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KERSTGEBED

Afgelopen jaar bad ik in de kersttijd om

nogal wat zegeningen voor mijzelf. Maar toen

ik op 23 december 's avonds bad, voelde ik iets

geweldigs, een onbeschrijflijke vreugde. Naar-

mate mijn gebed vorderde, werd het gevoel

sterker. Ik zei niet meer wat ik allemaal wilde.

In feite werd mijn gebed heel anders: ik begon

te bidden voor andere mensen, voor alle

mensen in mijn kringetje, en ik vroeg mijn

hemelse Vader om mij mijn zelfzucht te ver-

geven. Toen ik klaar was, besefte ik dat er al

een uur voorbij was. Ik had de Geest nog nooit

zo sterk gevoeld.

Hierdoor besefte ik dat de kerst een tijd

is om te geven, niet om te ontvangen. Ik had

andere mensen niets tastbaars gegeven, maar

ik besefte later dat mijn nederig gebed ver-

hoord was. Bijna iedereen voor wie ik die

avond had gebeden toen mijn hart over-

stroomde van vreugde, had ontvangen wat

ik gevraagd had.

Ik ben erg blij met de Liahona (Spaans), die

elke keer de Geest in mijn woning brengt.

Paula Carolina Maira

Wijk San Miguel

Ring Mendoza (Argentinië)

LA (JANClOJN

DE PAPA

GENIETEN VAN HET KERSTFEEST

Hartelijk dank voor 'Papa's liedje' in de

decemberuitgave van 1996. Toen ik dat las,

vloeiden mijn tranen rijkelijk, want het ver-

haal raakte mijn hart echt. Ik besefte erdoor

hoe belangrijk het is om uitgebreid te genie-

ten van elk moment dat wij tijdens de kerst

met ons gezin doorbrengen.

Tussen het lezen door sloot ik mijn ogen en

stelde mij mijn laatste avond in de hemel voor.

Net als de vader van het meisje in het verhaal

wiegde mijn hemelse Vader mij in zijn armen

en zongen de engelen het liedje uit het ver-

haal. Ik lees het verhaal bijna elke avond, en

daardoor denk ik eraan hoe belangrijk het is

om het goede te doen, zodat ik eens bij mijn

hemelse Vader terug kan keren.

Elizabeth Padilla

Mayaguez (Puerto Rico)

WERELDWIJDE FAMILIE

Wij ontvangen nu al enkele jaren de

Liahona in het Russisch. Dat bijzondere tijd-

schrift bevat informatie over de enorme,

wereldwijde familie van De Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Ik ben zes jaar lid van de kerk. Tijdens

moeilijke momenten in mijn leven dacht

ik soms aan een situatie uit het leven van

iemand over wie ik in het tijdschrift gelezen

had. Dan voelde ik verlichting en vreugde

vanwege mijn lidmaatschap in de kerk, en was

ik dankbaar voor de andere kerkleden. Het

tijdschrift heeft mij geholpen om ook in vele

moeilijke tijden groei door te maken.

Nikolai Aparin

Gemeente Yuzhny Posiolok

District Vyborg (Rusland)

ZEGENING VAN GEESTELIJKE GROEI

Ik ben inwoner van Ivoorkust, en ik ben

op zending in eigen land. Elke uitgave van

L'Etoile (Frans) is een zegening van geestelijke

groei. Ik waardeer de boodschappen van het

Eerste Presidium en de ontroerende getuige-

nissen van broeders en zusters in verre landen.

Door die artikelen groeit mijn eigen getuige-

nis, zodat ik een onwankelbaar geloof kan

krijgen. Ik nodig iedereen uit om dit gewel-

dige tijdschrift trouw te blijven lezen.

Ouderling Bekoin Samson

Zendingsgebied Abidjan (Ivoorkust)
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BOODSCHAP VAN HET EERSTE PRESIDIUM

EEN TIJD VAN
DANKBAARHEID

President Gordon B. Hinckley

Dit is een tijd om te geven en dankbaar te zijn. Wij gedenken vol

I dankbaarheid de geboorte van de profeet Joseph Smith, die ook in

deze decembermaand, twee dagen voor de kerst, gevierd wordt.

Wij zijn hem waarlijk veel verschuldigd. Zijn leven begon in de staat Vermont

en eindigde in Illinois, en al wat er gebeurde tussen dat eenvoudige begin en

tragische einde was wonderbaarlijk. Hij heeft ons gebracht tot de ware kennis

van God, de eeuwige Vader, en van zijn herrezen Zoon, de Heer Jezus Christus.

In de korte tijd die zijn geweldige visioen in beslag nam, kwam hij meer te

weten over de aard van de Godheid dan al diegenen die er door de eeuwen

heen in geleerde raden en wetenschappelijke forums over hadden getwist. Hij

bracht ons het Boek van Mormon als een extra getuige van de levende realiteit

van Gods Zoon. Van hen die het vanouds droegen, ontving hij het priesterschap:

de macht, de gave, het gezag en de sleutels om in de naam van God te spreken en

te handelen. Hij gaf ons de organisatie van de kerk en haar grote en heilige

zending. Door hem werden de sleutels van de heilige tempels hersteld, opdat man

en vrouw eeuwige verbonden met God konden aangaan en het grote werk voor

de doden zou kunnen worden volbracht om de deur naar eeuwige zegeningen

open te doen.

God zij dank voor de

profeet Joseph. Hij bracht

ons een ware kennis

van God, de eeuwige Vader,

en zijn herrezen Zoon,

de Heer Jezus Christus.

LINKS: HARRY ANDERSON, DE PROFEET 1ESAJA

VOORZEGT CHRISTUS' GEBOORTE, DETAIL.

BOVEN: DEL PARSON, HET EERSTE VISIOEN.

DECEMBER 1997
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Groot is zijn glorie, zijn priesterschap eind' loos, van de goddelijke zending van de Heer Jezus Christus. Hij

eeuwig behoudt hij de sleutels en macht. was de grote Jehova van het Oude Testament, de Schepper

Eenmaal gekroond naast al d'oude profeten

,

die, onder leiding van zijn Vader, alles geschapen heeft,

treedt de getrouw' in het rijk dat hem wacht. en 'zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is'

('Ere de man', lofzang 24.) (Johannes 1:3). Hij was de beloofde Messias, die kwam met

genezing onder zijn vleugeis. Hij was de wonderdoener, de

Hij was het werktuig in de handen van de Almachtige, grote genezer, de opstanding en het leven. Er is onder de

Hij was de dienstknecht die onder leiding van de Heer Jezus hemel geen andere naam dan de zijne waardoor wij behou-

Christus dit grote werk van de laatste dagen tot stand den kunnen worden.

bracht. Hij was in den beginne bij zijn Vader. Hij is vlees gewor-

Wij brengen hem eer. Hij is de grote profeet van deze den en heeft onder ons gewoond en 'wij hebben zijn heer-

bedeling. Hij staat aan het hoofd van dit grote, machtige lijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggebo-

werk dat zich over de aarde verbreidt. Hij is onze profeet, rene des Vaders, vol van genade en waarheid' (Joh. 1:14).

openbaarder, ziener en vriend. Laten wij hem niet vergeten. Zovelen als Hem aangenomen hebben, 'hun, die in zijn

Laten wij ervoor zorgen dat tijdens de kerstviering de herin- naam geloven' (Joh. 1:12), gaf Hij de macht om zonen en

nering aan hem niet verloren gaat. God zij dank voor de dochters van God te worden.

profeet Joseph. Hij kwam als gave van zijn eeuwige Vader. 'Want alzo lief

Wat is deze kerstperiode een geweldige tijd. De hele heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon

christelijke wereld, ook al begrijpen zij niet wat wij begrij- gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet ver-

pen, staat even vol dankbaarheid stil bij de geboorte van loren ga, maar eeuwig leven hebbe' (Joh. 3:16).

Gods Zoon. Hij was zo goed zijn troon in de hoge hemel te verlaten en

Om de woorden van Phillips Brooks aan te halen: naar de aarde te gaan om geboren te worden in een kribbe,

onder een overwonnen volk. Hij bewandelde de stoffige

Overal, overal is het kerstavond'. wegen van Palestina en genas de zieken, onderrichtte zijn

Kerstfeest in het land van spar en denneboom. leer, en was allen tot zegen die Hem wilden aanvaarden.

Kerstfeest in het land van wingerd en palmboom. Hij werd 'niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld

Kerstfeest waar besneeuwde bergpieken staan, wit en vroom. veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden

Kerstfeest waar felgekleurde maïsvelden staan in de worde' (Joh. 3 : 1 7 )

.

zonnestroom. (...) Nog niet zo lang geleden liepen wij waar Hij heeft gelo-

Overal, overalls het kerstavond! pen: op het veld van de herders, in Betlehem, Nazaret,

Want aller Meester is het Kerstkind van dit festijn; Kana, Galilea, Jeruzalem, Getsemane, op Golgota en bij het

Geen paleis is voor Hem te groot en geen hutje te klein. lege graf. Wij voelden de majesteit en het wonder van deze

(Naar 'Christmas Everywhere', uit Best-Loved Poems of the man die Jezus heette.

LDSPeople, bez. Jack M.Lyon en anderen [1996], blz. 30.) Hij leerde ons het wonderbaarlijke van God. Hij deed

de ogen van het begrip open bij allen die naar Hem wilden

In die geest willen wij allen omarmen met de liefde die luisteren. Hij was de vervulling van de wet, en de offerande

de kern vormt van het evangelie van Jezus Christus. Wij

,

die alle andere offerandes onnodig zou maken,

heiligen der laatste dagen, zijn een enorme verzameling 'Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,

mensen die vereend zijn in liefde en geloof. Onze zegening en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt

is groot, zowel voor ons als volk als voor ons als individu. In hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,

ons hart dragen wij een vaste, onwankelbare overtuiging Vredevorst' (Jesaja9:5).

DE STER



ROBERT T. BARRETT, CHRISTUS SCHEPT DE AARDE, DETAIL.

Hij was de grote Jehova van het Oude Testament,

de Schepper die, onder leiding van zijn Vader,

alles heeft geschapen, en 'zonder dit is geen ding

geworden, dat geworden is' (Joh. 1:3).

'En er zal een rij sj e voortkomen uit de tronk van Isaï en

een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.

'En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van

wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest

van kennis en vreze des Heren; ja, zijn lust zal zijn in de vreze

des Heren.

'Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch

recht spreken naar hetgeen zijn oren horen;

'want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over

de ootmoedigen des lands in billijkheid recht spreken, maar

hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de

adem zijner lippen de goddeloze doden.

'Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en

trouw de gordel zijner heupen' (Jes. 11:1—5).

Op de heuvel Golgota heeft Hij zijn leven voor ons allen

gegeven. 'Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw

prikkel?' (1 Korintiërs 15:55.)

Wij erkennen zijn geboorte. Maar zonder zijn dood zou zijn

geboorte gewoon een geboorte zijn geweest. De verlossing die

Hij in de Hof van Getsemane en aan het kruis op Golgota

bewerkstelligde heeft zijn gave onsterfelijk, universeel en

eeuwig gemaakt. Zijn verzoening voor de zonden van alle

mensen was groots. Hij was de opstanding en het leven, de

'eersteling van hen, die ontslapen zijn' (1 Kor. 15:20). Door

Hem kunnen alle mensen opgewekt worden uit de dood.

Maar buiten dat leerde Hij ons de weg, de waarheid

en het leven. Hij heeft de sleutels gegeven waardoor wij de

onsterfelijkheid en het eeuwige leven in kunnen gaan.

Wij hebben Hem lief. Wij eren Hem. Wij danken Hem.

Wij aanbidden Hem. Hij heeft meer voor ons en alle mensen

gedaan dan enig ander had kunnen doen. God zij dank voor

de gave van zijn geliefde Zoon, onze Heiland, de Verlosser

van de wereld, het vlekkeloos Lam dat als offerande is

gebracht voor alle mensen.

DECEMBER 1997
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Hij was het die in deze bedeling van de volheid der tijden

de leiding had bij de herstelling van dit werk, zijn werk. Dit

is zijn kerk en zij draagt zijn heilige naam.

Juich, wereld, juich, de Heer 's nabij,

en aard', ww Vorst ontvang!

Dat ieder hart ontvankelijk zijl

O, juich met d'englenzang.

('Juich, wereld, juich', lofzang 138.)

De kersttijd is meer dan bomen en flonkerende lichtjes,

meer dan speelgoed, cadeautjes en allerlei versieringen. Het

is liefde. Het is de liefde van de Zoon van God voor alle men-

sen. Dat gaat ons begrip te boven. Het is geweldig en prachtig.

Het is vrede. Het is de vrede die troost, steun en zegenin-

gen schenkt aan allen die het aanvaarden.

Het is geloof. Het is geloof in God en zijn eeuwige Zoon.

Het is geloof in zijn wonderbare wegen en boodschap. Het is

geloof in Hem als onze Verlosser en onze Heer.

Wij getuigen dat Hij echt leeft. Wij getuigen van zijn

goddelijke aard. In onze momenten van dankbare meditatie

erkennen wij zijn gave, die van onschatbare waarde is, en wij

zeggen Hem onze liefde en geloof toe. Dat is wat het kerst-

feest werkelijk inhoudt.

Wij bieden ieder van u onze liefde en zegen aan. Wij

hopen dat u, waar u ook bent in de wereld, een geweldig

kerstfeest zult hebben; dat er bij u thuis vrede, liefde en

vriendelijkheid zal heersen; dat elke echtgenoot zijn vrouw

met liefde zal bejegenen; dat elke echtgenote de zoete

vreugde zal smaken van de wetenschap dat haar man van

haar houdt en dat hij haar eert, respecteert en naar haar

opkijkt. Mogen uw kinderen gelukkig zijn en vervuld zijn

met dat onbeschrijflijke, bijzondere gevoel dat de geest van

het kerstfeest is. Moge u die alleen staat kameraadschap

vinden en weten dat u niet alleen bent, dat Jezus uw Vriend

is. Hij kwam 'om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duis-

ternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op

de weg des vredes' (Luc. 1:79).

Moge het een gelukkige, geweldige tijd zijn. Wij laten

u onze zegen, een kerstzegen, dat u gelukkig mag zijn. Moge

zelfs het hart van de bezwaarden de genezing voelen die

Wij erkennen de geboorte van Jezus, maar zonder

zijn dood zou die geboorte gewoon een geboorte

geweest zijn. Door Hem kunnen alle mensen opgewekt

worden van de dood.

alleen komt van Hem die troost en geruststelt. 'Uw hart

worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij'

(Joh. 14:1).

Hij heeft in zijn tijd van grote beproeving gezegd: 'Vrede

laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft,

geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd'

(Joh. 14:27).

Mogen wij ons allen, in de geest van die grote belofte en

gave, verheugen in deze gezegende kersttijd.

VOOR DE HUISONDERWIJZERS

1. Laten wij ook in deze kersttijd niet de verjaardag

vergeten van Joseph Smith jr., de grote profeet van

deze bedeling. God zij dank voor Joseph Smith.

2. Dit is de tijd dat de christelijke wereld met dank-

baarheid stilstaat bij de geboorte van de Zoon

van God, de grote Jehova, de Schepper die, onder

leiding van de Vader, alles heeft gemaakt, de

beloofde Messias, de enige naam onder de heme-

len waardoor wij behouden kunnen worden.

3. Wij eren de geboorte van Jezus, maar zonder zijn

dood zou die geboorte gewoon een geboorte

geweest zijn. Hij deed verzoening voor de zonden

van de mens. Hij leerde ons de weg, de waarheid

en het leven; Hij is de deur tot de onsterfelijkheid

en het eeuwige leven.

4. De kersttijd is meer dan flonkerende lichtjes,

speelgoed en cadeaus. Het is liefde - de liefde van

Gods Zoon voor alle mensen. Het is vrede -

de vrede die troost, steunt en zegeningen schenkt

aan allen die het aanvaarden. Het is geloof

-

geloof in God en zijn eeuwige Zoon.
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EEN NIEUWE
KERSTTRADITIE

Douglas Presenca

In
december 1995, toen ik dertien was, hadden we het thuis

over het instellen van een nieuwe kersttraditie. In de om-

geving van onze woning in Manaus-Amazonas (Brazilië)

waren we lang op zoek naar het goede idee. Maar de dagen

verstreken, en we hadden nog geen enkel idee vormgegeven.

Kerstavond viel dat jaar op zondag, en mama grilde zoals

altijd een kip voor het avondeten. Het voelde niet echt als

een zondag als we geen gegrilde kip hadden. Maar op deze

bijzondere zondag maakte mama drie kippen klaar in plaats

van de gebruikelijke twee. Ze wikkelde de extra kip in alu-

miniumfolie en deed hem in een zak. Toen pakte ze een van

de driehonderd taartjes die ze voor de verkoop gemaakt had.

'Dit zijn cadeaus', zei ze. 'Weet je voor wie?'

We noemden namen van onze vrienden, buren, en wijk-

leden. Maar we raadden het niet.

Toen zei ze: 'Ze zijn voor Banel.'

We werden er stil van. Banel was een jongen van onge-

veer mijn leeftijd die met zijn oma in een bescheiden huisje

woonde. En hij was de schrik van de straat. Als er een auto

niet op slot zat, klom hij erin. Hij had eens de portefeuille van

een vriend van ons gestolen en alle papieren verscheurd die

erin zaten. Hij gooide stenen naar honden en bedreigde spe-

lende kinderen. De buren dachten er al over om een klacht

over hem in te dienen om hem van de straat te krijgen.

Maar toen we over onze verbazing heen waren, vonden

we het goed. Mijn vader, mijn broertje van acht en ik pakten

de kip en het taartje en gingen op bezoek bij Banel.

Hij was thuis en kwam naar de deur toen we

naar hem vroegen.

Hij keek wantrouwend. Hij

dacht dat we ergens over kwa-

men klagen. 'Wat is er? Wat is

er?' vroeg hij telkens.

Mijn vader glimlachte alleen maar en gaf hem de pakjes.

Banel was erg verbaasd. 'Voor mij?' vroeg

hij. Zijn gezicht veranderde, en hij

werd vriendelijk en beleefd. Hij was

erg dankbaar voor de cadeaus.

Sindsdien heeft Banel de kinde-

ren in de buurt niet meer lastig ge-

vallen. Soms speelt hij zelfs met ze.

Hij glimlacht en praat met de buren

wanneer hij ze op straat tegenkomt.

Onze familie leerde die dag iets belang-

rijks. Wij leerden dat een vriendelijk ge-

baar, hoe onbelangrijk ook, de macht

heeft om mensen te veranderen, zelfs

mensen die zo onbereikbaar lijken

als Banel.

En we waren ook met iets l

begonnen waarvan we hopen dat

het meer wordt dan alleen maar een

kersttraditie: de tijd nemen om men-

sen die dat het hardste nodig hebben

liefde en vriendelijkheid te

betonen. D
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m 7^an het grote

%/ geloof van Adam

T tot de mooie, dich-

terlijke woorden van Jesaja,

naar de eenvoudige macht van

de profeet Joseph, en tot de huidige

kerkleiders, hebben alle profeten ver-

klaard dat God leeft en dat zijn enigge-

boren Zoon onze Heer en Heiland is.

Nu wij in deze tijd van het jaar de ge-

boorte vieren van Jezus Christus, is het

vooral goed om te horen dat degenen

die wij steunen als bijzondere getuigen

van Christus, nogmaals getuigen dat

Jezus onze Heiland is en dat wij door

Hem het eeuwige leven zullen vinden.

President Gordon B. Hinckley

'Elke keer als de dood

zijn tol eist, verschijnt de

triomferende Heer Jezus

Christus in het uur van

verdriet en duisternis.

Hij, de enige Zoon van God, die met

zijn weergaloze macht de dood heeft

overwonnen. Hij is de Verlosser van de

wereld. Hij heeft zijn leven voor een

ieder van ons neergelegd. Hij heeft het

weer op zich genomen en is de eerste-

<
s

o
O
O

ling geworden van hen

die ontslapen zijn. Hij

staat als de Koning der

koningen ver boven alle

andere koningen. Hij staat als

Almachtige boven alle andere regeer-

ders. Hij is onze Troost, onze enige

echte Troost, wanneer de geest het

lichaam verlaat en de donkere sluier

van de aardse nacht ons omgeeft.

'Hoog oprijzend boven het mens-

dom staat Jezus de Christus, de glorie-

volle Koning, de smetteloze Messias, de

Heer Immanuël. (...)

'Hij is onze Koning, onze Heer,

onze Meester, de levende Christus

die aan de rechterhand van zijn Vader

staat. Hij leeft! Hij leeft, glorierijk

en wonderbaar, de levende Zoon van

de levende God' (De Ster, juli 1996,

blz. 63).

President Thomas S. Monson

'Met de geboorte van

het kindje in Betlehem,

kwam er een grote begif-

tiging, een macht die

sterker was dan wapens,

een rijkdom die blijvender was dan de

z
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munten van Caesar. Dat kind zou de

Koning der koningen worden, en de

Heer der heren, de beloofde Messias,

Jezus Christus, de Zoon van God. Hij

werd geboren in een stal, en had een

kribbe als wieg. Hij kwam uit de hemel

op aarde om te leven als een sterfelijk

mens en om het koninkrijk van God te

vestigen. Tijdens zijn sterfelijke bedie-

ning gaf Hij het denken van de wereld

opnieuw vorm. Hij zegende de zieken.

Hij liet de lammen lopen, de blinden

zien, de doven horen. Hij bracht zelfs

de doden weer tot leven. (...)

'Zijn zending, zijn bediening onder

de mensen, zijn leringen, zijn genade,

zijn niet aflatende liefde voor ons

zetten ons aan tot dankbaarheid en

verwarmen ons hart. Jezus Christus, de

Heiland van de wereld, de Zoon van

God, was en is de hoogste Pionier,

want Hij is ons voorgegaan, waarbij Hij

iedereen de weg heeft gewezen die ge-

volgd moet worden' (De Ster, juli 1997,

blz. 55-56).

President James E. Faust

'De verzoening en de op-

standing hebben plaats-

gevonden. Onze Heer

en Heiland heeft die af-

schuwelijke foltering in

Getsemane doorstaan. Hij bracht het

hoogste offer door aan het kruis te ster-

ven en daarna de ketenen van de dood

te verbreken.

'De verzoening en de opstanding

zijn ons allen tot zegen; ze maken een

goddelijk genezingsproces in ons leven



mogelijk. De pijn kan plaatsmaken

voor de vreugde die de Heer heeft

beloofd. Tegen de twijfelende Tomas

zei Jezus: "Wees niet ongelovig, maar

gelovig" [Joh. 20:27] (...).

'Ik getuig van het grote zoenoffer

en het verbreken van de ketenen des

doods door de Heer Jezus Christus, die

inderdaad onze tranen zal afwissen. Ik

heb daar een getuigenis van, mij gege-

ven door de Heilige Geest van God'

(De Ster, januari 1997, blz. 53-54, 56).

President Bo/d K. Packer

'Door zijn bereidwillige

daad konden genade

en gerechtigheid in

overeenstemming wor-

den gebracht, de eeu-

wige wet gestand worden gedaan, en

de bemiddeling tot stand komen,

zonder welke geen sterveling kan

worden verlost.

'Hij aanvaardde, uit vrije wil, de

straf voor het hele mensdom, voor de

som van alle goddeloosheid en verdor-

venheid, voor alle wreedheid, onzede-

lijkheid, perversiteit en corruptie, voor

verslaving, voor alle doodslag, marte-

ling en terreur; voor alle zonden die

ooit waren of zouden worden begaan

op aarde' (De Ster, juli 1988, blz. 62).

Ouderling L. Tom Perry

'Vanaf het begin was

er voor ons een plan

beraamd. De centrale

persoon in Gods heils-

plan is onze Heer en

Heiland, Jezus Christus. Zijn zoenoffer

voor de gehele mensheid is de spil

van de geschiedenis van de kinderen

van onze hemelse Vader hier op

aarde. Allen die zijn goddelijke plan

aanvaarden, moeten de rol van de

Heiland aanvaarden en een verbond

sluiten om de wetten van het plan dat

onze hemelse Vader voor ons heeft ge-

maakt, te bewaren' (De Ster, juli 1996,

blz. 54).

Ouderling David B. Haight

In 1989 werd ouderling

Haight ernstig ziek en

werd hij naar het zieken-

huis gebracht. Tijdens

de algemene oktober-

conferentie van 1989 vertelde hij dat

hij zich tijdens zijn bewusteloosheid

bevond 'in een kalme, vredige omge-

ving' en zich bewust was Van twee per-

sonen op een heuvel in de verte (...).

'Ik hoorde geen stemmen maar

was mij ervan bewust dat ik in een

heilige omgeving en sfeer was. In de

uren en dagen die volgden, werd ik

keer op keer doordrongen van de

eeuwige zending en verheven positie

van de Zoon des Mensen. Ik getuig

tot u dat Hij Jezus de Christus is, de

Zoon van God, ons aller Heiland, de

Verlosser van het mensdom, de Schen-

ker van oneindige liefde, barmhartig-

heid en vergeving, het Licht en Leven

van de wereld. Ik wist deze waarheden

al - ik had er nooit aan getwijfeld.

Maar nu waren ze mij door de indruk-

ken van de Geest op mijn hart en ziel,

op een heel bijzondere manier duide-

lijk geworden' (De Ster, januari 1990,

blz. 55).

Ouderling Neal A. Maxwell

'Alma openbaarde dat

Jezus weet hoe Hij ons

te midden van onze pij-

nen en krankheden te

hulp moet komen, juist

omdat Hij die reeds op Zich heeft

genomen (Alma 7:11-12). Hij kent

ze uit ervaring, zodat Hij zijn mede-

leven heeft verworven. Natuurlijk

kunnen wij dat net zo min echt begrij-

pen als het feit dat Hij al onze zonden

heeft gedragen, maar zijn verzoening

blijft de reddende en geruststellende

realiteit.

'Geen wonder dat wij, uit alles

waarvoor wij Jezus kunnen loven wan-

neer Hij in macht en majesteit weder-

komt, Hem vooral voor zijn "goeder-

tierenheid" en zijn "goedheid" zullen

loven. Vervolgens zullen wij Hem zelfs

voor eeuwig loven!' (De Ster, juli 1997,

blz. 11.)

Ouderling Russell M. Nelson

'Ik ween van vreugde

als ik aan de betekenis

van dit alles denk. Ver-

lost worden is verzoend

worden - ontvangen in

de omhelzing van God, met een

uitdrukking van niet alleen zijn

vergeving, maar van onze eenheid

van hart en geest. Wat een voor-

recht! (...)
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'Tegen de twijfelende Tomas

zei Jezus: "Wees niet

ongelovig, maar gelovig'"

(Joh. 20:27).

'Als een van de "bijzondere getui-

gen van de naam van Christus" in de

hele wereld, getuig ik dat Hij de Zoon

van de levende God is. Jezus is de

Christus - onze verzoenende Heiland

en Verlosser. Dit is zijn kerk, en zij is

hersteld om Gods kinderen tot zegen

te zijn en de wereld voor te bereiden op

de wederkomst van de Heer' (De Ster,

januari 1997, blz. 34).

Ouderling Dallin H. Oaks

'Onze Schepper en

Verlosser is ook onze

Leraar. Hij leerde ons

hoe we moeten leven.

Hij gaf ons geboden, en

als we die naleven, ontvangen wij

zegeningen en geluk in deze wereld en

het eeuwige leven in de volgende

wereld.

'En zo zien we dat Hij die wij altijd

indachtig moeten zijn, degeen is die

ons het aardse leven gaf, die ons de

weg wees naar een gelukkig leven,

en die ons verlost opdat wij onster-

felijkheid en het eeuwige leven

zullen beërven' (De Ster, juli 1988,

blz. 26).



Ouderling M. Russell Ballard

'Ik overdacht de vreugde

die ons hart zal vervul-

len als we tot het volle

besef komen van het

eeuwige belang van de

grootste redding - de redding van het

gezin van God door de Heer Jezus

Christus. Want het is dankzij Hem dat

we de belofte van het eeuwige leven

hebben. Ons geloof in de Heer Jezus

Christus is de bron van onze geestelijke

kracht, die u en mij zekerheid geeft dat

we de reis niet hoeven te vrezen. Ik

weet dat de Heer Jezus Christus leeft,

en ons standvastig geloof in Hem zal

ons door ons leven loodsen' (De Ster,

juli 1997, blz. 61).

Ouderling Joseph B. Wirthlin

Wij verklaren dat Jezus

de eerstgeboren Zoon in

de geest is van onze

hemelse Vader en de

eniggeboren Zoon van

God in het vlees. Hij is een God, een

van de drie personen in de Godheid.

Hij is de Heiland en Verlosser van de

mensheid. In een voorsterfelijke raad

waarbij wij allen aanwezig waren, aan-

vaardde Hij het grote plan dat onze

Vader voor het geluk van zijn kinderen

had, en werd Hij gekozen door de

Vader om dat plan uit te voeren. Hij

leidde de goede machten tegen die van

Satan en zijn volgelingen in een strijd

om de zielen van de mensheid, die al

voor de grondlegging van de wereld

begonnen was. Die strijd woedt nog

steeds. Wij stonden toen aan de kant

van Jezus. Wij staan nog steeds aan de

kant van Jezus' (De Ster, januari 1997,

blz. 68).

Ouderling Richard G. Scott

'Jezus Christus bezat ver-

diensten die geen ander

kind van onze hemelse

Vader zou kunnen bezit-

ten. Voordat Hij in Bet-

lehem geboren werd, was Hij een God,

Jehova. Zijn geliefde Vader heeft Hem
niet alleen een geestlichaam gegeven,

maar Jezus was zijn eniggeboren Zoon in

het vlees. Onze Meester leidde een vol-

maakt, zondeloos leven en was daarom

vrij ten aanzien van de eisen der gerech-

tigheid. In elk opzicht was Hij vol-

maakt: in liefde, medeleven, geduld,

gehoorzaamheid, vergevensgezindheid

en nederigheid. Als wij ons bekeren

en Hem gehoorzamen, betaalt Hij van-

wege zijn barmhartigheid onze schuld aan

de gerechtigheid. Omdat we, ondanks

onze meest intensieve pogingen om zijn

leringen te volgen, toch tekort schie-

ten, zullen we "na alles wat wij kunnen

doen," vanwege zijn genade gered wor-

den' (De Ster, juli 1997, blz. 57).

Ouderling Robert D. Holes

'De kennis en het begrip

van de leer dat God leeft

en dat Jezus de Christus

is, en dat wij de gelegen-

heid hebben om te wor-

den opgewekt en te wonen bij God

de Vader en zijn Zoon Jezus Christus,

maakt het mogelijk om anderszins

tragische gebeurtenissen te verdragen.

Deze leer brengt het licht van de hoop

in een anderszins duistere, naargeestige

wereld. Zij beantwoordt de eenvoudige

vragen waar wij vandaan gekomen zijn,

waarom we hier zijn en waar we heen-

gaan. Dat zijn waarheden die onder-

richt en toegepast moeten worden bij

ons thuis.

'God leeft, Jezus is de Christus. Door

zijn verzoening zullen wij allen de gele-

genheid hebben om te worden opge-

wekt. Dat is niet slechts een persoon-

lijke zegening: het is veel meer. Het is

een zegening voor ieder van ons en

voor onze gezinsleden' (De Ster, januari

1997, blz. 64).

Ouderling Jeffrey R. Holland

'Het leven bezorgt ons

een portie angst en te-

leurstelling. Soms vol-

doen dingen niet aan de

verwachtingen. Soms,

zowel in ons privé- als ons beroeps-

leven, ontbreekt het ons schijnbaar

aan de kracht om verder te gaan. Soms

stellen mensen ons teleur, of economi-

sche stelsels en omstandigheden stel-

len ons teleur, en het leven met al zijn

moeilijkheden en hartepijn kan ons

een heel eenzaam gevoel bezorgen.

'Maar ik getuig, dat wanneer we het

te moeilijk krijgen, er iets is dat ons

nooit of te nimmer teleurstelt. Slechts

één ding zal de tand van alle tijd, van

alle bezoeking, van alle narigheid, van

alle overtreding weerstaan. Slechts één
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'Komt tot Mij, allen,

die vermoeid en belast zijt,

en Ik zal u rust geven'

(Matteüs 11:28).

ding vergaat nimmermeer: de reine

liefde van Christus. (...)

'Ik getuig dat Christus, na het lief-

hebben van ons die in de wereld zijn,

ons liefheeft tot het einde. Zijn reine

liefde stelt ons nooit teleur. Nu niet en

nooit. Nee, nooit' (De Ster, januari

1990, blz. 24).

Ouderling Henry B. Eyring

'Zijn geliefde Zoon Jezus

Christus, onze Heiland,

heeft geleden en betaald

voor onze zonden en die

van alle mensen die we

ooit zullen tegenkomen. Hij begrijpt

precies wat iedereen voelt, lijdt, door-

maakt, en nodig heeft. (...)

'Ik ben dankbaar dat ik net zo

zeker als de apostelen Petrus, Jakobus

en Johannes weet dat Jezus de Christus

is, onze herrezen Heer, en dat Hij onze

voorspraak bij de Vader is. Ik weet dat

de Vader een rechtstreeks getuigenis

van zijn geliefde Zoon Jezus Christus

heeft gegeven door in het heilige bos

de herrezen Heer aan de jonge Joseph

Smith voor te stellen' (De Ster, januari

1997, blz. 32). D
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GETUIGE VAN
JEZUS CHRISTUS

Darrin Lythgoe
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A Is heilige der laatste dagen heb je de plicht om 'te allen

/ \ riide als getuigen van [Christus] te staan, in alle din-

/ \ gen en in alle plaatsen, waar gij u ook moogt bevin-

den' (Mosiah 18:9). Dat betekent hoge normen aanhouden

en een voorbeeld zijn voor anderen, waar je ook heen gaat

en wat je ook doet. Het pad bewandelen dat Jezus bewan-

delde mag dan moeilijk zijn, maar het is niet onmogelijk. Als

je dat goed doet, kunnen anderen je navolgen. De volgende

suggesties kunnen een hulpmiddel voor je zijn om een beter

voorbeeld te worden.

Gedrag

• Bevind je je in een moeilijke situatie, of vraag je

je gewoon af wat je moet doen, denk dan: Wat

zou Jezus willen dat ik deed? Voer vervolgens het

antwoord uit.

• Kom op voor je geloofsovertuiging, ook al

lijkt het dat men het er niet mee eens is.

Ys ;

Dat kan inhouden op tijd feestjes verlaten,

of er misschien helemaal niet naartoe
I

\ gaan, maar de juiste mensen zullen je daar-

fe

t door respecteren. Bovendien krijg je dan

& soms onverwacht de gelegenheid om zen-

dingswerk te doen.

• Vertel anderen bij elke gelegenheid

over het evangelie. Bid bij het zoeken naar

gelegenheden om leiding. De Heilige Geest

zal je vertellen wanneer de tijd daar is.

• Nodig vrienden of vriendinnen uit voor een activiteit

van de jongemannen of jongevrouwen, een algemene kerk-

dienst of een gezinsavond. Denk eraan dat je een attente

gastheer of gastvrouw moet zijn.

• Leef naar wat je vertelt. Met andere woorden, leef naar

het evangelie. Tenslotte is dat de beste manier om een

getuige van Christus te zijn.

• Help anderen bereidwillig, opgewekt en vaak. Dat kan

zoiets eenvoudigs zijn als de deur voor iemand opendoen of

een boodschap doen. Wacht niet tot het gevraagd wordt.

• Lees en bestudeer de Schriften dagelijks, al is het maar

een paar minuten. Als je moeite hebt om eraan te denken,

plaats dan ergens een geheugensteuntje op een plek waar je

'm beslist zult zien. Je hebt dan makkelijker de Geest bij je

en je zult het makkelijker vinden om je aan je normen te

houden. Bovendien ben je beter voorbereid op vragen van

vrienden of vriendinnen.

• Leef het woord van wijsheid na. Als vrienden ernaar vra-

gen, kom dan niet met smoesjes, maar maak van de gelegen-

heid gebruik om uit te leggen wat je gelooft.

• Druk je beschaafd uit. Smerige taal en vloeken doen vaak

al het andere wat je zegt teniet, en ze brengen andere men-

sen ook niet op goede gedachten.

• Houd de sabbat heilig. Ga vooral naar de kerk en vermijd

werk en recreatieve activiteiten.

• Geef je getuigenis wanneer je je daartoe gedrongen

voelt, in de kerk of op een rustig moment met een vriend

of vriendin. Een getuigenis hoeft niet altijd zo formeel
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gegeven te worden en hoeft ook niet per se te eindigen

met amen.

• Ga de tweede mijl als je iets voor een ander doet. Er is

maar weinig wat je een beter gevoel geeft.

• Als je een kerkroeping hebt, doe dan je best om die goed

en opgewekt te vervullen, wat het ook voor roeping is. Het

mag niet belangrijk lijken, maar het is toch dienstbetoon. Er

is altijd iemand afhankelijk van je.

Houding

• Wees vrolij k. Je kunt, al gebeuren er nare dingen, toch een

positieve kijk op de zaak hebben. Kijk in alle situaties naar

het goede. Als je opgewekt en optimistisch bent, zullen de

mensen om je heen net zo gemotiveerd willen raken als j ij.

• Wees een goede vriend(in) en medemens. Wees trouw,

betrouwbaar, bemoedigend en sympathiek voor de mensen

om je heen. Wees de vriend(in) die de Heiland zou willen

dat je was.

• Neem bij een gesprek met je vrienden of vriendinnen

over het evangelie geen arrogante houding aan.

• Toon geen schaamte voor je geloof en maak je niet druk

over wat anderen van je denken (zie Romeinen 1:16). Laat

je licht schijnen! Als iemand je iets vraagt over de kerk, ant'

woord dan met zelfvertrouwen en verontschuldig je niet.

• Wees sportief bij sport en spel. Maak je niet druk als je

verliest. Schep niet op als je wint.

• Als iemand je kwetst, keer hem dan de andere wang toe.

Blijf rustig, vergeef de ander en probeer iets aardigs terug te

doen. Je zult opkijken van de resultaten.

• Wees eerlijk. Neem je voor om onder alle omstandig-

heden de waarheid te zeggen.

• Wees bescheiden in je opmerkingen over je prestaties, je

kleding, je cijfers, je vrienden en vriendinnen, en al het

andere waarover je kunt opscheppen. Probeer compliment-

jes te geven in plaats van ze te krijgen. Daarmee geef je an-

deren een groter gevoel van eigenwaarde.

• Wees eerbiedig in de kerk, maar ook daarbuiten. Luister

op zondag stil naar de sprekers en leerkrachten. Zorg er ook

in andere situaties voor dat je niet overdrijft met lachen en

grapjes maken.

Uiterlijk

• Kleed je netjes. Zorg dat je eruitziet als een getuige van

Christus.

• Verzorg je altijd goed.

• Zorg dat je er bij kerkactiviteiten en -diensten verzorgd

uitziet.

• Let goed op. Luister als iemand iets zegt - ook in vergade-

ringen.

• Vermijd alle schijn van kwaad.

• En tenslotte: vergeet niet te glimlachen! Want dat werkt

aanstekelijk.
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^T^^ oen mijn man, Mick, plotseling overleed, was ik

I totaal van de kaart. Hij was een voortdurende bron

JLvan inspiratie, goedheid en geduld geweest. Ik vroeg

me af hoe ik onze vijf kinderen zonder hem kon opvoeden.

Shauna was toen een van mijn huisbezoeksters. Af en toe

namen zij en haar man, Jim, die bovendien mijn huisonder-

wijzer was, me mee naar de bioscoop of naar de tempel.

Het werd herfst. Toen het koud werd, haalde ik mijn jas

uit de kast. Hij was ongeveer vijftien jaar oud en erg versle-

ten. Ik schaamde me om hem te dragen bij mijn uitjes met

Shauna en Jim; de voering was versleten en elke keer dat Jim

me in mijn jas hielp, kwam ik met mijn hand in de voering.

Toen de kerst naderde, ging ik me eenzaam voelen. Dit

zou mijn eerste kerstfeest worden zonder Mick, en ik miste

hem erg. Ik probeerde vanwege de kinderen vrolijk te zijn,

maar dat was moeilijk.

Slechts enkele dagen voor de kerst kwamen Jim en

Shauna met hun oudste dochter op bezoek. Ze gaven me een

prachtig ingepakt cadeau met een kaartje erbij. Op het

kaartje stond 'Voor Cheryl, liefs, Mick'. De tranen stroom-

den ineens over mijn wangen. In de doos lag de mooiste jas

die ik ooit had gezien. En hij paste perfect. 'We wisten dat

Mick die voor je gekocht zou hebben als hij er nog was

geweest', zeiden ze.

Elke keer dat ik die jas draag, zegt wel iemand hoe mooi

hij is. Ik weet dat het komt doordat ik straal - doordat ik elke

keer dat ik hem aandoe de liefde voel van mijn huisonder-

wijzer, huisbezoekster en van mijn man. D

DECEMBER 1997
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VREDE IN
HET HEILIGE

LAND
D. Kelly Ogden en David B. Galbraïth

.t-'

\

Het land dat in de afgelopen eeuwen Palestina en

Israël genoemd is, was in vroeger tijden beloofd aan de

nakomelingen van Abraham. Hoewel dat verbond

opnieuw met nakomelingen van Abraham gesloten

werd - de nakomelingen van Isaak en Jakob (of Israël;

zie Genesis 17:19-22) - waren de zegeningen van dat

verbond, inclusief het beërven van het land, beloofd aan

allen die tot God zouden komen en zijn geboden onderhouden, waardoor

zij een 'verbondsvolk' werden (2 Nephi 30:2; zie ook Deuteronomium 11:9,

16-17, 21; Abraham 2:6-11).

De Joden, die tot Abrahams familie behoren, werden, onder meer door

oorlog, al eeuwen geleden verdreven uit dat land; sommigen keren nu terug

om het oude land opnieuw op te eisen. Door die terugkeer gaan vele profetieën

in vervulling over een overblijfsel van Israël dat in de laatste dagen weer

JERUZALEM, FOTOGRAAF: NEiL FOLBERG; FOTO VAN EEN DUIF DOOR TELEGRAPH COLOUR LIBRARY/FPG INTERNATIONAL

CORPORATION
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vergaderd zou worden in hun voorva- Drie van de grootste wereldgods- Daarom lijkt het erop dat zowel de

derlijk land. (Zie Zacharia 2:12; 8:7-8

Ezechiël 11:17; 28:25; 36:24; 37:21

Deuteronomium 30:3; Jesaja 11:12

diensten beschouwen de veertien hec- stammen van Israël als de Palestijnen

tare die bekend staat als de Tempelberg een goddelijke opdracht hebben om el-

of de Haram esh-Sharif (edel heilig- kaar te accepteren. In feite betekent de

Jeremia 16:14-15; 30:3.) dom) als een heilige plek. Zowel joden bijbelse term vreemdelingen bijwoners,

als christenen herinneren zich het offer en zij hebben soortgelijke verplichtin-

Conflict in het Heilige Land van Isaak dat Abraham bijna bracht op gen, rechten en voorrechten als de kin-

Het land waarnaar in onze tijd de plek waar later duizend jaar lang deren van Israël. Met andere woorden,

miljoenen Joden terugkeren na een twee grote tempels van de Heer heb- beide groepen moeten beseffen dat

afwezigheid van tweeduizend jaar, is al ben gestaan. Anderszijds eren de mos- wonen in Israël geen alleenrecht is, en

door vele volkeren en stammen be- lims diezelfde plek als de locatie waar dat de volken, uit het verleden zowel

woond. Het huidige politieke conflict Abraham bijna zijn zoon Ismaël zou als het heden en de toekomst, in dat

komt voort uit de lange periode dat hebben geofferd, en als de plek waar deel van de wijngaard van de Heer

andere afstammelingen van Abraham, Mohammed volgens de traditie bij een bereid moeten zijn om anderen de

de Arabische Palestijnen, onafgebro- nachtelijk visioen ten hemel zou zijn ruimte te geven. Uiteindelijk moeten

ken in dat land hebben gewoond en opgevaren. Die plek is zo heilig voor alle volken leren dat rechtschapenheid

het opeisen als hun eigen land. De hui- hen dat volgelingen van de Islam er voor de Heer veel belangrijker is om
dige internationale wetgeving lijkt dertien eeuwen geleden een heiligdom Gods zegeningen te verkrijgen dan al-

hun eis te steunen. Wat de Arabieren hebben gebouwd (de Koepel van de leen afstamming (zie Galaten 3:26-29;

betreft, is de aanwezigheid van de Rots), dat er nog steeds staat. Elke Abr. 2:10).

Joden in het land niet gebaseerd op een groep houdt vol dat het Heilige Land

'godgegeven recht' noch op 'historisch van hen is. De Vredevorst

recht', maar op een militaire bezetting. Bij de afweging van die strijdige In de Schriften wordt uitgelegd dat

Zo komt het dat zowel de Israëlische claims op het Heilige Land vergeten de uiterste bron van vrede in het Mid-

Joden (afstammelingen van Abraham veel mensen dat in de Bijbel staat dat den-Oosten en de hele wereld toch de

door zijn kleinzoon Jakob, of Israël) als er meer dan één volk rechtmatig in Messias zelf is. Johannes voorzag de tijd

de Arabische Palestijnen (afstamme- het land zou wonen. De Heer zei door waarin de koninkrijken van de wereld

lingen van Abraham, voornamelijk middel van de profeet Ezechiël het het koninkrijk van onze Heer zullen

door zijn zoon Ismaël) beweren de volgende tegen hen die het land in de worden (zie Bijbelvertaling van Joseph

enige eigenaars van hetzelfde stuk laatste dagen zullen bewonen: Smith, Openbaring 11:15). En Jesaja

grond te zijn. 'Dit land nu zult gij onder u verde- openbaarde dat 'de heerschappij rust

Aan de politieke conflicten in het len naar de stammen Israëls; gij zult op zijn schouder en men noemt hem
Heilige Land liggen godsdienstige het tot een erfdeel verloten onder u en Wonderbare Raadsman, Sterke God,

overtuigingen ten grondslag die zowel onder de vreemdelingen die onder u ver- Eeuwige Vader, Vredevorst.

de joden, de christenen en de moslims toeven en die onder u kinderen verwekt 'Groot zal de heerschappij zijn en ein-

binden met het Heilige Land, en hebben; dezen zult gij als onder de Israëlie- deloos de vrede' (Jesaja 9:5-6; cursive-

vooral met Jeruzalem. Vermenging van ten geborenen beschouwen; zij zullen met ring toegevoegd; zie LV 38:22).

godsdienst en politiek leidt vaak tot u een erfdeel bij loting toegewezen krijgen Maar hoe moeten wij, als heiligen

de heftigste menselijke emoties en tot onder de stammen Israëls' (Ezechiël der laatste dagen, vanaf nu en tot aan

een intense band en vastberaden toe- 47:21, 22; cursivering toegevoegd; zie de wederkomst van de Heer de gebeur-

wijding aan plekken en symbolen. ook Jesaja 14:1). tenissen in het Midden-Oosten zien?

DE STER
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Moeten wij passief wachten op een

onvermijdelijk Harmagedon? Of kun-

nen wij actief en positief iets doen om

de vrede te bevorderen?

De mens heeft de neiging om partij

te kiezen. Wij denken vaak dat er in

>-t

5
O

elke situatie een goede en een slechte

kant is. Maar partijdigheid kan twee-

dracht zaaien en het openstellen van

de geest verhinderen. Het kan ook

wantrouwen scheppen en een sfeer van

wederzijds respect en begrip, die nodig

is voor vrede, tegenhouden. Als wij

partij kiezen in een politiek conflict,

brengen wij ons vermogen om met

beide zijden in gesprek te blijven, in

gevaar. Wij zouden er goed aan doen

om te denken aan de woorden van een

verklaring die namens de kerk aan de

wereld bekend is gemaakt:

'Wij bevestigen opnieuw de zorg die

De Kerk van Jezus Christus van de Hei-

ligen der Laatste Dagen reeds lang

heeft voor het welzijn en de intrinsieke

waarde van alle mensen. Heiligen der

laatste dagen geloven dat "er bij God

geen aanneming des persoons is, maar

onder elk volk is wie Hem vereert en

gerechtigheid werkt, Hem welgevallig"

(Handelingen 10:34-35). Alle men-

sen zijn kinderen van God' (persbe-

richt, gedateerd 18 oktober 1992).

Vrede door het evangelie

In 1979 spoorde ouderling Howard

W. Hunter de kerkleden aan om te

bedenken dat 'zowel de Joden als de

Arabieren kinderen van onze Vader

in de Schriften wordt uitgelegd dat

de uiterste bron van vrede in het

Middenoosten en de hele wereld

toch de Messias zelf is, 'de Sterke

God, Eeuwige Vader, Vredevorst.'

zijn. Zij zijn allemaal kinderen van be-

lofte, en wij als kerk kiezen geen partij.

Wij hebben liefde en interesse voor

beiden. Het doel van het evangelie van

Jezus Christus is om liefde, eenheid en

broederschap van het hoogste niveau

tot stand te brengen. Mogen wij, net

als Nephi vanouds, kunnen zeggen: "Ik

heb de Joden lief - (...) Ik heb ook de

met-Joden lief' (2 Nephi 33:8-9)'

(All Are Alike unto God', 1979

Devotional Speeches of the Year [1980],

blz.36).

Het herstelde evangelie van Jezus

Christus is de bron van vrede en ver-

zoening waar soms harde politieke

twist heerst tussen volken en landen.

Wij als heiligen der laatste dagen kun-

nen een bijdrage leveren aan de voor-

bereiding van de wereld op de weder-

komst van de Heer en een millennium

van vrede, door de evangeliebeginse-

len te onderrichten en ze na te leven.

Wij kunnen ook helpen bij het leggen

van een fundament voor vrede door

kennis op te doen over verschillende

landen - hun bevolking, geschiedenis,

cultuur, godsdienstige overtuiging en

taal - en ze te respecteren (zie LV

88:78-80; 93:53).

Door de oorzaken van de conflicten

in het Heilige Land te onderkennen en

in te zien hoe die conflicten opgelost

kunnen worden, kunnen heiligen der

laatste dagen mede een brug van begrip

slaan tussen de Arabieren en de Joden

in dat gebied vol problemen. Voor zover

wij met medegevoel en begrip naar beide

zijden kunnen kijken, kunnen wij invloed

uitoefenen die bijdraagt tot het ontstaan

van een rechtvaardige, blijvende vrede . D
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ELKE ZONDAG KERSTFEEST

Lois T. Bartholomew

7^ ijdens mijn eerste jaar aan de universiteit hing mijn

kamergenoot in de eerste week van december gouden

klokjes aan onze deur en versierde ze onze prikborden.

De kersttijd brak aan. Onze studietijd werd afgewisseld met

een dansfestijn van de wijk en met studentenfeesten, en een

laag sneeuw schiep een volmaakt decor voor de gekleurde

lichtjes en andere kerstversieringen.

Maar ondanks onze versieringen had ik het gevoel dat

er iets ontbrak, want ik was tenslotte niet thuis. Het hele

kerstman-idee was voor mij niet spannend meer. En kerst-

cadeaus waren met de begroting van een student eenvoudig

en praktisch. Waar was de kerstgeest?

De zondag voordat ik in verband met de kerst naar huis

zou gaan, was ik vroeg voor de avondmaalsdienst. Ik was

bijna alleen in de kapel. Na de drukke week die ik net achter

de rug had, was het een opluchting om even in alle rust al-

leen te zitten en te ontspannen.

Toen ik daar zat, zag ik de priesterschapsdragers de

avondmaalstafel klaarmaken. Eerbiedig legden zij het tafel-

kleed neer. Om de een of andere reden zag het er witter en

schoner uit dan de sneeuw buiten. Toen brachten ze de glim-

mende schalen met het brood en het water. Uiteindelijk

ontvouwden ze rustig nog een kleed en legden het voorzich-

tig over de heilige symbolen heen.

Ik keek gefascineerd toe. Wat ik had gezien, riep sterke

gevoelens bij me op. Dit, besefte ik, is waar het met de kerst

werkelijk om gaat. Het kindje in de kribbe was nog maar het

begin. De werkelijke betekenis van Kerstmis ligt in het offer

van de Heiland: de verzoening.

Sinds die dag heb ik altijd geweten waar ik elke week van

het jaar de kerstgeest kan vinden. En dat is bij de avond-

maalstafel. D
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Eerste-spadesteek voor

nieuw vergadergebouw

<m TT 7e steken deze dag een spade in de grond,

VV zoals onze voorouders 150 jaar geleden

hun ploegscharen in de grond van deze vallei sta-

ken', zei president Gordon B. Hinckley in zijn

toewijdingsgebed tijdens de eerste-spadeceremonie

die op 24 juli 1997 gehouden is op de plek waar in

de toekomst het nieuwe vergadergebouw zal verrij-

zen. Het vergadercentrum, door president Hinckley

in de aprilconferentie van 1996 aangekondigd, zal

plaats bieden aan 21 duizend mensen, ruim drie

keer zoveel als de Tabernakel. Naar verwachting

zal het gebouw, dat qua ontwerp harmonieus zal

opgaan in het glooiende land ten noorden van

Temple Square, op tijd klaar zijn voor de aprilcon-

ferentie van het jaar 2000.

'We hebben iets dergelijks nog niet eerder meege-

maakt in de geschiedenis van de kerk', zei president

Hinckley, 'en ik denk niet dat er in de jaren die voor

ons liggen behoefte zal zijn aan nog iets groters.'

Het nieuwe vergadergebouw zal gebruikt worden

voor algemene conferenties, religieuze voorstellin-

gen en theaterproducties, andere conferenties van

de kerk, en geschikte culturele opvoeringen en

evenementen. Hoewel de historische Tabernakel op

Temple Square het thuis zal blijven van het Mor-

moons Tabernakelkoor, en waar ook de uitzendin-

gen, opnames en andere ondernemingen van het

koor zullen plaatsvinden, zal het nieuwe vergaderge-

bouw een pijporgel krijgen voor muziekuitvoerin-

gen. In de grote zaal komen de zitplaatsen aflopend

in een halve kring. Het podium krijgt vierhonderd

zitplaatsen voor een koor en 144 zitplaatsen voor de

leiders. Het vergadergebouw krijgt ook een theater

met duizend zitplaatsen, een ondergrondse garage,

een klokketoren van 37 meter en een terrastuin op het

dak.

De ceremonie werd verder bijgewoond door presi-

dent Thomas S. Monson, eerste raadgever in het

Eerste Presidium; president James E. Faust, tweede

raadgever in het Eerste Presidium; leden van het

Quorum der TwaalfApostelen; leden van de Zeven-

tig; en anderen.

Tk weet dat president Hinckley al een paar jaar met

het idee rondliep', zei president Monson tijdens de

ceremonie. Tk zie voorstellingen en festivals voor

me. Ik zie mensen voorme die van ver ofnabij komen

om voor een groot publiek op te treden.'

President Faust besprak het doel van het nieuwe

vergadergebouw en de zorg van de kerkleiders om
leden die naar de algemene conferentie komen 'uit de

uithoeken van de aarde, zonder te weten ofze wel een

plaatsje kunnen bemachtigen om met het Eerste

Presidium, het Quorum der Twaalf, en andere alge-

mene autoriteiten van de kerk te vergaderen.'
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Vlnr: president Thomas S. Monson, president Gordon B. Hinckley en president James

E. Faust van het Eerste Presidium, alsmede plaatselijke overheidsfunctionarissen,

steken de eerste spade in de grond voor het nieuwe vergadergebouw. D



Eerste Presidium betreurt

dood moeder Teresa

Het Eerste Presidium heeft een ver-

klaring uitgegeven naar aanlei-

ding van de dood in september van

moeder Teresa, de katholieke non die

zich in Calcutta (India) en elders heeft

ingezet voor de armen:

'Het Eerste Presidium van De Kerk van

Jezus Christus van de Heiligen der Laat-

ste Dagen schaart zich bij de miljoenen

wereldwijd die de dood betreuren van

moeder Teresa uit Calcutta. Haar leven

van onzelfzuchtig dienstbetoon strekt

de hele wereld tot voorbeeld. Met haar

christelijke, menslievende daden heeft

zij zich een monument opgericht voor

toekomende generaties.

'Met haar zorg voor kinderen leefde zij

naar de leer van de Heiland: "En een

ieder, die zulk een kind ontvangt in

mijn naam, ontvangt Mij" (Matteüs

18:5).

'Wij betuigen ons diepste deelneming

aan de katholieke kerk, alsmede aan de

familieleden van moeder Teresa.' ö

Het Boek van Mormon
in het Oekraïens

Het Eerste Presidium heeft de pu-

blicatie van het Boek van Mor-

mon in het Oekraïens bekendgemaakt.

Deze eerste editie in het Oekraïens,

bevat een gids bij de Schriften en illus-

traties in kleur van taferelen uit het

Boek van Mormon.
Naar aanleiding van deze publicatie

verklaarde het Eerste Presidium: 'We
moedigen de leden aan hun eigen exem-

plaar van de Schriften aan te schaffen

en die te gebruiken bij de individuele en

gezinsstudie, in kerkvergaderingen en

bij kerktaken. Naargelang de leden on-

der gebed de Schriften leren kennen en

gebruiken in hun evangelieonderwijs,

zal hun getuigenis groeien, hun liefde

voor hun huisgenoten en anderen toe-

nemen, hun vermogen tot hulpverle-

ning aan anderen zich uitbreiden, en

zullen ze meer bestand zijn tegen verlei-

ding en staan voor waarheid en gerech-

tigheid.'

Deze uitgave kan besteld worden bij de

distributiecentra van de kerk. D

Wereldwijde viering

jongevrouwen in 1998

JE HUISGENOTEN IN JE HART SLUITEN

'En hij zal het hart der (. . .) kinderen (terugvoeren)

tot hun vaderen.

'

(Maleachi 4:6)

De jongevrouwen van de kerk wor-

den hierbij uitgenodigdom in 1 998

deel te nemen aan een viering getiteld:

'Je huisgenoten in je hart sluiten'. De
viering moet ertoe bijdragen dat de jon-

gevrouwen een nauwere band krijgen

met hun huisgenoten.

Iederejongevrouw wordtaangemoedigd

om met ingang van januari 1998 'het

gezin: een proclamatie aan de wereld' te

lezen en te bestuderen; een verslag te

schrijven van haar familiegeschiede-

nis; minimaal één naam in te dienen

voor de tempelverordeningen en, zo

mogelijk, de doop zelf plaatsvervan-

gend te ondergaan; mee te doen aan

activiteiten die op het gezin of de ver-

sterking van de gezinsbanden gericht

zijn; en in november 1 998 deel te ne-

men aan de slotactiviteit.

De viering kan zowel op wijk-/gemeen-

teniveau als op ring-/districtsniveau

worden gehouden. Onder toezicht van

de plaatselijke priesterschapsleiders die-

nen de jongevrouwenleidsters, in sa-

menwerking met de jongevrouwen, ge-

schikte activiteiten te organiseren. Er

kunnen medewerksters en jongevrou-

wencomités worden geroepen. I I

(-AANKONDIGING-)

Nieuwjaarsconcert 1998

zaterdag 10 januari in Apeldoorn

Binnenkort is het zover: op
zaterdag 10januari 1998om 19.30

uur vindt het nieuwjaarsconcert weer
plaats in het kerkgebouw aan de Boer-

havestraat te Apeldoorn. Het nieuw-

jaarsconcert van de ring Apeldoorn is

langzamerhand een goede traditie ge-

worden. Het programma bestaat meest-

al voor een groot deel uit licht-klassiek

repertoire, zowel instrumentaal als vo-

caal, met af en toe een uitstapje naar de

musical. Ieder jaar blijkt de belangstel-

ling van leden en niet-leden weer gro-

ter, en de waardering blijft.

Zoals altijd zullen er verschillende in-

strumenten worden bespeeld en zal er

ook worden gezongen. De introductie

van een koor bij het vorige nieuwjaar-

soncert bleek een groot succes; daarom
zal er ook deze keer koormuziek te

horen zijn. Van de Amerikaanse com-

KERKNIEUWS
2

ponist George Gershwin, die honderd

jaar geleden (1898) geboren is, zullen

pianomuziek en songs te horen zijn.

Ook een selectie uit Gershwins opera

'Porgy and Bess' staat op het program-

ma, evenals een reeks liedjes uit de

kerkmusical 'Because of Elizabeth'.

Vlak voor het ter perse gaan van dit

Kerknieuws, had juist in Amsterdam de

eerste uitvoering plaatsgevonden van

het pioniers-muziekevenement 'Geloof

bij elke voetstap'. De 250 bezoekers

toonden zich enthousiast over het gebo-

den programma, en velen uitten hun

dankbaarheid en waardering voor het

koor en de overige medewerkenden.

Een groot aantal van de deelnemers aan

dit evenement (solisten, koorleden, be-

geleiders) zal ook aan het nieuwjaars-

concert op 10 januari in Apeldoorn

meewerken. [j



FRANKFURT-TEMPEL
SCHEMA 1998

Ringen worder i met hoofdletters aangegeven (ANTWERPEN), zendingsgebieden met kleine letters (Parijs).

Het getal achter de naam van de ring geeft het aantal gereserveerde bedden in het gastenverblijf aan.

December Juli 04 BRUSSEL 60/Brussel 15

WK 1 30- WK 28 07 - 1

1

NÜRNBERG

Januari

WK 2

WK 3

06-

13-

WK 29 14- 18
03 GESLOTEN

VVK /V

,0 HANNOVER £K 30 2,-25

17 APELDOORN

DÜSSELDORF

PARIJS

WK 4 20- 24 NEUMÜNSTER Augustus 01 ROTTERDAM

WK 5 27- 31 STUTTGART WK 32 04-08 Parijs

Februari

WK 6

WK 33 11-15 NEUMÜNSTER

03-
WK 34 14-22

-07 HAMBURG 60/
ANTWERPEN 60 WK Ji *>-<&

WENEN 80/Porto 40

HANNOVER

WK 7 10--14 PARUS September

WK 8 17--21 PARIJS-OOST WK 36 01-05 MÜNCHEN

WK 9 24--28 MÜNCHEN WK 37 08- 12 MANNHEIM

AAnnrt
WK 38 15-19 APELDOORN

ITlUUl 1

WK 10

WK 11

03-

10-

-07 ROTTERDAM WK ^ 22-26

,« orr^TTM WK 40 29-
-12 GESLOTEN

DÜSSELDORF

13-- 14 Priesterschapsdragers Oktober 03 ANTWERPEN 80/

WK 12 17--21 MANNHEIM 60/WENEN 60 Wenen-Zuid 40

WK 13 24--28 DEN HAAG WK 41 06-10 DORTMUND

WK 14 31 - WK 42 13-17 ROTTERDAM

April

WK 15 07-

04 BRUSSEL 45/Brussel 15/
WK 43 20 " 24

DÜSSELDORF60 WK 44 27-31

-11 NÜRNBERG 40/Parijs 80

HAMBURG

BRUSSEL 45/Brussel 15/

WENEN 60

WK 16 14-- 18 DORTMUND 80/ November
Wenen-Zuid 40 WK 45 3 - 07 PARUS

WK 17 21 --25 NEUMÜNSTER WK 4Ó 10 _ 14 PARIJS-OOST
WK 18 28- WK 47 17-21 NEUMÜNSTER

Mei 02 PARIJS-OOST 60/ WK 48 24-28 STUTTGART 60/

HANNOVER 60 HANNOVER 60

WK 19 05--09 APELDOORN
Decembef

WK 20 12--16 ANTWERPEN WK 49 01 _ 05 DORTMUND
WK 21 19--23 MÜNCHEN WK 50 QQ _ ]2 DEN HAAG
WK 22 26--30 STUTTGART WK 51 ,5 _ 19 MÜNCHEN

Juni WK 52 22-26 GESLOTEN

WK 23 02 -06 GESLOTEN 29-

WK 24 09 -13 GESLOTEN
Januari 02 GESLOTEN

WK 25 16 - 20 DEN HAAG

WK 26 23 - 27 Wenen-Zuid 60/HAMBURG 60

WK 27 30
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Gemeente Dordrffcht

Dordrecht: vrede stroomt toe als een rivier

Annelies Prent-Pellis en Janneke Baas

Geschiedenis van Dordrecht

Wie kent het gezegde over Dordrecht niet: 'Hoe dichter bij

Dordt, hoe mooier het wordt'? Als u een bezoek aan het eiland

van Dordrecht brengt, zult u dit zeker beamen. Een stad met
geschiedenis. Al in 1220 is aan Dordrecht stadsrechten

verleend, wat betekent dat Dordrecht de oudste stad van

Holland is. Dat de stad rijk is aan geschiedenis, dat merk je

meteen als je door de binnenstad loopt. Huizen aldaar verra-

den de rijkdom die de stad gekend heeft door de rivierhandel

die er eeuwenlang gedreven is.

georganiseerd. In 1572 kreeg juist deze richting hier vaste

grond onder de voeten. De hervormde gemeente bleef tiental-

len jaren de officiële kerk, waarvan het aantal lidmaten op 60
procent lag. De kerkelijke kaart van Dordrecht wordt er in de

decennia die volgen niet eenvoudiger op. Onderlinge ruzies

(die onder andere resulteerden in de Synode van Dordrecht in

1618) veroorzaakten vele scheuringen. Er kwam geen einde

aan de versplintering van het calvinisme en bijna alle kerken

kregen te maken met 'richtingen' of 'ligging'. Begin 1800 is

de keuze uit kerken zo groot dat zij geen zekerheid meer

De kinderen en leerkrachten van het jeugdwerk in jubelende stemming.

Ook in kerkelijk opzicht kent Dordrecht geschiedenis. Door
de aardrijkskundige ligging heeft de stad weinig wapenge-

weld gekend, des te meer is er gestreden voor de 'waarheid'.

Vier eeuwen lang heeft het rooms-katholicisme hoogtij ge-

vierd, maar net als in de rest van Nederland, vond in 1 5 1 7 de

kritiek van Luther ook in Dordrecht weerklank. Met name het

calvinisme, dat vanuit Frankrijk ons land binnendrong, was
ondanks alle verdrukkingen en verstrooiing van die tijd, goed

bieden voor de Dordtenaren. Dordrecht is ook rijp voor de

herstelling, waarop ze tot 1895 moet wachten.

Pioniers

In 1895 hadden de zendelingen uit Rotterdam hun eerste

dopeling in Dordrecht. We weten niet veel over deze man.

Wel vonden we een mooi verhaal verderop in de annalen over

de man die het jaar 1 897 met een nieuw leven wilde beginnen

KERKNIEUWS
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REGISTER OP ONDERWERP

Alleenstaanden

Een gesprek met alleenstaanden, Cordon B.

Hinckley, nov, 16

Vrouwen van de kerk, Gordon B. Hinckley,

jan, 64

Anderson, George Edward
De droom van een dorpsfotograaf,

Neison Wadsworth, jun, 16

Andes
Pionieren in de Andes, Allen Litster, mei, 40

Apostelen

De twaalf apostelen, Boyd K. Pocker, jan, 6

Arabieren

Vrede in het Heilige Land, D. Kelly Ogden
en David B. Galbraith, dec, 20

Avondmaal
'Altijd Zijn Geest hebben', Dallin H. Oaks,

jan, 56

Elke zondag kerstfeest, Lois T. Barthoiomew,

dec, 24

Geestelijke wonden genezen, Jeanette Waite

Bennen, apr, 8

B

Begeleiding (zie ook heractivering)

'Als gij eenmaal tot bekering gekomen zijf,

versterk dan uw broederen', Robert D. Holes,

jul, 79

Bekeerlingen en jongemannen, Gordon 8.

Hinckley jul, 47

Thuis in een nieuwe wijk, Joanne Doxey
nov, 26

Ze zullen komen, Thomas S. Monson, jul, 44
Zou ik nog welkom zijn?, Aurelia S. Diezon,

mei, 21

Bekering (zie ook geloof, getuigenis,

verzoening, zonde)

Bekering - van verkeerd naar goed, Karen

Ashton, apr, klO

'Als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt,

versterk dan uw broederen', Robert D. Hales,

jul, 79

'Altijd Zijn Geest hebben', Dallin H. Oaks,

jan, 56

Ben ik er klaar voor?, aug, 32

Christenen in geloof en daad, Joseph B.

Wirthlin, jan, 67

'De vreedzame dingen van het koninkrijk',

Jeffrey R. Holland, jan, 79

Gereinigd, Boyd K. Packer, jul, 8

'God zij met u . .
.', DeAnne Walker, apr, 17

Hij zal het me vertellen, Terne Lynn Bittner,

mei, 14

Luisteren naar de stem van de Heer,

Francisco J. Vihas, jan, 75

Mijn droom is uitgekomen, Maria

Rósinkarsdótfir en DeAnne Walker, jun, 40
Serieuze vragen, serieuze antwoorden,

Richard G. Scotf, sep, 28

Vrouw, waarom weent gij? James E. Faust,

jan, 53

Beproevingen (zie tegenspoed)

De waarheid herkennen, apr, 25

Eerlijkheid: een moreel kompas, James E,

Faust, jan, 39

Wees een voorbeeld, Thomas S. Monson,

jan, 42

Boek van Mormon
Het Boek van Mormon weggeven, Victor

Camargo, apr, 31

'In zijn eigen taal', Kai A. Andersen, jun, 28

'Ziet uw kleinen', Wm. Rolfe Kerr, jan, 77

Boodschap van het Eerste Presidium

'De Geest maakt levend', Thomas S. Monson,

jun, 2

De overwinning op de dood, Gordon B.

Hinckley, apr, 2

Een tijd van dankbaarheid, Gordon 8.

Hinckley, dec, 2

Het is belangrijk om te getuigen, James E.

Faust, mrt, 2

'Hij verkwikt mijn ziel', James E. Faust, okt, 2

Inspirerende gedachten, Gordon 8. Hinckley,

aug, 2

Thuis in een nieuwe wijk, James E. Faust, nov, 2

Tranen, tegenslag, geloofsvertrouwen,

getuigenis, Thomas S. Monson, sep, 2

"Wat God door middel van zijn dienstknecht

Joseph tot stand heeft gebracht!', Gordon 8.

Hinckley, feb, 2

Kenmerken van geloof?, Thomas S. Monson,

mei, 2

Borrowman, John

Een stuiver en een parel, Jerry Borrowman,

mei, 28

Brazilië

Tudo bem in Brazilië, Don L Searle

en David Mitchell, nov, 34

Cambodja
Het evangelie krijgt vaste voet in Cambodja,

Leiand D. en Joyce 8. White, okt, 40

Cook-Eilanden

De tieners van Aitutaki, Marjorie Humphreys

en Jeanette Waite Bennett, feb, 46

De profeet aan het woord
mrt, 16; jun, 32; sep, 26; okt, 14

Deugd (zie kuisheid)

'Hoe kan ik Ruth helpen?', Ruth Harris Swaner,

mei, 26

Mijn kerstjas, Cheryl Boyle, dec, 19

Dienstbetoon

Boomtoptraditie, Veloy Richards, dec, kl4

De geheime week, Jennifer Jensen, apr, k4

De les van de blinde, Lorjelyn Celis, okt, 38

Een nieuwe kersttraditie, Douglas Presenca,

dec, 8

'Een heilige roeping', MonteJ. Brough, jul, 26

'Ga heen, doe gij evenzo', H. David Burton,

jul, 75

'Kevins verjaardagscadeau, Timothy S. Wight,

nov, klO

Natalie's beloften, Jamie Macomber, feb, kó

Ouderling Augusto A. Lim, feb, k4

President Thomas S. Monson, nov, kó

Thuis in een nieuwe wijk, James E. Faust, nov, 2

We zijn allemaal pioniers, Thomas S. Monson,

jul, 92

Dood (zie ook sterfelijkheid)

De reis naar huis, Jennifer Gantt Absher,

apr, 32

Opgeheven in hoop, Chieko N. Okazaki,

jan, 86

Zelfs in de diepste droefenis, Sveinbjörg

Gudmundsdóttir, dec, 44

Doop
'Altijd Zijn Geest hebben', Dallin H. Oaks,

jan, 56

Christenen in geloof en daad, Joseph 8.

Wirthlin, jan, 67

De doop - mijn eerste verbond, Karen Ashton,

mei, k4

De verzoening, Russell M. Neison, jan, 32

'Deelgenoten van de heerlijkheden', Elaine L

Jack, jan, 73

Een nieuwe dag, Ray Goldrup, mei, klO

Getuigen voor God, HenryB. Eyring, jan, 29

Kleine stapjes omlaag, een grote stap omhoog,

mei, k8

Dankbaarheid

Dankbaarheid, Jerald L. Taylor, jul, 32

Gesterkt in naastenliefde, Elaine L. Jack, jan, 88

Zelfs in de diepste droefenis, Sveinbjörg

Gudmundsdóttir, dec, 44

Eenheid

De twaalf apostelen, Boyd K. Packer, jan, 6

Luister door de macht van de Geest, Gordon 8.

Hinckley, jan, 4

Eerlijkheid (zie ook integriteit)

De wedstrijd, Donna Gamache, jun, kl4

Een zaak van eerlijkheid, Alan V. Funk, nov, 28

Fietsles, Alma J. Yates, aug, klO

President Thomas S. Monson, nov, kó

Eerste visioen (zie ook Smith, Joseph)
De geestvan profetie, LAldin Porter, jan, 9

Dit is mijn geliefde Zoon, Van/a Y. Watkins

en Marvin K. Gardner, dec, k4
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'O, hoe lieflijk was de morgen': Joseph Smiths

eerste gebed en het eerste visioen, Carlos E.

Asay apr, 10

'We sturen alleen het beste', Richard C. Edgley,

jan, 59

Eeuwig perspectief

De eeuwigheid ligt voor ons, James E. Faust,

jul, 17

Eeuwig leven

De eeuwigheid ligt voor ons, James E. Faust,

jul, 17

Volhard en word verheven, Russelt M. Nelson,

jul, 70

Eeuwige gezinnen

(zie tempels en tempelwerk)

Erbarmen (zie liefde)

'Bid tot de Vader in mijn naam', L Edward

Brown, jul, 7

Communiceren door de macht van de Geest,

okt, 25

Familiegeschiedenis

(zie ook tempels en tempelwerk)

Herinneringen in borduurwerk, Petrea Kelly,

aug, 34

Mijn droom is uitgekomen, Maria

Rósinkarsdóttir en DeAnne Walker, jun, 40

Gebed
'Altijd Zijn Geest hebben', Dallin H. Oaks,

jan, 56

'Bid tot de Vader in mijn naam', L Edward

Brown, jul, 77

Bid vaak, Patricia P. Pinegar, mrt, k2

Champignons plukken, Olga Bulgakova-

Petrenko, sep, klO

Hij zal het me vertellen, Terne Lynn Bittner,

mei, 14

'Hoe kan ik Ruth helpen?', Ruth Harris Swaner,

mei, 26

Kies de goede weg door studie en gebed,

Karen Ashton, jun, k8

Luisteren naar de stem van de Heer, Francisco

J. Vinas, jan, 75

Mijn dolfijnen, Isaac Pimentel en Elisabete

Samways Gaertner, okt, 46

Op vleugels van geloof, Viki A. Groberg,

mrt, 28

Rustig genoeg om te luisteren, mrt, 30

Gebiedszeventigen

Laten we trouw en oprecht zijn, Gordon B.

Hinckley, jul, 4

Geboden (zie ook gehoorzaamheid)

Christenen in geloof en daad, Joseph B.

Wirthiin, jan, 67

Gedrag
Gereinigd, Boyd K. Packer, jul, 8

Geestelijke gaven (zie ook
genezing, Heilige Geest, profetie)

Communiceren door de machtvan de geest,

okt, 25

De gave van profetie, sep, 25

De waarheid herkennen, apr, 25

Gehoorzaamheid leidt tot wijsheid, jun, 25

Geloven en volharden, mrt, 25

Het woord der kennis, nov, 25

Naar de beste gaven streven, feb, 24

'Steeds bedenken waarvoor ze worden

gegeven', dec, 25

'Uw geloof heeft u behouden', aug, 25

Wij kunnen weten dat hij bestaat, mei, 25

Gehoorzaamheid (zie ook geboden)

'De vreedzame dingen van het koninkrijk',

Jefhey R. Holland, jan, 79

De grondbeginselen zijn niet veranderd,

David B. Haight, jul, 37

Gemoedsrust door gehoorzaamheid, Rex D.

Pinegar, apr, k7

'Het eeuwige gezin', Robert D. Hales, jan, 61

Veiligheid door raad op te volgen, Henry B.

Eyring, jul, 23

Wat wil Jezus Christus dat ik doe?, Karen

Ashton, sep, k8

Geloof (zie ook bekering, getuigenis)

Christenen in geloof en daad, Joseph B.

Wirthiin, jan, 67

De geest van profetie, L Aldin Porter, jan, 9

Eigentijdse pioniers, Janette Hales Beckham,

jul, 90

Geloof bij elke voetstap, M. Russetl Ballard,

jan, 22

Geloof bij elke voetstap, Robert L. Backman,

feb, 14

Geloof bij elke voetstap - de heroïsche tocht

van de pioniers [videopresentatie], jul, 62

Geloof vinden in elke stap die je zet, Bonn/e D.

Parkin, jul, 83

Geloven en volharden, mrt, 25

Mijn dolfijnen, Isaac Pimentel en Elisabete

Samways Gaertner, okt, 46

Op vleugels van geloof, Viki A. Groberg,

mrt, 28

Tranen, tegenslag, geloofsvertrouwen,

getuigenis, Thomas S. Monson, sep, 2

'Trouw aan het geloof', Gordon B. Hinckley,

jul, 65

'Trouw aan 't geloof', Joseph B. Wirthiin, jul, 14

'U hoeft de reis niet te vrezen', Ai. Russell

Ballard, jul, 59

Vanuit Zaïre naar het huis van de Heer, Kuteka

Kamulete, aug, 8

Veiligheid door raad op te volgen, Henry B.

Eyring, jul, 23

Versterkt in geloof, A/7een H. Clyde, jan, 84

Vijftig jaar in geloof, Honza Tomsa, jun, 46

Geluk

Bekeerlingen en jongemannen, Gordon B.

Hinckley, jul, 47

De vreugde door het naleven van het grote

plan van geluk, Richard G. Scott, jan, 70

Ik ben lid van de kerk. Waarom ben ik dan niet

gelukkig?, 22

Genezing (zie ook geestelijke gaven)

De verzoening, Russell M. Nelson, jan, 32

Geestelijke wonden genezen, Jeanette Waite

Bennett, apr, 8

'Uw geloof heeft u behouden', aug, 25

Geslachtsrollen

De vreugde door het naleven van het grote

plan van geluk, Richard G. Scott, jan, 70

Goddelijk partnerschap, S. Michael Wilcox,

sep, 8

Getuigenis (zie ook bekering, geloof)

'Alle natiën (...) zullen worden gezegend',

Mar, 7

Het is belangrijk om te getuigen, James E.

Faust, mrt, 2

Hij zal het me vertellen, Terne Lynn Bittner,

mei, 14

Ons getuigenis aan de wereld, Gordon B.

Hinckley jul, 82

Wij kunnen weten dat Hij bestaat, mei, 25

Gezinsbanden
(zie ook huwelijk, ouderschap)

Dankbaarheid, Jeraid L. Taylor, jul, 33

De reis naar huis, Jennifer Gantt Absher,

apr, 32

'Dit is immers niet in een uithoek geschied',

Gordon B. Hinckley, jan, 45

Getuigen voor God, Henry B. Eyring, jan, 29

Het eeuwige gezin, Robert D. Hales, jan, 61

Na alles te zijn kwijtgeraakt, nov, 12

Naar huis tijdens mijn zending, Sree Devi

Kommu, mei, 8

'Omdat zij moeder is', JeHrey R. Holland, jul, 34

Zorg voor kinderzielen, Patricia P. Pinegar,

jul, 12

God (zie ook hemelse Vader)

Versterkt in geloof, A/7een H. Clyde, jan, 8

'Volgens het verlangen van ons hart', Neal A.

Maxwell, jan, 20

Goede werken
(zie voorbeeld, dienstbetoon)

H

Hales, Robert D.

Ouderling Robert D Hales, sep, kó

Handicap

De les van de blinde, lorjelyn Celis, okt, 38

Onverwachte doop, Bart L Andersen, okt, ó

Heilige Land

Vrede in het Heilige Land, D. Kelly Ogden

en David B. Galbraith, dec, 20

Heilige Geest (zie ook
openbaring, geestelijke gaven)

'Altijd Zijn Geest hebben', Dallin H. Oaks,

jan, 56
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Christenen in geloof en daad, Joseph B.

Wirthlin, jan, 07

De geest van profetie, L. Aldin Porter, jan, 9

De Geest, die u aanspoort goed te doen,

L. Tom Perry, jul, 68

'De Geest maakt levend' Thomas S. Monson,

jun, 2

'Deelgenoten van de heerlijkheden', Elaine L.

Jack, jan, 73

Door de geest durfde ik, Gbenga Onalaja,

mei, kó

Getuigen voor God, Henry B. Eyring, jan, 29

Het gewone klaslokaal - een effectieve plek

voor gestadige groei, Virginia H. Pearce,

jan, 11

In een kakofonie van geluid, Jens Jensen

en Paul Conners, mrt, 26

Persoonlijke openbaring: de gave, de toets en

de belofte, Boyd K. Packer, jun, 8

De twaalf apostelen, Boyd K. Packer, jan, ó

'Ziet uw kleinen', Wm. Rolfe Ken, jan, 77

Zijn vrede, Dennis E. Simmons, jul, 30

Heilsplan

'Alle zegeningen komen van Hem', NealA.

Maxwell, jul, 11

De vreugde door het naleven van het grote

plan van geluk, Richard C. Scoff, jan, 70

De last delen, Janet Thomas, mei, 10

Jezus Christus, onze Verlosser, Richard G.

Scoft, jul, 57

Hemelse Vader

'Bid tot de Vader in mijn naam', L. Edward

Brown, jul, 77

Zorg voor kinderzielen, Patricia P. Pinegar,

jul, 12

Heractivering (zie ook begeleiding)

De bedoeling van beproeving, Edimar Botelho

Superti, feb, 30

Terug in de kudde, aug, 26

Ze zullen komen, Thomas S. Monson, jul, 44

Zou ik nog welkom zijn?, Aurelia S. Diezon,

mei, 21

Herstelling (zie ook eerste visioen)

'De Geest, die u aanspoort goed te doen',.

L Tom Perry jul, 68

De twaalf apostelen, 8oyd K. Packer, jan, ó

'Wat God door middel van zijn dienstknecht

Joseph tot stand heeft gebracht!', Gordon 8.

Hinckley feb, 2

'We sturen alleen het beste', Richard C. Edgley

jan, 59

Hinckley, Gordon B.

Mijn grootvader, de profeet, Janet Thomas,

okt, 8

Holland, Jeffrey R.

Ouderling Jeffrey R. Holland, mei, k2

Hongkong
Een droom is werkelijkheid geworden in

Hongkong, Kellene Ricks Adams, mrt, 34

Hoop
Opgeheven in hoop, Chieko N. Okazaki,

jan, 86

Houding

Een getuige van Jezus Christus, Darrin Lythgoe,

dec, 16

De lijst van Harmen, Diane L. Mangum, mrt, k4

Huisbezoek

Communiceren door de macht van de geest,

okt, 25

De gave van profetie, sep, 25

De waarheid herkennen, apr, 25

Gehoorzaamheid leidt tot wijsheid, jun, 25

Geloven en volharden, mrt, 25

Het woord der kennis, nov, 25

Naar de beste gaven streven, feb, 24

'Steeds bedenken waarvoor ze worden

gegeven', dec, 25

'Uw geloof heeft u behouden', aug, 25

Wij kunnen weten dat hij bestaat, mei, 25

Huisonderwijs

De macht van het priesterschap, James E.

Faust, jul, 41

Mijn kerstjas, Cheryl Boyle, dec, 19

Vrouwen van de kerk, Gordon 8. Hinckley,

jan, 64

Wees een voorbeeld, Thomas S. Monson,

jan, 42

Huwelijk

(zie ook verbonden, familieverbanden,

tempels en tempelwerk)

De wittebroodsweg, David E. Sorensen, okt, 16

De vreugde door het naleven van het grote

plan van geluk, Richard G. Scoft, jan, 70

Goddelijk partnerschap, S. Michael Wilcox,

sep, 8

Het verbondshuwelijk, Sruce C. Hafen, jan, 25

Het tem pel huweiijk waarop ik gewacht had,

Patricia E. Mclnnis, apr, 28

I

IJsland

IJsland - het vervolg van de sage, DeAnne

Walker, jun, 34

Indonesië

Kristian Nefi en Ernawati Suharto uit Jokjakarta

(Indonesië), Miles T. Tuason, jun, kó

Instituut

(zie kerkelijke onderwijsinstellingen)

Integriteit

Ons woord houden, Sheldon F. Child, jul, 28

De wedstrijd, Donna Gamache, jun, k14

Jeugdwerk
Mijn evangelienormen, Karen Ashton, feb, kl4

Hulpmiddelen voor nieuwe leerkrachten,

Patricia R Pinegar, feb, 28

Jezus Christus (zie ook verzoening)

'Alle natiën (...) zullen worden gezegend',

Mar, 7

'Alle zegeningen komen van Hem', Neal A.

Maxwell, jul, 11

'Altijd Zijn Geest hebben', Dallin H. Oaks,

jan, 56

Bent u zijn vriend?, nov, 10

Christenen in geloof en daad, Joseph B.

Wirthlin, jan, 67

Christus bij het bad van Betesda, Thomas S.

Monson, jan, 16

Dankbaarheid, Jerald L. Taylor, jul, 32

De overwinning op de dood, Gordon B,

Hinckley, apr, 2

De Heiland rekent op je, JoeJ. Christensen,

jan, 37

De verzoening, Russell M, Nelson, jan, 32

De voorname sleutelwoorden voor de

zustershulpvereniging, James E. Faust,

jan, 91

'De vreedzame dingen van het koninkrijk',

Jeffrey R. Holland, jan, 79

Een kroon voor as: de verzoening van Jezus

Christus, Bruce C. Hafen, apr, 38

Een tijd van dankbaarheid, Gordon B.

Hinckley, dec, 2

Een getuige van Jezus Christus, Darrin Lythgoe,

dec, 16

Gesterkt in naastenliefde, Elaine L. Jack,

jan, 88

Het verbondshuwelijk, Bruce C. Hafen, jan, 25

Het Licht en het Leven, Dallin H. Oaks, dec, 40

Het gewone klaslokaal - een effectieve plek

voor gestadige groei, Virginia H. Pearce,

jan, 11

Kom dichter bij Christus, Alejandra Hemóndez,

jul, 89

Luisteren naar de stem van de Heer, Francisco

J. Vihas, jan, 75

Onze Heer en Heiland, dec, 10

Opgeheven in hoop, Chieko N. Okazaki,

jan, 86

Verblijdt u!, Quentin L. Cook, jan, 27

'Vrouw, waarom weent gij?' James E. Faust,

jan, 53

'We sturen alleen het beste', Richard C. Edgley,

jan, 59

Zij toonden ons de weg, Thomas S. Monson,

jul, 50

Joden

Vrede in het Heilige Land, D. Kelly Ogden en

David B. Galbraith, dec, 20

Jongemannen

Bekeerlingen en jongemannen, Gordon 8.

Hinckley, jul, 47

De grondbeginselen zijn niet veranderd, David

8. Haight, jul, 37

Geef gehoor aan de oproep, Jack H Goaslind,

aug, 10
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Jongeren

De Heiland rekent op je, JoeJ. Christensen,

jan, 37

Leer wijsheid in uw jeugd, sep, 33

'Reik anderen de reddende hand', Gordon B.

Hinckley, jan, 82

Kenmerken van geloof, Thomas S. Monson,

mei, 2

Jongevrouwen

Eigentijdse pioniers, Jonefte Hales Beckham,

jul, 90

K

Kaapverdië

De winden van het evangelie bereiken de

Kaapverdische Eilanden, Andrew Clark,

apr, 34

Kennis (zie waarheid)

Kerkelijke onderwijsinstellingen

De tieners van Aitutaki, Marjorie Humphreys en

Jeanette Waite Bennett, feb, 46

Kerkgeschiedenis (zie ook pioniers)

De heiligen vergaderen zich, Sherrie Johnson,

mrt, kl4

De Nauvoo-tempel, Sherrie Johnson, sep, k2

De tocht door lowa, Sherrie Johnson, okt, k 13

Deseret, Sherrie Johnson, dec, k 1

Een huis voor de Heer, Sherrie Johnson,

mei, kl4

Geloof bij elke voetstap - de heroïsche tocht

van de pioniers [videopresentatie], jul, 62

Grote stad in aanbouw, Sherrie Johnson,

aug, k2

Je bent een pionier, Ruth Muir Gardner

en Vanja V. Watkins, mrt, kl2

Over de vlakten, Sherrie Johnson, nov, k2

Tiener in Nauvoo - Henry Sanderson,

William G. Hartley, aug, 16

Schat van Cumorah, Sherrie Johnson, feb, klO

Vervolgingen in Missouri, Sherrie Johnson,

jun, klO

Wel of niet luisteren, Dale S. Cox, aug, 20

Kerkorganisatie

Wees een voorbeeld, Thomas S. Monson,

jan, 42

Laten we trouw en oprecht zijn, Gordon B.

Hinckley, jul, 4

'Reik anderen de reddende hand', Gordon B.

Hinckley, jan, 82

De voorname sleutelwoorden voor

de zustershulpvereniging, James E. Faust,

jan, 91

'Dit is immers niet in een uithoek geschied',

Gordon B. Hinckley, jan, 45

Kerkroepingen

'Bisschop, help!', Dallin H. Oaks, jul, 21

'Een steentje', Elaine L Jack, jul, 73

'Een heilige roeping', Monte J. Brough, jul, 26

Kerkvergaderingen

Blauwdruk voor een goede toespraak, Darrin

Lythgoe, apr, 26

Zondagse geheugendoos, Paula J. Lewis,

feb, kl3

Kerstkunst

Kerstwerkjes: Glinsterende kerstplaat, M. H.

Martin, dec, k 13

Kerstmis

Boomtoptraditie, Veloy Richards, dec, kl4

De kerstster, Rebecca Todd, dec, kó

Een tijd van dankbaarheid, Gordon B.

Hinckley, dec, 2

Een nieuwe kersttraditie, Douglas Presenca,

dec, 8

Elke zondag kerstfeest, Lois T. Bartholomew,

dec, 24

Ik verkondig u grote blijdschap, het Eerste

Presidium, dec, k2

Mijn kerstjas, Cheryl Boyle, dec, 19

Keuzevrijheid

'Volgens het verlangen van ons hart', Neal A.

Maxwell, jan, 20

Een goede keuze, Fono Lavatai, jul, 88

Kies de goede weg, Corliss Clayfon, mrt, klO

Kom dichter bij Christus, Alejandra Hernóndez,

jul, 89

Ouderling Robert D Hales, sep, kó

Ik ga belangrijke beslissingen nemen, Karen

Ashton, nov, k8

Mijn keuzen hebben gevolgen, Karen Ashton,

mrt, k8

Opgeheven in hoop, Chieko N. Okazaki,

jan, 86

'Dit is immers niet in een uithoek geschied',

Gordon B. Hinckley, jan, 45

Kinderen

'Ziet uw kleinen', Wm. Rolfe Kerr, jan, 77

Zorg voor kinderzielen, Patricia P. Pinegar,

jul, 12

Kritiek

Stilstaan bij de fouten van anderen - de

geestelijke gevaren, Mark D. Chamberlain,

mei, 16

Kroutil, Lukas

Lukas Kroutil uit Praag (Tsjechië), Corliss

Clayton, sep, kl4

Kuisheid

Serieuze vragen,serieuze antwoorden,

Richard G. Scott, sep, 28

Kunst

De droom van een dorpsfotograaf, Nelson

Wadsworth, jun, 16

Eerbetoon aan broeder Joseph, dec, 33

Herinneringen in borduurwerk, Petrea Kelly,

aug, 34

Je bent een pionier, nov, k14

'Met het oog alleen op de ere Gods gericht',

Beth Dayley, aug, 48

O pioniers! Een keuze uit recent vervaardigde

kunstwerken over de pioniers, mei, 34

Lofzangen (zie lied)

Leiderschap

Vrouwen van de kerk, Gordon B. Hinckley,

jan, 64

We zijn allemaal pioniers, Thomas S. Monson,

jul, 92

Lied

De wijze en de dwaze man, jun, k5

Dit is mijn geliefde Zoon, Vanja Y. Watkins

en Marvin K. Gardner, dec, k4

Geloof bij elke voetstap, K. Newell Dayley,

feb, 22

Je bent een pionier, Ruth Muir Gardner

en Vanja Y. Watkins, mrt, kl2

Toen Jezus zich liet dopen, Jeanne P. Lawler,

sep, k5

Liefde

Gekwetste gevoelens van ons afschudden,

Susan Ternyey, jun, 15

Gesterkt in naastenliefde, Elaine L. Jack,

jan, 88

Getuigen voor God, Henry B. Eyring, jan, 29

'Kevins verjaardagscadeau, Timothy S. Wight,

nov, klO

'Steeds bedenken waarvoor ze worden

gegeven', dec, 25

Thuis in een nieuwe wijk, James E. Faust, nov, 2

'We sturen alleen het beste', Richard C. Edgley,

jan, 59

Lijden (zie tegenspoed, zonde)

Lim, Augusto A.

Ouderling Augusto A. Lim, feb, k4

M
Media

'Dit is immers niet in een uithoek geschied',

Gordon B. Hinckley, jan, 45

Fijn afstemmen, Lisa M. Grover, mei, 32

Mexico

Het werk van de Heer doen in Palenque,

Marvin K. Gardner, okt, 34

Mishandeling

'Dit is immers niet in een uithoek geschied',

Gordon B. Hinckley, jan, 45

Vrouwen van de kerk, Gordon B. Hinckley,

jan, 64

Moed
Door de geest durfde ik, Gbenga Onalaja,

mei, kó

Geloof vinden in elke stap die je zet, Bonnie D.

Parkin, jul, 83

'Hij verkwikt mijn ziel', James E. Faust, okt, 2

Joseph Smith - moedige dienstknecht van God,

Karen Ashton, okt, k4
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Moederschap (zie ouderschap)

Mongolië

Een machtige verandering in Mongolië,

Mary Nielsen Cook, feb
;

1

Monson, Thomas S.

President Thomas S. Monson, nov, kó

Mormoons tabernakelkoor

'God zij met u . .
.', DeAnne Walker, apr, 17

Mormorandum
De poort van de hemel, nov, 15

Eén keer doet al pijn, mrt, 33

'Leer wijsheid in uw jeugd', sep, 33

N

Naastenliefde (zie liefde)

Nederigheid

Luisteren naar de stem van de Heer,

Francisco J. Vihas, jan, 75

Noorwegen
De last delen, Janet Thomas, mei, 10

Offerande (zie ook offers)

De wittebroodsweg, David E. Sorensen, okt, 16

Geef gehoor aan de oproep, Jack H Goaslind,

aug, 10

Offers

(zie ook toewijding, offerande, tiende)

'Een steentje', Elaine l.Jack, jul, 73

Onderwijs

Blauwdruk voor een goede toespraak, Darrin

Lyfhgoe, apr, 26

Grote veranderingen leerplannen priesterschap

en ZHV, Don L Searle, dec, 2ó

Het gewone klaslokaal - een effectieve plek

voor gestadige groei, Virginia H, Pearce,

jan, 1

Hulpmiddelen voor nieuwe leerkrachten,

Patricia P. Pinegar, feb, 28

Op onderzoek uit

De heiligen vergaderen zich, Sherrie Johnson,

mrt, kl4

De tocht door lowa, Sherrie Johnson, okt, k 13

De Nauvoo-tempel, Sherrie Johnson, sep,

Deseret, Sherrie Johnson, dec, klO

Een huis voor de Heer, Sherrie Johnson,

mei, kl4

Grote stad in aanbouw, Sherrie Johnson,

aug, k2

Over de vlakten, Sherrie Johnson, nov, k2

De schat van Cumorah, Sherrie Johnson,

feb, klO

Vervolgingen in Missouri, Sherrie Johnson,

jun, klO

Openbaring
(zie ook Heilige Geest, profeten)

De Geest, die u aanspoort goed te doen,

L 7öm Perry, jul, 68

De geest van profetie, L Aldin Porter, jan, 9

'Dit is immers niet in een uithoek geschied',

Gordon B. Hinckley, jan, 4

'Een heilige roeping', Monte J. Brough, jul, 26

Het gewone klaslokaal - een effectieve plek

voor gestadige groei, Virginia H. Pearce,

jan, 11

Niet de stem van de mens, M. Russeli Baliard,

mrt, 46

Persoonlijke openbaring: de gave, de toets

en de de belofte, Boyd K. Packer, jun, 8

Opleiding

Leer wijsheid in uw jeugd, sep, 33

Opstanding (zie pasen, Jezus Christus)

Ouderschap (zie ook gezinsbanden)

De vreugde door het naleven van het grote

plan van geluk, Richard G. Scott, jan, 70

'Dit is immers niet in een uithoek geschied',

Gordon B. Hinckley, jan, 45

Geloof bij elke voetstap, M. Russeli Baliard,

jan, 22

'Omdat zij moeder is', Jeffrey R. Holland, jul, 34

'Volgens het verlangen van ons hart', Neal A.

Maxwell, jan, 20

Vrouwen van de kerk, Gordon B. Hinckley,

jan,

Participatieperiode

Bekering - van verkeerd naar goed, Karen

Ashton, apr, klO

De doop - mijn eerste verbond, Karen Ashton,

mei, k4

De profeten getuigen van Jezus Christus'

geboorte, Karen Ashton, dec, k8

Helden en heldinnen, Karen Ashton, aug, k8

Ik ga belangrijke beslissingen nemen, Karen

Ashton, nov, k8

Joseph Smith - moedige dienstknecht van God,

Karen Ashton, okt, k4

Kies de goede weg door studie en gebed,

Karen Ashton, jun, k8

Mijn evangelienormen, Karen Ashton, feb, kl4

Mijn keuzen hebben gevolgen, Karen Ashton,

mrt, k8

Wat wil Jezus Christus dat ik doe?, sep, k8

Pasen (zie ook verzoening)

Paasverhaal, Marita Schugk, apr, k8

De overwinning op de dood, Gordon B.

Hinckley, apr, 2

Patriarchale zegen

De dag waarop ik mijn patriarchale zegen

ontving, Va/er/a Salerno, okt, 20

Pioniers (zie ook kerkgeschiedenis)

Blijf doorgaan en geef het de tijd, Virginia H.

Pearce, jul, 85

De onknakbare Mary Ann, Rex G. Jensen,

apr, 20

De eeuwigheid ligt voor ons, James E. Faust,

jul 17

De wittebroodsweg, David E. Sorensen, okt, 16

De winden van het evangelie bereiken

de Kaapverdische Eilanden, Andrew Clark,

apr, 34

De droom van een dorpsfotograaf, Nelson

Wadsworth, jun, 16

De heiligen in Tsjechië - een zonnige toekomst,

Kahlile Mehr, sep, 10

Een machtige verandering in Mongolië,

Mary Nielsen Cook, feb, 10

Een erfgoed van geloof, R. Val Johnson,

feb, 32

Een stuiver en een parel, Jerry Borrowman,

mei, 28

Een droom is werkelijkheid geworden in

Hongkong, Kellene Ricks Adams, mrt, 34

Eigentijdse pioniers, Janette Hales Beckham,

jul, 90

Geef gehoor aan de oproep, Jack H Goaslind,

aug, 10

Geloof vinden in elke stap die je zet, 8onn/ë D.

Parkin, jul, 83

Geloof bij elke voetstap - de heroïsche tocht

van de pioniers [videopresentatie], jul, 62

Geloof bij elke voetstap, Robert L. Backman,

feb, 14

Geloof bij elke voetstap, M. Russeli Baliard,

jan, 22

Het werk van de Heer doen in Palenque,

Marvin K. Gardner, okt, 34

Het evangelie krijgt vaste voet in Cambodja,

Leiand D. en Joyce B. White, okt, 40

Ik ben een pionier, Catherine Ramognino

en Don O. Thorpe, dec, 46

'In zijn kracht kan ik alles doen', Jack H
Goaslind, jul, 39

Je bent een pionier, Ruth Muir Gardner en

Vanja Y. Watkins, mrt, kl2

Jin en Olga Snederfler - twee Tsjechische

pioniers nader bekeken, Marvin K. Gardner,

sep, 16

O pioniers! Een keuze uit recent vervaardigde

kunstwerken over de pioniers, mei, 34

Pionieren in de Andes, Allen Litster, mei, 40

'Reik anderen de reddende hand', Gordon B.

Hinckley, jan, 82

Thuis in een nieuwe wijk, James E. Faust, nov, 2

'Trouw aan het geloof', Gordon B. Hinckley,

jul, 65

'U hoeft de reis niet te vrezen', M. Russeli

Baliard, jul, 59

We zijn allemaal pioniers, Thomas S. Monson,

jul, 92

Wees een voorbeeld, Gordon B. Hinckley,

jan, 4

Zij toonden ons de weg, Thomas S. Monson,

jul, 50

Priesterschap

Goddelijk partnerschap, S. Michael Wilcox,

sep, 8

Christus bij het bad van Betesda, Thomas S.

Monson, jan, 16
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'IK VERKONDIG U
GROTE BLIJDSCHAP'

Kerstboodschap van het Eerste Presidium

voor de kinderen in de hele wereld

n deze geweldige tijd van het jaar denken we aan die nacht, lang geleden, toen een

engel aan eenvoudige herders vertelde dat de Heiland van de mens geboren was:

'Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk

zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de

stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld

en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse

legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij

mensen des welbehagens' (Lucas 2:10-14).

De boodschap van de geboorte van Jezus Christus is een boodschap voor iedereen.

Het is een boodschap van vrede en hoop. Het is een boodschap die ons zegt wat wij

moeten doen om later weer bij onze hemelse Vader te kunnen wonen.

Als wij de geboden onderhouden en meer op Hem gaan lijken, zullen we vrede

en blijdschap voelen. Hij is onze Heiland en Verlosser. En als we het voorbeeld van

Jezus volgen en andere mensen dienen, zullen we gezegend worden met geluk en

tevredenheid.

Wij wensen alle kinderen de zegeningen toe die we kunnen krijgen door het leven

en de zending van Jezus Christus. Mag de boodschap van 'grote blijdschap' die de

herders zo lang geleden kregen, ons allemaal in deze bijzondere tijd van het jaar vrede

en hoop geven. D
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DIT IS GELIEFDE ZOON

Expressief J = 69-84

F C7

^ mp 1 r> C7

É=S

mpö 1 1

1

.

Je - zus Chris - tus liet Zich

2. 't Volk van Ne - fi zag de

3. Jo - seph zag twee heil' - ge

4. Je - zus' woor-den in de

do - pen

Hei - land

We - zens,

Schrif - ten

i

r> Gm

i H3
A7 Dm r> Dm

1XGt: S er
toen Hij bij Jo-han-nes kwam.
in een wit ge -waad ge - kleed,

oog-ver-blin-dend als de zon.

lees* ik el - ke dag zo graag.

Va - der in de he - mei

God de Va -der liet hen
God wees toen op -nieuw naar

In mijn hart laat God mij

zei toen:

we - ten:

Je - zus:

we - ten:

m *y^t
i.2.3.Gm A7 Dm Gm.

m i
.c 7

*
3S

'Dit is mijn ge - lief- de Zoon.
r
Hoor Hem!'

3ÉÉ Ê3
4 2

2 3 2 1

4. Gm4. ö C7

ÉÉ
f tr I1

'Dit is mijn ge - lief - de Zoon.
r
Hoor Hem!' 5

R.H.

g 1 1 r
t ^^li If

5 3 2 1

L
2 1

J

*'hoor' (voor de jongsten)

Tekst: naar Marvin K. Gardner (1952- )

Muziek: Vanja Y. Watkins (1938- )

Gebruikt met toestemming. Dit liedje mag voor incidenteel,

niet-commercieel gebruik in de kerk en thuis worden gekopieerd.

Matteüs 3:16-17

3 Nefi 11:6-8

Geschiedenis van Joseph Smith 1:17

Leer en verbonden 18:34-36

DE KINDERSTER
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INSTRUCTIES Wil je een boekje maken om dit liedje beter te leren, plak deze bladzijde dan op stevig papier. Knip alle stukken

uit langs de stippellijnen. Maak gaatjes op de aangegeven plekken en maak de kaartjes aan elkaar vast met garen of touw.
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Mama, ik wilde Maria zijn in het kerstspel',

zei Elisabet. 'Maar Julia mag Maria zijn, en ik

ben alleen maar de ster.'

Mama glimlachte naar Elisabet. Samen liepen ze uit de

kerk naar huis. 'Dat komt misschien doordat Julia zes is,

en jij nog maar vier.'

Elisabets gezicht betrok. 'Maar Julia mag een mooie

blauwe deken over haar hoofd dragen en een echte baby

vasthouden
!

'

'Maria was een moedige, goede vrouw', zei mama,

'Ik begrijp best dat je haar wilt spelen in het kerstspel.

Maar ik denk dat je de rol hebt die voor jou het beste is.'

'De ster?'

'Ja. Kijk, als er iets gebeurt, ben jij de eerste die het aan

iedereen vertelt. Gisteren nog kwam je naar binnen

rennen om te vertellen dat meneer Allaart van het trapje

voor zijn huis gevallen was. En omdat je dat deed, kon ik

naar hem toegaan en hem naar binnen helpen.'

Elisabet was blij dat ze dat aan haar moeder had verteld.

'Maar hoe lijkt dat nou op de kerstster?'

'Nou, veel mensen in Betlehem wisten niet dat

Jezus Christus geboren was. De heldere ster aan de

hemel vertelde de hele wereld van de geboorte van de

Heiland.'

'En de wijzen zagen het ook!'

'Inderdaad. En zelfs de mensen in het Boek van

Mormon, die heel ver weg woonden, zagen de ster.'

'Wauw! Dus de hele wereld zag de ster!'

Mama glimlachte om het blije gezichtje van Elisabet.

'Dus je ziet dat je volgende week zondag een belangrijke rol

hebt. Er is tenslotte geen mooiere boodschap dan de

boodschap van de geboorte van de Heiland?'

Elisabet liep een tijdje stil na te denken. Toen zei ze:

'Mama, ik ga heel breed lachen! Iedereen zal zien dat ik de

kerstster ben en weten dat ik blij ben omdat Jezus Christus

is geboren.' D



PARTICIPATIEPERIODE

DE PROFETEN GETUIGEN VAN
JEZUS CHRISTUS' GEBOORTE

Karen Ashton

'Ziet, Ik ben Jezus Christus, Die in de wereld zou komen,

zoals de profeten hebben getuigd' (3 Nephi 11:10).

Vanaf Adam hebben goede mensen uitgekeken

naar de geboorte van Jezus Christus, de Zoon

van God. De profeten hebben altijd gezegd dat

de zonden van de mensen door de verzoening van Christus

vergeven konden worden. Dan konden zij terugkeren

naar hun hemelse Vader. Lang voordat het gebeurde,

hebben veel profeten geprofeteerd van de geboorte van

de Heiland.

Jesaja, een machtige profeet uit het Oude Testament,

heeft dit gezegd over de geboorte van de Heiland:

'Want een Kind [Jezus Christus] is ons geboren, een Zoon

is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder

en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God,

Eeuwige Vader, Vredevorst' (Jesaja 9:5).

Lehi, een profeet uit het Boek van Mormon, vluchtte

met zijn familie uit Jeruzalem en trok jaren door de

wildernis. Hij profeteerde, zoals zijn zoon Nephi op heeft

geschreven, dat 'zeshonderd jaren nadat mijn vader Jeruza-

lem verliet, [. . .] de Here God een Profeet onder de Joden

[zou] verwekken - namelijk een Messias, of met andere

woorden: Een Zaligmaker der wereld' (1 Nephi 10:4).

Nephi bad om het visioen van zijn vader te begrijpen.

In antwoord op zijn gebed liet een engel van de Heer

Nephi de geboorte, bediening en kruisiging van de Heiland

zien. Nephi zei daarover: 'En ik keek en zag wederom de

maagd [Maria], een kind in haar armen dragend.

'En de engel zeide tot mij: Zie het Lam Gods, ja, de

Zoon des Eeuwigen Vaders
!

' (1 Ne. 11:20-21).

De Lamaniet Samuël, een andere profeet uit het Boek

van Mormon, ging moedig op de muur van de stad

Zarahemla staan. Hij riep de slechte Nephieten toe dat ze

zich moesten bekeren en hij zei dat de Heiland geboren

zou worden. Hij zei: '[Het] zal nog vijfjaren duren, en ziet,

dan komt de Zoon Gods om allen te verlossen, die in Zijn

naam zullen geloven' (Helaman 14:2).

Toen Jezus Christus werd geboren, kwamen al die

profetieën uit.

Instructies

Van elke horizontale rij op de volgende bladzijde is een

kerstversiering te maken die de vervulling van een van de

profetieën in deze les uitbeeldt. Lijm bladzijde 9 op stevig

papier, 1) knip de cirkels uit, rij voor rij, en vouw elke

cirkel doormidden (met het plaatje of de tekst aan de

binnenkant), zoals aangegeven; 2) lijm de achterkanten

van twee van de halve cirkels aan elkaar en zorg ervoor dat

beide bovenkanten aan elkaar vastzitten; 3) bedek de

hele achterkant van de derde cirkel met lijm en plak hem

met de middelste vouw op een lus van touw of garen; 4)

leg de zichtbare achterkanten van de andere twee cirkels

op de derde cirkel; 5) hang de versiering voor een raam of

in een kerstboom.

Ideeën voor de participatieperiode

J. Lees en bespreek Matteüs 25:40. Laat de kinderen inzien

dat zij de Heiland liefhebben en dienen als zij andere mensen

liefhebben en dienen. Geef elk kind stroken papier om voor de

resterende dagen tot de kerst een adventskalender in de vorm

van een papieren ketting te maken. Laat ze op elke strook een

goede daad schrijven die ze willen doen. Laat ze elke dag na een

goede daad een schakel aan de ketting toevoegen.

2. Schrijf op stukjes papier enkele gaven die onze hemelse

Vader en Jezus Christus de kinderen gegeven hebben. Doe

de papiertjes in doosjes en pak ze in. Laat de kinderen de pakjes

openmaken. Bespreek elk papiertje met een gave die onze

hemelse Vader en Jezus Christus de kinderen gegeven hebben.

Zing gepaste kerstliederen wanneer u de pakjes laat openmaken.

3. Nodig twee volwassen leden van de wijk of gemeente uit

om het verhaal van de geboorte van Christus voor te lezen uit

de Bijbel (Lucas 2; Matteüs 2) en uit het Boek van Mormon

(Helaman 14:1-5; 3 Nephi 1:4-15, 21). D
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Want een

Kind is ons geboren,

een Zoon

is ons gegeven

(Jesaia 9:5).

HARRY ANDERSON, DE PROFEET JESAIA VOORZEGT
CHRISTUS' GEBOORTE

BARTOLOME ESTEBAN MURILLO, DE AANBIDDING DOOR
DE HERDERS, MUSEO DEL PRADO (MADRIDI/SUPERSTOCK

ARNOID FRIBERG, DE LAMANIET SAMUEL PROFETEERT ROBERT T. BARRETT, DE BERGREDE



OP ONDERZOEK UIT

DESERET Sherrie Johnson

T'

oen de heiligen in de Salt Lake Valley

gingen wonen en zich gingen voor-

bereiden op de aankomst van de

anderen, noemde Brigham Young het

nieuwe gebied Deseret, een woord uit het Boek

van Mormon dat 'honingbij' betekent (zie Ether 2:3). Hij

wilde de mensen aanmoedigen om de wildernis in een

'bijenkorf' vol activiteit te veranderen. Het bleek een heel

toepasselijke naam te zijn.

De eerste van de tien pioniersgroepen van 1847 kwam

in juli aan. Al gauw had men een fort van gedroogde klei

en 450 blokhutten gebouwd, en meer dan tweeduizend

hectare grond geploegd en ingezaaid.

Toen het voorjaar werd, was er gevaarlijk weinig

voorraad over. Kledingstukken raakten versleten, de

voedselvoorraden werden steeds kleiner, en er kwamen

meer kolonisten aan. Iedereen mocht maar iets meer dan

twee ons meel per dag gebruiken. Om te

overleven aten de gezinnen, in afwachting

van de oogst, kraaien, wolven, distel-

bloemen, wilde bessen, boomschors,

jöS^""*J

wortels en bollen van segolelies.

Maar in mei en juni begonnen zwermen zwarte sprink-

hanen, waarvan sommige zo groot als een mensenduim

waren, de oogst op te eten. Iedereen die kon, nam

een stok, schep, bezem of wat hij verder vinden kon, en

bestreed de indringers.

De heiligen groeven greppels om de oogst heen, dreven

de sprinkhanen erin, en probeerden ze te verdrinken.

Maar ze bleven komen. Brigham Young maakte later een

grapje en zei dat als ze één sprinkhaan doodden, er twee

nieuwe kwamen om de eerste te begraven.* Zo moet het

wel geleken hebben voor de hongerige heiligen.

Twee weken lang probeerden ze de sprinkhanen weg te
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St. George-tempel Logan-tempel Manti-tempel Salt Lake-tempel

jagen, onderwijl baden ze om hulp. Uiteindelijk vlogen er

op de sabbat, tijdens een toespraak van Charles C. Rich,

grote zwermen zeemeeuwen van het Grote Zoutmeer over

die de sprinkhanen begonnen op te eten. De zeemeeuwen

aten tot ze vol waren, spuugden de gegeten beestjes uit

en aten nog een keer, waarna ze dat vreemde gedrag

dagenlang herhaalden tot ze het grootste deel van de oogst

hadden gered.

De heiligen wisten dat God over hen waakte. Door dat

getuigenis konden ze blijven doorgaan, want hun

beproevingen waren nog niet voorbij. De volgende winter

was erg streng. Door de vele sneeuwbuien bleef er maar

sneeuw op de grond liggen. Het vee kon niet grazen en het

was erg moeilijk om in de bergen brandhout te gaan

zoeken. Door de harde wind en de hevige kou was het

wonen in de haastig gebouwde blokhutten erg naar.

Het volgende voorjaar maakten enkele heiligen plannen

om naar Californië te gaan omdat het daar warmer was en

er meer voedsel en andere spullen te krijgen waren. Toen

president Heber C. Kimball, eerste raadgever van Brigham

Young, dat hoorde, beloofde hij dat er in de Salt Lake Valley

'binnen een jaar meer dan genoeg kleding zal zijn, en van

alles wat we nodig hebben, tegen prijzen die lager zullen zijn

dan waarvoor ze in St. Louis verkocht worden.'

President Brigham Young beloofde: 'Als de heiligen hier

vergaderen en sterk genoeg worden om het land te

bezitten, zal God het klimaat minder streng maken en

zullen wij hier een stad bouwen en een tempel voor de

allerhoogste God.' Door die aanmoediging bleven de

meeste mensen.

Zoals beloofd maakte God het klimaat minder streng.

De oogst van het volgende jaar was groot genoeg om de

bijna 6400 heiligen die naar Deseret gekomen waren te

eten te geven.

De belofte van president Kimball kwam ook uit. In

1849 werd er goud gevonden in Californië. Duizenden

mensen haastten zich naar het westen om daar hun geluk

te zoeken. Tegen de tijd dat zij de Salt Lake Valley

bereikten, moesten hun wagens gerepareerd worden en

hadden ze voorraden nodig. Daardoor kwam er veel werk

voor de heiligen.

En in hun haast om bij de goudvelden te komen, gooi-

den velen fornuizen, kleding, meubels en andere spullen

weg om hun wagen lichter te maken. De heiligen konden

gewoon de prairie opgaan en de spullen zoeken die zij

nodig hadden om hun woning comfortabel in te richten.

Bovendien hoorden kooplieden die onderweg waren naar

Californië met wagens geladen met goederen dat de meeste

spullen al met schepen in Californië waren aangekomen.

Ontmoedigd verkochten ze hun spullen liever tegen een

lage prijs in Salt Lake City dan ze mee te nemen naar

Californië, waar zij ze misschien helemaal niet konden

verkopen. Binnen drie jaar na de aankomst van de heiligen

in de Salt Lake Valley waren er ruim voldoende voorraden

in Deseret.

Zoals beloofd werden er tempels gebouwd. Een van de

eerste dingen die Brigham Young in 1847 deed na zijn

aankomst in de Salt Lake Valley, was een bouwplaats voor

de Salt Lake-tempel aanwijzen. In 1853 werd er begonnen

met de bouw. De inwijding vond plaats in 1893.

De eerste tempel die in het westen werd afgebouwd,

was de St. George-tempel. Er werd in 1871 met de bouw

begonnen, en de inwijding was op 6 april 1877 tijdens

een algemene conferentie van de kerk. In mei 1884 werd er

in Logan een tempel ingewijd en in mei 1888 een tempel

in Manti.

Bij het begin van de twintigste eeuw waren er vier

tempels open en woonden er meer dan 280 duizend leden

van de kerk in de Rocky Mountains. De heiligen hadden al

veel moeilijkheden doorstaan en kregen er nog meer.

Maar de kerk was nog nooit zo sterk geweest, en de

heiligen hadden veel geleerd dat hen door de komende

slechte tijden heen zou helpen. D

* Uit Journal ofDiscourses, deel 4, blz. 301. Zie voor alle andere informatie

en aanhalingen Kerkgeschiedenis in de volheid der tijden, blz. 337-351,

415-416, 430, 436, 458.
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VEEL PLEZIER!

Kerstquiz D. A. Stone
ILLUSTRATOR: PHYLLIS LUCH

Iees Matteüs 1:18-2:23 en

-/Lucas 2:1-20; kijk dan of je de

volgende vragen goed kunt

beantwoorden. Pas op, er zitten

strikvragen bij

!

1. Hoeveel wijzen volgden

de ster?

a. Drie.

b. Een heette Melchior, de

anderen zijn verzonnen.

c. Dat weten we niet: het staat

niet in de Bijbel.

2. Wie stuurde de wijzen naar

Betlehem?

a. Een engel van de Heer.

b. Koning Herodes.

c. Niemand: ze zagen de ster en

volgden die.

3. Waar vonden de wijzen Jezus

en Maria?

a. In een huis.

b. In een stal.

c. Geen van beide.

4. Hoe werden de wijzen gewaar-

schuwd dat zij niet terug moesten

gaan naar Herodes nadat zij het

kindje Jezus gezien hadden?

a. In een droom.

b. Door Jozef.

c. Door de herders.

5. Wie bepaalde dat de mensen

belasting moesten betalen?

a. Koning Herodes.

b. Keizer Augustus.

c. Cyrenius.

6. Waar zouden de herders

volgens de engel het kindje Jezus

vinden?

a. In Betlehem.

b. In een kribbe.

c. In een huis.

7. Wat is een andere naam voor

de stad van David?

a. Nazaret.

b. Jeruzalem.

c. Betlehem.

8. Wat betekent Immanuël?

a. 'Koning.'

b. 'God met ons.'

c. 'Profeet.'

9. Wie zei tegen Jozef dat hij zijn

gezin mee moest nemen naar

Egypte?

a. De wijzen.

b. Koning Herodes.

c. Een engel van de Heer.

10. Waar gingen Jozef, Maria en

Jezus wonen toen ze

terugkwamen uit Egypte?

a. Jeruzalem.

b. Betlehem.

c. Nazaret.

•3(om(6)'q(8n(i)'q(9)
l

q(s)

'e (^) 'e (f) 'q (i) '3(1) :2mjb?sia>j uspioormty
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Glinsterende kerstplaat

M. H. Martin

Als je een glinsterende kerstplaat

wilt maken, dan heb je een stuk wit

papier nodig, een potlood, een stuk

donkergekleurd papier, doorzichtig

plakband, oude kranten en een spijker.

1. Maak met potlood een kerst-

tekening op het witte papier. Zorg

ervoor dat je er veel lampjes en sterren

bij tekent. Als het een cadeautje

wordt, dan zou je ook de naam van

degene die het cadeautje krijgt erbij

kunnen schrijven.

2. Plak je tekening op het donker-

gekleurde papier.

3. Leg de tekening op een stapeltje

oude kranten (om de tafel niet te

beschadigen). Prik daarna met

de spijker gaatjes in de lijnen van je

tekening. Prik de gaatjes dicht bij

elkaar en zorg ervoor dat het gaatje

helemaal door het witte papier en het

donkergekleurde papier heengaat.

4. Als je alle gaatjes geprikt hebt,

dan haal je het witte papier eraf en

gooi je het weg.

5. Hang je tekening in een zonnig

raam of aan een lampekap. Het licht

schijnt dan door de gaatjes in het

donkere papier en laat je tekening

glinsteren! D



BOOMTOPTRADITIE
Veloy Richards
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Cindy Lindsay
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Michelle

Rachel Bethany

M

Ik
heb al veel kerstbomen gezien. Meestal hadden ze

een verlichte ster of een schattig engeltje in de top.

Maar de mooiste boom die ik ooit heb gezien, had een

grote rode strik in de top.

Ik wist dat jaar niet goed hoe ik het kerstfeest moest

vieren. Mijn moeder was al jaren weduwe en aangezien ik

alleenstaand was, hadden we een van onze gezinstradities

voortgezet en de meeste feestdagen samen gevierd.

Maar toen mijn moeder vlak voor de kerst overleed, deden

de meeste kersttradities pijn zonder haar.

Vlak voor de kerst kwam de bisschap op bezoek.

Zij waren bezorgd dat ik met de kerst alleen zou zijn. De

bisschop keek rond en vroeg waarom er geen kerstboom of

kerstversieringen waren. Ik legde uit dat ik niet in mijn een-

tje een kerstboom wilde versieren en dat ik daarom besloten

had om er maar geen te nemen. Het kerstfeest was een

familiefeest, en ik vond dat ik de feestdagen het beste door

zou komen door net te doen alsof het een gewone dag was.

Toen ze weg waren, ging ik verder met mijn karweitjes.

Maar de bisschop liet het er niet bij zitten. Hij vertelde

de jeugdwerkpresidente van de wijk over zijn gesprek met

mij. Ik was namelijk net geroepen om de meisjes van elf

jaar les te geven, maar ik zou pas de eerste zondag van het

volgende jaar beginnen.

Op een middag kwam Michelle, een van de meisjes die

ik in mijn klas kreeg, langs en vroeg of ze de volgende

avond om ongeveer half acht langs kon komen. Ik was

verbaasd, maar keek uit naar haar gezelschap.

De deurbel ging precies om half acht, maar bij de deur

stond niet alleen Michelle. Daar stonden alle meisjes uit

mijn nieuwe jeugdwerkklas - met een kerstboom, lampjes

en versieringen!

Ze duwden de grote boom door de deur en begonnen

hem in mijn woonkamer op te zetten. Hun enthousiasme

was aanstekelijk en al gauw begon ik meubels te verschui-

ven om precies de juiste plek voor de boom te vinden.

Ik vroeg wat ik moest doen, maar kreeg te horen dat ik

alleen maar op de bank mocht gaan zitten kijken. De

volgende twee uur waren vol feestelijk gelach en liefde

zoals alleen elfjarigen die kunnen verspreiden.
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De meisjes vertelden me hoe zij heetten en wat ze

aan het project hadden bijgedragen. Cindy liet me de

brandwondjes zien die ze aan de hete lijm had

overgehouden waarmee ze kerstlintjes aan brooddeeg-

versieringen had vastgemaakt. Amanda kon die avond niet

komen, maar had eerder die dag met haar moeder de

boom gekocht. Bethany was de grootste, dus zij hing de

lampjes erin. Lindsay had een grote doos snoepstokken

meegebracht als versiering. Rachel legde een kerstkous met

snoep en een cadeautje onder de boom. En Michelle

vertelde me dat ze geprobeerd hadden een ster voor de

boomtop te vinden of te maken, maar dat het niet gelukt

was en dat ze daarom een grote rode strik hadden

meegenomen.

Die strik ging in de top van een van de grootste en

mooiste kerstcadeaus die ik ooit heb gekregen. Nog voor-

dat de boom klaar was en de lampjes aan waren, was mijn

hart al vervuld met de kerstgeest en met liefde voor alle

meisjes in mijn toekomstige jeugdwerkklas. En dat voelde

ik elke keer dat ik de kerstlichtjes in de boom aan deed.

Ik heb nu een paar nieuwe kersttradities. Ik ben van

plan om elk jaar een boom te nemen, en er zullen altijd

snoepstokken en brooddeegversieringen in hangen - en in

de top een grote rode strik. D
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Eerlijkheid: een moreel kompas, James E.

Faust, jan, 39

'In zijn kracht kan ik alles doen', Jack H
Goaslind, jul, 39

Grote veranderingen leerplannen priesterschap

en ZHV, Don L, Searle, dec, 26

De macht van het priesterschap, James E.

Faust, jul, 41

'Lopen en niet moede worden', L. Tom Perry,

jan, 35

De grondbeginselen zijn niet veranderd, David

B. Haight, jul, 37

De macht is reëel, Peter Pomart, jun, 44

De Heiland rekent op je, Joe J. Christensen,

jan, 37

Profeten

(zie ook profetie, openbaring)

Christus bij het bad van Betesda, Thomas S.

Monson, jan, 16

Geloof bij elke voetstap, M. Russell Ballard,

jan, 22

Veiligheid door raad op te volgen, Henry B.

Eyring, jul, 23

Dankbaarheid, Jerald L. Taylor, jul, 32

Mijn grootvader, de profeet, Janet Thomas,

okt, 8

De profeten zijn geïnspireerd, David B. Haight,

jan, 14

'Dit is immers niet in een uithoek geschied',

Gordon B. Hinckley, jan, 45

Wel of niet luisteren, Daie S. Cox, aug, 2

Profetie (zie ook geestelijke gaven)

De gave van profetie, sep, 25

De geest van profetie, L Aldin Porter, jan, 9

Québec
Ik herinner me, Richard M. Romney, aug, 40

Raden

De voorname sleutelwoorden voor

de zustershulpvereniging, James E. Faust,

jan, 91

Terug in de kudde, aug, 26

Rekenschap
(zie ook rentmeesterschap)

Natalie's beloften, Jamie Macomber, feb, kó

Ouderling Augusto A. Lim, feb, k4

Rentmeesterschap

(zie ook rekenschap)

'Bisschop, help!', Dallin H. Oaks, jul, 21

'Trouw aan 't geloof', Joseph B. Wirthlin, jul, 14

Veldleeuweriken, R. Val Johnson, jun, 42

Sabbat

Grote veranderingen leerplannen priesterschap

en ZHV, Don L. Searle, dec, 26

Zondagse geheugendoos, Paula J. Lewis,

feb, kl3

Sanderson, Henry

Tiener in Nauvoo - Henry Sanderson,

William G. Hartley, aug, 16

Schepping

De verzoening, Russell M. Neison, jan, 32

Veldleeuweriken, R. Val Johnson, jun, 42

Schriftstudie

Druk van de ketel, Teresa Hunsaker, nov, 33

Grote hoogten, Wiilie Holdman

en Richard M. Romney, mrt, 10

Op een gewone donderdag, Gabrielle Larose,

mei, 38

Seminarie

(zie kerkelijke onderwijsinstellingen)

Smith, Joseph

(zie ook kerkgeschiedenis,

eerste visisoen, herstelling)

Een tijd van dankbaarheid, Gordon B.

Hinckley, dec, 2

Eerbetoon aan broeder Joseph, dec, 33

Niet de stem van de mens, M. Russell Ballard,

mrt, 4ó

'O, hoe lieflijk was de morgen': Joseph Smiths

eerste gebed en het eerste visioen, Carlos E.

Asay, apr, 10

De schat van Cumorah, Sherrie Johnson,

feb, klO

'Wat God door middel van zijn dienstknecht

Joseph tot stand heeft gebracht!', Gordon B.

Hinckley, feb, 2

Wees een voorbeeld, Thomas S. Monson,

jan, 42

Zij toonden ons de weg, Thomas 5. Monson,

jul, 50

Snederfler, Jiri en Olga

Jiri en Olga Snederfler - twee Tsjechische

pioniers nader bekeken, Marvin K. Gardner,

sep, ló

Spel

De tocht van de pioniers, Rebecca Todd,

okt, k8, kló

Sterfelijkheid (zie ook dood)

De verzoening, Russell M. Neison, jan, 3

Steun aan leiders

'Bisschop, help!', Dallin H. Oaks, jul, 21

De macht van het priesterschap, James E.

Faust, jul, 41

Tegenspoed

'Reik anderen de reddende hand', Gordon B.

Hinckley, jan, 82

'Alle zegeningen komen van Hem', Neal A.

Maxwell, jul, 11

Het verbondshuwelijk, Bruce C. Hafen, jan, 25

U hoeft de reis niet te vrezen', M. Russell

Ballard, jul, 59

De bedoeling van beproeving, Edimar Botelho

Superti, feb, 30

'De vreedzame dingen van het koninkrijk',

Jeffrey R. Holland, jan, 79

Na alles te zijn kwijtgeraakt, nov, 12

Vrouw, waarom weent gij?, James E. Faust,

jan, 53

Zelfs in de diepste droefenis, Sveinbjörg

Gudmundsdóttir, dec, 44

Zijn vrede, Dennis E. Simmons, jul, 30

Televisie (zie media)

Tempels en tempefwerk
(zie ook familiegeschiedenis, huweljik)

De tempelreis, Julia Hardel, feb, 8

De poort van de hemel, nov, 15

De eeuwigheid ligt voor ons, James E. Faust,

jul, 17

De wittebroodsweg, David E. Sorensen, okt, 16

Het tempelhuwelijk waarop ik gewacht had,

Patricia E. Mclnnis, apr, 28

Onverwachte doop, Bart L. Andersen, okt, 6

Op een gewone donderdag, Gabrielle Larose,

mei, 38

Vanuit Zaïre naar het huis van de Heer, Kuteka

Kamulete, aug, 8

Temple Square

Een zendingsgebied voor de hele wereld,

Maryann Martindale en Jennifer

Gantt Absher, sep, 44

Temple Square, sep, 34

Thuis

De vreugde door het naleven van het grote

plan van geluk, Richard G. Scott, jan, 70

'Dit is immers niet in een uithoek geschied',

Gordon B. Hinckley, jan, 45

Tiende (zie ook offers)

'Dit is immers niet in een uithoek geschied',

Gordon B. Hinckley, jan, 45

Wees een voorbeeld, Thomas S. Monson,

jan, 42

Toewijding

'Met het oog alleen op de ere Gods gericht',

Beth Dayley, aug, 48

Tsjechië

De heiligen in Tsjechië - een zonnige toekomst,

Kahlile Mehr, sep, 1

Jiri en Olga Snederfler - twee Tsjechische

pioniers nader bekeken, Marvin K. Gardner,

sep, 16

Lukas Kroutil uit Praag (Tsjechië), Corliss

Clayton, sep, kl4

Vijftig jaar in geloof, Honza Tomsa, jun, 46

Vaderschap (zie ook ouderschap)

Van vriend tot vriend

Ouderling Augusto A. Lim, feb, k4

Ouderling Jeffrey R. Holland, mei, k2
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Ouderling Roberf D. Hales, sep, kó

President Thomas S. Monson, nov, kó

Vasten

'Ga heen, doe gij evenzo', H. David Burton,

jul, 75

Getuigen voor God, Henry B. Eyring, jan, 2

Veel plezier

feb, k9; apr, kl2; mei, kl3; jun, kl3; aug, k7;

sep, kl3; nov, k5; dec, kl2

Verbonden (zie ook
doop, tempels en tempelwerk)

De verzoening, Henry B. Eyring, jan, 32

Het eeuwige gezin, Robert D. Hales, jan, 61

Ik herinner me, Richard M. Romney, aug, 40

Ons woord houden, Sheldon F. Chiid, jut, 28

'Reik anderen de reddende hand', Gordon B.

Hinckley, jan, 82

'Trouw aan 't geloof', Joseph B. Wirthlin, jul, 14

Volhard en word verheven, Russell M. Nelson,

jul, 70

Vergeving

'De vreedzame dingen van het koninkrijk',

Jeffrey R, Holland, jan, 79

Gekwetste gevoelens van ons afschudden,

Susan Ternyey, jun, 15

Verhaal

Bekering - van verkeerd naar goed,

Jennifer Jensen, apr, k4

Champignons plukken, Olga Bulgakova-

Petrenko, sep, klO

De wedstrijd, Donna Camache, jun, kl4

De lijst van Harmen, Diane L Mangum, mrt, k4

Een nieuwe dag, Ray Goldrup, mei, klO

Fietsles, AlmaJ. Yates, aug, klO

Natalie's beloften, Jamie Macomber, feb, kó

Verhalen uit het Boek van Mormon
Jezus Christus zegende zijn discipelen,

aug, kl4

Jezus Christus zegent de kinderen, feb, k2

Jezus Christus legt het avondmaal

en het gebed uit, apr, k2

Jezus Christus leert de Nephieten zijn

evangelie en bidt met ze, jun, k2

Vrede in Amerika, okt, k2

Verlangen

Geloof bij elke voetstap, M. Russell Ballard,

jan, 22

Volgens het verlangen van ons hart', Neal A.

Maxwell, jan, 20

Verleiding

De Heiland rekent op je, Joe J. Christensen,

jan, 37

Geef gehoor aan de oproep, Jack H Goaslind,

aug, 10

Verordeningen (zie ook verbonden)

De macht is reëel, Peter Pomart, jun, 44

Jezus Christus, onze Verlosser, Richard G.

Scott, jul, 57

Verzoening

(zie ook Jezus Christus, bekering)

Christenen in geloof en daad, Joseph B.

Wirthlin, jan, 67

De verzoening, Russell M. Nelson, jan, 32

Een kroon voor as: de verzoening van Jezus

Christus, Bruce C. Hafen, apr, 38

Elke zondag kerstfeest, Lois T. Barthoiomew,

dec, 24

Geestelijke wonden genezen, Jeanette Waite

Bennett, apr, 8

Gereinigd, Boyd K. Packer, jul, 8

Het eeuwige gezin, Robert D. Hales, jan, ól

Opgeheven in hoop, Chieko N. Okazaki,

jan, 86

Verblijdt ui, Quentin L Cook, jan, 27

Vrouw, waarom weent gij?, James E, Faust,

jan, 53

Ziet uw kleinen, Wm. Rolfe Kerr, jan, 77

Vloeken

Hoe kan ik voorkomen dat er vloeken in mijn

gedachten opkomen?, 25

Volharding (zie ook gehoorzaamheid)

Blijf doorgaan en geef het de tijd, en Give Time

a Chance, Virginia H. Pearce, jul, 85

De pinda-loop, Rosalie A. Cypert, okt, kl

Geloven en volharden, mrt, 25

Volhard en word verheven, Russell M. Nelson,

jul, 70

Voor kleine vrienden

De kerstster, Rebecca Todd, dec, kó

Gevoelens, Pat Graham, apr, kló

Kies de goede weg, Corliss Clayton, mrt, klO

Voorbeeld

Een getuige van Jezus Christus, Darrin Lythgoe,

dec, 16

Eigentijdse pioniers, Janette Hales Beckham,

jul, 90

Getuigen voor God, Henry B. Eyring, jan, 29

Helden en heldinnen, Karen Ashton, aug, k8

Voorbereiding

Ben ik er klaar voor?, aug, 32

Vraag en antwoord

Hoe kan ik voorkomen dat er vloeken in mijn

gedachten opkomen?, feb, 25

Ik ben lid van de kerk. Waarom ben ik dan niet

gelukkig?, mei, 22

Vrede (zie ook Heilige Geest)

De vreedzame dingen van het koninkrijk',

Jeffrey R. Holland, jan, 79

'Hij verkwikt mijn ziel', James E. Faust, okt, 2

Vrouw, waarom weent gij?, James E. Faust,

jan, 53

Zijn vrede, Dennis E. Simmons, jul, 30

Vreugde (zie geluk)

Vriendschap

Bent u zijn vriend?, nov, 10

De last delen, Janet Thomas, mei, 10

Vrienden voor elkaar, Kristin Banner, jul, 87

Vriendschap sluiten

Dan Ball uit Jeruzalem, Jamie Macomber,

apr, kl3

Kristian Nefi en Ernawati Suharto uit Jokjakarta

(Indonesië), Indonesia, Miles T. Tuason,

jun, kó

Lukas Kroutil uit Praag (Tsjechië), Corliss

Clayton, sep, kl4

Vrouwen

De vreugde door het naleven van het grote

plan van geluk, Richard G. Scott, jan, 70

De voorname sleutelwoorden voor de

zustershulpvereniging, James E. Faust,

jan, 91

Gesterkt in naastenliefde, Elaine l. Jack,

jan, 88

Versterkt in geloof, Aileen H. Clyde, jan, 84

Vrouwen van de kerk, Gordon B. Hinckley,

jan, 64

w
Welzijnszorg

'Ga heen, doe gij evenzo', H. David Burton,

jul, 75

Wereldkerk

Bekeerlingen en jongemannen, Gordon B.

Hinckley, jul, 4

Een zendingsgebied voor de hele wereld,

Maryann Martindale

en Jennifer Gantt Absher, sep, 44

Werelds (zie ook zonde)

In een kakofonie van geluid, Jens Jensen

en Paul Conners, mrt, 2ó

Werken

Blijf doorgaan en geef het de tijd, Virginia H.

Pearce, jul, 85

Ouderling Robert D. Hales, sep, kó

Wonderen (zie ook geestelijke gaven)

'In zijn kracht kan ik alles doen', Jack H
Goaslind, jul, 39

Woord van wijsheid

Als een olifant, Terri Reid, aug, 46

'Dit is immers niet in een uithoek geschied',

Gordon B. Hinckley, jan, 45

'Lopen en niet moede worden', i. Tom Perry,

jan, 35

Rustig genoeg om te luisteren, mrt, 30

Young, Brigham

Brigham Young: vuur in zijn botten, Ronald K.

Esplin, mrt, 18

Young, Mary Ann

De onknakbare Mary Ann, Rex G. Jensen,

apr, 20
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Zedelijkheid (zie kuisheid, integriteit)

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid, Lauradene Lindsey, okt, 2

Zendingswerk

Als een olifant, Terri Reid, aug, 46

'Als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt,

versterk dan uw broederen', RobertD, Hales,

jul, 79

Christus bij het bad van Betesda, Thomas S.

Monson, jan, 16

'Dit is immers niet in een uithoek geschied',

Cordon B. Hinckley, jan, 45

Een zendingsgebied voor de hele wereld,

Maryann Martindale

en Jennifer Ganit Absher, sep, 44

'Een blijde ontmoeting', Juan Aldo Leone,

feb, 48

Eerlijkheid: een moreel kompas, James E.

Faust, jan, 39

Getuigen voor God, Henry B. Eyring, jan, 29

Het Boek van Mormon weggeven, Victor

Camargo, apr, 31

Het is geen geheim - geef het goede nieuws

door!, feb, 44

Het is belangrijk om te getuigen, James E.

Faust, mrt, 2

Hij zal het me vertellen, Terne lynn Bitfner,

mei, 14

Ik sprak over geloof, Nina Bazarskaya

en Valerie Parker, mrt, 44

Kenmerken van geloof, Thomas S. Monson,

mei, 2

Naar huis tijdens mijn zending, Sree Devi

Kommu, mei, 8

Toen hij over God sprak, begreep ik hem,

Natalya Vladimirovna Leonova, jun, 26

'Trouw aan het geloof', Gordon B. Hinckley,

jul, 65

Vijftig jaar in geloof, Honza Tomsa, jun, 4ó

'We sturen alleen het beste', Richard C. Edgley,

jan, 59

Ze zullen komen, Thomas S. Monson, jul, 44

'Zendelingechtparen - een schitterende

hulpbron', Dav'id B. Haight, okt, 26

Zoals Jezus zijn

Doen wat gedaan moet worden, okt, kó

Jessica, het Boek van Mormon en broeder Law,

Laraine Whitear, aug, k4

Zonde (zie ook bekering)

Eén keer doet al pijn, mrt, 33

Zuid-Amerika

Pionieren in de Andes, Allen Litster, mei, 40

Zustershulpvereniging

De voorname sleutelwoorden voor

de zustershulpvereniging, James E. Faust,

jan, 91

'Deelgenoten van de heerlijkheden', Elaine L

Jack, jan, 73

Dit is immers niet in een uithoek geschied',

Gordon B. Hinckley, jan, 45

'Een steentje', Elaine L Jack, jul, 73

Gesterkt in naastenliefde, Elaine L Jack,

jan, 88

Grote veranderingen leerplannen priesterschap

en ZHV, Don L. Searle, dec, 26

Versterkt in geloof, Aileen H. Clyde, jan, 84
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Absher, Jennifer Gantt

De reis naar huis, apr, 32

Een zendingsgebied voor de hele wereld,

sep, 44

Adams, Kellene Ricks

Een droom is werkelijkheid geworden

in Hongkong, mrt, 34

Andersen, Bart L.

Onverwachte doop, okt, ó

Andersen, Kai A.

'in zijn eigen taal'
,
jun, 28

Asay, Carlos E.

'O, hoe lieflijk was de morgen': Joseph Smiths

eerste gebed en het eerste visioen, apr, 10

Ashton, Karen

Bekering - van verkeerd naar goed, apr, klO

De doop - mijn eerste verbond, mei, k4

De profeten getuigen van Jezus Christus'

geboorte, dec, k8

Helden en heldinnen, aug, k8

Ik ga belangrijke beslissingen nemen, nov, k8

Joseph Smith - moedige dienstknecht van God,

okt, k4

Kies de goede weg door studie en gebed,

jun, k8

Mijn evangelienormen, feb, kl4

Mijn keuzen hebben gevolgen, mrt, k8

Wat wil Jezus Christus dat ik doe?, sep, k8

B

Backman, Robert L.

Geloof bij elke voetstap, feb, 14

Ballard, M. Russell

Geloof bij elke voetstap, jan, 22

Niet de stem van de mens, mrt, 46

U hoeft de reis niet te vrezen, jul, 59

Banner, Kristin

Vrienden voor elkaar, jul, 87

Bartholomew, Lois T

Elke zondag kerstfeest, dec, 24

Bazarskaya, Nina

Ik sprak over geloof, mrt, 44

Beckham, Janette Hales

Eigentijdse pioniers, jul, 90

Bennett, Jeanette Waite

Geestelijke wonden genezen, jun, 25

De tieners van Aitutaki, feb, 46

Bittner, Terrie Lynn

Hij zal het me vertellen, mei, feb, 25

Borrowman, Jerry

Een stuiver en een parel, mei, 28

Boyle, Cheryl

Mijn kerstjas, dec, 19

Brough, Monte J.

'Een heilige roeping', jul, 2ó

Brown, L. Edward

Bid tot de Vader in mijn naam, jul, 77

Bulgakova-Petrenko, Olga

Champignons plukken, sep, klO

Burton, H. David

'Ga heen, doe gij evenzo', jul, 75

Camargo, Victor

Het Boek van Mormon weggeven, apr, 31

Celis, Lorjelyn

De les van de blinde, okt, 38

Chamberlain, Mark D.

Stilstaan bij de fouten van anderen -

de geestelijke gevaren, mei, 16

Child, Sheldon F.

Ons woord houden, jul, 28

Christensen, Joe J.

De Heiland rekent op je, jan, 37

Clark, Andrew

De winden van het evangelie bereiken

de Kaapverdische Eilanden, apr, 34

Clayton, Corliss

Kies de goede weg, mrt, klO

Lukas Kroutil uit Praag (Tsjechië), sep, kl4

Clyde, Aileen H.

Versterkt in geloof, jan, 84

Conners, Paul

In een kakofonie van geluid , mrt, 26

Cook, Mary Nielsen

Een machtige verandering in Mongolië,

feb, 10

"

Cook, Quentin L.

Verblijdt ui, jan, 27

Cox, Da Ie S.

Wel of niet luisteren, aug, 20

Cypert, Rosalie A.

De pinda-loop, okt, klO

Dayley, Beth

'Met het oog alleen op de ere Gods gericht',

aug, 48

Dayley, K. Newell

Geloof bij elke voetstap, feb, 22

Diezon, Aurelia S.

Zou ik nog welkom zijn?, mei, 21

Doxey, Joanne

Thuis in een nieuwe wijk, nov, 26

Edgley/Richard C.

'We sturen alleen het beste', jan, 59

Esplin, Ronald K.

Brigham Young: vuur in zijn botten, mrt, 18

Eyring, Henry B,

Getuigen voor God, jan, 29

Veiligheid door raad op te volgen, jul, 23

Faust, James E.

De macht van het priesterschap, sep, 25

De voorname sleutelwoorden voor

de zustershulpvereniging, jan, 91

De eeuwigheid ligt voor ons, jul, 17

Eerlijkheid: een moreel kompas, jan, 39

Ga ze van de vlakten ophalen, nov, 2

Het is belangrijk om te getuigen, mrt, 2

'Hij verkwikt mijn ziel', okt, 2

Vrouw, waarom weent gij?, jan, 53

Funk, Alan V.

Een zaak van eerlijkheid, nov, 28

Gaertner, Elisabete Samways
Mijn dolfijnen, okt, 46

Galbraith, David B.

Vrede in het Heilige land, dec, 20

Gamache, Donna

De wedstrijd ,
jun, 32

Gardner, Marvin K.

Dit is mijn geliefde Zoon, dec, k4

Het werk van de Heer doen in Palenque,

okt, 34

Jiri en Olga Snederfler - twee Tsjechische

pioniers nader bekeken, sep, 16

Gardner, Ruth Muir

Je benteen pionier, nov, kl4

Goaslind, Jack H.

Geef gehoor aan de oproep, aug, 10

'In zijn kracht kan ik alles doen', jul, 39

Goldrup, Ray

Een nieuwe dag, mei, klO

Graham, Pat

Gevoelens, apr, kló

Griffith, Michael

Bent u zijn vriend?, nov, 10

Groberg, Viki A.

Op vleugeis van geloof, mrt, 28

Grover, Lisa M.

Fijn afstemmen, mei, 32

Gudmundsdóttir, Sveinbjörg

Zelfs in de diepste droefenis, dec, 44
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H

Hafen, Bruce C.

Een kroon voor as: de verzoening

van Jezus Christus, apr, 38

Het verbondshuwelijk, jan, 25

Haight, David B.

De profeten zijn geïnspireerd, jan, 14

De grondbeginselen zijn niet veranderd,

sep, 26

Zendelingechtparen - 'een schitterende

hulpbron', okt, 26

Hales, Robert D.

'Als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt,

versterk dan uw broederen', jul, 79

Het eeuwige gezin, jan, 61

Hardel, Julia

De tempelreis, feb, 8

Hartley, William G.

Tiener in Nauvoo - Henry Sanderson, aug, 16

Hernandez, Alejandra

Kom dichter bij Christus, jul, 89

Hinckley, Gordon B.

Bekeerlingen en jongemannen, jul, 47

De overwinning op de dood, apr, 2

De profeet aan het woord, mrt, 16; jun, 32;

sep, 26; okt, 14

'Dit is immers niet in een uithoek geschied',

jan, 45

Een gesprek met alleenstaanden, nov, 16

Een tijd van dankbaarheid, dec, 2

Inspirerende gedachten, aug, 2

Laten we trouwen oprecht zijn, jul, 4

Luister door de macht van de Geest, jan, 4

Ons getuigenis aan de wereld, jul, 82

'Reik anderen de reddende hand', jan, 82

Trouw aan het geloof, jul, 65

Vrouwen van de kerk, jan, 64

'Wat God door middel van zijn dienstknecht

Joseph tot stand heeft gebracht!', feb, 2

Holdman, Willie

Grote hoogten, mrt, 10

Holland, Jeffrey R.

'De vreedzame dingen van het koninkrijk',

jan, 79

'Omdat zij moeder /'s', jul, 34

Humphrey, Marisa Whittaker

Het is geen geheim - geef het goede

nieuws doorl, feb, 44

Humphreys, Marjorie

De tieners van Aitutaki, feb, 46

Hunsaker, Teresa

Druk van de ketel, nov, 33

Jack, Elaine L
Deelgenoten van de heerlijkheden, jan, 73

Een steentje, jul, 73

Gesterkt in naastenliefde, jan, 88

Jensen, Jennifer

De geheime week, apr, k4

Jensen, Jens

In een kakofonie van geluid , mrt, 26

Jensen, Rex G.

De onknakbare Mary Ann, apr, 20

Johnson, R. Val

Een erfgoed van geloof, feb, 32

Veldleeuweriken, jun, 42

Johnson, Sherrie

De Nauvoo-tempel, sep, k2

De schat van Cumorah, mrt, 16

De heiligen vergaderen zich, mrt, k 14

Deseret, dec, klO

De tocht door lowa, nov, 15

Een huis voor de Heer, mei, kl4

Grote stad in aanbouw, aug, k2

Over de vlakten, nov, k2

Vervolgingen in Missouri
,
jun, klO

K

Lythgoe, Darrin

Blauwdruk voor een goede toespraak, apr, 26

fen getuige van Jezus Christus, dec, 16

M

Kamulete, Kuteka

Vanuit Zaïre naar het huis van de Heer, aug, 8

Kelly, Petrea

Herinneringen in borduurwerk, aug, 34

Kerr, Wm. Rolfe

Ziet uw kleinen, jan, 77

Kommu, Sree Devi

Naar huis tijdens mijn zending, mei, 8

Larose, Gabrielle

Op een gewone donderdag, mei, 38

Lavatai, Fono

Een goede keuze, mrt, 33

Lawler, Jeanne P.

Toen Jezus zich liet dopen, sep, k5

Leone, Juan Aldo

Een blijde ontmoeting', feb, 48

Leonova, Natalya Vladimirovna

Toen hij over God sprak, begreep ik hem,

jun, 26

Lewis, Paula J.

Zondagse geheugendoos, feb, kl3

Lindsey, Lauradene

Zelfredzaamheid, okt, 22

Litster, Allen

Pionieren in de andes, mei, 40

Macomber, Jamie

Dan Ball uit Jeruzalem, apr, k 13

Natalie's beloften, feb, kó

Mangum, Diane L
De lijst van Harmen, mrt, k4

Martin, M. H.

Kerstwerkjes: Glinsterende kerstplaat, dec, kl3

Martindale, Maryann
Een zendingsgebied voor de hele wereld,

sep, 44

Maxwell, Neal A.

Alle zegeningen komen van Hem, jul, 11

'Volgens het verlangen van ons hart', jan, 20

Mcinnis, Patricia E.

Het tempelhuwelijk waarop ik gewacht had,

apr, 28

Mehr, Kahlile

De heiligen in Tsjechië - een zonnige toekomst,

sep, 10

Mitchell, David

Tudo bem in Brazilië, nov, 34

Monson, Thomas S.

Christus bij het bad van Betesda, jan, 16

'De Geest maakt levend', jun, 2

Kenmerken van geloof, mei, 2

Tranen, tegenslag, geloofsvertrouwen,

getuigenis, sep, 2

We zijn allemaal pioniers, jul, 92

Wees een voorbeeld, jan, 42

Ze zullen komen, jul, 44

Zij toonden ons de weg, jul, 50

N

Nelson, Russell M.

De verzoening, jan, 32

Volhard en word verheven, jul, 70

Oaks, Dallin H.

'Altijd Zijn Geest hebben', jan, 56

'Bisschop, help!', jul, 21

Het Licht en het Leven, dec, 40

Ogden, D. Kelly

Vrede in het Heilige Land, dec, 20

Okazaki, Chieko N.

Opgeheven in hoop, jan, 86

Onalaja, Gbenga
Door de geest durfde ik, mei, kó
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Packer, Boyd K.

De twaalf apostelen, jan, 6

Gereinigd, juf, 8

Persoonlijke openbaring: de gave, de toets

en de belofte, jun, 8

Parker, Valerie

Ik sprak over geloof, mrt, 44

Parkin, Bonnie D.

Geloof vinden in elke stap die je zet, mrt, 25

Pearce, Virginia H.

Blijf doorgaan en geef het de tijd, jul, 85

Het gewone klaslokaal - een effectieve plek

voor gestadige groei, jan, 11

Perry, L. Tom
De Geest, die u aanspoort goed te doen,

jul, 68

Lopen en niet moede worden, jan, 35

Peterson, Janet

Mensen in het Nieuwe Testament, mei, kl3

Pimentel, Isaac

Mijn dolfijnen, okt, 46

Pinegar, Patricia P.

Bid vaak, mrt, k2

Hulpmiddelen voor nieuwe leerkrachten,

feb, 28

Zorg voor kinderzielen, jul, 12

Pinegar, Rex D.

Gemoedsrust door gehoorzaamheid, apr, k7

Pomart, Peter

De macht is reëel, jun, 44

Porter, L. Aldin

De geest van profetie, jan, 9

Presenca, Douglas

Een nieuwe kersttraditie, dec, 8

Properzi, Mauro

Ben ik er klaar voor?, aug, 32

Reid, Terri

Als een olifant, aug, 46

Richards, Veloy

Boomtoptraditie, dec, kl4

Romney, Richard M.

Grote hoogten, mrt, 10

Ik herinner me, aug, 40

Rósinkarsdóttir, Maria

Mijn droom is uitgekomen, jun, 40

Salerno, Valeria

De dag waarop ik mijn patriarchale

zegen ontving, okt, 20

Schugk, Marita

Paasverhaal, apr, k8

Scott, Richard G.

De vreugde door het naleven van het grote

plan van geluk, jan, 70

Jezus Christus, onze Verlosser, jul, 57

Serieuze vragen, serieuze antwoorden,

sep, 28

Searle, Don L.

Grote veranderingen in de leerplannen

van priesterschap en ZHV, dec, 26

Judo bem in Brazilië, nov, 34

Simmons, Dennis E.

Zijn vrede, jul, 30

Sorensen, David E.

De wittebroodsweg, okt, 16

Superti, Edimar Botelho

De bedoeling van beproeving, feb, 30

Swaner, Ruth Harris

'Hoe kan ik Ruth helpen?', mei, 26

Taylor, Jerald L.

Dankbaarheid, jul, 32

Ternyey, Susan

Gekwetste gevoelens van ons afschudden,

jun, 15

Thomas, Janet

De last delen, mei, 10

Mijn grootvader, de profeet, okt, 8

Thorpe, Chaterine Ramognino

Ik ben een pionier, dec, 46

Thorpe, Don O.

Ik ben een pionier, dec, 46

Todd, Rebecca

De kerstster, dec, kó

De tocht van de pioniers, okt, k8

Tomsa, Honza

Vijftig jaar in geloof, jun, 46

Tuason, Miles T.

Kristian Nefi en Emawati Suharto uit

Jokjakarta (Indonesië), jun, k6

Vinas, Francisco

Luisteren naar de stem van de Heer, jan, 75

w
Wadsworth, Nelson

De droom van een dorpsfotograaf, jun, 16

Walker, Deanne

'God zij met u . .
.', apr, 17

IJsland -het vervolg van de sage, jun, 34

Mijn droom is uitgekomen, jun, 40

Watkins, Vanja Y.

Dit is mijn geliefde Zoon, dec, k4

Je bent een pionier, nov, kl4

White, Leiand D.

Het evangelie krijgt vaste voet in Cambodja,

okt, 40

White, Joyce B.

Hef evangelie krijgt vaste voet in Cambodja,

okt, 40

Whitear, Laraine

Jessica, het Boek van Mormon en broeder Law,

aug, k4

Wight, Timothy S.

Kevins verjaardagscadeau, nov, klO

Wilcox, S. Michael

Goddelijk partnerschap, sep, 8

Wirthlin, Joseph B.

Christenen in geloof en daad, jan, 67

'Trouw aan 't geloof', jul, 14

Yates, Alma J.

Fietsles, aug, klO
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De zustershulpvereniging luistert aandachtig toe.

en die zich op oudejaarsavond in de rivier, daar waar de

Merwede, de Noord en de Oude Maas samenvloeien, liet

dopen.

Vermeldenswaard is ook de geschiedenis uit het dagboek van

Een van de ZHV-leerkrachten: Annelies Prent-Pellis.

* Uit het dagboek van Adriana Dalebout, tante van Diny

Al-Bayati-Busink lid van de gemeente Dordrecht. Adriana

Dalebout is kleinkind van Peter Dalebout.

Adriana Dalebout-v.d. Waal*, geboren 21 oktober 1905, die

verhaalt hoe haar grootvader Peter Dalebout bij de kerk

gekomen is:

Deze Peter Dalebout is vanuit Zeeland via Noord-Brabant in

Dordrecht komen werken en had nog nooit een kerk van
binnen gezien. Op een avond las hij in de krant dat een

prediker uit Amerika, genaamd Dalebout, in een zaaltje in

Dordrecht een toespraak hield. Peter Dalebout zei tegen zijn

vrouw dat hij erheen wilde gaan, omdat hij wilde weten of

deze man verwant was aan hem. Toen hij terugkwam zei hij

dat deze man alleen maar over godsdienst wilde praten,

nergens anders over. 'Maar wat hij zei,' zo zei hij, 'spreekt

mij wel aan. En ik weet dat ik de rest van mijn leven naar deze

kerk zal gaan' en dat is waar gebleken. Waar kwam die

prediker Dalebout nou vandaan? Willem Dalebout was de

jongste van drie zoons. De oudste zoon, Martin Dalebout,

woonachtig in Rotterdam, had eind 1800 een brief aan zijn

vader in Zierikzee geschreven, waarin hij schreef: 'Beste pa,

ik heb me aangesloten bij de mormoonse kerk en ik vertrek

binnenkort naar Amerika.' Vader Dalebout stuurde zijn

tweede zoon, Abraham Dalebout, naar Rotterdam om zijn

broer over te halen terug te komen tot de protestantse moeder-

kerk. Abraham sprak vele dagen met Martin en het resultaat

was dat ook Abraham zich aansloot bij de mormoonse kerk.

In wanhoop stuurde zijn vader de derde zoon, Willem, die

zich na vele gesprekken met zijn broers ook aansloot bij de

kerk. Toen schreven ze aan hun vader dat ze alle drie naar

Amerika vertrokken. Zeven maanden later was Willem Dale-

bout terug in Rotterdam. Deze keer als gevolmachtigde

zendeling van de kerk, bevoegd om bekering en geloof in de

Heer Jezus Christus te prediken en de eerste verordeningen

van het evangelie te verrichten. Deze Willem Dalebout was
naar Dordrecht gestuurd om daar een gemeente op te richten.

En die gemeente is er gekomen.

DECEMBER 1997

5



Janneke Baas, jongevrouwenpresidente, met een van de jongevrouwen.

De kerk nu

De gemeente Dordrecht heeft haar 100-

jarig bestaan inmiddels al mogen vie-

ren. Het aantal leden is in al die jaren

gegroeid om vervolgens weer te slin-

ken. We zijn er ons maar al te zeer van

bewust dat de gemeente in een eeuw tijd

misschien wel een wijk had kunnen

zijn. Het is dan ook de uitspraak van

president Gordon B. Hinckley dat het

aantal leden in de komende vijf jaar

verdubbeld kan zijn, die ons bezig houdt.

De zendelingen moedigen ons aan om
vrienden, d.m.v. gezinsavonden, ken-

nis te laten maken met het herstelde

evangelie.

Niet alleen zendingswerk voor de le-

venden, maar ook het werk voor onze

doden en speelt een grote rol in Dor-

drecht. Wij zijn gezegend met een fami-

liehistorisch centrum, waar enkele le-

den veel vanhun tijd insteken en anderen

altijd behulpzaam zijn bij hun familie-

historisch werk, zowel mensen binnen

als buiten de kerk. Dat daaruit weer een

reis naar de tempel volgt voor de leden

is duidelijk. Enkelen van ons zijn dan

ook goede bekenden in Friedrichsdorf.

Zendingswerk en het verlossen van de

doden is niet het enige doel van onze

gemeente. Ook het vervolmaken van de

leden zelf. Het doel, dat zowel de ZHV
als het priesterschap gesteld heeft dit

jaar, is de kwaliteit en daarnaast ook de

kwantiteit van het huisonderwijs, c.q.-

bezoek te verbeteren. Ofwe dit jaar het

gestelde doel zullen halen is nog onze-

ker, maar er wordt aan gewerkt. Er is

nog veel te leren.

Uit het verleden is gebleken dat de leden

van de gemeente Dordrecht elkaar de

hand wisten te reiken op momenten dat

zij elkander nodig hadden of als krach-

ten vereend moesten worden om ande-

ren te kunnen helpen. Er is hard ge-

werkt om de gemeente te laten zijn wat

het nu is. Een van deze pioniers is

patriarch Carel Schulders, die onlangs

j ongstleden overleden is. Menigeen heeft

onder zijn handen een patriarchale ze-

gen ontvangen. Hij was voor ons een

grote kracht. Zijn wijsheid en liefde

voor zijn medemens maakte van hem

een persoonlijkheid. We zullen hem

missen!

Ook deze tijd kent knokkers onder de

leden. Als wij , de leden van de gemeen-

te Dordrecht, wederom onze handen

ineenslaan, onze geesten verenigen in

vasten en gebed, dan zullen wij in staat

zijn om bovenvermelde uitdaging tot

stand te brengen. Hoewel u bent natuur-

lijk eerder welkom in onze gemeente,

maar hierbij nodigen wij u uit om over

vijfjaar een kijkje te komen nemen in

onze wijk Dordrecht, die wij tegen die

tijd tot stand gebracht hopen te hebben.

Jan Schulders, gemeentepresident, en de Aaronisch priesterschap.
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De zendelingenpagina's
Deze maand richten we de aandacht op Sergei Oudman uit de gemeente Leeuwarden,

die op zending is in het zendingsgebied Athene.

'Ik heb mogen zien hoe de kerk

gegroeid is op Cyprus'
Sergei Oudman
Momenteel ben ik 14 maanden op zen-

ding en de tijd vliegt voorbij. De eerste

zes maanden van mijn zending zat ik op

Cyprus. Ons zendingsgebied omvat
Griekenland, Cyprus, Turkije, Jorda-

nië, Libanon en Egypte. De eerste twee

landen zijn Griekstalig en daar zitten

momenteel alleen jonge voltijdzende-

lingen. In de andere gebieden is de kerk

aanwezig en zijn alleen maar zendings-

echtparen.

Tijdens mijn eerste zes maanden heb ik

mogen zien hoe de kerk gegroeid is op

Cyprus. Na de zes hete maanden daar op

de fiets, werd ik overgeplaatst naarAthe-

ne waar ik nu vrolijk in de bus en trolley

verder reis.

Het is de eerste keer in mijn leven dat ik

in zo'n grote stad woon. Athene heeft

ongeveer vijf miljoen inwoners, en tij-

dens de zomer stroomt de stad letterlijk

leeg. Griekenland is bekend om zijn zee

en eilanden en dat is dan ook waar alle

Grieken naar toe gaan. Geen slecht idee

want het is nogal warm tijdens de zo-

mer. Het vervelende als zendeling is dat

als je langs de deuren gaat er ook nie-

mand thuis is.

Behalve dat Griekenland een prachtig

land is, heeft het ook een grote geschie-

denis. Zo is er bv. in Athene de Areo-

pagus waar Paulus over de onbekende

god sprak, en de meeste brieven in het

Nieuwe Testament zijn geschreven naar

steden in Griekenland.

Het is leuk om te zien waar de vroeg-

christelijke pioniers gewandeld hebben

en om de taal te leren waarin het Nieuwe
Testament geschreven is.

De staatsgodsdienst in Griekenland is

Grieks-Orthodox. De mensen zijn hier

religieus ingesteld en willen graag we-

ten wie wij zijn en wat wij doen in het

'hart van het christendom'. Ook omdat

Griekenland nog niet zo lang geleden is

geopend voor andere godsdiensten.

De kerk is hier nu zeven jaar in Grie-

kenland met 400 leden en begint steeds

sneller te groeien. In Athene hadden we
vorige maand alleen al vijf dopelingen.

De Grieken zijn een gastvrij volk en

zeer vriendelijk, ze houden veel van

ling een geliefd doelwit.

Ik ben dankbaar dat ik hier op zending

mag zijn en voor de vrienden die ik hier

gekregen heb. Mijn getuigenis is ge-

groeid en ik heb veel geleerd naast de

taal die niet gemakkelijk is. Ik heb

gezien hoe God zijn volk eerst beproeft

om te zien of zij de vele zegeningen

Dit is de groep zendelingen in het opleidingsinstituut in Provo
die tegelijk met ouderling Oudman (uiterst links) naar Athene zou gaan.

Christus en hun kerk. Het gezin staat

centraal in hun maatschappij, waar wij

onze gesprekken op kunnen bouwen.

De Grieken houden van discussieren

over allerlei onderwerpen, en als het op

godsdienst aankomt zijn wij als zende-

waardig zijn. En langzaam aan komen
alle profetieën in vervulling dat het

evangelie in elk land verkondigd zal

worden.

Ik ben dankbaar voor de offers die ze

thuis brengen voor mijn zending.

Explicatie

In het juninummer van Kerknieuws meldde ouderling Richard van de Put dat er

in Griekenland nog nooit een zendeling in de gevangenis is gegooid. Dat is juist.

Er heeft nog nooit een zendeling in de gevangenis gezeten, maar wel heeft

minstens één zendeling enkele dagen lang in een cel op het politiebureau

vastgezeten. Naar dergelijke ervaringen verwees ouderling De Greyt in zijn

reactie in het oktobernummer van Kerknieuws. Inmiddels lijkt het erop dat de
Griekse overheid de zendelingen vriendelijker gezind is. De redactie.
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In het zendingsveld

Duitsland

Cornelis en Siegried van der Put

Talstrasse 10, D-61381 Friedrichsdorf

Jos Reijnders

Deutschland-Mission Leipzig

Springerstrasse 16, D-04105 Leipzig

Engeland
Henk Prins

Engiand Leeds Mission,

Technocentre, Station Road,

Horsforth, Leeds, Yorkshire,

LS18 5BJ, Engeland

Sander Uyleman/Daniel Woodman

Engiand Manchester Mission,

Trafalgar House, 110 Manchester Road,

Altrincham, Cheshire, WA14 1NU,

Engeland

Jared Verdonk/Marvin Bijkerk

Engiand London South Mission,

482-484 London Road

Mitcham, Surrey CR4 4ED, Engiand

Ben Janssen/Arno Kruisman/

Walter van der Donk

Engiand Bristol Mission

Southfield House, 2 Southfield Road

Westbury-on-Trym, Bristol

BS9 3BH Engeland

Natascha Ruwaard

Engiand Birmingham Mission

185 PennsLane

Sutton Coldfield, West Midlands

B76 UU Engiand

Griekenland

Sergei Oudman/Timothy Stekkinger/

Richard van der Put/

Luit de Jonge/Hermen van Beek/

Aart Schutte

Zendingsgebied Athene,

Papadiamanti Straat 4,

Paleo Psychiko 15452,

Athene, Griekenland

Zuid-Afrika

Jan en Jenke Peters

South African Johannesburg Mission

Private Bag X 7

Weltevreden Park 1715, Zuid-Afrika

Onze zendelingen lezen

uw brieven graag!

Frankrijk

Andrew Bracy

Mission frangaise de Paris

23 Rue du Onze Novembre

F-78110 Le Vesinet

Jimmy Coryn

Mission frangaise de Bordeaux

67 Rue Furtado

F-33800 Bordeaux

Nederland

Benjamin van Impelen

Zendingsgebied Amsterdam

Noordse bosje 16

1211 BG Hilversum

Anton en Anna van Dam

Snijdersplaats 162

7328 VJ Apeldoorn

Verenigde Staten

Curtis Wursten

South Carolina Columbia Mission

1345GarnerLane,#307

Columbia, SC 29210, USA

Daniel Aukema/Debbie Verdonk

Utah Salt Lake City Mission

7001 South 900 East, Suite 250

Midvale, Utah 84047-1746-018, USA

Marissa Dol/Emily Schooltink/

Renate van Hensen van Uningen

Historie Tempte Square Mission

P.O. Box 112110,

Salt Lake City, UT 84147-2110
,
USA

Annelous van der Sterre/

Natascha Spee

Utah Provo Mission

2500 N. University Ave., #100

Provo, UT 84604, USA

Petra Broekzitter

Washington D.C. North Mission

904 Wind River Lane 103

No. Potomac, VA 20878, USA

Debbie Reijnders

Washington Spokane Mission

P.O. Box 14808,

Spokane, WA 99214-0808, USA

Nieuwe zendeling

Naam: Debbie Reijnders

Unit: Haarlem

Zendingsgebied: Spokane (Washington)

Aanvang zending: 2 september 1997

Opleidingsinstituut: Provo
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HUISBEZOEKBOODSCHAP

STEEDS BEDENKEN WAARVOOR ZE WORDEN GEGEVEN
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In
de kersttijd, waarin het traditie is

om geschenken uit te wisselen, is

het goed om te bedenken welke ge-

schenken wij van onze hemelse Vader

ontvangen. Onder de geschenken die

Hij de leden van zijn kerk geeft, zijn de

gaven van de Geest die wij dit afgelopen

jaar behandeld hebben - gaven zoals

geloof, kennis, wijsheid en profetie.

Vanzelfsprekend zijn er meer geeste-

lijke gaven dan die wij hebben behan-

deld. Ouderling Bruce R. McConkie

heeft opgemerkt dat 'er oneindig veel

geestelijke gaven zijn, in een oneindige

verscheidenheid. De gaven die in het

geopenbaarde woord worden genoemd,

zijn slechts voorbeelden van de onbe-

grensde uitstorting van goddelijke ge-

nade die een welwillende God geeft

aan hen die Hem liefhebben en die-

nen' (A New Witness for the Articles of

Faith [1985], blz. 371).

Wanneer onze hemelse Vader ons

geestelijke gaven schenkt, geeft Hij

ons de volgende raad: '(...) gij [moet]

ernstig naar de beste gaven streven, en

steeds bedenken, waarvoor ze worden

gegeven' (LV46:8).

'(...) OPDAT HET VOOR HET

WELZIJN MOGE ZIJN

VAN ALLEN' (LV 46:9).

Een van de redenen waar-

om we aan die gaven moeten

denken en moeten bedenken

waarom we ze ontvangen, is om

te voorkomen dat we misleid

worden. Worden we vervolgens

geconfronteerd met de namaak -

gaven van Satan, dan kunnen we

ze als dusdanig herkennen (zie LV

46:7-8).

Nog een reden om aan onze geeste-

lijke gaven te denken, is om elkaar te

kunnen voeden. '(...) een ieder wordt

door de Geest Gods een gave geschon-

ken (...) opdat allen er door mogen

worden gebaat' (LV 46:11-12).

'GIJ [MOET] ERNSTIG NAAR
DE BESTE GAVEN STREVEN'

Hoewel elk lid van de kerk ten

minste één geestelijke gave ontvangt,

verwacht de Heer van ons dat wij actief

naar 'de beste gaven' streven. Dus

welke van al die gaven van de Geest

zijn de beste?

Een mogelijk antwoord is dat de

beste gaven die gaven zijn die wij op een

bepaald moment het hardste nodig heb-

ben. Een pasgedoopt lid heeft misschien

een sterker getuigenis nodig. De beste

gave die zij op dat punt in haar

leven het beste kan nast-

reven, is de gave van

geloof. En naarmate

ze groeit in het evan-

gelie, zal ze verdere

gaven nastreven.

Volgens de

apostel Paulus is

naastenliefde,

of de reine

liefde van

Christus, de beste van alle gaven. Hij

zegt dat wij, zelfs als wij 'al het geloof

had[den], zodat [wij] bergen verzette [n],

maar [wij] had[den] de liefde niet, [wij]

ware[n] niets' (1 Kor. 13:2; zie Moroni

7:47-48; 10:20-21, 32).

Mollie Sorensen uit Napa (Califor-

nië), herinnert zich hoe zij de gave van

naastenliefde nastreefde. Op een dag

hadden haar tienerzoon en zij een flinke

woordenwisseling. Zuster Sorensen was

van streek vanwege haar eigen gedrag

en zij smeekte haar hemelse Vader om
haar te helpen haar boosheid in te

houden. Want ze wist dat ze, als ze in

een soortgelijke situatie weer zo onder

druk zou komen te staan, waarschijnlijk

weer haar zelfbeheersing zou verliezen.

Na uren van gebed en meditatie,

zegt ze, 'kwam mij een antwoord in

gedachten. Ik begreep eindelijk dat ik,

als ik ernaar zou streven om een grote

dagelijkse dosis geestelijke kracht te

krijgen, de neiging om iemand anders

te kwetsen kwijt zou zijn (...) ook in

momenten van stress.'

Sinds die tijd, nu Mollie zich stelsel-

matig geestelijk voedt, is ze in staat om

liefde, gemoedsrust en andere vruchten

van de Geest te voelen die zij wenst

(Ensign, september 1989, blz. 30).

Ook wij kunnen die gaven van de

Geest van onze hemelse Vader ont-

vangen die Hij ons wil geven - zolang

wij er oprecht naar streven, Hem be-

danken voor onze zegeningen, 'deugd

en heiligheid voor [Hem] beoefenen'

(LV 46:33) en altijd bedenken waarom

Hij ons die geweldige gaven schenkt.

• Welke geestelijke gaven hebt u

waarmee u anderen kunt dienen?

• Hoe zijn anderen u door hun gaven

tot zegen geweest? D



Grote veranderingen in de leerpl
Don L. Searle

Door nieuwe leerplannen voor de Melchizedekse

priesterschap en de ZHV die in januari 1998 van kracht

worden, zullen de leden aangemoedigd worden

om tot Christus te komen door een verdieping van hun

kennis van de beginselen en leringen van de kerk,

en door de toepassing ervan.

Met ingang van januari 1998 groten, maar ook om hen vooruitgang

nemen de Melchizedeks- te laten maken in evangeliestudie, spiri-

priesterschapsdragers en de tualiteit, dienstbetoon en leiderschap.

ZHV-zusters deel aan een cursus die niet Het doel is om zowel leden als lei-

alleen tot doel heeft hun kennis te ver- ders de evangeliewaarheden beter toe

te laten passen. Om dat doel te berei-

ken, dient men zich elke zondag van de

maand op een bepaald onderwerp in

het nieuwe leerplan te concentreren.

Op de eerste zondag concentreren

de groepen en quorums van de priester-

schap zich op de uitvoering van pries-

terschapstaken; de les wordt door

quorum- en groepsleiders gegeven. De

ZHV concentreert zich die eerste zon-

dag van de maand op het werk van de

zustershulpvereniging, waaronder de

bevordering van de individuele geeste-

lijke ontwikkeling en het getuigenis; de

les op die dag wordt door een lid

van het ZHV-presidium gegeven.

Op de tweede en derde zondag

van de maand bestuderen de

priesterschapsquorums en de

leden van de ZHV afzonderlijk

de leringen van de presidenten

van de kerk. Voor de jaren 1998

en 1999 komen die uit een nieuw

boek, Leringen van kerkpresiden-

ten: Brigham Young.

Op de vierde zondag van de

maand bestudeert men Leringen

voor onze tijd - lessen die geba-

seerd zijn op onderwerpen en

bronmateriaal uit onze tijd, en be-

paald door het Eerste Presidium.

Dat bronmateriaal omvat re-

cente artikelen en toespraken

van de huidige president van

de kerk, andere leden van het

Eerste Presidium, en leden

van het Quorum der Twaalf

Apostelen.

Het onderwerp van be-

spreking voor de vier of vijf

vijfde zondagen van elk jaar

wordt vastgesteld door plaatse-
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annen van priesterschap en ZHV

'Wanneer wij samenwerken,

zullen wij geestelijk groeien als

verbondszonen van God.

Wanneer wij samenwerken,

kunnen wij zonder enige

schaamte of vrees elke vorm

van tegenspoed doorstaan,

hetzij economisch,

sociaal of geestelijk.'

lijke kerkleiders, op basis van plaatse-

lijke behoeften. De bisschap of het

gemeentepresidium (of het ring-, zen-

dings- of districtspresidium) leidt deze

besprekingen.

In tegenstelling tot de lessen op de

eerste vier zondagen van de maand,

kunnen deze besprekingen naar keuze

in een gecombineerde vergadering van

Melchizedekse priesterschap en ZHV

gehouden worden, of in afzonderlijke

groepen volwassen zusters en broeders.

De vergaderingen op vijfde zonda-

gen kunnen ook gebruikt worden voor

het inhalen van lessen die zijn over-

geslagen wegens conferenties of om

andere redenen. Als dergelijke inhaal-

lessen worden gegeven, dienen de

broeders en de zusters afzonderlijk te

vergaderen.



'Ik wil elk lid

van de kerk beloven:

Als u [Leringen van

kerkpresidenten:

Brigham Young] leest,

zult u wijsheid opdoen.

Toepassing van het evangelie

De opdracht om een nieuw leerplan

te ontwikkelen kwam van president

Gordon B. Hinckley en zijn raadgevers,

president Thomas B. Monson en presi-

dent James E. Faust. De twee leden van

het Quorum der Twaalf Apostelen die

als eersten verantwoordelijk waren

voor het toezicht op de ontwikkeling,

zeggen dat het leerplan gebaseerd is op

het beginsel dat de leden tot actie

gemotiveerd worden als de lessen effec-

tief gegeven worden en de leiders het

goede voorbeeld geven.

Ouderling Dallfn H.Oaks zegt: 'Men

zou kunnen zeggen dat toepassing het

onderwerp is. De toepassing van evan-

geliebeginselen wordt beklemtoond,

vooral in en door de priesterschapsquo-

rums en de zustershulpverenigingen.'

Ouderling Jeffrey R. Holland zegt

dat men hoopt dat het nieuwe leerplan

de priesterschapsleiders en ZHV-presi-

diums zal sterken in hun rol als leer-

kracht en leider. 'Wij zouden willen dat

quorumpresidiums of groepsleiders en

ZHV-presidiums het lesgeven als een

extra dimensie van hun leiderschap

gaan zien.'

Hoewel de priesterschap en de ZHV

op de tweede, derde en vierde zondag

van de maand dezelfde lessen uit het-

zelfde materiaal zullen bestuderen,

staat er in de instructies voor het

nieuwe leerplan dat die lessen in afzon-

derlijke vergaderingen gegeven moe-

ten worden. Dat afzonderlijke lesgeven

heeft tot doel de quorums en de zusters-

hulpverenigingen te sterken in hun

individuele en unieke werk.

President Hinckley heeft gesproken

over de wijze waarop naar verwachting

de priesterschapsquorums en -groepen

gesterkt zullen worden. In een uitgave

met materiaal over het nieuwe leer-

plan, Instructies voor Melchizedekse-

priesterschapsquorums, die aan plaatse-

lijke priesterschapsleiders is gezonden,

wordt een uitspraak van president

Hinckley aangehaald die hij heeft ge-

daan in 1977, toen hij lid was van het

Quorum der Twaalf Apostelen:

'Het wordt een geweldige tijd, broe-

ders - een tijd voor de vervulling van

de doeleinden van de Heer - wanneer

onze priesterschapsquorums een anker

van kracht worden voor iedere man die

ertoe behoort, wanneer elk van die

mannen met recht kan zeggen: "Ik ben

lid van een priesterschapsquorum van

De Kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen. Ik sta klaar

om mijn broeders in al hun behoeften

terzijde te staan, en heb er vertrouwen

in dat zij klaar staan om mij in mijn

behoeften terzijde te staan. Wanneer

wij samenwerken, zullen wij geestelijk

groeien als verbondszonen van God.

Wanneer wij samenwerken, kunnen

wij zonder enige schaamte of vrees elke

vorm van tegenspoed doorstaan, hetzij

economisch, sociaal of geestelijk.'"

Zo wordt er ook verwacht dat de

ZHV-zusters zullen groeien door evan-

geliebeginselen in de kracht en een-

heid van hun organisatie te leren en

toe te passen. 'Zusters zijn blij met de

gelegenheid om afzonderlijk te verga-

deren, en zij zijn erbij gebaat', zegt

ouderling Oaks. 'Dat geldt vooral voor
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alleenstaande zusters. Er gaat iets van te gebruiken voor het komende stil* grotendeels afkomstig van het Eerste

de zusterschap verloren als zij die gele- dieprogramma. Presidium en het Quorum der Twaalf

genheid niet hebben.' Toen deze leden van de Twaalf en Apostelen, die beslisten welke heden-

Mannen en vrouwen blijven uiten enkele leden van de Zeventig die ook daagse onderwerpen er behandeld

aard wel gewoon gezamenlijk leerstel- deze taak hadden gekregen, aan hun moesten worden en vervolgens het

lig onderricht ontvangen in de klassen werk begonnen, was er een bijzonder materiaal kozen uit recente kerktijd-

Evangelieleer en Evangeliebeginselen inspirerende vergadering die ouderling schriften en andere kerkpublicaties.

van de zondagsschool: het leerplan Holland zich herinnert als 'de dag dat Zowel ouderling Oaks als ouderling

van de zondagsschool ondergaat door de puzzelstukjes in elkaar vielen'. Zij Holland spreken hun dank uit voor

dit nieuwe studieprogramma voor de bespraken mogelijke benaderingen van de steun van de twee algemene ZHV-

Melchizedekse- priesterschapsquorums een nieuw leerplan, toen ouderling presidiums, die uitgebreid betrokken

en de zustershulpverenigingen geen Oaks naar het bord liep en een schema waren bij de planning en ondersteu-

enkele verandering. De leden van de begon op te stellen voor de verschil- ning van deze leerplanwijziging. 'Het

Melchizedekse-priesterschapsquorums lende zondagen van de maand. Al voormalig algemeen ZHV-presidium

en de zustershulpverenigingen kunnen gauw werd het voorstel aangevuld door (de zusters Elaine L. Jack, Chieko

op de vijfde zondag samen vergaderen ideeën van anderen in de vergadering. Okazaki en Aileen H. Clyde) waren

als de ring- of districtspresident een Toen ze klaar waren, was het plan niet zeer toegewijd aan deze zaak, daar zij

onderwerp voor gezamenlijke studie van één persoon, maar wisten allen dat het als een geschenk wilden achterla-

aanwijst; maar als er op die zondag al zij dit moesten aanbevelen. ten bij het verlaten van hun functie. Ze

een reguliere les uit het leerplan bestu- Het Eerste Presidium en de leden hebben er hun hele hart en ziel inge-

deerd wordt die eerder is overgeslagen van het Quorum der Twaalf gaven hun legd', zegt ouderling Holland,

wegens een ringconferentie of alge- goedkeuring aan het plan, waarna men 'Ze stuurden ons enkele geweldige

mene conferentie, wordt er afzonder- begon met de samenstelling van Lerin- vrouwen om het materiaal voor te berei-

lijk vergaderd. gen van kerkpresidenten: Brigham Young den', merkt ouderling Oaks op. Daaraan

en ander materiaal voor de eerste, vierde voegt hij toe dat het nieuwe algemeen

Inspiratie bij de ontwikkeling en vijfde zondagen van de maand. ZHV-presidium (de zusters Mary Ellen

van het leerplan Vervolgens droegen de algemene Wood Smoot, Virginia Urry Jensen en

Terugkijkend is het duidelijk dat het autoriteiten het over aan 'een bijzon- SheriL.Dew) net zo toegewijd en ijverig

nieuwe leerplan door inspiratie geleid der comité van mannen en vrouwen is geweest bij de voorbereiding van de

is. Toen ouderling Oaks en ouderling die het materiaal over Brigham Young introductie van het nieuwe leerplan.

Holland de opdracht kregen om de stu- samenstelden', zegt ouderling Oaks. 'Ze

dieprogramma's voor de Melchizedekse hebben het geweldig gedaan.' Dit co- De eerste zondag

priesterschap en de zustershulpvereni- mité van vrijwilligers stelde niet alleen De leden van de Melchizedekse-

ging te verbeteren, hadden beiden zo- het boek over Brigham Young samen priesterschapsquorums en -groepen en

juist Discourses of Brigham Young herle- voor gebruik op de tweede en derde de zustershulpverenigingen krijgen op

zen. Onafhankelijk van elkaar hadden zondag van de maand, maar hielp ook de eerste zondag van de maand instruc-

beiden gevoeld dat zij dat moesten bij de samenstelling van het materiaal tie van hun leiders, en leren hoe zij

doen, zonder te weten waarom. Beiden voor het MP- en het ZHV-leerplan evangeliebeginselen kunnen toepassen

hadden het gevoel dat het wenselijk voor de eerste zondag van de maand, bij de vervulling van hun taken,

was om de leringen van Brigham Young Het leerplan voor de vierde zondag was In de nieuwe uitgave Instructies
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voor Melchizedekse-priesterschapsquo- wordt uitgelegd dat door de vergade- deel uit blijven maken van de vergade-

rums wordt het doel nader toegelicht: ringen van de ZHV en het materiaal ring op de eerste zondag.

'Het resultaat van de quorum- ofgroeps- dat daar bestudeerd wordt '1) elke zus- Terwijl het presidium de zusters op

vergadering op de eerste zondag dient ter [dient] te groeien in kennis van, de eerste zondag van de maand instru-

het maken van plannen te zijn met en toewijding aan, het evangelie, en 2) eert, worden leraressen die voorheen

de bedoeling om de talenten van de (...) de zusters er als een eenheid naar specifiek les gaven over een bepaald

MP-dragers en toekomstige ouderlin- [dienen] te gaan streven de zending onderwerp, zoals geestelijk leven of

gen beter te gebruiken. Door die plan- van de kerk te volbrengen, namelijk vorming in het gezin, nu aangewezen

nen behoren ze ook een betere echt- om allen uit te nodigen "tot Christus" als algemeen ZHV-lerares, en kunnen

genoot, vader of zoon te worden, en te komen en "in Hem vervolmaakt" te ze de opdracht krijgen om een les te

een priesterschapsdrager die getrouw is worden' (zie Moroni 10:32).' geven op de twee, derde of vierde zon-

in het volbrengen van de zending van In de volgende instructie met be- dag. De ZHV-leden zullen bovendien

de kerk.' trekking tot de 'Geestelij k-leven- en merken dat de twee zusters die funge-

In deze nieuwe instructies is te lezen getuigenisvergadering' op de eerste zon- ren als raadgeefsters van de ZHV-presi-

dat de priesterschapsleiders behoren dag wordt uitgelegd hoe flexibel het dente van de wijk of gemeente, niet

vast te stellen wat de behoeften van de nieuwe leerplan is: 'Omdat geen ZHV meer raadgeefster onderwijs en raad-

leden zijn en van hen voor wie de leden in de kerk dezelfde omstandigheden, geefster huiselijk leven worden ge-

verantwoordelijk zijn, en dat zij vervol- behoeften en hulpbronnen heeft, vol- noemd, maar eerste en tweede raad-

gens moeten plannen om in die be- doet elke wijk of gemeente op een an- geefster. De taak om toe te zien op het

hoeften te voorzien. Een serie voor- dere manier aan de doelen van de ZHV. onderwijs en de huiselijk leven-bijeen-

gestelde onderwerpen gaat op een Maar de beginselen van zorg voor an- komsten blijven weliswaar onder de

aantal van die behoeften in en kan dere mensen en het redden van zielen ZHV vallen, maar kunnen nu naar

gebruikt worden als basis voor een of zijn universeel. Elke zondag kan de toe- eigen inzicht door de presidente aan

meer quorum- of groepsvergaderingen wijding aan de toepassing van belang- haar raadgeefsters worden toegewezen,

op de eerste zondag van de maand. 'Het rijke evangeliebeginselen toenemen.' Maar hoe zit het met mensen die

zijn slechts suggesties', wordt er beklem- Een presidium kan een deel van de werkzaam zijn in het jeugdwerk, de jon-

toond. 'Ze hoeven niet allemaal ge- vergadering op de eerste zondag gebrui- gevrouwen of de jongemannen en die

bruikt te worden. De leiders dienen ze ken om de zusters te instrueren in de de vergaderingen van de ZHV of de

flexibel aan te passen en te combineren doelen van de ZHV en er kunnen in- priesterschap niet kunnen bijwonen?

om ze beter aan te passen aan de be- structies van priesterschapsleiders me- De ZHV-presidiums en de quorum- of

hoeften en omstandigheden van hun degedeeld worden die besproken zijn in groepsleiders zullen een methode moe-

leden.' De dertien voorgestelde onder- de vergaderinngen van het welzijns- ten ontwikkelen om het besproken

werpen variëren van 'Gebruik het comité en de wijkraad. Er kunnen ook materiaal en de uitgedeelde opdrachten

priesterschap om uw gezinsleden te korte evangeliebesprekingen gehouden van die vergaderingen op de eerste

sterken' tot 'Leden assisteren bij hun worden (de uitgave biedt twintig voor- zondag aan hen door te geven, zegt ou-

voorbereiding op een zending' en 'Zorg stellen voor onderwerpen) om de zus- derling Oaks. Voor de andere zondagen

op 's Heren eigen wijze voor de armen ters bij te staan in het opbouwen van kunnen deze leden het lesboek, de arti-

en behoeftigen'. hun getuigenis, het versterken van hun kelen en de lessen zelf bestuderen. Maar

In een soortgelijke uitgave met de gezinsbanden, en ze te leren elkaar hopelijk zal, waar mogelijk, hun huwe-

titel 'Instructies voor ZHV-leidsters' beter te dienen. Getuigenissen zullen lijkspartner of een ander volwassen lid
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van hun gezin vertellen wat er in de

ZHV- of priesterschapsles behandeld is.'

De tweede en de derde zondag

In opdracht van president Hinckley

zijn de leringen van kerkpresidenten

opgenomen in het nieuwe leerplan. Ou-

derling Holland zegt daarover: 'Hijzelf

is een groot leraar en historicus, iemand

die houdt van de leringen van vroegere

kerkpresidenten.' President Hinckley

haalt voor leden van het Quorum der

Twaalfen andere algemene autoriteiten

vaak de woorden van de presidenten

aan en ziet graag dat alle leden van de

kerk kennis nemen van hun leringen.

Het lesboek voor 1998 en 1999,

Leringen van kerkpresidenten: Brigham

Young, zal worden uitgedeeld aan alle

heiligen der laatste dagen van achttien

jaar of ouder, en behoort deel uit te

gaan maken van hun verzameling boe-

ken voor evangeliestudie. Gedurende

de daaropvolgende jaren zullen er le-

ringen van andere presidenten behan-

deld worden, maar niet noodzakelijker-

wijs in volgorde van opvolging.

Waarom wordt er begonnen met

de leringen van Brigham Young?

Praktisch gezien was 'Brigham Young

het meest bereikbaar voor ons', legt

ouderling Oaks uit. 'President Youngs

leringen zijn zo uitgebreid en zijn zo

grondig onderzocht en zo volledig ge-

catalogiseerd dat het relatief makkelijk

was om ze bijeen te brengen in één

boek waar wij twee jaar lang wat aan

zullen hebben.' Er wordt nu al gewerkt

aan de leringen van andere presiden-

ten, inclusief de profeet Joseph Smith,

en de resultaten ervan zullen in toe-

komstige jaren gebruikt worden.

Ouderling Holland wijst erop dat

president Young niet alleen zijn opmer-

kelijke gaven als profeet grootgemaakt

heeft, maar dat hij tientallen jaren lang

de leden geleerd heeft hoe zij de evan-

geliebeginselen die door de profeet

Joseph Smith geopenbaard zijn in prak-

tijk konden brengen. De tweede presi-

dent van de kerk was een meester van

het in de praktijk toepassen van de le-

ringen - wat tevens een van de doelen

van het nieuwe leerplan is.

Het zou de leden zelfs kunnen ver-

bazen hoezeer zijn leringen in de jaren

negentig van de twintigste eeuw en

daarna nog van toepassing zijn. 'Zowel

leden als buitenstaanders hebben de

neiging om Brigham Young te beschou-

wen als de grote kolonisator, de grote,

praktische Amerikaanse Mozes - en

dat was hij ook allemaal. Maar ik heb

groot ontzag voor zijn diepzinnige wijs-

heid. Hij was in alle opzichten briljant

en geïnspireerd. Men hoeft zijn ge-

schriften maar te lezen om te begrijpen

dat zijn woorden ook voor ons bedoeld

zijn', zegt ouderling Holland.

Ouderling Oaks is het daar

volledig mee eens: 'Ik wil elk

lid van de kerk beloven: als u

deze leringen leest, zult u wijs-

heid opdoen en gestimuleerd

worden door de waarheid,

schoonheid en waarde van de

evangeliebeginselen die deze

grote profeet onderwezen heeft.

Ze zijn bijzonder krachtig]'
1

Bij wijze van voorbeeld haalt
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'We zijn een wereldwijde kerk.

En in veel gebieden is

het materiaal dat wij de leden

geven al het beschikbare

lesmateriaal. (...) Wij zijn ons

bewust dat we daarbij ook

materiaal aandragen dat zij

al hebben.'



ouderling Oaks iets aan uit de leringen lend bronmateriaal aangewezen in an- schriften als onderdeel van hun nieuwe

van president Brigham Young: 'Velen dere recente kerkpublicaties. studiemateriaal,

vatten het idee op dat zij het voortouw Kunnen de leerkrachten ook ander

kunnen nemen bij het onderrichten materiaal gebruiken? Toepasselijke Geestelijke voeding voor de leden

van beginselen die nog nooit onder- schriftteksten zouden zeker gepast zijn. Zowel ouderling Oaks als ouderling

richt zijn. Zij zijn zich niet bewust dat de Maar de leerkrachten worden niet Holland zien onderricht van hoge kwa-

duivel macht over hen krijgt om hen aangemoedigd om op zoek te gaan naar liteit als een manier om nieuwe leden

naar onheilige grond te leiden zodra ander materiaal. 'Wij zijn er zeker van te behouden en leden terug te brengen

zij deze hallucinatie de ruimte geven' dat wij voldoende materiaal bieden die momenteel niet van alle zegenin-

(Discourses of Brigham Young, bez. door voor een stimulerende, opbouwende gen van het evangelie gebruikmaken.

John A. Widtsoe [1978], blz. 77-78). les', zegt ouderling Oaks. 'Als men extra Ouderling Oaks wijst erop dat be-

'Dat,' zegt ouderling Oaks, 'is nog steeds moeite wil doen, kan men beter zijn keerlingen lid worden van de kerk na

een waardevolle waarschuwing voor aandacht besteden aan het verbeteren intensief maar algemeen evangelie-

iedereen die evangeliebeginselen wil van de lesmethoden.' onderricht door de zendelingen. Tijdens

onderrichten die verder gaan dan wat 'We zijn een wereldwijde kerk', legt dat onderricht ondervinden zij een

de profeten ons geleerd hebben.' ouderling Holland uit. 'En in veel ge- sterke geestelijke bevestiging ervan; in

bieden is het materiaal dat wij de leden de wijk of gemeente moeten zij leerstel-

De vierde zondag geven misschien al het beschikbare les- lig onderricht ontvangen dat hun geest

Op de vierde zondag van de maand materiaal. Daarom voelden we ons ver- blijft raken. Minder-actieve leden die

concentreert men zich in het nieuwe antwoordelijk om het zo goed te doen terug willen komen, moeten machtig

leerplan met de nodige flexibiliteit dat de leerkrachten ruim voldoende evangelie- onderricht krijgen waardoor

op hedendaagse onderwerpen. De lesmateriaal hadden, zelfs als ze geen hun voornemen om terug te komen ver-

Melchizedekse-priesterschapsquorums toegang hebben tot een uitgebreide sterkt wordt.

of -groepen en de ZHV-zusters bestude- mediatheek, een database of ander 'Alle kerkleden moeten hun inzicht

ren dan tien verschillende onderwer- HLD-materiaal. Wij zijn ons bewust in het evangelie verdiepen en daardoor

pen die het Eerste Presidium heeft aan- dat we daarbij ook materiaal aandragen hun getuigenis versterken', zegt ouder-

gewezen, aangevuld met twee extra dat zij al hebben.' In gebieden waar de ling Holland. Dat is voor pasgedoopte

onderwerpen, aan te wijzen door de kerk nog relatief jong is, en waar het leden onmogelijk als zij na slechts zes

ring-, zendings- of districtspresident, vertaalde materiaal beperkt is, worden korte zendelingenlessen geen krachtige

Een van de door plaatselijke leiders aan richtlijnen verstrekt voor het gebruik versterking ontvangen; en het is tevens

te wijzen onderwerpen dient in het van die beperkte hoeveelheid materi- onmogelijk voor leden die al hun hele

eerste halfjaar te worden gebruikt, en aal voor de leden. leven lid zijn, als zij de evangeliebegin-

het tweede in het tweede halfjaar. 'We zouden dit nieuwe leerplan selen niet hun leven lang blijven bestu-

Het aangewezen bronmateriaal voor niet kunnen toepassen zonder de kerk- deren en overpeinzen,

de lessen over deze onderwerpen is tijdschriften', zegt ouderling Oaks. De President Hinckley beklemtoont

gehaald uit de leringen van de president Ensign en De Ster blijven de voornaam- vaak dat de leden gevoed moeten wor-

van de kerk, zijn raadgevers en de leden ste bronnen van materiaal voor gebruik den 'door het goede woord van God'

van het Quorum der Twaalf Apostelen, in de lessen op de vierde zondag. Alle (Moroni 6:4), zegt ouderling Holland,

en is in recente tijdschriften van de leden en leiders worden aangemoedigd 'Wij geloven dat dit nieuwe leerplan

kerk verschenen. Er is ook enig aanvul- om zich te abonneren op de kerktijd- hen zal voeden.' D
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EERBETOON AAN BROEDER JOSEPH

Het grootste deel van zijn 38 levensjaren werd

Joseph Smith door hen die hem alleen maar via

geruchten hadden leren kennen, beschouwd als

een mysterie. Maar voor hen die hem werkelijk kenden,

was hij de profeet van de Heer en hun vriend. Voor hen

die hem het beste kenden - zijn familie - was hij tevens

een broer, echtgenoot, vader of zoon. Joseph Smith

hield van zijn familie en hechtte grote waarde aan zijn

vrienden.

Dat is de Joseph die kunstenares Liz Lemon afbeeldt in

de schilderijen die hier zijn weergegeven. Hoewel de eerste

leden van de kerk de algemene autoriteiten 'ouderling'

noemden, of 'president', noemden de meesten van hen die

de profeet kenden hem gewoon 'broeder Joseph'. Die aan-

duiding was van hemzelf afkomstig. Hij bevond zich onder

vrienden en hield niet van formaliteiten. Daarom geden-

ken wij hem op de volgende bladzijden niet alleen als de

profeet, maar ook als 'broeder Joseph'. D

DE HERSTELLING VAN HETMELCHIZEDEKS PRIESTERSCHAP: 'En verder, wat horen wij? (...) De stemmen van Petrus, Jakobus

en Johannes, die in de wildernis tussen Harmony, Susquehanna county, en Colesville, Broome county, aan de Susquehanna

betuigden, dat zij de sleutelen van het koninkrijk en van de volheid der tijden bezaten!' (LV 128:20.)
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ALS VADER MIJ IN ZIJN ARMEN HOUDT

Toen Joseph zeven was, kreeg hij een

ernstige beeninfectie. Een chirurg onder-

zocht hem en trof voorbereidingen om het

zieke bot te verwijderen. Hij adviseerde om

Joseph met touwen vast te binden en hem

alcohol te geven om de pijn te stillen.

'Nee,' riep Joseph uit, 'ik raak geen

druppel drank aan en laat me ook niet

vastbinden; maar ik zal u zeggen wat

ik wél wil: laat mijn vader op mijn bed

zitten en mij in zijn armen houden, en dan

doe ik alles wat nodig is om het bot te

laten weghalen.' De operatie ging gepaard

met intense pijn voor Joseph - maar het

was een succes (Lucy Mack Smith, History

of Joseph Smith [1958], blz. 56-58).

MORONI

Toen Joseph 17 was, was hij op een avond

aan het bidden toen 'er iemand naast

mijn bed [verscheen], die in de lucht bleef

staan (...). Hij noemde mij bij mijn naam

en zei mij dat hij een afgezant was, uit

Gods tegenwoordigheid tot mij gezonden,

en dat zijn naam Moroni was; dat God

een werk voor mij had' (Joseph Smïth-

Geschiedenis 1:30, 33).
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LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE KRACHT

'[De profeet Joseph Smith] borrelde over

van de edelste en zuiverste menselijke

karaktereigenschappen, wat vaak een

uitlaatklep vond in onschuldig amuse-

ment: in balspelen of worstelen met

zijn broers (...) en zich vermaken; hij

was niet stijf, had geen uitgestreken

gezicht dat niet kon lachen omdat hij

geen vreugde in zijn hart had. Nee,

hij was vol vreugde; hij was vol blijd-

schap; hij was vol liefde' (Joseph F.

Smith, Collected Discourses, deel 5,

23 december 1894).

LATEN WE PAPA PAKKEN

'O God, sta mij het voorrecht toe om

mijn lieve gezin nog een keer te zien en

te genieten van de zoete vrijheid en

omgang met elkaar. Het zou mijn hart

met onuitsprekelijke dank vervullen

om hen aan mijn boezem te drukken en

hun lieve wangen te kussen' (Joseph

aan Emma Smith, 12 november 1838).
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KLEINE HANDJES

'Toen ik naar huis terugkeerde, bleek mijn

vrouw Emma ziek te zijn. Zij was

bevallen van een zoon, die de geboorte

niet overleefde' (Joseph Smith, History

of the Church, deet 5, blz. 209).

In totaal overleden er vijf van Joseph en

Emma's kinderen.
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ALS EEN LAM

'Ik ga als een lam ter slachting; doch ik ben zo kalm als een zomermorgen; mijn geweten is vrij van schuld

jegens God en alle mensen. IK ZAL ONSCHULDIG STERVEN, EN ER ZAL NOG VAN MIJ WORDEN GEZEGD:

HIJ WERD IN KOELEN BLOEDE VERMOORD!' (LV 135:4.)

EMMA'S LOFZANGEN

De Heer noemde Emma een 'uitverko-

ren vrouwe, die Ik heb geroepen (...)

ter vertroosting van Mijn dienstknecht

Joseph Smith Jr.' en 'om een verzame-

ling heilige gezangen te maken (...)

om in Mijn kerk te worden gebruikt

( . . .). Want Mijn ziel schept behagen

in het gezang des harten' (LV 25:3-13).

Hoe Emma haar roeping vervulde, is te

vinden in een eerbetoon dat haar

schoonmoeder, Lucy Mack Smith, haar

bracht: 'Ik heb mijn hele leven nog

geen vrouw gezien die elke vorm van

afmatting en ontbering verdroeg,

maand in maand uit, jaar in jaar uit,

met zo'n onversaagde moed, ijver en

geduld als zij' [History of Joseph Smith,

blz. 190-191).

'GOD ZEGENE U, MOEDER!'

Joseph en anderen werden gevan-

gengenomen in Far West (Missouri)

en vastgebonden in een wagen, met

de canvas huif strak dichtgespijkerd.

Joseph stak zijn handen onder het

canvas uit zodat zij ze vast kon

houden. Lucy riep uit: 'Joseph, spreek

nog eens tot je moeder - ik kan het

niet verdragen om weg te gaan tot ik

je stem gehoord heb.'

Joseph snikte: 'God zegene u,

moeder!' Toen reed de wagen weg,

en scheidde hem wreed van zijn

moeder. Joseph en de andere

gevangenen brachten de volgende

zes maanden door in de gevangenis

te Liberty (Lucy Mack Smith, History of

Joseph Smith, blz. 290-291). D

DECEMBER 1997

39



.ftf-*^

<jf^

•*.%



Het Licht en het Leven

Ouderling Dallin H.Oaks

van het Quorum der Twaalf Apostelen

u

o
i

2

5

§

Wij houden van de

Heer Jezus Christus.

Hij is de Messias,

onze Heiland en Verlosser.

<

Sommigen die voorgeven Christus te volgen, beweren stellig dat leden van De

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geen christenen

zijn. Er zijn zelfs mensen die er hun brood mee verdienen onze kerk en haar

leerstellingen aan te vallen. Ik zou willen dat zij allen de volgende ervaring konden

hebben.

Een vriend die voor het eerst in Sak Lake City was, bezocht mij op mijn kantoor.

Hij is een geschoold man en een toegewijd en oprecht christen. Hoewel wij dit

nooit samen besproken hebben, weten wij allebei dat enkele leiders van zijn kerk

beweerd hebben dat leden van onze kerk geen christenen zijn.

Na een kort gesprek over iets dat ons allebei aanging, zei ik mijn vriend dat ik

hem iets wilde laten zien. We liepen naar Temple Square en gingen het Bezoekers-

centrum Noord binnen. We bekeken de afbeeldingen van apostelen en profeten uit

het Boek van Mormon en de Bijbel. Toen gingen we naar boven, naar de eerste ver-

dieping. Daar steekt Thorvaldsens geweldige beeld van de herrezen Christus af bij

een achtergrond die de onmetelijkheid toont van de ruimte en de grootsheid van

Gods scheppingen.

Toen wij daar aankwamen en dit majestueuze beeld aanschouwden van Christus

die zijn armen uitstrekt, de wonden van zijn kruisiging in zijn handen, haalde mijn

vriend diep adem. We stonden daar enkele minuten lang eerbiedig in gezamenlijke

aanbidding van onze Heiland. Toen liepen we zwijgend weer naar beneden. Onder-

weg kwamen we langs het diorama van de profeet Joseph Smith die knielt in het

heilige bos.

Toen we Temple Square verlieten en afscheid namen, schudde mijn vriend mij

de hand en zei: 'Bedankt dat je me dat hebt laten zien. Nu begrijp ik iets van je ge-

loof dat ik vroeger nooit begrepen heb.' Ik hoop dat iedereen die ooit enige twijfel

heeft gehad of wij christenen zijn, datzelfde inzicht zal krijgen.
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Jezus Christus is het Licht

van de wereld omdat Hij de

lichtbron is die ons verstand

verlicht, omdat zijn leringen

en zijn voorbeeld ons pad

verlichten, en omdat Hij

ons ertoe beweegt het goede

te doen.

Wij houden van de Heer Jezus Christus. Hij is de Messias,

onze Heiland en Verlosser. Hij is de enige naam waar-

door wij behouden kunnen worden (zie Mosiah 3:17, 5:8;

LV 18:23). Wij willen Hem dienen. Wij behoren tot zijn

kerk, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen. Onze zendelingen en onze leden getuigen van Jezus

Christus in vele landen over de hele wereld. Zoals de profeet

Nephi heeft geschreven in het Boek van Mormon: 'wij spre-

ken van Christus, wij verheugen ons in Christus, wij predi-

ken Christus, wij profeteren van Christus, en wij schrijven

volgens onze profetieën, opdat onze kinderen mogen weten

uit welke Bron zij vergeving hunner zonden mogen ver-

wachten' (2 Nephi 25:26).

In het eerste geloofsartikel staat: 'Wij geloven in God, de

Eeuwige Vader, en in Zijn Zoon Jezus Christus, en in de

Heilige Geest.' God de Vader is de Vader van onze geest, de

architect van hemel en aarde, en de auteur van het plan

voor ons heil (zie Mozes 1:31-33, 39; 2:1-2; LV 20:17-26).

Jezus Christus is zijn eniggeboren Zoon, Jehova, de Heilige

Israëls, de God van Israël, de Messias, 'de God der ganse

aarde' (3 Nephi 11:14).

In het Boek van Mormon wordt verteld dat de herrezen

Heer mensen bezocht in Amerika. Gekleed in een wit

gewaad daalde Hij neer uit de hemel. Hij stond in het mid-

den van de menigte, strekte zijn hand uit en zei:

'Ziet, Ik ben Jezus Christus, Die in de wereld zou komen,

zoals de profeten hebben getuigd.

'En ziet, Ik ben het Licht en het Leven der wereld'

(3 Nephi 11:10-11).

Overeenkomstig zijn woorden, bevestigen wij plechtig

dat Jezus Christus het Licht en het Leven van de wereld is.

Alles is door Hem gemaakt. Onder leiding van God de

Vader, en werkend volgens zijn plan, is Jezus Christus de

Schepper, de Bron van licht en leven voor alle dingen. Door

hedendaagse openbaring hebben wij het getuigenis dat Jezus

Christus 'de Geest der waarheid [is], Die in de wereld kwam,

omdat de wereld door Hem was gemaakt, en in Hem was het

leven en het licht der mensen.

'De werelden werden door Hem gemaakt; de mens werd

door Hem gemaakt; alle dingen werden door Hem gemaakt,

en in Hem en uit Hem' (LV 93:9-10).

Jezus Christus is het Licht van de wereld omdat Hij de

Lichtbron is die 'van de tegenwoordigheid Gods uitgaat om

de onmetelijke ruimte te vervullen' (LV 88:12). Zijn licht is

'het ware Licht (...), [dat] ieder mens verlicht die in de

wereld komt' (LV 93:2. Zijn voorbeeld en zijn leringen

verlichten het pad dat wij moeten bewandelen om terug te

keren naar onze Vader in de hemel.

Jezus heeft tijdens zijn bediening gezegd: 'Ziet, Ik ben het

Licht; Ik heb u een voorbeeld gegeven' (3 Nephi 18:16). De

Heiland heeft het nauwe verband tussen zijn licht en zijn

geboden weergegeven in zijn leringen aan de Nephieten:

'Ziet, Ik ben de Wet en het Licht' (3 Nephi 15:9). Wij

dienen zo te leven dat wij door zijn Geest verlicht kunnen

worden, en dat wij de ingevingen van de Heilige Geest, die
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Jezus Christus is het Leven

van de wereld vanwege zijn

unieke positie in wat de

Schriften 'het grote en eeuwige

plan van verlossing van de

dood' (2 Ne. 11:5) noemen.

Zijn opstanding en zijn

verzoening verlossen ons

van zowel de fysieke als de

geestelijke dood.

getuigt van de Vader en de Zoon, kunnen horen en er

gehoor aan kunnen geven (zie LV 20:26).

Jezus Christus is ook het Licht van de wereld omdat zijn

macht ons ertoe aanzet om het goede te doen. '[Hij], die deze

dingen gelooft, die Ik heb gesproken (...) [zal] weten, dat

deze dingen waar zijn; want Hij beweegt de mens het goede

te doen.

'En alles, wat de mens beweegt het goede te doen, is uit

Mij; want het goede komt van niemand anders dan van Mij'

(Ether 4:11-12).

En zo zien wij dat Jezus Christus het Licht van de wereld

is omdat Hij de lichtbron is die ons verstand verlicht, omdat

zijn leringen en zijn voorbeeld ons pad verlichten, en omdat

Hij ons ertoe beweegt het goede te doen.

Jezus Christus is het Leven van de wereld vanwege zijn

unieke positie in wat de Schriften 'het grote en eeuwige plan

van verlossing van de dood' (2 Ne. 11:5) noemen. Zijn

opstanding en zijn verzoening verlossen ons van zowel de

fysieke als de geestelijke dood.

Jakob verheugde zich in deze gave van het leven: 'O,

hoe groot is de goedheid van onze God, Die voor ons

een weg tot ontkoming aan de greep van dit vreselijke

monster bereidt, ja, dat monster, dood en hel, waarmede ik

de dood van het lichaam en tevens de dood van de geest

bedoel' (2 Ne. 9:10).

Ons onsterfelijk leven is nu zekergesteld omdat de her-

rezen Heer ons verlost heeft van de fysieke dood. Maar

Hij heeft ook verzoening gebracht voor de zonden van de

wereld. Daar 'allen hebben gezondigd' (Rom. 3:23), zijn

wij allen geestelijk dood. Onze enige hoop op leven is onze

Heiland, die 'Zichzelf [geeft] als een offer voor de zonde'

(2 Ne. 2:7).

Om gebruik te maken van de levenschenkende overwin-

ning van de Heiland op de geestelijke dood die wij onder-

gaan vanwege onze zonden, moeten wij aan zijn voorwaar-

den voldoen door ons te bekeren, ons te laten dopen, en

'door gehoorzaamheid aan de wetten en verordening van

het Evangelie' (Geloofsartikelen 1:3).

Wij zijn dank verschuldigd voor deze absolute gave van

onsterfelijkheid. Wij behoren de verordeningen te ontvan-

gen en de verbonden na te komen die nodig zijn om zijn

voorwaardelijke gave van het eeuwig leven te ontvangen,

'de grootste van alle gaven Gods' (LV 14:7).

Kortom, heiligen der laatste dagen nodigen elkaar en alle

andere mensen uit, zoals een profeet ons in het Boek van

Mormon heeft gezegd, om 'tot Christus, de Heilige Israëls,

[te komen], en dat gij Zijn zaligheid en de macht van Zijn

verlossing deelachtig [wordt]. Ja, komt tot Hem en geeft

Hem uw gehele ziel als een offerande, en volhardt in vasten

en gebed, en blijft standvastig tot het einde; en zo waar als de

Here leeft, zult gij zalig worden' (Omni 1:26).

Moge God ons allen zegenen om tot Christus te komen.

Ik getuig dat Hij onze Heiland en onze Verlosser is, het Licht

en het Leven van de wereld. D
Uit een toespraak, gehouden tijdens de algemene oktoberconferentie van 1987.
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Zelfs in de diepste

droefenis
Sveinbjörg Gudmundsdóttir

Ik
stond te kijken naar mijn slapende zoon. Hij was in een zoon te steunen zodat hij deze verschrikkelijke ervaring kon

diepe slaap geraakt door de kalmeringsmiddelen die de doorstaan,

dokter hem had gegeven. Diep was ook de droefenis in En toen dankte ik mijn Vader in de hemel voor de twee

mijn hart; mijn hele wezen was diep bedroefd en het voelde jonge mannen die gestorven waren - mijn oudste zoon en

alsof er een zware last op mijn borst lag. onze vriend, de gemeentepresident. Ik dankte Hem dat ik

Welke uitwerking zouden de afschuwelijke gebeurtenissen van hen had gekend en liefgehad, en hun vriendschap had

vandaag op mijn zoon hebben? vroeg ik mij af. Hij was nog genoten. Ik dankte Hem dat zij zich bekeerd hadden, dat

maar twintig, en hij had zijn oudste broer en een van onze zij in Hem en in zijn Zoon, onze Heiland, geloofden, en dat

beste vrienden van een met sneeuw bedekte IJslandse berg beiden hun leven vóór hun dood veranderd hadden. Zij

zien afglijden en zien sterven. Beiden waren jonge mannen waren beiden in de Heer gestorven - wat was ik daar dank-

met nog een heel leven voor zich. Een van hen was onze baar voor!

gemeentepresident. Hij liet een jonge vrouw en twee kinde- En toen dankte ik mijn hemelse Vader voor mijn andere

ren achter, waarvan de jongste nog maar zes weken oud was. vier kinderen die levend en gezond waren, voor mijn fijne

De drie vrienden waren die ochtend in januari vanuit aangetrouwde kinderen en voor mijn kleinkinderen. En zo

mijn huis naar een nabijgelegen berg getrokken om een ging ik door. Er was zoveel om de Vader voor te bedanken; er

tocht naar de top te maken. Ik had ze gesmeekt om niet te leek geen eind aan te komen.

gaan; ik wist dat er ijs op de berg moest zijn, en het weer- Met elk woord van dank werd de last die op mijn hart lag

bericht zag er slecht uit. Maar ze hadden niet geluisterd. Ik lichter. Er begon een warm, levengevend gevoel door mijn

kon hun glimlachende gezichten nog zien toen ze zwaaiden lichaam te stromen. Mijn gemoed werd rustig en mijn hart

en wegreden. Twee van hen zou ik nooit meer levend zien. vulde zich met vreugde.

De droefenis was zo groot dat ik mijn ogen sloot. Pijn door' Hoe is dat mogelijk? dacht ik. Hoe kan ik vreugde voelen na

stak mijn hart als een scherp mes. wat er gebeurd is? Maar ik voelde het, en ik wist dat het goed

Hoe kon de Heer dit toelaten? Die jonge mannen maakten was. Het verdriet was er nog, groot en pijnlijk, maar er was

het grootste deel uit van de priesterschapsleiding in onze ook vreugde. Ik had geleerd dat onze Vader in de hemel ons

kleine gemeente. Ik kon het niet begrijpen. Ik had het zelfs in de diepste droefenis kan zegenen met gemoedsrust

gevoel dat de Heer ons in de steek had gelaten. en vreugde. De sleutel daartoe is geloof in onze Heer en

Ik trok mijn pyjama aan en knielde zoals altijd naast mijn Heiland, volledig vertrouwen in Hem - dankbaarheid ten

bed om mijn hemelse Vader te danken voor de afgelopen opzichte van onze hemelse Vader voor alles wat wij hebben

dag. Maar ik kon geen woord uitbrengen. Hoe Icon ik Hem en alles wat wij gehad hebben.

bedanken voor deze afschuwelijke dag? Waar moest ik Hem Ik besloot mijn gebed en kroop in bed. Ik wist nog steeds

voor bedanken? Ik herinner me dat ik dacht: Er moet iets te niet waarom de dood had toegeslagen, maar dat maakte niet

vinden zijn. En toen dacht ik aan mijn slapende zoon en uit. Ik had de liefde van mijn hemelse Vader gevoeld. Wij

voelde een gevoel van schaamte in mijn hart. Hoe had ik waren in zijn handen, en alles zou goed komen. D s
ai

hem kunnen vergeten? Hij had in hetzelfde gevaar verkeerd

als de andere twee, maar hij was levend teruggekomen. Ik

bedankte mijn hemelse Vader dat Hij hem beschermd had Hoe kon ik de Heer bedanken voor deze afschuwelijke

en hem bij mij had teruggebracht. Ik vroeg Hem om mijn dag? Waar moest ik Hem voor bedanken?
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IK BEN EEN PIONIER
Hoe een Franse tiener een HLD-pionier werd

Catherine Ramognino,

verteld aan Don O. Thorpe

I
k kon bijna het schokken van de

-wagenwielen voelen, het kner-

pen van de stenen eronder en het

opstuiven van het stof uit de diepe

groeven van het karrespoor. Het

was een avond zoals zovele andere

tijdens mijn tienerjaren in Parijs, maar op deze avond was ik

verdiept in een Franse tv- documentaire over de mormoonse

pioniers. Ik had nog nooit zoiets gezien en ik verwonderde

mij over de overeenkomsten tussen de mormoonse trek en

de uittocht van het oude Israël uit Egypte. De moed en het

lijden van de mormoonse pioniers maakten ergens diep van

binnen iets los bij mij.

Ik had nog nooit van de mormonen gehoord en ik wilde

graag meer over ze te weten te komen. Maar al gauw raakte

ik in mijn drukke studentenleven afgeleid en vergat ik de

subtiele innerlijke aansporing. Bovendien was mijn nieuws-

gierigheid zuiver intellectueel - tenminste, dat maakte ik

mijzelf wijs. Ik had toen nog geen idee hoe de wielen van die

pionierswagens mijn leven zouden veranderen.

Mijn moeder werkte in een Parij se modeboetiek en zij

vond de Amerikanen die er kwamen aardig. Ze begon van

de Engelse taal te houden en moedigde mij als klein kind

al aan om Engels te leren. In de zomer stuurde ze me naar

Engeland of Schotland om bij Engelstalige gezinnen te loge-

ren. Ze moedigde me zelfs een keer aan om mee te doen aan

een Amerikaans zomerkamp- uitwisselingsprogramma.

Daardoor werd ik kampleidster in Sharon (Vermont) - de

geboorteplaats van Joseph Smith. Misschien probeerde de

Heer toen al de wielen van de pionierswagens voor mij te

laten draaien. Helaas hoorde ik tijdens mijn verblijf daar

niets over Joseph Smith of de mormonen.

Maar enkele jaren later begonnen de wielen echt voor

me te draaien. Ik studeerde Engels aan de Sorbonne in

Parijs. Daarbij concentreerde ik me vooral op de Ameri-

kaanse cultuur. Toen ik nadacht over een onderwerp voor

mijn doctoraalscriptie, dacht ik aan de documentaire over

de mormoonse pioniers. Ik vroeg mijn adviseur of ik iets

over hen kon schrijven. Niemand aan de Sorbonne had ooit

een scriptie over de mormonen geschreven, en daarom

meende mijn adviseur dat het weleens interessant zou

kunnen zijn. Maar hij stond erop dat ik een aspect van het

mormonisme zou kiezen dat uniek was.

Na enig vooronderzoek ontdekte ik dat er in de universi-

teitsbibliotheek niet genoeg informatie was over de mormo-

nen. Ik kwam tot de conclusie dat ik met ze zou moeten gaan

praten. Tegen die tijd was ik erachter gekomen dat de offi-

ciële naam van de mormoonse kerk De Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der Laatste Dagen was. Met die in-

formatie vond ik het kantoor van het zendingsgebied Parijs

en klopte ik moedig bij ze aan. Ik vroeg de zendeling die

Boven, vlnr: Catherine in Parijs; bij het nakijken

van genealogische bestanden; bij academisch

onderzoek; bij een ontmoeting met ouderling

LeGrand Richards; met haar toekomstige echtgenoot,

vlak voor haar doop. Rechts: Catherine in kostuum

als vrijwillige gids in Deseret Village Pioneer Park

in Salt Lake City.
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opendeed: 'Is er hier iemand die me iets over de mormonen zen van mijn scriptie. In de loop van de tijd ontdekte hij dat

kan vertellen?' de opmerkingen in mijn scriptie steeds positiever werden,

De verbaasde jongeman bracht er stotterend uit: 'Ja, ja, van 'de mormonen geloven . .
.' tot, zonder dat ik het besefte,

kom binnen
!

'

'wij geloven. .
.'.

Toen mijn onderzoek op het zendingskantoor vorderde, Op een avond vroeg hij of ik de zendelingenlessen wilde

vernam ik dat de heiligen der laatste dagen geloven in het volgen. Ik aarzelde en gaf mijn oude antwoord: 'Ik ben al-

verrichten van verordeningen voor overleden voorouders, leen maar nieuwsgierig'. Maar er klonk al minder zekerheid

Hoe meer ik over tempelwerk voor de doden las, hoe liever in mijn stem, en hij stelde voor: 'Wat heb je eigenlijk te ver-

ik dat onderwerp wilde gebruiken. De titel die ik uiteindelijk liezen?'

voor mijn scriptie koos, was voldoende om zelfs hen die al Ik glimlachte en zei: 'Niets, denk ik. Oké.' Drie weken

lang lid zijn van de kerk erbij stil te laten staan: 'Genealogie later liet ik me dopen. De wagenwielen draaiden weer toen

en de mormoonse kerk'. Zo kreeg ik in het zendingsgebied ik zelf een pionier werd - het enige lid van de kerk in mijn

Parijs de bijnaam 'Genealogy Girl'. familie. Al gauw zou ik het voorrecht hebben om vele voor-

En toen, nog maar twee maanden na mijn eerste bezoek ouders de kans te geven te besluiten lid van de kerk van Jezus

aan het zendingskantoor, ontmoette ik mijn toekomstige Christus te worden.

echtgenoot. Hij was een free-lance fotograaf en schrijver uit Anderhalfjaar na mijn doop trouwde ik in de Salt Lake-

Amerika die een rondreis maakte door Frankrijk. De zende- tempel met de fotograaf. Toen hij mij voor het eerste ont-

lingen vertelden hem over mij, en hij besloot me te intervie- moette, had hij geen idee hoe de wagenwielen uit een Franse

wen voor een eventueel artikel voor de tijdschriften van de documentaire zijn leven zouden beïnvloeden,

kerk. Nadat hij met me over de kerk had gepraat, vroeg hij of Nu is het 1997, het jaar waarin wij de honderdvijftigste

ik er weleens over had gedacht om lid te worden. Ik haalde verjaardag vieren van de aankomst van de pioniers in de Salt

mijn schouders op en zei: 'Ik ben gewoon nieuwsgierig.' Lake Valley. Nu ik mijn verhaal vertel, voel ik weer het

Maar ik dacht vervolgens hardop: 'Er is iets ongebruike- schokken van de wagenwielen, het knerpen van de stenen

lijks aan jullie kerk. Ik voel altijd iets vredigs wanneer ik het eronder en het opstuiven van het stof uit de diepe groeven

zendingskantoor binnenkom. In feite vind ik het altijd fijn van het karrespoor. Het is een dag als vele andere, en ik trek

als ik een reden heb om terug te komen.' Toch hield ik vol bij Big Sandy Crossing (Wyoming) een handkar in de kara-

dat mijn interesse zuiver uit wetenschappelijke nieuwsgie- vaan die in het kader van de pioniersviering de oude histori-

righeid voortkwam. sche route aflegt. Ik speel hierbij de rol van een pioniers-

Enkele maanden later besloot ik om het onderzoek voor meisje uit Frankrijk dat echt geleefd heeft. Zij was in Italië lid

mijn scriptie voort te zetten met een bezoek aan de befaamde geworden van de kerk en ging in de jaren vijftig van de

genealogische faciliteiten in Salt Lake City. Ik arriveerde in negentiende eeuw naar Zion. Het lijkt ongelooflijk dat ik

Utah op de dag vóór de begrafenis van president Joseph Fiel- over hetzelfde spoor loop, hetzelfde stof inadem en dezelfde

ding Smith. Samen met een HLD-meisje met wie ik in geluiden hoor als zij en zoveel andere pioniers zolang geleden.

Frankrijk gecorrespondeerd had, ging ik kijken toen hij op- Onder het lopen herinner ik me de documentaire die ik

gebaard lag. Ik was onder de indruk van het feit dat er in de als jong meisje in Frankrijk zag, en ik kan de aanwezigheid

diensten geen spoor van wanhoop te bespeuren was. voelen van de vele heiligen der laatste dagen die levend over

In diezelfde periode keerde de fotograaf die ik in Parijs dit spoor kwamen, of er stierven. Maar de rol die ik speel is

ontmoet had terug naar Salt Lake City, en ontmoetten we niet alleen een verhaal uit het pioniersverleden, het is ook

elkaar weer. Ik vroeg hem om mij te helpen met het proefle- mijn verhaal - want ook ik ben een pionier. D
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ie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de

naam Immanuël geven' (Jesaja 7:14). W 'En dit zij u het teken: Gij zult

een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe' (Lucas 2:12). K

'Zie het Lam Gods, ja, de Zoon des Eeuwigen

Vaders!' (1 Nephi 11:21.) W Toen het licht op mij

rustte, zag ik twee Personen boven mij in de lucht

staan, Wier glans en heerlijkheid alle beschrijving

te boven gaan. Een Hunner sprak tot mij, mij bij

:,v

de naam noemende, en zei, op de Ander wijzend: Deze is Mijn geliefde Zoon -

hoor Hem!' (Joseph Smith-Geschiedenis 1:17; cursivering toegevoegd.)
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