de noodzaak om zusters op zen-

ding te roepen niet zo dwingend als die

voor jongemannen. In de eerste plaats

omdat in alle zendingsgebieden de

plaatsen waar een zuster veilig op zen-

ding kan worden gestuurd, beperkt

zijn. En we hebben al enkele zendings-

gebieden waar de zendelingzusters in

de meerderheid zijn. We moeten niet

ophouden met zusters op zending te

roepen, maar moeten we meer ouder-

lingen op zending roepen.

Als u begrijpt wat ik tot u door wil la-

ten dringen over het roepen van zende-

lingen, dan begrijpt u waarschijnlijk te-

vens dat het roepen van zendelingen

niet alleen van essentieel belang is voor

de groei van de kerk, maar ook voor de
veiligheid van de kerk. Ik denk dat de

beste titel voor wat ik ga zeggen het

eenvoudige woord beginselen is. Het is

mijn bedoeling u eerst een paar gedach-
ten over de fundamentele beginselen

van priesterschapsbestuur te geven en

dan daarna te illustreren hoe essentieel

deze zijn in het besturen van de kerk,

om ze dan daarna op het zendingswerk

toe te passen. Deze beginselen zijn, ui-

teraard, op al het kerkwerk van toepas-

sing.

We weten heel goed dat er nooit een

eind aan het werk van de plaatselijke

priesterschapsleiders komt. Zelfs ds zij

al hun tijd er aan zouden kunnen spen-

deren, zouden ze nog niet hun werk af

krijgen; en natuurlijk moeten zij voor

hun gezin zorgen en goede burgers

zijn. Als dat zo is, hoe kunnen zij dan
ooit een keuze maken? Hoe kunnen zij,

bij alles wat wij hen laten doen, een

keuze maken en bepalen wat zij rustig

nog even kunnen laten liggen. De ver-

antwoordelijkheden van lokale leiders

kunnen als volgt onderverdeeld

worden:

We moeten een organisatie draaiende

houden, en zitten met het voortduren-

de probleem van het vinden van men-
sen voor de verschillende posities.

We moeten programma 's kunnen uit-

voeren.

We moeten bepaalde werkwijzen

volgen.

We moeten een bepaald beleid voeren

en volgen.

En dan moeten we ook nog bepaalde

beginselen eren en onderwijzen.

Organisatie, programma's, werkwijzen,

beleid en beginselen - allemaal heel be-

langrijk. Maar zij zijn niet allemaal even

belangrijk. Het kan best gebeuren dat u
veel tijd en kosten spendeert aan zaken

die er niet zo erg op aan komen en de

belangrijkere zaken in feite verwaar-

loost.

Dit zal ik met twee voorbeelden il-

lustreren. De eerste betreft een meer
geestelijk facet van ons werk, de twee-

de een stoffelijk facet.

Het eerste heeft met kerkelijke recht-

banken te maken. Wanneer iemand een
ernstige overtreding heeft begaan is het

onze verantwoordelijkheid om deze

persoon te tuchtigen. In het handboek

staan de organisatie van en de te volgen

werkwijze bij een kerkelijke rechtbank

uitvoerig beschreven.

Wanneer u echter niet weet volgens

welk beginsel u in zo'n geval te werk

moet gaan, kunt u wellicht, technisch

gesproken, een kerkelijke rechtbank

helemaal volgens het boekje houden,

en de juiste werkwijze volgen, maar

toch het afgedwaalde lid meer schade

berokkenen dan goed doen.

Als u de beginselen niet kent, en daar-

mee bedoel ik de beginselen van het

evangelie, de leerstellingen, wat er in

de openbaringen staat - als u niet weet

wat deze openbaringen ons te zeggen

hebben over gerechtigheid en genade,

of wat daarin geopenbaard staat over

berispen of vergeven, hoe kunt u dan
ooit in die moeilijke gevallen waarin u

een oordeel moet vellen, een geïnspi-

reerde beslissing nemen.

Naast de in het handboek beschreven
werkwijze is er nog een geestelijk ele-

ment in het geding. Het behoort tot het

priesterschap en heeft goddelijke

macht. Als u die macht niet kent, als

bisschoppen en ringpresidenten die

niet kennen, implementeren ze mis-

schien wel programma's maar worden

de heiligen toch niet behouden.

Nog een voorbeeld: in de openbarin-

gen staat duidelijk dat het onze taak is

om voor de armen te zorgen die waar-

dig zijn om hulp te ontvangen. Hoe
moeten we dat doen? Wij moeten

vastengaven inzamelen en we hebben

programma's op het gebied van de wel-

zijnszorg - die kennen we allemaal. In

het handboek staat hoe die gelden en
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Als er één manier is waarop een jong kerklid een grondige

kennis van het evangelie verkrijgt, dan is

het wel door een zending te vervullen. Een zending

is een bijna volmaakte combinatie van studie en

toepassing van de geleerde beginselen.

\
ft
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programma's gebruikt moeten wor-

den. Toch zijn geen twee gevallen ge-

lijk. Zonder de evangeliebeginselen te

kennen handelt u misschien helemaal

volgens het boekje, terwijl u toch het

betrokken lid eerder omlaag haalt dan
uit de put helpt. Stel eens dat u hele-

maal geen idee had van onafhankelijk-

heid, vlijt en zelfredzaamheid.

Het is geen kwestie van toewijding,

want die zouden we nooit betwijfelen.

Het is een kwestie van waar men de na-

druk legt. Het is een kwestie van visie.

Elk aspect van het kerkwerk berust

op bepaalde evangeliebeginselen. De-

ze worden niet in de handboeken be-

schreven. Ze worden in de Schriften

gevonden. Zij zijn de kern en het doel

van de openbaringen.

Werkwijzen, programma's, be-

stuursbeleid, zelfs sommige organisa-

tiepatronen zijn aan verandering on-

derhevig. Het staat ons volkomen vrij,

we worden er soms zelfs toe gedwon-

genom deze van tijd tot tijd te wijzigen.

Maar de beginselen, de leerstellingen, ver-

anderen nooit

.

U kunt misleid worden als u teveel de
nadruk legt op programma's en werkwij-

zen die kunnen veranderen, die ook zul-

len veranderen, en soms moeten veran-
deren, en geen begrip hebt van de fun-

damentele beginselen van het evange-

lie die nimmer veranderen.

Nu, luister goed. Ik zeg niet dat u
handboeken of lesboeken nu verder

wel vergeten kunt; dat hoort u mij niet

zeggen. Wat ik wel zeg is dit: alles wat

wij moeten doen heeft een geestelijk

aspect dat niet in het handboek be-

schreven wordt, maar wel in uw werk-

zaamheden tot uiting moet komen als u
de Heer wil behagen.

Als u het evangelie werkelijk kent

zult u de instructies in uw handboeken
getrouwelijk uitvoeren, op een manier

waar u anders niet toe in staat zou zijn.

Door dat te doen zult u zich nieuwe be-

denksels die toch niet werken,

besparen.

Door de snelle groei van de kerk is er

een neiging om bepaalde problemen op
te lossen door grenzen te verleggen,

programma's te wijzigen, de leiding te

reorganiseren of comfortabeler kerken

te bouwen.
Wat we echter in de eerste plaats no-

dig hebben is een terugkeren naar de

fundamentele beginselenvan het evan-

gelie zoals we ook in de kerkgeschiede-

nis kunnen lezen. Wat we werkelijk no-

dig hebben is het in ere herstellen van

de fundamentele evangeliebeginselen

in het leven van alle heiligen der laatste

dagen. De ware essentie van priester-

schapsbestuur ligt niet in procedures -

maar in de beginselen, in de leerstel-

lingen!

President Joseph Smith heeft ons de

sleutel gegeven, één die deze ochtend

al vele malen is aangehaald. Met be-

trekking tot bestuur heeft hij gezegd:

„Ik leer ze correcte beginselen, en nu
besturen zij zichzelf."

Enige tijd geleden sprak ik een jonge

bisschop in Brazilië. Hij was 27 jaar.

Naar mijn gevoel had hij alle eigen-

schappen waardoor hij een succesvol

kerkelijk leider zou kunnen worden -

nederigheid, een getuigenis, een ver-

zorgd uiterlijk, intelligentie, een

geestelijke instelling. Ik dacht: hier is

een jongeman met een grote toekomst

in de kerk.

Terwijl ik zo naar hem keek vroeg ik

mezelf af: „Wat voor een toekomst gaat

hij tegemoet? Wat zullen wij voor hem
doen? Wat zullen wij hem aandoen? In

gedachten begon ik zijn toekomst uit te

stippelen.

Misschien zal hij zes jaar bisschop

zijn, dan is hij drieëndertig; dan zal hij

een jaar of acht lid van een hogeraad

zijn en vervolgens wellicht vijf jaar

raadgever in een ringpresidium. Als hij

zesenveertig is wordt hij ringpresident.

Na zes jaar ontheffen we hem weer van
die functie om als regionale vertegen-

woordiger geroepen te worden; dat

blijft hij dan nog eens vijf jaar. Dat alles

wil zeggen dat hij dertig jaar lang een

ideaal voorbeeld is geweest om na te

volgen; hij was al die tijd het toonbeeld,

de leider.

Al die tijd zal hij echter geen drie les-

sen evangelieleer achter elkaar gevolgd

hebben, of achter elkaar drie lessen in

het priesterschapsquorum bijgewoond
hebben.
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Broeders, herkent u zichzelf mis-

schien in dit voorbeeld?

Hij zal de fundamentele beginselen

van het evangelie voor zijn roeping

moeten kennen, want daarna zal hij

nauwelijks meer tijd hebben om die als-

nog te leren. Zijn tijd wordt nu gevuld

met agenda's, vergaderingen, begro-

tingen en gebouwen. Deze dingen krij-

gen over het algemeen wel voldoende

aandacht.

Waar we niet voldoende aandacht

aan besteden zijn de beginselen - we
vergeten het evangelie, we vergeten de

leerstellingen.

Wanneer dat gebeurt zijn we in groot

gevaar! Daar zien we vandaag de dag

duidelijke voorbeelden van in de

kerk.

Ik wil nu een ernstige en sobere waar-

schuwing laten horen! We leven in een

tijd van grote tegenstand, niet alleen in

de Verenigde Staten, maar over de hele

wereld. Deze tegenstand wordt met de

dag over de hele wereld groter. Vijan-

den buiten de kerk, gesteund door af-

valligen binnen de kerk tasten het ge-

loof van de getrouwe kerkleden aan.

Het zijn niet de kerkprogramma's die

zij aanvallen. Zij laten zich daar zelfs

heel lovend over uit. Waar zij zich ech-

ter op concentreren zijn de leerstellin-

gen. Het zijn de leerstellingen die zij

onder vuur nemen en het is ons opge-

vallen dat veel leiders geen raad schij-

nen te weten met vragen op leerstellig

gebied. Ik heb het een en ander te ma-
ken gehad met het public-communi-

cationsprogramma en met dagelijks

weerkerende telefonische kreten om
hulp overal vandaan: „Help, wat moe-
ten we doen? Zij vallen de leerstellin-

gen aan." Als de leden de leerstellin-

gen niet kennen, verkeren we in groot

gevaar, al hebben we nog zulke gewel-

dige programma's en zulke mooie

kerkgebouwen.

Begrijp me goed, ik wil niets aan uw
krachtsinspanningen afdoen. Ik zie

duidelijk overal de uitwerking van de

evangeliebeginselen. Laat me u een

voorbeeld geven.

In een leidersvergadering op ringni-

veau vraag ik vaak een jonge quorum-
president welke procedure hij moet

volgen om een nieuwe raadgever te

roepen. Hoe zou u een nieuwe raadge-

ver roepen? Ik ben blij te kunnen vertel-

len dat het volgende een typisch voor-

beeld is van wat er dan gebeurt.

De president zei: „Wel, ik zou eerst

eens goed nadenken wie naar mijn ge-

voel een goede raadgever voor me zou

zijn. Dan ga ik er over in gebed."

„Waarom ga je daarover in gebed?"

„Om leiding van de Heer te ontvan-

gen."

„Wat voor leiding?"

„Om te weten te komen of wat ik

denk goed is of niet."

„Je bedoelt dus openbaring?"

„Ja."

„Denk je dat je over zoiets openba-

ring kunt ontvangen?"

„Ja."
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„Weet je het zeker?"

„Ja."

„Maar jij bent een gewone jonge-

man, geloof jij werkelijk dat jij een
openbaring van God kan ontvangen?"

„Jazeker!"

„Heb je weleens openbaring ge-

had?"

„Ja."

„Daar kan ik je geloof ik niet vanaf

brengen, is het wel?"

„Nee, zeker niet."

Alsjeblieft! Een gewone jonge quo-

rumpresident ouderlingen weet wat
openbaring is en hoe die te verkrijgen.

Een gewone jongeman weet hoe hij de
Heer door de sluier heen moet bereiken
en geopenbaarde instructies kan ver-

krijgen.

Dat is de essentie, de ware essentie

van priesterschapsbestuur. Dat is een

evangeliebeginsel. Het is een wet van
God dat Hij zijn wil aan zijn dienst-

knechten zal openbaren. Niet alleen

maar aan de profeten en apostelen,

maar aan zijn dienstknechten over de

hele wereld. Het is een kostbaar begin-

sel dat met zorg bewaakt en onderhou-
den moet worden, maar dat, als we het

erg druk krijgen, weleens in de ver-

drukking komt.

Als we nu ook nog aannemen dat de-

ze jonge president goed thuis is in de

Schriften, dan zal hij nooit valse leiders

volgen. Hij zal in de Leer en Verbonden
gelezen hebben:

„Het zal niemand worden toegestaan

uit te gaan om Mijn evangelie te predi-

ken, of om Mijn kerk te vestigen, tenzij

hij is geordend door iemand, die hier-

toe gezag heeft, en het de kerk bekend
is, dat hij gezag heeft, en op de juiste

wijze door de hoofden der kerk is geor-

dend." (LV 42:11.)

Ook zal hij niet zo mechanisch te

werk gaan dat hij helemaal geen inspi-

ratie kan ontvangen. Hij zal in afdeling

46 zeker dit vers gelezen hebben:

„Doch niettegenstaande die dingen,

welke zijn geschreven, is het sinds het

begin steeds aan de ouderlingen Mijner

kerk overgelaten om alle bijeen-

komsten te leiden, zoals zij door de Hei-

lige Geest worden bestuurd en geleid.

"

(LV46:2.)

Het is zo belangrijk dat ieder lid, en in

het bijzonder iedere leider, het evange-

lie kent en begrijpt.

Het is niet gemakkelijk om tijd voor

evangeliestudie te vinden. Voor de

ringpresident is dat moeilijk en voor de

bisschop nog moeilijker, maar het is

toch noodzakelijk en mogelijk. Broe-

ders moeten die lessen zoveel mogelijk

bijwonen; bisschoppen en de ringpre-

sidenten moeten één of andere manier
vinden om tenminste een flink aantal

lessen evangelieleer en, waar dat toe-

passelijk is, lessen in het priester-

schapsquorum bij te wonen.
Wij moeten er voor zorgen dat de na

ons komende geslachten het evangelie

leren. Het is onze plicht om de beginse-

len, de verordeningen van het evange-

lie en het priesterschapsgezag intact

aan hen over te dragen.

Geef al die programma's die erop zijn

gericht om het evangelie te onderwij-

zen, uw volledige steun. Van het jeugd-

werk, zondagsschool (overigens, on-

langs hoorde ik iets over plaatselijke lei-

ders die hadden aanbevolen om de
zondagsschool maar op te heffen. Dat

zou wel heel, heel dwaas zijn), de

priesterschapslessen, de lessen in de
hulporganisaties, de lessen geestelijk

leven in de ZHV, het APJV-programma
en de avondmaalsvergaderingen kan
een grote kracht uitgaan, als we die ten-

minste gebruiken om het evangelie te

prediken. Avondmaalsvergaderingen

dienen volkomen op het evangelie ge-

richt te zijn. En ik zie niet hoe een bis-

schop of ringpresident enige rust zou
kunnen hebben totdat zijn jonge men-
sen een seminarieklas volgen, en de le-

rarenopleiding de nodige aandacht

verkrijgt, zodat al deze programma's

van een behoorlijke kwaliteit worden.

Dit alles heeft uw zorgzame aandacht

en steun zo zeer nodig.

Tenslotte dan nog dit. Wat heeft dit

alles nu te maken met de roeping van

zendelingen? Alles!

Als er één manier is waarop een jong

kerklid een grondige kennis van het

evangelie verkrijgt, dan is het wel door

een zending te vervullen. Een zending

is een bijna volmaakte combinatie van
studie en toepassing van de geleerde

beginselen. Daar is niets mee te verge-

lijken.

Als zendeling moet een jongeman in

staat zijn om iedere dag opnieuw weer

de grondbeginselen van het evangelie

te onderwijzen. Hij onderwijst het plan

van zaligheid telkens en telkens maar
weer.

De Heer is ons voorbeeld. Men kan

de Heer nauwelijks een directeur noe-

men. Ik herhaal. Men kan de Heer nau-

welijks een directeur noemen. Hij was

een leraarl Dat is het ideaal, het pa-

troon.

Een zendeling is een leraar. Geen stu-

dent leert zoveel door een les te horen,

als een leerkracht leert door de les voor

te bereiden.

Stel u eens voor elke dag twee uur te

kunnen studeren met een collega. Hoe
zou u dat vinden? De zendeling bestu-

deert de Schriften zoals hij nog nooit

eerder heeft gedaan, en nooit meer zal

kunnen doen, zeker als hij tot een lei-

dinggevende positie wordt geroepen.

Hij legt een fundament van de ware
essentie van het evangelie. Hij leert de

grondbeginselen van priesterschaps-

bestuur. De toekomst van de kerk

hangt van deze kennis van hem af.

Vraag: Waar denkt u dat deze jonge

quorumpresident ouderlingen zijn be-

grip van de evangeliebeginselen en de

wijze van openbaring vandaan haalde?

Waar denkt u dat hij over openbaringen

leerde? Zonder enige twijfel was dit zijn

zending.

De toekomstige veiligheid van de

kerk hangt af van ons succes in het roe-

pen van zendelingen. Als we ons wer-

kelijk zorgen maken om de toekomst

van dit werk, rusten we niet totdat elke

gezonde jongeman waardig is en het

verlangen heeft om een zendings-

oproep te ontvangen.

In het begin van mijn toespraak had
ik het er even over dat wij geboden zijn

om het evangelie te prediken. Het is

ons gebod om het evangelie te predi-

ken, of ons dat nu extra voordelen en

zegeningen oplevert of niet. Waarom?
Omdat het onze plicht is! Het is een begin-

sel, een zeer dwingend beginsel!

Op hun tijd zijn werkwijzen, pro-

gramma's, beleid en organisatie en be-

grotingen en gebouwen heel belang-

rijk. Deze zaken moeten onze aandacht

hebben, maar we moeten er wel voor

zorgen dat we het belangrijkste niet la-

ten liggen.

Wij moeten vooruit. Wij zouden nu
zes nieuwe zendingsvelden kunnen
openen als we daar de zendelingen

voor hadden. Onze raad en instructie

aan alle leiders is voorwaarts te gaan,

dat u opnieuw met spoed jongeman-

nen, en in wat mindere mate, maar toch

genoeg, jonge zusters roept om, ter

vervulling van het ons gegeven gebod,

uit te gaan en het evangelie aan alle na-

tiën, geslachten, talen en volken te pre-

diken, in de naam van Jezus Christus.

Amen. D
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//Het belang-

rijkste werk dat

wij ooit tot stand

kunnen brengen,

heeft plaats binnen

de beslotenheid van

het gezin.
"

President Harold B. Lee
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