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VREUGDE DOOR DIENSTBETOON

3—_ j^ qUe Jeseo que mi

iiicto supa antcs de salir

ÏKS en una misión

De toespraak 'Wat mijn zoon moet weten

voor hij op zending gaat' van president James

E. Faust in de Liahona (Spaans) van juli 1996

heeft mij enorm geïnspireerd. Ik heb er veel

aan in mijn nieuwe roeping. Ik ben trots om

voltijdzendeling te zijn. Ik heb, zoals president

Faust heeft beloofd, onbeschrijflijke vreugde

ontvangen.

Zuster Juliana Torres

Zendingsgebied Malaga (Spanje)

VERSTERKT GETUIGENIS

Door het lezen van de Seito no Michi

(Japans) wordt mijn getuigenis van Jezus

Christus versterkt. Als ik mijzelf nu vergelijk

met een jaar geleden, kan ik een duidelijk

verschil zien. Mijn onzekerheid is minder

geworden, en mijn vreugde is toegenomen. Ik

ben van mening dat als de kerkleden de tijd-

schriften van de kerk lezen, hun getuigenis zal

worden versterkt.

Kaori Furukawa

Gemeente Ogaki

Ring Nagoya-West (Japan)

VOEL DE GEEST

Ik ben op 20 december 1995 gedoopt.

Voordat ik mij liet dopen, las ik in de Liahona

(Spaans) van november 1995 in de rubriek

'Vraag en antwoord' het artikel 'Ik voel de

Geest niet. Mankeert er wat aan mij?' Ik werd

erdoor geraakt omdat ik ook de Geest niet in

de kerkdiensten had gevoeld. Maar nadat ik

de antwoorden en getuigenissen van de lezers

had gelezen, probeerde ik om beter naar de

sprekers in de avondmaalsdiensten te luiste-

ren en voelde ik de Geest als nooit tevoren. Ik

probeer geïnteresseerd te raken in hetgeen de

sprekers in de avondmaalsdiensten te zeggen

hebben.

Lorna Penuliar

Wijk La Trinidad 2

Ring Baguio (Filipijnen)

EEN LICHT

De Liahona (Spaans) is een licht in mijn

leven. Op school kan ik niet over godsdienst

praten, maar ik kan wel de Liahona laten zien

en lezen. Hartelijk bedankt voor het artikel

'Een erfgoed van geloof' in het exemplaar van

februari 1997. Het was geweldig om met mijn

vrienden over de ervaringen van de pioniers

te praten en hen uit te nodigen mee naar de

kerk te komen. Ze kwamen niet allemaal,

maar ik weet dat de zaden zijn gezaaid zodat zij

in de toekomst het evangelie kunnen aan-

vaarden.

Cristma G . López Ghio

Gemeente Popotldn

Ring San Salvador Soyapango (El Salvador)
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BOODSCHAP VAN HET EERSTE PRESIDIUM
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HOE TONEN WE
ONZE LIEFDE?

President Thomas S. Monson

Eerste raadgever in hef Eerste Presidium

Een wetgeleerde vroeg de Heiland eens: 'Meester, wat is het grote gebod

in de wet?'

De Heiland antwoordde: 'Gij zult de Here, uw God, liefhebben met

geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

'Dit is het grote en eerste gebod.

'Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.'
1

Hoe laten we onze hemelse Vader zien dat we Hem liefhebben? In de tijd dat

zuster Monson en ik studeerden, was er een populair liedje waarvan de tekst

ongeveer als volgt luidde: 'Het is gemakkelijk om te zeggen dat je van me houdt,

gemakkelijk om te zeggen dat je trouw zult zijn; gemakkelijk om die dwaze dingen

te zeggen, maar bewijs het liever door wat je doet.' Wij hebben de taak om onze

hemelse Vader door onze daden te laten zien dat we Hem liefhebben.

We tonen God onze liefde door de mate waarin we Hem dienen. Denk maar

aan de profeet Joseph Smith die tegen John E. Page zei: 'Broeder Page, u bent

geroepen voor een zending in Canada.'

De Heiland heeft gezegd:

'Gij zult uw naaste

liefhebben als uzelf.' De

profeet Joseph Smith

toonde die liefde toen hij

zijn winterjas aan

John E. Page gaf.
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Broeder Page zocht koortsachtig naar een excuus en zei: haar gezin Nauvoo te verlaten. Broeder Spencer schreef haar

'Broeder Joseph, dat kan niet. Ik heb geen jas.' ouders een brief met het verzoek of zij bij hen kon komen

De profeet trok zijn eigen jas uit, gaf hem aan John Page wonen in de tijd dat hij in het westen werkte aan een thuis

en zei: 'Trek deze maar aan, en de Heer zal u zegenen.' voor zijn gezin.

John Page ging in Canada op zending. In twee jaar tijd liep Hun antwoord luidde: 'Ze kan terugkomen, maar alleen

hij ongeveer achtduizend kilometer en doopte hij zeshonderd als ze dat ontaarde geloof opgeeft - alleen dan.'

bekeerlingen. 2 Hij boekte zoveel resultaat omdat hij gebruik- Zuster Spencer deed dat niet. Toen de brief van haar ou-

maakte van de gelegenheid om zijn God te dienen. ders aan haar was voorgelezen, vroeg ze haar man de Bijbel te

In ons zendingsgebied hadden we een bijzonder toege- pakken en haar het volgende uit het boek Ruth voor te

wijde en gehoorzame zendeling. Ik vroeg hem eens: 'Broe- lezen: 'Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou

der, waaruit put jij je motivatie?' laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heen-

'Broeder Monson,' antwoordde hij, 'op een keer kon ik 's gaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik ver-

morgens mijn bed niet uitkomen. Toen gingen mijn gedach- nachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.' 4

ten uit naar mijn vader en moeder, die een schoonmaakbe- Buiten woedde de storm, de huifkar lekte, en vrienden

drijfje hebben en dag en nacht ploeteren om mijn zending te hielden pannen boven het hoofd van zuster Spencer om

bekostigen. De gedachte aan mijn ouders die zich voor mij zo haar droog te houden. In die omstandigheden en zonder een

inspanden, verdreef al mijn luiheid; en ik kwam tot de slot- klacht sloot zij voorgoed haar ogen.

som dat ik de kans had om de Heer te dienen, namens me- Dat is de instelling waarmee we God behoren te dienen,

zelf, en namens mijn vader en moeder.' Dat is de instelling waarmee we Hem in ons leven op de eer-

Harry Emerson Fosdick heeft gezegd: 'Pas als de bereid- ste plaats stellen. Het is misschien niet nodig om ons leven

willigheid groter is dan het plichtsgevoel, vechten mensen te geven in de dienst van onze God, maar we kunnen onze

niet als dienstplichtigen, maar uit liefde voor hun vaderland, liefde voor Hem wel tonen door Hem op een goede manier

Men vervult zijn taak pas naar behoren als men, mocht de te dienen. Hij, die ons stille gebed hoort; Hij, die onze onop-

kans zich voordoen, met plezier nog meer zou doen.'
3 gemerkte daden ziet, zal ons in het openbaar belonen als wij

Kortom, als we willen laten zien dat we onze hemelse dat nodig hebben.

Vader liefhebben, moeten we Hem onze diensten aanbieden. Nog een voorbeeld is de familie Agnew in het gebied

Ik moet vaak denken aan de bescheiden manier waarop waar ik zendingspresident ben geweest. Zij waren niet ge-

president Spencer W. Kimball God diende, zonder de aan- makkelijk tot bekering te brengen. Vooral William Agnew

dacht te trekken. Niemand wist precies wat hij allemaal wilde niet naar de zendelingen luisteren, maar uiteindelijk

deed in de dienst van zijn hemelse Vader, want hij deed het stemde hij er toch in toe om met zijn vrouw, zijn drie kinde-

werkelijk in de geest van de Heiland, en liet vaak de rech- ren en de twee zendelingen onze zondagsschool bij te

terhand niet weten wat de linker deed. Hij was een man die wonen. Maar toen de zendelingen op zondagochtend het

bereid was alles in te zetten wat nodig was voor het konink- gezin kwamen ophalen om naar de kerk te gaan, had er zich

rijk van God. in het gezin Agnew een kleine onenigheid voorgedaan.

Ik moet ook denken aan iets wat ik las over een aardige Broeder Agnew bleef volhouden: 'Ik ga niet naar de mor-

dame, de vrouw van een van onze vroegere pioniers. Ze moonse zondagsschool.'

heette Catharine Curtis Spencer. Ze was getrouwd met Zijn vrouw antwoordde: 'Maar je hebt het beloofd, Bill.

Orson Spencer, een gevoelige, ontwikkelde man. Catharine, Je hebt die jongemannen beloofd dat je zou gaan.'

die was opgegroeid in Boston, was ontwikkeld en verfijnd. 'Ik ga niet, en daarmee basta!' zei hij. Hij werd behoorlijk

Ze had zes kinderen. Haar zwakke gezondheid verslechterde boos, maar enigszins schoorvoetend gaf hij zijn vrouw en

door de ontberingen die ze leed nadat ze gedwongen was met kinderen toestemming om naar de zondagsschool gaan.
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'En wat denkt u dat ik hoorde toen ik het radiootje

op haar nachtkastje aanzette? Het Mormoons

Tabernakelkoor! Richard L. Evans had het over:

"Laat de zon niet over uw toorn ondergaan". Ik had

het gevoel dat de Heer het tegen mij persoonlijk had.'

Hij heeft me later verteld wat er die ochtend verder ge-

beurde. Hij zei: Toen mijn vrouw en kinderen de deur achter

zich dichttrokken en me in de woonkamer achterlieten, had

ik geen goed woord over voor het mormoonse geloof. Ik was zo

kwaad als wat. Ik pakte de ochtendkrant om met de proble-

men van de wereld mijn gedachten van de godsdienst af te

leiden, maar dat mocht niet baten. Ik bleef maar denken: Mijn

vrouw en kinderen zijn naar een mormoonse bijeenkomst.

'Ik liep de slaapkamer van mijn dochter Isabel binnen. Ik

dacht dat ik, als ik het nieuws opzette, eens iets anders zou

horen. En wat denkt u dat ik hoorde toen ik het radiootje op

haar nachtkastje aanzette? Het Mormoons Tabernakelkoor!

En welke boodschap kreeg ik te horen? Richard L. Evans had

het over: "Laat de zon niet over uw toorn ondergaan". Ik

had het gevoel dat de Heer het tegen mij persoonlijk had. Ik

knielde neer en beloofde mijn hemelse Vader dat ik niet lan-

ger op Hem zou afgeven - dat ik zou doen wat die jonge zen-

delingen me geleerd hadden.'

Toen zijn vrouw en kinderen uit de zondagsschool terug-

kwamen, troffen zij daar een nieuwe man en een nieuwe

vader aan. Ze konden maar niet begrijpen waarom hij in zo'n

goede stemming was. Ze vroegen hem ten slotte wat de oor-

zaak was van die verandering.

Hij zei: 'Dat zal ik jullie vertellen. Toen jullie weggingen,

was ik zo van streek, dat ik de krant ging lezen in een poging

om mijn gedachten af te leiden. Dat lukte niet. Toen ging ik

naar de slaapkamer van Isabel en zette de radio aan voor het

nieuws. Je houdt het niet voor mogelijk, maar daar hoorde ik

het Mormoons Tabernakelkoor. Die man, Richard L. Evans,

had het tegen mij toen hij zei: "Laat de zon niet over uw

toorn ondergaan". Op dat moment voelde ik me dichter bij

God dan ooit daarvoor in mijn leven. Ik ben zover dat ik met

jullie meega naar de bijeenkomsten. Ik ben klaar voor een ij-

verige studie met de zendelingen.'

Isabel zei: 'Pap, een prachtig verhaal - maar het zou leuk

zijn als het ook nog waar was.'

Haar vader zei: 'Isabel, het is waar.'

Zij zei: 'Nee, pap. U zei toch dat u de radio op mijn nacht-

kastje aanzette?'

Hij zei: 'Precies. Die kleine witte.'

'Pap,' zei ze, 'die radio doet het al weken niet. Ik denk dat

de lampen doorgebrand zijn.'

'Isabel,' zei hij, 'die radio doet het wel. Kom eens mee.'

Hij ging zijn gezinsleden voor naar de slaapkamer van Isabel,

liep naar het nachtkastje en zette, net als een uur daarvoor,

de radio aan, maar er kwam geen geluid uit. Die radio deed

het niet! Maar toen onze hemelse Vader een boodschap

moest doorgeven aan iemand die oprecht naar de waarheid

zocht, deed die radio het niet alleen, maar was hij ook nog

afgestemd op het programma en de boodschap die nodig was

om hem ertoe te brengen de waarheid te erkennen. Geen

wonder dus dat hij later bisschop van die wijk geworden is.

Geen wonder dus dat zijn drie kinderen allemaal actief zijn

in de kerk en hun taken daarin vervullen.

Als we God dienen, als wij Hem liefhebben, weet Hij dat

en zal Hij ons bij de hand nemen en onze gebeden beant-

woorden.

'Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.'

Wie is mijn naaste? Iemand heeft eens die vraag gesteld

en hem toen zelf beantwoord: 'Ik weet niet hoe hij heet,

maar zijn hond vertrapt mijn bloemen. Zijn zoon houdt me 's
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nachts wakker omdat hij toeterend aan komt rijden, en zijn de beste adviseur en de beste leerkracht die we ooit gehad

kinderen maken zoveel lawaai dat ik niet van het leven kan hadden, want u gaf echt om ons en u gaf ons uw tijd. U heeft

genieten. Maar gisteren zag ik zwart crêpepapier voor zijn ons heel belangrijke dingen geleerd en ons raad gegeven op

raam, en wist ik dat er iemand gestorven was. Ik besloot toen grond van uw eigen levenservaring.

dat het tijd werd om kennis te maken met mijn naaste.' 'We zullen Brian heel erg missen, en we zullen zijn voor-

Laten we niet wachten totdat er zoiets gebeurt om kennis beeld van een intensief, moedig en toegewijd leven nooit

te maken met onze naaste en hem of haar onze liefde te be- vergeten.

tonen. 'Broeder Cannegieter, ik houd van u en ik hoop net zo

We krijgen allemaal de gelegenheid om een functie in de verstandig, begrijpend en zorgzaam te worden als u. Ik hoop

kerk te vervullen. Die gelegenheid om in de kerk werkzaam dat ik net zo goed naar de mensen zal luisteren en ze zal leren

te zijn, geeft ons de mogelijkheid om liefde voor God en voor kennen.

onze naaste te tonen. Koning Benjamin heeft gezegd: 'Wan- 'Ik wil u bedanken voor alles wat u voor ons gedaan

neer gij in de dienst van uw naasten zijt, [zijt] gij louter in de heeft.'

dienst van uw God.' 6 Er bestaat geen mooiere manier om Dat is de troost die iemand in zijn hart ontvangt als hij

onze liefde voor God te laten zien dan door Hem te dienen zijn naaste liefheeft als zichzelf. Die troost ontvangt iemand

in de functie waartoe we geroepen kunnen worden. Soms die God liefheeft.

worden we er onmiddellijk voor beloond en zien we de Enige tijd geleden woonde ik een ringconferentie in

vreugde in de ogen van degene die we geholpen hebben. Modesto (Californië) bij. Ik had de opdracht de ring te split-

Maar andere keren laat de Heer ons een tijdje wachten en sen. Toen ik mij daar op zondagmorgen op voorbereidde,

beloont Hij ons op een andere manier. Velen zijn bezig met ging ik in gedachten tien of vijftien jaar terug. Ik herinnerde

hulp aan minder-actieve leden. Het is belangrijk het nooit me dat ik in dat gebied al eerder een conferentie had mee-

op te geven, maar altijd te proberen hulp te bieden. De beste gemaakt. Toen heette het de ring Stockton, en Modesto was

manier om mensen weer tot activiteit in de kerk te brengen, een unit in die ring. Ik dacht: Hoe heette de ringpresident toen?

is ze liefdevol te begeleiden. Toen schoot het mij te binnen; zijn naam was Rooker - Clif-

Iemand gaf me een brief van een jongeman wiens twee- ton Rooker. Ik vroeg het ringpresidium toen ze op het

lingbroer omgekomen was tijdens een activiteit in de Big podium zaten: 'Is dit dezelfde ring die Clifton Rooker

Cottonwood Canyon ten oosten van Salt Lake City. Zijn gepresideerd heeft?'

quorumleider rouwde over het verlies van een van zijn jon- De broeders antwoordden: 'Dat klopt. Dat was onze

gens die hij uit hoofde van zijn functie moest dienen, onder- vorige president.'

richten, inspireren en motiveren. Hij werd getroost in zijn 'Ik ben hier jaren geleden voor het laatst geweest', zei ik.

functie als adviseur door de hulp die zijn hemelse Vader hem 'Is broeder Rooker er vandaag?'

gaf in antwoord op zijn gebeden. Hij werd uitgenodigd om te 'Ja, we hebben hem vanmorgen gezien.'

spreken op de begrafenis van de overleden jongen. Het was Toen vroeg ik: 'Waar zit hij ?'

een moeilijke opdracht, maar hij vervulde hem. Daarna 'Dat weten we niet precies', antwoordden ze.

kreeg hij een brief van de tweelingbroer die het had over- Ik liep naar het spreekgestoelte en vroeg: 'Is Clifton

leefd. Die brief was de mooiste die hij ooit gekregen had. Rooker in de zaal?' Daar zat hij - helemaal achteraan. Ik

Met zijn toestemming volgt nu de tekst van de brief: voelde me gedrongen om in het openbaar tegen hem te

'Beste broeder Cannegieter, zeggen: 'Broeder Rooker, er is plaats voor u op het podium.

'Ik wil u bedanken voor uw toespraak tijdens Brians be- Wilt u alstublieft naar voren komen?' Met alle ogen op zich

grafenis. U vertelde over al die prachtige momenten met gericht, legde Clifton Rooker de lange afstand naar het

Brian die ik bijna vergeten was. Brian en ik vonden u allebei podium af en ging hij naast me zitten. Ik kreeg de gelegen-
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Ik dankte God voor de plotselinge inspiratie om die

goede man zomaar te vragen naar voren te komen en

de erkenning van de leden van de ring waarin hij

had gewerkt in ontvangst te nemen.

heid om hem, een van de pioniers van die ring, te vragen zijn

getuigenis te geven - om hem het voorrecht te verlenen de

mensen van wie hij hield te vertellen dat hij in feite de zege-

ningen had ontvangen van de diensten die hij zijn hemelse

Vader en de leden van de ring betoond had.

Aan het eind van de bijeenkomst zei ik: 'Broeder Rooker,

hoe zou u het vinden om met mij mee te gaan naar de kamer

van de hoge raad en mij bij te staan bij de aanstelling van de

nieuwe presidenten van deze twee ringen?'

Hij antwoordde: 'Dat zou het hoogtepunt in mijn leven

zijn.'

We gingen de kamer van de hoge raad binnen en, met

zijn handen op de mijne stelden wij de nieuwe ringpresiden-

ten aan. We omhelsden elkaar toen hij afscheid nam en naar

huis ging.

Kunt u zich voorstellen wat een schok het voor me was

toen ik de volgende morgen werd opgebeld door zijn zoon

die zei: 'Broeder Monson, ik moet u iets vertellen. Mijn

vader is vanochtend overleden, maar voordat hij stierf, zei

hij dat het gisteren de gelukkigste dag van zijn leven was.' Bij

het horen van dat bericht dankte ik God voor de plotselinge

inspiratie om die goede man zomaar te vragen naar voren te

komen en de erkenning van de leden van de ring waarin hij

had gewerkt in ontvangst te nemen toen hij nog in leven

was en ervan kon genieten.

Als we onze God liefhebben, als we onze naaste liefheb-

ben, kunnen we de liefde van onze hemelse Vader ontvan-

gen. Een van de mooiste van alle zegeningen die ik in mijn

leven ontvangen heb, is het gevoel dat de Heer me geeft als

ik weet dat Hij het gebed van iemand anders door mij ver-

hoort. Als wij de Heer liefhebben, als wij onze naaste lief-

hebben, komen we tot de ontdekking dat onze hemelse

Vader door middel van onze dienstbaarheid het gebed van

anderen verhoort. D

NOTEN
1. Matteüs 22:36-39.

2. Zie 'John E. Page', The Historica! Record, deel 5, blz. 572.

3. Vital Quotations, samengesteld door Emerson Roy West [1968],

blz. 38.

4. Ruth 1:16.

5. Zie Efeziërs 4:26.

6. Mosiah2:17.

VOOR DE HUISONDERWIJZERS

1. We laten onze hemelse Vader door onze daden zien

dat we Hem liefhebben. We laten onze liefde zien

door de mate waarin we Hem en zijn kinderen

dienen.

2. Als we God dienen, als wij Hem liefhebben, weet

Hij dat en zal Hij ons bij de hand nemen en onze

gebeden beantwoorden.

3. We krijgen allemaal de gelegenheid om een func-

tie in de kerk te vervullen. Er bestaat geen mooi-

ere manier om onze liefde voor God te laten zien

dan door Hem te dienen in de functie waartoe we

geroepen kunnen worden.

4. Als wij de Heer liefhebben, als wij onze naaste

liefhebben, komen we tot de ontdekking dat onze

hemelse Vader door middel van onze dienstbaar-

heid het gebed van anderen verhoort.

FEBRUARI 1998
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IKZAL
HEENGAAN
EN DOEN

Laury Livsey

'Een zendingsoproep komt zelden gelegen (...) Elke zende-

ling heeft een eigen verhaal van jarenlange toewijding, voorberei-

ding, opoffering, en liefde voor de Heiland' (Bisschop Richard

C. Edgley, eerste raadgever in de Presiderende Bisschap, De

Ster, januari 1997, blz. 59).

A Is u op zoek bent naar verhalen over persoonlijke toe-

/» wijding, voorbereiding, opoffering en voorbeelden van

X m. de liefde voor de Heiland, dan hoeft u niet verder te

kijken dan de ruim 55 duizend voltijdzendelingen die op

dit moment in het zendingsveld dienen. Hier zijn vier inte-

ressante verhalen.

DE ATLEET

Stanley Moleni speelde in zijn jonge jaren bijna

aleen maar rugby en basketbal. Maar toen hij halverwege

zijn middelbare-schooltijd met zijn ouderlijk gezin van

Nieuw-Zeeland naar Hawaii verhuisde, ontdekte Stanley

American football. 'Het werd meteen mijn lievelingssport',

zegt hij. Hij was een natuurtalent, en dat hielp natuurlijk

ook.

Zijn trainers waren onder de indruk van zijn postuur.

Stanley is 1.88 meter en toen woog hij 91 kilo.

'Ik moest nog steeds veel leren, maar tijdens mijn laatste

jaar op de middelbare school kreeg ik het behoorlijk onder

de knie. Ik woog maar 93 kilo, waardoor ik vrij veel wedstrij-

den moest missen. Er moest ook nog veel aan de tactiek van

mijn spel verbeterd worden', zegt hij.

Toch waren er vrij veel trainers van universiteiten in

hem geïnteresseerd - vooral toen hij zijn gewicht tot 1 13 kilo

had opgekrikt. Na veel overwegingen tekende hij een inten-

tieverklaring om voor de Brigham Young University te gaan

spelen. Maar in plaats van onmiddellijk na de middelbare

school naar de BYU te gaan, verhuisde hij naar Utah om
geld te verdienen voor zijn zending.

'Ik was mijn hele leven al van plan om op zending te

gaan', zegt Stanley, nu actief als zendeling in het zendingsge-

bied Ventura (Californië). 'Ik liet me door niets tegenhou-

den om op zending te gaan.'
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Ook niet de aantrekkingskracht van American football

voor een universiteit.

Broeder Moleni zegt: 'Een van onze onderzoekers

heeft gezegd dat hij ons oprecht bewondert, omdat hij

kan zien dat wij oprecht geloven wat wij leren. Het gaf

me een goed gevoel toen hij zei dat hij mij bewonderde

omdat ik ondanks mijn studiebeurs toch op zending was

gegaan.'

Nu concentreert broeder Moloni zich op het zendings-

werk. Binnenkort zal hij als football-speler naar de universi-

teit gaan.

'Ik zal dan lichamelijk wel wat achterstand hebben',

zegt hij over het football. 'Maar ik zie wel een overeenkomst

tussen het feit dat ik eerst helemaal geen football kon spelen

en het zendingswerk. Door hard te werken en offers te

brengen, ben ik een betere football-speler geworden. En

door hard werken en geloof in de Heer, heb ik een succes-

volle zending.'

DE MUSICUS

Rosalie Lund begon viool te spelen toen ze vijfjaar was.

'Ik vond het altijd heerlijk om viool te spelen. Ik wilde altijd

een groot violiste worden', zegt ze.

Waarom zou ze er achttien maanden uitstappen om op

zending te gaan?

Dat is een vraag waar ze veel mee geconfronteerd werd

voordat ze in december 1996 naar Vancouver (Canada) op

Broeder Moleni (rechts) zegt:

'Ik liet me door niets

tegenhouden om op zending

te gaan.' Zuster Lund

(uiterst rechts) wist dat het

uitstellen van haar muziekstudie

de juiste beslissing was.



zending ging. Ze speelde voor een orkest in Sak Lake City, gebeld en hun verteld dat ik me wilde laten dopen', zegt

en veel musici die geen lid van de kerk waren, vroegen zich Ashley. 'Die waren daar niet zo blij mee.'

af wat ze deed. Een jaar later, toen Ashley het gevoel kreeg dat hij op

'Sommigen dachten dat ik gek was toen ik op zending zending moest gaan, werd de relatie met zijn ouders uiterst

wilde gaan, vooral tijdens de beste jaren van mijn leven', moeilijk. 'Zij waren het er helemaal niet mee eens. Toen ik

herinnert zuster Lund zich. 'Ze zeiden: "Wat ga je toch in het mijn vader vertelde, werd hij kwader dan ik hem ooit in

vredesnaam doen?'" rnijn leven had gezien', zegt Ashley die nu in Salt Lake City

'Langs de deuren gaan en de mensen over de beginselen op zending is. 'Mijn moeder smeekte en smeekte me iedere

van mijn godsdienst vertellen', was meestal haar antwoord, dag om niet te gaan.'

Als de musici dan begonnen over de geweldige dingen die ze Maar ouderling Rabon stond klaar om te dienen. 'Iedere

in die tijd op muziekgebied zou kunnen doen, begon ze altijd keer als ik er weer ruzie met mijn ouders over kreeg, vooral

meteen over de geweldige dingen die ze als zendeling wilde met mijn vader, ging ik als eerste naar mijn kamer en bad

doen. dat de Heer hun hart zou verzachten', zegt hij.

Het waren inderdaad de 'beste jaren' van haar leven. En De onenigheid hield een tijdje aan. 'Ik heb geweldige

daarom had ze besloten om op zending te gaan. ouders. Maar iedere keer als ik tegen ze zei dat ik op zending

'Ik ging op mijn gevoel af. Ik had heel sterk het gevoel wilde gaan, begon mijn moeder te huilen en werd mijn vader

dat ik op zending moest gaan. Dus hier ben ik', zegt ze. 'Ik kwaad.'

bestudeer en verkondig Jezus Christus. Hij is de bron van al Toen het er uiteindelijk op begon te lijken dat hij

het goede. Als er in muziek enige waarheid of schoonheid te zonder de steun van zijn ouders zou vertrekken, verzachtte

vinden is, is het van Jezus Christus afkomstig. Dus ik ben hun hart plotseling. Ouderling Rabon beschrijft de dag

minof meer nog steeds met mijn muziekstudie bezig.' voordat hij naar het opleidingsinstituut voor zendelingen

Zuster Lund kan zich haar laatste optreden voordat zij zou vertrekken: 'Toen mijn vader thuiskwam van zijn werk,

naar het opleidingsinstituut voor zendelingen ging, nog liep hij door de hal naar mij toe met tranen in zijn ogen.

goed herinneren. Iedereen sprak over repetities en komende Hij sloeg een arm om mij heen en zei: "Waarmee kan ik je

uitvoeringen, gebeurtenissen waar zij niet bij aanwezig zou helpen?'"

zijn. 'Eigenlijk was ik niet eens zo erg droevig. Ik wist dat ik Zijn vader ging er uitvoerig op in dat hij hem zou missen

een hoop dingen zou missen. Maar aan de andere kant had en hoe moeilijk hij het vond om afscheid te nemen. 'Sinds ik

ik het gevoel dat de andere musici ook iets zouden missen', op zending ben, heb ik al verscheidene geestelijke brieven

zegt ze. van mijn ouders gekregen, en dat had ik niet verwacht', zegt

Uiteraard werden de onvermijdbare vragen aangaande ouderling Rabon.

het potentiële verlies van haar vaardigheid gesteld. Vooral Terwijl ouderling Rabon en zijn collega zendingswerk aan

omdat ze volgens de zendingsregels haar viool niet mocht de oostkant van Salt Lake City verrichten, is ouderling

meenemen. Rabon nog steeds verbaasd over het feit dat hij werkelijk een

'Ik weet zeker dat ik wat van mijn vaardigheid zal kwijtra- zendeling is. Drie jaar geleden wist hij nog bijna niets over

ken. Ik heb veel vrienden - ook violisten - die op zending de kerk. Nu predikt hij het evangelie van Jezus Christus. 'Ik

zijn gegaan en bij hun terugkomst vrij veel vaardigheid waren weet dat als je geloof in de Heer hebt, en doet wat Hij van

verloren. Maar ik ga ervan uit dat als de Heer wil dat ik viool je vraagt, Hij je altijd zal bijstaan.'

speel, ik mijn vaardigheid weer terug zal kunnen krijgen.'

DE LEERKRACHT

DE BEKEERLING

In 1993 was Dinah Lim op 24-jarige leeftijd net afgestu-

Toen Ashley Rabon zijn ouders vertelde dat hij met een deerd aan de University of Southeastern Philippines. Ze was

'mormoons meisje' uitging, verzekerde hij hen dat hij geen nu gediplomeerd om op een lagere school les te geven. Ze

lid van die kerk zou worden. Maar al snel begon Ashley, die had haar toekomst als leerkracht zorgvuldig gepland: Naar

naar de universiteit ging, de lessen van de zendelingen te de universiteit. Afstuderen. Een baan zoeken,

volgen. Zijn plannen veranderden. En dat deed ze ook. Ze werd aangenomen bij de Holy

'Nadat de zendelingen mij tijdens de tweede les hadden Child Day Care and Learning Center in Davao om les te

aangemoedigd om mij te laten dopen, heb ik mijn ouders geven aan tien- en elfjarige leerlingen.
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Op negentienjarige leeftijd was Dinah samen met

haar drie zussen lid van de kerk geworden. Toen ze 21 werd,

besloot ze om niet op zending te gaan, maar om haar studie

af te maken. 'Ik had het gevoel dat het niet de juiste tijd

was om op zending te gaan omdat ze mij thuis nodig had-

den', zegt ze. Haar baan als leerkracht verschafte de nood-

zakelijke middelen voor haar moeder en haar vijf broers

en zussen. Haar vader, de belangrijkste financiële bron,

werkte in Saoedi-Arabië als elektro-technicus.

'Daarom was het voor mij moeilijk om mijn baan op

te geven', zegt ze. 'Maar na twee jaar lesgeven en steeds

hetzelfde doen, werd het tijd voor iets nieuws.' Een zending

zat nog steeds in haar hoofd en ze kreeg het gevoel dat ze

haar ouderlijk gezin ook op een andere manier dan finan-

cieel zou kunnen helpen.

Dinah's ouders en oudere broer zijn geen lid van de kerk.

Uiteindelijk, na veel bidden, besloot Dinah om de

benodigde zendingsformulieren in te sturen. Ze gaf haar

baan als leerkracht op om andere mensen te onderwijzen.

'Het hoofd van de school wilde me eigenlijk niet laten

gaan. Ze bood me een betere baan aan als coördinatrice om

me over te halen te blijven', zegt ze.

Het was een verleidelijk aanbod, maar Dinah was

vastbesloten. Toen ze haar zendingsoproep naar het

zendingsgebied Quezon City (Filipijnen) ontving, wist ze

dat ze de juiste beslissing had genomen. D

Zuster Lim (uiterst rechts) gaf haar baan op

om een essentieel beginsel te onderwijzen

- de waarheid van het evangelie van

Jezus Christus. Drie jaar geleden wist

ouderling Rabon (onder) weinig over de

kerk.
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De profeet aan het woord
Advies van president Gordon B. Hinckley

DIT WERK ZAL VOORTGAAN

'Dit werk kwam door openbaring van God,

de eeuwige Vader, en de herrezen Heiland tot

stand. Vanaf het begin is het gegroeid en heeft

het gebloeid zonder ooit een stap terug te hoe-

ven doen. Het is een zegen in het leven van

veel mensen geweest. En het zal een zegen zijn in

het leven van steeds meer mensen. Ik ben daar net

zo zeker van als van het feit dat de zon morgenochtend

weer in Laie zal opkomen.' 1

DE ZEGENINGEN VAN EEN ZENDING

'Jullie brengen een offer. Maar het is eigenlijk geen offer,

omdat je meer zult ontvangen dan dat je moet opgeven, je

krijgt meer dan je geeft, en het zal uiteindelijk een investering

blijken met enorme winsten. Het zal een zegen zijn in plaats

van een offer. Niemand die als zendeling heeft gediend, en

zijn of haar uiterste best heeft gedaan, hoeft zich zorgen te

maken over het brengen van een offer, want hij of zij zal er le-

venslang door gezegend worden. Daar twijfel ik niet aan.

BID VOOR DE MINDER-ACTIEVEN

'Quorumpresidenten ouderlingen, u bent verantwoorde-

lijk voor een hoop mannen die niet geordend zijn en die he-

lemaal geen interesse voor de kerk hebben. Het zijn er velen,

dat weet ik. Ze zijn overal. Het is goed om tijd aan hen te be-

steden. Het is goed om dingen over hen te weten te komen.

Het is goed om voor hen te bidden. Het is goed om de Heer

te raadplegen en Hem om hulp en leiding te vragen om deze

broeders de juiste weg te wijzen. Het gebed is een geweldige

en wonderbaarlijke bron - de geweldigste en wonderbaar-

lijkste bron die we hebben.' 3

DE ZEGENINGEN VAN DE TEMPEL

'Ik hoop dat u voortdurend gebruik maakt van de tempel,

want u verwerft daar zegeningen die u nergens anders op

aarde kunt verwerven. De tempel staat als een monument

dat iedereen kan zien. De tempel staat er als een

verklaring dat wij als volk in de onsterfelijk-

heid van de menselijke ziel geloven. Alles wat

er in de tempel gebeurt, is opbouwend en ver-

heffend. We kunnen er veel ervaren over het

leven op aarde en over het leven na dit aardse

leven. Er wordt over de belangrijkheid van het

individu als kind van God gesproken. Er wordt

over het belang van het gezin als schepping van de Al-

machtige gesproken. Er wordt over de eeuwigheid van het

huwelijk gesproken. Er wordt over de voortgang naar een gro-

tere heerlijkheid gesproken. Het is een plek van licht, vrede

en liefde. Er wordt over eeuwige zaken gesproken. Als er hier

iemand aanwezig is die niet waardig is om de tempel te betre-

den, wil ik u op het hart drukken om uw leven op orde te

brengen, zodat ook u naar de tempel kunt gaan om deelge-

noot te worden van die geweldige en unieke zegeningen.' 4

ZONDER VERORDENINGEN IS HET EVANGELIE NIET

COMPLEET

'Zonder de verordeningen in het huis des Heren is het

evangelie niet compleet. Als wij de kerk volledig willen aan-

vaarden, hebben wij dit heilige huis nodig. Iedere man en

vrouw, iedere jongen en meisje van twaalf jaar en ouder

moeten zich voornemen om naar het huis van de Heer te

gaan. De jongens en meisjes om doop voor de doden te ver-

richten, de volwassenen om hun eigen begiftiging te ont-

vangen, verzegeld te worden en vervolgens keer op keer naar

de tempel terug te komen.' 5

ONDERWIJS VOOR DE JEUGD

'Onderwijs is de sleutel die vele deuren opent. Jonge

vrienden, ik hoop dat jullie je opleiding niet om onbelang-

rijke redenen zullen afbreken. Het is zo enorm belangrijk

voor jezelf, maar ook voor de kerk, omdat je dan een zinvolle

bijdrage tot het welzijn van de samenleving zult kunnen le-

veren. Er zal door jullie gedrag meer waardering en respect
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voor de kerk worden opgebracht, door de manier waarop jul-

lie je hersenen en handen trainen en gebruiken om in de we-

reld werkzaam te zijn.'
6

DE VERWERELDLIJKING VAN DE ALGEMENE

GEDRAGSNORMEN

'Ik ben van mening dat een van de belangrijkste oorza-

ken van de enorme sociale problemen in de wereld de bijna

volledige verwereldlijking van de algemene gedragsnormen

is. Mensen die een sterke overtuiging aangaande de levende

God hebben en zich bewust zijn van hun verantwoordelijk-

heid ten opzichte van Hem voor hun leven en onze samen-

leving, raken veel minder snel verstrikt in de problemen die

onze samenleving onvermijdelijk verzwakken.'

'

OMWILLE VAN DE RECHTVAARDIGEN

'Ik denk dat wij in deze bedeling net als de rechtvaardi-

gen in de dagen van de steden der streek (zie Genesis 19:29)

degenen zijn waardoor de Heer de goddelozen, gedeeltelijk,

zal sparen omwille van de rechtvaardigen. Dat is een enorme

last die op onze schouders wordt gelegd. Maar daarom zijn

we hier, om als middel in de hand van de Almachtige, om als

ware strijders zijn zoons en dochters te redden van wat hen

in dit leven en in de eeuwigheid zal vernietigen, tenzij zij

hun leven veranderen.

TIENDE

'Tiende is meer een beginsel van geloof dan een beginsel

van geld. Wij geloven de Heer op zijn woord, en het is mijn

getuigenis dat de Heer zijn woord altijd nakomt. Hij heeft de

belofte gedaan. Het is niet mijn belofte. Hij heeft beloofd

om de sluizen van de hemel te openen en zegen in overvloed

over ons uit te gieten
'9

GEZINSGEBED

'Als er iemand is die geen gezinsgebed houdt, laat hem er

dan onmiddellijk mee beginnen. Kniel samen neer, zo moge-

lijk iedere ochtend en iedere avond. Spreek de Heer aan en

bedank Hem voor al uw zegeningen. Smeek de Heer om de

behoeftigen op aarde te zegenen en bespreek met Hem uw

eigen welzijn. Ik geloof dat God, onze eeuwige Vader, onze ge-

beden hoort en ik wil u aanmoedigen om gezinsgebed te hou-

den. Uw kinderen zullen enorm worden gezegend als u samen

bidt, de Heer aanroept, uw dankbaarheid uitspreekt en de op-

rechte verlangens van uw hart aan Hem voorlegt.'
10 D

NOTEN
1. Regionale conferentie, Oahu (Hawaii), 18 februari 1996.

2. Vergadering voor zendelingen, Honolulu (Hawaii),

17 februari 1996.

3. Regionale conferentie, priesterschapsleidersvergadering,

Smithfield-Logan (Utah), 20 april 1996.

4. Haardvuuravond, Taipei (Taiwan), 23 mei 1996.

5. De eerste spadesteek voor de tempel, Recife (Brazilië),

15 november 1996.

6. Vergadering voor de jeugd, Kansas City (Missouri), 14 juli 1996.

7. Bijeenkomst ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan

van de staat Utah, Provo (Utah), 4 augustus 1996.

8. Regionale conferentie, priesterschapsleidersvergadering,

Eugene (Oregon), 14 september 1996.

9. Haardvuuravond, Bogota (Colombia), 8 november 1996.

10. Haardvuuravond, Buenos Aires (Argentinië), 12 november 1996.



ADAM
Robert LMillet

Heiligen der laatste dagen kennen

onze eerzame sterfelijke patriarch als

de grote aartsengel Michaël, die

niet alleen heeft meegeholpen aan de

schepping van de aarde, maar de

legers van de Heer zal voorgaan om
Satan en zijn volgelingen uit te werpen

Er zijn maar weinig mensen zo nauw bij het heilsplan

betrokken geweest als Adam. Zijn bediening onder

de zoons en dochters van deze aarde strekt zich van

het voorsterfelijk leven tot aan de verre toekomst van de

opstanding, het oordeel en daarna.

Als de aartsengel Michaël leidde Adam tijdens de oorlog

in de hemel de strijdkrachten van God tegen de legers van

Lucifer. Onder leiding van Elohim en Jehova, hielp hij mee

aan de schepping van de aarde. Adam en Eva brachten de

sterfelijkheid tot stand door van de vrucht van de boom van

kennis van goed en kwaad te eten. Met de val van onze

eerste voorouders werden bloed, nageslacht, proeftijd en de

dood geïntroduceerd. Ook werd de noodzaak voor een Ver-

losser, een 'laatste Adam' (zie 1 Korintiërs 15:45) relevant.

Het evangelie werd als eerste aan Adam gepredikt, en ook

het priesterschap werd als eerste aan hem verleend. Vanaf de

tijd van Adam en Eva werd de boodschap van het evangelie
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van verlossing over de wereld verspreid. Na zijn dood,

bijna een millennium nadat hij sterfelijk werd, zette hij zijn

werk voort vanuit de geestenwereld. Onder zijn leiding zijn

er openbaringen gegeven en zijn engelen verschenen. In

opdracht van hem is het priesterschap verleend en zijn er

sleutels uitgereikt.

VOOR DE SCHEPPING

Adams rol in het eeuwige plan van God begon al in het

voorsterfelijk bestaan. Hij stond bekend als Michaël, wat

'wie is gelijk God' betekent. 'Door zijn toewijding en gehoor-

zaamheid als een van Gods geestkinderen, bereikte hij het

niveau en de macht die alleen nog onderdeed voor Christus,

de Eerstgeborene.' 1 Hij was 'volgens de voorkennis van God

wegens [zijn] buitengewoon groot geloof en goede werken

sedert de grondlegging der wereld geroepen en voorbereid'

(Alma 13:3) om zijn werk op aarde te verrichten.

Michaël verdedigde samen met Jehova het plan

van de Vader, het heilsplan, toen Lucifer,

'zoon van de morgen' (2 Nephi 24:12;

Leer en Verbonden 76:25-27)

met een ander plan tegenstand

bood.

'De strijd in de hemel

was als volgt', heeft

Joseph Smith uit-

gelegd, 'Jezus zei



'Een engel des Heeren [verscheen]

aan Adam, zeggende: Waarom

offert gij offeranden aan den Heere?

En Adam zeide tot hem: Ik weet het

niet, maar de Heere heeft het mij

geboden. En toen sprak de engel,

zeggende: Dit is een gelijkenis van

de offerande van den Eniggeborene

des Vaders {. . .) En Adam en Eva

prezen den Naam van God, en zij

maakten hun zonen en dochteren

alles bekend' (Mozes 5:6-7, 12).

DEL PARSON, DETAIL

OFFERANDEN
'A LEREN HUN KINDEREN



dat er zekere zielen waren die niet zalig zouden worden; lichaam van vlees en beenderen te ontvangen en de eerste

de duivel zei dat hij hen allen zalig kon maken en legde mens op aarde te worden. Het geslachtsregister dat Lucas

zijn plannen voor aan de grote raad, die echter ten gunste van Christus geeft, eindigt met Adam, 'de zoon van God'

van Jezus Christus stemde. Daarop rebelleerde de duivel (Lucas 3:38; zie Mozes 6:22). De naam Adam betekent

tegen God en werd uitgeworpen met allen die met hem 'man' of 'mensheid' en zijn positie als 'de eerste van alle

instemden' 2 mensen' (Mozes 1:34) geeft de belangrijkheid van zijn voor-

En in Openbaring staat: 'En er kwam oorlog in de hemel; aardse positie aan.

Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de Na de schepping leefden Adam en Eva en alle andere

draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij levensvormen in een paradijselijke staat. Alle dingen waren

kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet natuurlijk, maar ook geestelijk omdat ze onsterfelijk waren

meer gevonden. (zie 1 Korintiërs 15:44; Alma 11:45; Leer en Verbonden

'En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude 88:2 7 ).
5 In de hof van Eden wandelden Adam en Eva met

slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele God. Adam werd 'heer en meester over alle dingen op aarde,

wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn enge- en hij sprak met God zonder dat er een sluier tussen hen

len met hem' (Openbaring 12:7—9). bestond.'6 Onze stamouders hadden voor eeuwig in deze

Michaël was nauw betrokken bij de voorbereidingen om staat gebleven als zij niet van de verboden vruchten hadden

de aarde voor onze proeftijd te maken. Ouderling Bruce R. gegeten (zie 2 Nephi 2:22; Mozes 4:9).

McConkie, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft De kijk van de heiligen der laatste dagen op de gebeurte-

het volgende gezegd: 'Christus en Maria, Adam en Eva, nissen in Eden zijn opmerkelijk optimistisch. Wij geloven

Abraham en Sara en nog vele andere geweldige mannen en dat Adam en Eva in de hofvan Eden waren om de val mee te

vrouwen vormen de groep der 'edelen en groten' tegen wie maken, dat hun daad was 'om de weg naar deze wereld open

de Heer Jezus heeft gezegd: "Wij zullen nederdalen, want er te stellen' 7 en dat de val een onderdeel van het plan van

is ruimte daar, en wij zullen van deze stoffen nemen, en wij God de Vader was. 'Adam heeft alleen maar gedaan wat hij

zullen een aarde maken waarop dezen kunnen wonen" moest doen', zei president Joseph Fielding Smith. 'Er was

(Abraham 3:22-24; cursivering toegevoegd). Wij weten dat maar één goede reden waarom hij van de vrucht at: om de

Christus onder leiding van de Vader de Schepper was. Mi- deur te openen om alle mensen op aarde te kunnen laten

chaël, zijn metgezel, presideerde een groot deel van het komen, want Adam en Eva hadden in de hof van Eden

scheppingswerk. En Abraham zag dat met hen velen der kunnen blijven; en hadden daar nog steeds kunnen zijn, als

1 edelen en groten waren.'3 De profeet Joseph Smith heeft Eva niets gedaan had.'
8

geleerd: 'Het priesterschap werd het eerst aan Adam gege- De val is (net als de schepping en de verzoening) een van

| ven; hij ontving het Eerste Presidium en droeg van geslacht de drie steunpilaren van de eeuwigheid. Omdat de sterfelijk-
LU

™ op geslacht de sleutels van dit priesterschap. Hij ontving heid, de dood, de menselijke ervaring, de zonde, en daardoor

het bij de schepping, voor de wereld gevormd was, zoals in de noodzaak voor de verzoening, uit de val zijn voortgeko-

| Genesis 1:26-28 is opgetekend.'4 men, kijken we met waardering naar de beslissing van Adam

| en Eva, en niet met minachting. 'De val wijst in twee

I IN DE HOF VAN EDEN richtingen - neerwaarts, maar toch voorwaarts. Hij bracht
LU

z
- de mens in de wereld en zette hem op het pad van de voor-
o

q
Ü Tegen de tijd dat we aan onze tweede staat, de sterfelijk- uitgang. En Henoch heeft verklaard: 'Omdat Adam is

o heid, begonnen, riep God de Vader Michaël bij zich om een gevallen, zijn wij' (Mozes 6:48; zie ook 2 Nephi 2:25).

FEBRUARI 1998

17

Q



Adam en Eva onderwezen hun nageslacht

in het evangelie, dat zij uit de mond van God

en de engelen ontvingen. Deze leringen

werden in 'een gedenkboek' bijgehouden,

'in de taal van Adam' (Mozes 6:5) ten

behoeve van hun nageslacht.

ROBERT T. BARRETT, ADAM SCHRIJFT

UIT DE HOF VAN EDEN

De val opende de deur tot zonde en dood. Dit leven

werd een proeftijd, een tijd voor de mensen om zich voor te

bereiden God te ontmoeten (zie 2 Nephi 2:21; Alma 12:24;

34:32; 42:4). Door de val kwam er een sluier tussen God en

de mens; de mens werd 'uit Zijn tegenwoordigheid gesloten'

(Mozes 5:4). Nadat zij uit de hof van Eden waren gestuurd,

werd het evangelie door engelen, door de stem van God en

door de invloed van de Heilige Geest aan Adam en Eva

verkondigd (zie Mozes 5:1-12, 58).

De sluier die Adam van de onmiddellijke tegenwoordig-

heid van de eeuwige Vader had afgesloten, verwijderde

echter niet zijn herinnering aan het leven in Eden. Joseph

Smith heeft verklaard: Adams overtreding beroofde hem

niet van de voorgaande [paradijselijke] kennis waarmee hij

was begiftigd inzake het bestaan en de heerlijkheid van zijn

Schepper. (...) Evenmin hield God op zijn wil aan hem te

openbaren.' 10 President John Taylor heeft de vraag gesteld:

'Hoe kreeg Adam de informatie aangaande de dingen

Gods?' Vervolgens gaf hij het antwoord: 'Hij kreeg het door

het evangelie van Jezus Christus (...) God verscheen aan hem

in de hof en sprak met hem (. . .); Hij was de eerste mens op deze

aarde die het evangelie en het heilig priesterschap ontving; als

hij dat niet had ontvangen, kon hij niets over God of zijn

openbaringen te weten zijn gekomen.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen is de enige kerk die beweert dat het evangelie van

Jezus Christus eeuwig is - dat christelijke profeten vanaf het

begin der aarde christelijke leerstellingen hebben onderwe-

zen en christelijke verordeningen hebben verricht.
12 Adam

was de eerste christen op aarde. Hij oefende zijn geloof in de

verlossing van Christus, werd in water gedoopt, ontving

de gave van de Heilige Geest en het priesterschap (zie

Mozes 6:64-67). Ook sloten Adam en Eva het nieuw en

eeuwig huwelijksverbond en betraden daarmee de weg die

naar het eeuwige leven leidt.
13 President Wilford Woodruff

heeft uitgelegd: 'Adam werd door God geroepen en tot het

volledige Melchizedeks priesterschap geordend - geordend

tot het hoogste ambt en de hoogste gave van God aan de

mens op aarde.'
14

Adam en Eva onderwezen hun nageslacht in het evan-

gelie, dat zij uit de mond van God en de engelen ontvingen.

Een aantal van hun nakomelingen verwierpen het' licht

des hemels. Zij 'hadden Satan liever dan God' (Mozes 5:13,

18, 28). Onze stamouders treurden over de keuzes van

hun dierbaren (zie Mozes 5:27). Maar hun verdriet was

niet zonder hoop; zij 'hielden niet op God aan te roepen'

(Mozes 5:16).

Drie jaar voor zijn dood riep Adam zijn rechtschapen

nakomelingen bij elkaar in de vallei Adam- ondi-Ahman

(de plaats waar hij en Eva zich hadden gevestigd nadat zij

uit Eden verdreven waren 15
). Zeven generaties getrouwe

patriarchen kwamen met hun gezin bij elkaar om profe-

tische raad te ontvangen. Adam sprak zijn laatste zegen over

hen uit. De profeet Joseph Smith heeft naar aanleiding van

een visioen aangaande deze heilige gebeurtenis gezegd: 'Ik

zag Adam in de vallei Adam-ondi-Ahman. Hij riep zijn kin-

deren bijeen en zegende hen met een patriarchale zegen. De

Heer verscheen in hun midden en hij (Adam) zegende hen

allen en voorspelde wat hun tot in de laatste generatie ten

deel zou vallen. Adam zegende zijn nakomelingen omdat hij

hen in het bijzijn van God wilde brengen.' 16

Adam was in zijn tijd leider en profeet op aarde. Hij is

ook de presiderende hogepriester van deze aarde; de man die

onder leiding van Christus de sleutels van het zegenen van

de mensheid en de voortzetting van rechtschapenheid op

aarde in zijn bezit heeft. 'De sleutels moeten vanuit de hemel

op aarde gebracht worden, wanneer het evangelie naar de

aarde wordt gezonden. Wanneer ze vanuit de hemel geopen-

baard worden, geschiedt dit door het gezag van Adam' 17

onder leiding van Jezus Christus (zie LV 78:16). De profeet

DE STER
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Joseph Smith heeft gezegd dat Adam 'de eerste [was] die de voor de zonden van de wereld bad. Daar uitte Hij de ziels-

geestelijke zegeningen ontving. Het plan [met] verordenin- kreet: 'Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg;

gen voor het heil van zijn nageslacht tot aan het einde toe doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

werd door hem bekendgemaakt. Christus werd het eerst aan 'En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem

hem geopenbaard; door hem werd Christus [vanuit] de kracht te geven' (Lucas 22:42-43).

hemel geopenbaard en zal hij voortaan geopenbaard wor- Er werd een engel uit de hemel gestuurd om de zondeloze

den. Adam draagt de sleutels van de bedeling van de volheid Zoon des mensen te steunen in zijn verschrikkelijke zielen-

der tijden, dat wil zeggen dat de bedelingen van alle tijden strijd. Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: 'Deze

door hem zijn en zullen worden geopenbaard van den godsgezant wordt niet bij naam genoemd. Als we ons enige

beginne tot Christus, en van Christus tot het eind van de speculatie kunnen veroorloven, zouden wij zeggen dat de

bedelingen die nog geopenbaard zullen worden' 18 engel die dit tweede Eden bezocht dezelfde was die in

het eerste Eden vertoefd heeft. Het lijkt ons logisch dat hij -

NA ZIJN DOOD Adam, die Michaël is, de aartsengel, die aan het hoofd staat van

de hiërarchie van hemelbodes - degene is geweest die hulp en

Adam, de oude van dagen genoemd, leefde ongeveer 930 troost kwam bieden aan zijn Heer bij zo'n plechtige gelegenheid.

jaar op aarde (zie Mozes 6:12). Zijn dood vervulde het god- Adam is gevallen, en Christus heeft de mens van de val ver-

delijke besluit dat ten dage dat hij van de verboden vrucht lost; het was hun gezamenlijke onderneming, waarvan beide

zou eten - in dit geval wordt met dag een door de Heer onderdelen noodzakelijk waren voor het heil van Vaders

bepaalde tijdsperiode bedoeld - hij 'voorzeker [zou] sterven' kinderen. 1

(Mozes 3:17; Abraham 5:13). Na zijn dood ging Adam naar President Joseph F. Smith die in een visioen een blik in de

het deel van de geestenwereld dat paradijs wordt genoemd geestenwereld mocht werpen ten tijde dat Christus daar

(zie 2 Nephi 9:13; Alma 40:12; Moroni 10:34). Daar heeft binnenkwam, heeft geschreven: 'Onder de groten en mach-

hij ongeveer drieduizend jaar onder zijn getrouwe nageslacht tigen die bijeen waren in deze grote samenkomst der recht -

gewerkt. De profeet Joseph Smith heeft uitgelegd dat Adam vaardigen, bevond zich onze vader Adam, de oude van dagen

'de geesten van alle mensen presideert' 19 en daarom gingen en vader van allen en onze glorierijke moeder Eva, met velen

zijn bediening en zijn bestuurstaken na zijn dood gewoon van haar getrouwe dochters die door de eeuwen heen hadden

door. geleefd en de ware en levende God vereerd' (LV 138:38-39).

Net zoals de oorlog in de hemel min ofmeer voortgaat tot Adam en Eva bevonden zich in de groep die 'wachtte en met

in onze tijd, zo heeft Adam zijn inspanningen om Satan elkaar sprak en zich verheugde op het uur van hun bevrijding

tegen te houden en te bestrijden na zijn dood ook voortge- van de ketenen des doods.' Toen de Heer verscheen, onder-

zet.
20 In onze bedeling heeft Michaël aan de oever van de wees en organiseerde Hij zijn rechtschapen strijdkrachten

Susquehanna de duivel bespeurt, 'toen deze als een engel des om de boodschap van verlossing aan 'de goddelozen en de

lichts verscheen' (LV 128:20). We kunnen ons afvragen hoe onboetvaardigen' te prediken. Toen Hij tegen de zijnen pre-

vaak Michaël in de geschiedenis van de aarde Satan heeft dikte, gaf de Heer 'hun de macht voort te komen na zijn

berispt en zijn macht heeft beperkt. Er is nog een gebeurte- opstanding uit de doden, om het koninkrijk zijns Vaders

nis waarin Michaël als geest een belangrijke rol in het plan binnen te gaan en daar gekroond te worden met onsterfelijk-

van onze Vader in de hemel heeft gespeeld. Lucas schrijft dat heid en eeuwig leven' (LV 138:18, 20, 51 ).

in de nacht van de verzoening, na het laatste avondmaal, We weten niet wanneer Adam in de eerste opstanding

Jezus in doodsangst en grote verlatenheid in Getsemane is herrezen en het celestiale koninkrijk is binnengegaan - of
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Adam zal tot Adam-ondi-Ahman terugkeren en daar

'heerschappijl,] (• •) eer en koninklijke macht' ontvangen

die 'onverderfelijk is' (zie Daniël 7:14).



het net als met veel oude profeten ten tijde van Christus' bijeenroepen en een raadsvergadering met hen houden om

opstanding was (zie LV 133:54-55) of dat hij voor een hen op de komst van de Zoon des mensen voor te breiden,

bepaalde tijd in de geestenwereld bleef om leiding te geven Hij (Adam) is de vader van het menselijk geslacht en

aan het werk voor de verlossing der doden en er aan mee te presideert de geesten van alle mensen, en allen die de sleu-

werken. Het is uit hedendaagse openbaring duidelijk gewor- tels hebben gedragen, moeten in deze grote raadsvergaderin-

den dat Adam uiteindelijk tot heerlijkheid is verheven gen voor hem verschijnen. (...) De Zoon des mensen staat

om met zijn nakomelingen Abraham, Isaak en Jakob in de voor hem en er wordt Hem heerlijkheid en heerschappij

celestiale heerlijkheid te vertoeven (zie LV 132:37; 137:5). gegeven. Adam draagt zijn rentmeesterschap aan Christus

Na zijn opstanding 'zal Adam naar een plaats gegaan zijn over, hetgeen hem werd gegeven omdat hij de drager van de

waar herrezen mensen verblijven in afwachting van de tijd sleutels van het heelal was; hij behoudt evenwel zijn plaats

dat deze aarde celestiaal wordt en hun eeuwig thuis. We als het hoofd van de mensheid.'23

behoren nogmaals te bedenken dat Adam zijn priester- Ouderling Joseph Fielding Smith heeft de volgende uit-

schapssleutels altijd bij zich heeft gedragen — in de voor- leg gegeven: 'In die conferentie, of raadsvergadering, zullen

aardse wereld, in zijn aardse bediening, in het hiernamaals allen die de sleutels van een bedeling hebben gehad, verslag

en in de opstanding.'22 doen van hun rentmeesterschap. Dat geldt ook voor Adam,

en dan zal hij alle gezag overdragen aan Christus. Dan zal

IN DE TOEKOMST Adam bevestigd worden in zijn roeping van vorst over zijn

nageslacht en zal officieel voor eeuwig geïnstalleerd en

In wat zonder hedendaagse openbaring een vrij raadsel- gekroond worden in deze presiderende roeping. Daarna

achtig gedeelte in het boek Daniël lijkt, wordt verwezen zal Christus ontvangen worden als Koning der koningen en

naar de ongewone vergadering van de volken. Daniël Heer der heren. We weten niet hoe lang deze vergadering

schreef: 'Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met duurt, of hoeveel bijeenkomsten er zullen worden gehouden

de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; gedurende deze grote raad. Het is voldoende om te weten dat

hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem het een vergadering van de priesterschap van God zal zijn,

voor deze, en hem werd heerschappij gegeven en eer en van het begin van deze aarde tot op heden, waarin een ieder

koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden die een bedeling (talenten) heeft ontvangen, verslag zal

hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij , die niet doen van zijn sleutels, bediening en rentmeesterschap

zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is' volgens de gelijkenis. [Zie Matteüs 25:14-30.] De aanwezi-

(Daniël 7:13-14). gen zullen geoordeeld worden, want dit is een vergadering

Uit hedendaagse openbaring kunnen we leren dat de van de rechtschapenen, zij die de sleutels of gezag in het

plaats van deze vergadering in Daviess County (Missouri) koninkrijk van God op aarde hebben gehad of hebben. (. . .)

ligt, in het gebied dat we als Adam-ondi-Ahman kennen Dit gaat vooraf aan de grote dag van verwoesting van de

(zie LV 116). Het is dezelfde plaats waar Adam drie jaar goddelozen en is ter voorbereiding op het millenniaanse

voor zijn dood met zijn enorme nageslacht samenkwam en bewind. ^

tot hen profeteerde. Over deze vergadering die voor de Als de Heer Jezus Christus in zegevierende heerlijkheid

wederkomst van de Heiland zal plaatsvinden, heeft de terugkeert om de 'voleinding der wereld, of de verdelging der

profeet Joseph Smith gezegd: 'Daniël spreekt in het zevende goddelozen' (Matteüs naar Joseph Smith 1:4) in werking te

hoofdstuk over de Oude van dagen; hij bedoelt de oudste stellen, zal de eerste opstanding, die met de opstanding van

mens, onze vader Adam, ofwel Michaël; hij zal zijn kinderen Christus is begonnen, zich voortzetten. Ook hier zal Michaël

FEBRUARI 1998

21



JOHN SCOTT, Hf 7 LAATSTE OORDEEL, SCHILDERIJ IN DE WASHINGTON-TEMPEL; COPYRIGHT BY THE PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS;

REPRODUCTIE NIET TOEGESTAAN.

'Michaël, Mijn aartsengel, [zal] zijn bazuin doen schallen, en dan zullen alle doden ontwaken,

(. . .) En zij zullen te voorschijn komen, ja, allen. En de rechtvaardigen zullen aan mijn

rechterhand tot het eeuwige leven worden vergaderd; en Ik zal Mij er voor de Vader voor schamen

: om de goddelozen aan Mijn linkerhand de Mijnen te noemen' (LV 29:26-27).
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alias Adam een belangrijke rol spelen. 'Alvorens de aarde zal

vergaan, zal Michaël, Mijn aartsengel, zijn bazuin doen

schallen, en dan zullen alle doden ontwaken, want hun

graven zullen worden geopend, en zij zullen te voorschijn

komen, ja, allen' (LV 29:26).

Ouderling Bruce R. McConkie heeft het volgende gezegd

over de aard van de sleutels die door verschillende engelen

op aarde zijn teruggebracht: 'Het heilige priesterschap wordt

zowel in de eeuwigheid als in de sterfelijkheid gebruikt. Het

is niet alleen de macht en het gezag waarmee de mens hier

en nu gered wordt; het is ook de macht waarmee de werel-

den zijn geschapen en waardoor alles is. Ook kan het zeer

wel zijn dat Adam, die de sterfelijkheid en de dood in de wereld

heeft gebracht, ook is toegestaan de macht te herstellen die de

onsterfelijkheid en het leven aan zijn nageslacht brengt. Christus

bezit, uiteraard, uiteindelijk de sleutels van de opstanding

van de mensenziel in onsterfelijkheid, maar zoals we weten,

werkt hij door middel van zijn dienstknechten, en de recht-

schapenen zullen, mettertijd, hun geliefden te voorschijn

kunnen roepen in de opstanding. 5

Als deze aarde aan zijn einde is gekomen - ofwel aan het

einde van het millennium (zie LV 88:101; MJS 1:55) - zal

de uiteindelijke strijd tussen goed en kwaad worden gestre-

den. Deze strijd staat bekend als 'de strijd van de grote God'

(LV 88:114), ofwel de strijd van Gog en Magog. 26 En

opnieuw zal de machtige Michaël, de eeuwige bevelhebber

van het leger van Jehova, tegenover zijn vijand Satan

komen te staan. 'De duivel en zijn legers zullen in hun eigen

plaats worden geworpen, zodat zij in het geheel geen macht

meer over de heiligen zullen hebben.

'Want Michaël zal hun oorlogen voeren, en hem over-

winnen, die naar de troon streeft van Hem, Die op de troon

zit, namelijk van het Lam.

'Dit is de heerlijkheid van God en van de geheiligden; en

zij zullen de dood niet meer zien' (LV 88:114-116). De

uiteindelijke overwinning van Michaël is de voorbereiding

op de celestiale staat van de aarde.

Maar al te vaak is de rol van Adam in het heilsplan

verkeerd begrepen. Velen in de religieuze wereld verachten

Adam vanwege zijn daden in Eden. De loftuitingen aan zijn

adres van anderen nemen de vorm van verering aan. Maar

als we Adam niet goed begrijpen, begrijpen we onze eigen

identiteit en onze relatie tot God en zijn heilsplan niet.

De kennis van de oorsprong en de bestemming van de

mens - zoals in het leven en de werken van onze vader

Adam is gesymboliseerd — is een van de diepzinnige erfgoe-

deren van de heiligen der laatste dagen.
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ALS?
Sheila Kindred

"
ijn hele leven hebben ze mij geleerd dat het evan-

gelie waar is. Toen ik besloot om zelf een getui-

. genis te ontwikkelen, had ik het gevoel dat ik het

anders moest aanpakken dan mijn leerkrachten en vrienden

hadden gedaan. Ik ging mezelf het volgende afvragen: Als

het evangelie nou eens niet waar is? Als mijn goedwillende

ouders en vrienden nou eens misleid zijn? Als het Boek van

Mormon nou eens verzonnen was? Als er nou helemaal geen

hedendaagse profeet bestaat en het gezin niet eeuwig is?

Terwijl die vragen mijn geest in beslag namen, werden

mijn gedachten overschaduwd door duisternis. Het leek wel

alsof er bij mij van binnen deuren gesloten werden. Die hele

dag liep ik met een depressieve verdoving van gedachten

rond. Ik dacht onvriendelijk over anderen en gedroeg me

ook onvriendelijk.

De volgende ochtend besefte ik dat ik hier niets mee

bereikte. Toen moest ik plotseling aan een seminarieles over

het gebed denken. Ik wist dat er in Leer en Verbonden 9:7-9

richtlijnen voor het ontvangen van antwoorden te vinden

waren. Toen ik deze verzen begon te lezen, merkte ik dat ik

de verkeerde vragen had gesteld. Toen ik de vragen in mijn

gedachten en in mijn hart overpeinsde, geloofde ik zeker dat

wat ik had geleerd waar was. Ik begon opnieuw te bidden en

vroeg of mijn overtuigingen juist waren: Was ik werkelijk

een kind van God? Was er een celestiaal koninkrijk? Was het

priesterschap de macht van God?

Licht verdreef de duisternis. De Geest bevestigde dat

mijn geloof niet tevergeefs was. Ik had het gevoel dat de

deuren bij mij van binnen weer opengegooid werden, en ik

kon alles weer veel duidelijker zien.

Ik kreeg een verlangen om dienstbaar te zijn en om ande-

ren mijn getuigenis te geven. De Heer had mijn oprechte

gebed gehoord en beantwoord. Nu weet ik zelf zeker dat

datgene wat ik al langer geloofde, werkelijk waar is. D

DE STER
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VAN VRIEND TOT VRIEND

OUDERLING HENRY B.EYRING
VAN HET QUORUM DER TWAALF APOSTELEN

Uit een interview met Rebecca M. Taylor

Er
waren niet veel heiligen der laatste dagen in het

stadje Princeton (New Jersey), waar ik ben opgegroeid

In mijn jeugd waren wij het enige mormoonse gezin

in de stad. Daarom wisten mijn vrienden niet veel over

de kerk. De meeste vrienden op school waren wel

christelijk, en iedere ochtend lazen we met de leerkracht

om de beurt uit de Bijbel voor. Dat wordt tegenwoordig op

openbare scholen in de Verenigde Staten niet meer

gedaan.

Als ik aan de beurt

was, las ik altijd hoofd-

stuk 13 van 1 Korintiërs

voor, over naastenliefde,

de reine liefde van

Christus. Op jonge

leeftijd had ik een

bijzondere ervaring

waardoor ik te weten

kwam dat deze teksten

waar en voor mij

belangrijk waren. Iedere

keer als ik dat hoofdstuk

las, kreeg ik een sterk

gevoel over mijn toe-

komst en mijn

toekomstige gezin. Het

was een gevoel van

genegenheid en liefde

voor hen. Het leek me wat vreemd dat

een jongetje dergelijke gevoelens had,

dus vertelde ik het aan niemand. Ik

1. Ouderling Eyring op driejarige

leeftijd met zijn broer Ted.

2. Op zesjarige leeftijd.

3. Op tienjarige leeftijd.

4. Ouderling en zuster Eyring.

heb het mijn broers ook nooit verteld; ze hadden me

waarschijnlijk uitgelachen. Ik heb ook mijn ouders niets

verteld.

Toen ik elf was, kreeg ik een bijzondere zegen van mijn

oom die patriarch was. Ik had hem voor die tijd nog nooit

ontmoet. In die zegen werden de dingen beloofd waar ik op

had gehoopt, en die ik nooit aan iemand verteld had - dat

ik het thuis en het gezin waar ik altijd van

gedroomd had, zou krijgen. De

beloften in die zegen zijn inmiddels

vervuld. Ik heb een absoluut

getuigenis van

priesterschapszegens, en ik weet

dat zij die zegens mogen

uitspreken, door God geïnspireerd

worden.

In mijn jeugd was er geen enkel

kerkgebouw in de staat New Jersey.

Onze kleine gemeente vergaderde in

een hotel, vlak bij de stad. Voor

zover ik me kan

herinneren, kreeg ik

mijn eerste getuigenis

van het evangelie

toen ik vier of vijf

jaar oud was. We
hadden een kerkdienst

in de danszaal van het

hotel. Er was een

belangrijke bezoeker om

tot ons te spreken. Ik

weet niet meer wie het

was, maar hij was heel

lang en mager, en ik

geloof dat hij grijs haar

had.

Tijdens zijn toespraak

aan het einde van de



kerkdienst begon ik wat onrustig te worden. Mijn moeder

probeerde me stil te houden. Uiteindelijk liet ze me

achterstevoren op mijn stoel zitten zodat mijn benen er

van achteren uitbungelden. Hoewel ik de spreker niet kon

zien, luisterde ik wel naar hem. Plotseling kreeg ik een

brandend gevoel in mijn hart, net zoals we in Leer en

Verbonden 9:8 kunnen lezen: 'En indien het juist is, zal ik

uw boezem in u doen branden; daaraan zult gij gevoelen,

dat het juist is.' Ik kan me nog herinneren dat ik me

omdraaide en die man in het licht van de ramen achter

hem zag staan. Ik wist toen dat hij een dienaar van God

was, en dat de woorden die hij sprak waar waren. Het

gevoel dat ik toen had, was zo duidelijk en zeker als het

maar kan.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vergaderden de

heiligen der laatste dagen in Princeton bij ons thuis. Ik heb

toen begrepen dat de kerk geen gebouw is; de kerk is zelfs

geen grote groep mensen. Ik voelde mij dicht bij mijn

hemelse Vader en wist dat De Kerk van Jezus Christus van

de Heiligen der Laatste Dagen zijn kerk is. Het maakte

niet uit dat onze kleine gemeente in onze huiskamer ver-

gaderde. Het was wel leuk, want als ik op zondagochtend

beneden kwam, was ik meteen in de kerk.

De leden van de gemeente waren: mijn vader, de

gemeentepresident; mijn moeder die piano speelde; mijn

twee broers en ik, de enige jeugd; een paar studenten of

militairen; en een paar oudere vrouwen die zonder hun

man lid van de kerk waren geworden. Er waren meestal

niet meer dan tien of vijftien mensen.

Het avondmaal werd op onze eettafel klaargezet, die

ook als spreekgestoelte werd gebruikt. Tijdens de vasten-

en getuigenisdienst vroeg ik me altijd af waarom de oudere

vrouwen huilden. Later besefte ik dat ze huilden omdat ze

zo gelukkig en dankbaar waren om bij de heiligen der

laatste dagen in deze kleine gemeente te horen.

Het is fijn om veel heiligen der laatste dagen in onze

kerkgebouwen te hebben. Het is geweldig om alle

programma's van de kerk te kunnen gebruiken. Maar ook

als er maar een paar leden van de kerk zijn, is de Heer bij

hen. En Hij kan de mensen op bijzondere manieren

zegenen. Ik weet dat Hij altijd voor al zijn kinderen klaar-

staat. In de Schriften kunnen we lezen: 'Waar twee of

drie aangaande iets in Mijn naam zijn vergaderd, daar zal

Ik in hun midden zijn' (LV 6:32).

Sommigen van jullie leven op plaatsen waar niet veel

leden van de kerk zijn. En sommigen van jullie voelen je

weleens eenzaam, ook als er wel veel leden zijn. Misschien

heb je het gevoel dat niemand je begrijpt, of dat je er niet

bij hoort. Maar als jullie trouw blijven aan de ware kerk

van Jezus Christus, en zolang er maar een priesterschaps-

drager en een of twee goede leden zijn om je te helpen, kun

je veel geestelijke ervaringen krijgen, en in het evangelie

leren en groeien. D

FEBRUARI
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PARTICIPATIEPERIODE

GOD VERTELT
HET AAN ZIJN PROFETEN

Sydney Reynolds

'Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij

openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten'

(Amos 3:7).

Als een God een boodschap voor de hele wereld

aan zijn profeet gaf, maar die profeet leefde lang

geleden of heel ver weg, hoe zouden we die

boodschap dan kunnen ontvangen? Antwoord: De pro-

feten schreven alles op wat we moeten weten. In de

Schriften kunnen we vinden wat zij hebben opgeschreven.

Honderden jaren voordat Jezus werd geboren, beloofden

veel profeten uit het Oude Testament dat er een Messias

(Heiland) zou komen. De profeet Jesaja profeteerde dat er

een kind zou worden geboren (zie Jesaja 9:6). Een andere

profeet, Micha, zei dat de Heiland in Betlehem zou worden

geboren (zie Micha 5:2). Zacharia wist datjezus Christus,

de Messias, voor dertig zilveren munten zou worden

verraden (zie Zacharia 11:12-13).

Het Nieuwe Testament werd door profeten geschreven

die in de tijd van Jezus Christus leefden. Velen hebben

Hem horen vertellen, velen hebben gezien dat Hij werd

gekruisigd, en velen hebben met Hem gesproken na zijn

opstanding. Zij wisten dat Hij de Zoon van God was

(zie Matteüs 16:16).

Profeten uit het Boek van Mormon schreven ook over

Jezus Christus. Nephi zag in een visioen veel van het

leven van de Heiland (zie 1 Nephi 11:13-33). Alma profe-

teerde dat de naam van Jezus' moeder Maria zou zijn (zie

Alma 7:10). Samuèl de Lamaniet profeteerde dat er tijdens

de geboorte van Jezus een nieuwe ster zou verschijnen (zie

Helaman 14:2, 5). Toen de Heiland de Nephieten bezocht,

schreven de profeten alles op wat Hij hun leerde (zie

3 Nephi 17:11-26).

Nadat Joseph Smith het Boek van Mormon had ver-

taald, gaf de Heer hem de openbaringen die in de Leer en

Verbonden en de Parel van grote waarde staan. In deze

boeken staat belangrijke informatie over Jezus Christus en

krachtige getuigenissen dat Hij leeft (zie LV 76:22-24).

De Heer vertelt veel dingen aan zijn profeten die

wij moeten weten - hoe we moeten leven, hoe we ons

moeten bekeren, wat er in de toekomst zal gebeuren.

Maar het belangrijkste dat we uit de Schriften kunnen

leren is dat Jezus de Christus is. Iedere profeet getuigt

van Hem.

Ideeën voor de participatieperiode

1. Maak vier woordstroken: Oude Testament, Nieuwe

Testament, Boek van Mormon, en Leer en Verbonden. Kies

een of twee platen uit die gebeurtenissen uitbeelden uit ieder

standaardwerk. (Oudere kinderen hebben misschien alleen de

naam van de gebeurtenis op een stuk papier nodig.) Hang de

woordstroken op en geef iedere klas een plaat om de gebeurtenis

uit te beelden of erover te vertellen. Laat de klas na iedere pre-

sentatie de plaat onder de juiste woordstrook hangen. Aanbe-

volen platen: David dood Goliat, Daniël in de leeuwenkuil, De

wijzen, De barmhartige Samaritaan, De Liahona, Nephi bouwt

een boot, Joseph Smith in de gevangenis van Liberty, De

pioniers gaan naar de Salt Lake Volley.

2. Om de kinderen Amos 3:7 uit het hoofd te laten leren,

schrijf de tekst en de verwijzing uit over negen vellen papier.

Maak aan de achterzijde van ieder vel papier een plaat van een

profeet vast (onder wie president Hinckley). Hang de vellen

papier zodanig op dat de tekst leesbaar is . Laat de kinderen de

tekst een of twee keer hardop lezen. Draai de vellen papier dan

een voor een om, en ga door met het hardop lezen van de tekst

totdat de kinderen de tekst helemaal uit het hoofd kennen en alle

profeten zichtbaar zijn.

3. Laat de jongere kinderen in een kring zitten. Laat de

kinderen een voorwerp doorgeven (bijvoorbeeld een bonenzakje)

en ondertussen een jeugdwerkliedje over de Schriften zingen of

neuriën, zoals, bijvoorbeeld, 'De gouden platen'
,
(nummer 61)

of 'Al de verhalen van Jezus' (nummer 36). Als de muziek

stopt, laat het kind dat het voorwerp vast heeft, een verhaal uit

de Schriften vertellen. D

(Zie Activiteit voor de participatieperiode op blz- 6-7)

DE KINDERSTER



OP JEZUS GAAN LIJKEN

Onvriendelijke woorden
Nicola Stangier

Ik
vind het niet leuk als mensen worden geplaagd of uitgelachen. Als dat

gebeurt vind ik dat heel naar voor hen. Ik zou het niet leuk vinden als het

mij zou gebeuren.

Op een dag liep ik met mijn vriendin van school naar huis. Toen we bij

onze straat kwamen, stapte er een jongen die Mark* heet uit de bus. Mark woont

vlakbij ons, maar hij gaat naar een andere school. Hij is heel erg dik. Mijn

vriendin begon hem uit te schelden, ze noemde hem 'dikzak' en 'vetzak'. Mark

deed net of hij het niet hoorde en liep snel naar huis. Toen we hem niet meer

konden zien, zei ik tegen mijn vriendin dat schelden niet aardig was. Toen ik

thuis kwam, was ik er nog steeds verdrietig over. Ik had hem niet uitgescholden,

maar ik had erbij gestaan en er niets tegen gedaan.

De volgende ochtend ging ik vroeg naar Marks huis en zei dat ik het heel

erg vond dat mijn vriendin hem had uitgescholden en dat ik haar niet had

tegengehouden. Nadat ik dit had gezegd, voelde ik me een stuk beter. Ik hoop

dat het hem ook een prettig gevoel gaf.

* Naam is veranderd.

FEBRUARI 1998



Activiteit en instructies voor de
participatieperiode

(Vervolg van bladzijde 4)

9p93M| 510 Uijjj

aldoyuuapog

Instructie

U kunt een herinnering maken van de dingen die God

tegen zijn profeten heeft gezegd: (1) Plak de bladzijden 6

en 7 op dik papier of dun karton en knip de verschillende

onderdelen uit; (2) Maak een gaatje door de witte stip in

het midden van het doosje. Bind de uiteinden van een

draad van dertig centimeter aan elkaar vast. Doe de lus

door het gaatje, zodat het doosje kan worden opgehangen.

(3) Vouw langs de stippellijnen en maak de zijflapjes waar

'lijm als eerste' op staat vast om de zijkanten van het doosje

te maken; (4) Maak in iedere zwarte stip een gaatje. Neem

vier stukjes draad van twintig centimeter en maak aan één

uiteinde een knoopje. Steek de draad door de gaatjes met

de knoopjes aan de binnenkant; (5) Lijm de napjes van de

bodem waar 'lijm als tweede' op staat vast om het doosje te

sluiten; (6) Neem de plaatjes die een rand in dezelfde kleur

hebben als de vlakken van het doosje en lijm ze aan het

betreffende draadje vast; (7) Zoek iedere tekst op en schrijf

de verwijzing op de achterkant van het betreffende plaatje.

DE KINDERSTER



Matteüs 3:16-17

Jesaja 9:6

Matteüs 5

Helaman 14:5

Alma 7:10

3 Nephi 17:23-24

ILLUSTRATOR: SCOTT MOOY

HARRY ANDERSON, JOHANNES DOOPT JEZUS

JUDY LAW, HEILIGE FAMILIE

HARRY ANDERSON, DE BERGREDE

KEITH LARSON, EEN HEIDERE STER IN DE NIEUWE WERELD

ROBERT T. BARRETT, EEN HERDER BIJ HET KINDJE JEZUS

DEL PARSON, CHRISTUS EN KINDEREN UIT HET BOEK VAN MORMON
GREG K. OLSEN, HET EERSTE VISIOEN VAN JOSEPH SMITH

Joseph Smith - LV 110:1-10

Geschiedenis 1:17-19 LV 76:15-24

Abraham 3:27 LV 29:11

Mozes 1:32-33

ROBERT T. BARRETT, DE RAAD IN DE HEMEL

ROBERT T. BARRETT, CHRISTUS SCHEPT DE AARDE

ROBERT T. BARRETT, CHRISTUS VERSCHIJNT AAN JOSEPH SMITH EN OLIVER

COWDERY IN DE KIRTLAND-TEMPEL

DEL PARSON, GOD DE VADER EN JEZUS CHRISTUS

HARRY ANDERSON, DE WEDERKOMST

FEBRUARI 199
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VERHAAL

DE SUPERSTER
VAN
GROEP ZEVEN
Clare Mishica
ILLUSTRATOR: TAIA MORLEY

Ik
keek naar Jason die met de bal

over het veld dribbelde, hij

passeerde twee spelers van de

tegenpartij terwijl ik probeerde

bij de verdediger die mij

bewaakte weg te rennen.

Jason sprong naar de zijkant

van de basket en schoot. De

bal bleef even op de ring

liggen en viel toen door het

net.

'Kom op, Jason, kom op!'

schreeuwde een grote groep

kleine kinderen. Ik had blij

É
moeten zijn want ons team, def

Jets, had net gelijk gemaakt.

Maar ik wilde Jasons naam met

meer horen. Hij scoorde V
altijd de meeste

punten en ving de

meeste rebounds -

en werd het meest

aangemoedigd.



Op de grote rode cijfers van de klok

zag ik dat er nog maar een minuut te

spelen was. David speelde de bal naar

mij. Er waren geen verdedigers tussen

mij en de basket. Ik dribbelde met de

bal langs de zijlijn en hoorde de voet-

stappen achter mij dichterbij komen.

Ik sprong zo hoog als ik kon en schoot.

Ik probeerde de bal via het bord in het

net te gooien. Ik raakte de ring. En wie

ving de rebound? Jason natuurlijk. Wie

scoorde de winnende punten? Jason.

Het was niet altijd even makkelijk

om in dezelfde groep zeven en in het

hetzelfde basketbalteam te zitten als

een superster. Alle kinderen uit groep

vier en groep vijf kenden Jason. Op de

speelplaats renden ze altijd op hem af,

en bleven als een fanclub om hem

heen hangen. Ik zou ook beroemd zijn

als ik vijftien punten per wedstrijd

scoorde. Stiekem wilde ik dat Jason

zou verdwijnen. En op een dag

deed hij dat ook!

'Jason's amandelen worden

eruit gehaald', zei mevrouw

Litten tegen onze klas. 'Hij

kan zeker een week niet op

school komen.'

David zuchtte. 'Nou

worden we de volgende

basketbalwedstrijd ingemaakt',

fluisterde hij hardop. 'Zonder

Jason kunnen we nooit winnen.'

'Misschien', fluisterde ik terug.

Mevrouw Litten keek me aan alsof

FEBRUARI 1998
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ze wilde zeggen: 'Wees stil, en ga aan

je werk.' Ik probeerde me op mijn

spelling te concentreren, maar ik bleef

maar denken dat ik eindelijk de kans

zou krijgen om een ster te zijn.

Misschien dat alle kinderen mij nu

zouden aanmoedigen.

Maar de basketbaltraining ging

niet goed. Ik probeerde om van de

strafworplijn te scoren, maar de bal

ging er maar één keer in. En als ik snel

probeerde te dribbelen, struikelde ik

over de bal. Maar ik gaf het niet op. Ik

begon weer vrije worpen te oefenen.

Het zou niet makkelijk zijn om

beroemd te worden.

Op woensdag vroeg mevrouw

Litten aan mij of ik na schooltijd even

wilde nablijven. Ik vroeg me af wat ik

gedaan had.

'Taylor, ik wil je iets vragen.'

'O ja?' Nu werd ik nieuwsgierig.

'Zou je morgen en vrijdag voor

Jason willen invallen? Hij gaat 's

middags altijd naar groep vier om de

kinderen met hun schoolwerk te

helpen. Ze missen hem.'

'Ik?'

'Ja,' zei mevrouw Litten met

een glimlach, 'je bent een goede

leerling.'

'Goed dan.' Maar ik vroeg me af

waar ik aan begon.

Zodra ik mijn boterham had

opgegeten, liep ik de volgende dag

naar groep vier. Toen ik al die

kinderen naar me zag staren, werd ik

nerveus. De leerkracht stelde me aan

de kinderen voor en zei dat ik

basketbal met Jason speelde. Plot-

seling begon iedereen vragen te

stellen, en de tijd ging snel voorbij.

Vlak voordat ik wegging, gaf de

kleine Angela me een kus. 'Hoe heet

je ook alweer?' vroeg ze.

'Taylor', zei ik voor de

duizendste keer - maar dat

vond ik helemaal niet erg. Ik

vond het fantastisch!

'Ik moet wel weten hoe je

heet, zodat ik je kan

aanmoedigen', zei Angela. 'Net

als Jason.'

Toen begreep ik het

eindelijk. Alle kinderen

kenden Jason omdat hij hen

hielp. Het had weinig met basketbal

te maken! Daar moest ik wel even

over nadenken.

Die middag had ik mijn eigen

supporters bij de wedstrijd. Ik moest

glimlachen, maar niet omdat ik aan

beroemd worden moest denken. Ik

was van plan om dinosaurus-stickers

voor Bobby mee te nemen, en een

boek over poesjes om aan Angela te

laten zien. Ik wilde ook aan mevrouw

Litten vragen of ik vrijwilliger mocht

blijven, ook als Jason terugkwam.

'Kom op Taylor!' riep Angela. Ik

was blij dat ik had geleerd dat

sommige dingen veel belangrijker zijn

dan een superbasketballer zijn! D

DE KINDERSTER

10



ILLUSTRATOR: TAIA MORLEY

Vierkant de beste
Carol McWilliams

Kun je in dit plaatje alle 26 vierkanten vinden?

I

Van stip tot stip

(zendingswerk)
Suzanne Cavan

4
i

5»

' J

.36 .9 I

33 „„
,25

• 29

39
. «ma»49

41 43 '
4
.
8
52

• v •
• * 46

42 44

GARY KAPP, JEZUS CHRISTUS EN DE NEPHITISCHE DISCIPELEN

Nephitische

discipelen
Barabara Switzer

De namen van de twaalf Nephitische discipelen staan

in 3 Nephi 19:4. Gebruik deze tekst en de teksten bij iedere

vraag om de volgende vragen te beantwoorden.

1. In welk jaar koos Jezus zijn twaalf Nephitische

discipelen? (Zie 3 Nephi 8:5; 10:18.)

2. Welke discipel had dezelfde naam als de koning van

Juda, toen Lehi Jeruzalem verliet? (Zie 1 Nephi 1:4; 2:2-3.)

3. Welke discipel is de zoon van Nephi?

(Zie 3 Nephi 19:4.)

4- Er zijn twee paar broers onder de Nephitische

discipelen. Wie zijn het? (Zie 3 Nephi 19:4-)

5. Welke discipelen hebben dezelfde naam als twee

profeten uit het Oude Testament? Het zijn ook namen van

boeken in het Oude Testament. (Zie de inhoud van het

Oude Testament voorin de Bijbel.)

6. Wie heeft alle Nephitische discipelen, behalve

Nephi, gedoopt? (Zie 3 Nephi 19:11-12.)

7. Who baptized all the Nephite disciples except

Nephi? (Zie 3 Nephi 19:11, 12.)

53*.
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VERHALEN UIT HET BOEK VAN MORMON

DE LERINGEN VAN
MORMON

Vele jaren nadat Jezus de Nephieten had bezocht, noemden

sommige mensen zich weer Lamanieten.

4 Nephi 1:19-20

Uiteindelijk werden bijna alle Nephieten en Lamanieten

weer slecht.

4 Nephi 1:45

Een goede man die Ammaron heette, had de heilige

verslagen. De Heilige Geest zei tegen hem dat hij ze moest

verstoppen, zodat ze veilig zouden zijn.

4 Nephi 1:48-49

\ mmMÊm wmm "
'

Omdat hij wist dat hij Mormon, die toen tien jaar was, kon Als hij 24 jaar was, zou Mormon de platen van Nephi

vertrouwen, vertelde Ammaron hem waar de verslagen krijgen om er een verslag over zijn volk op te schrijven,

verborgen waren. Mormon 1:3-4

Mormon 1:1—2

DE KINDERSTER
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Toen Mormon elf jaar was, begon er een oorlog tussen de De mensen werden zo slecht dat de Heer de drie discipelen
Nephieten en de Lamanieten. De Nephieten versloegen de weghaalde. Er waren geen wonderen meer en er werden
Lamanieten en toen was er weer vrede. geen mensen meer beter gemaakt. De Heilige Geest leidde

Mormon 1:6, 8-12 de mensen niet meer. Mormon 1:13-14

Toen Mormon vijftien jaar was, bezocht Jezus Christus

hem. Mormon leerde veel van de Heiland en zijn liefde.

Mormon 1:15

Mormon wilde de mensen over het evangelie vertellen,

maar de Heiland vond dat niet goed 'wegens de

verstoktheid van hun hart.'

Mormon 1:16-17

Toen Mormon zestien jaar oud was, kwam er weer oorlog.

Mormon was groot en sterk en de Nephieten vroegen hem
om aanvoerder over het leger te worden.

Mormon 2:1-2

De Nephieten vochten jarenlang tegen de Lamanieten.

Mormon probeerde zijn volk voor hun gezin en hun huis te

laten vechten.

Mormon 2:23

FEBRUARI 1998
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Maar de Nephieten waren zo slecht geworden dat de Heer

ze niet meer wilde helpen.

Mormon 2:26-27

Mormon moest van de Heer tegen de Nephieten zeggen

dat ze alleen gered konden worden als ze zich bekeerden en

lieten dopen. Maar dat wilden de mensen niet.

Mormon 3:2-3

In plaats daarvan begonnen ze op te scheppen over hun

kracht en zeiden dat ze alle Lamanieten zouden doden.

Omdat de Nephieten zo slecht waren, wilde Mormon niet

langer hun aanvoerder zijn. Mormon 3:8-1

1

m&4
De Lamanieten begonnen de Nephieten aan alle

kanten te verslaan. Mormon werd weer aanvoerder van

de Nephieten.

Mormon 4:18; 5:1

Hij wist dat de slechte Nephieten de oorlog niet konden

winnen - zij wilden zich niet bekeren, en wilden ook niet

bidden voor de hulp die zij nodig hadden.

Mormon 5:2

Mormon haalde alle verslagen uit de heuvel waar

Ammaron ze verborgen had en schreef aan de mensen

die op een dag zijn verslag zouden lezen.

Mormon 4:23; 5:9, 12

DE KINDERSTER
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Hij wilde dat iedereen, ook de joden, Jezus Christus leerde

kennen, zich bekeerde, zich liet dopen, het evangelie

naleefde en gezegend werd.

Mormon 5:14; 7:8, 10

De Heilige Geest inspireerde Mormon om de kleine platen

van Nephi, met de profetieën over Christus' komst, bij de

platen van Mormon te voegen.

Woorden van Mormon 1:3-7

Mormon leidde de Nephieten naar het land Cumorah,

waar ze zich klaarmaakten om weer tegen de Lamanieten

te vechten.

Mormon 6:4

Hij wist dat dit het laatste gevecht zou zijn. Hij wilde

niet dat de Lamanieten de heilige verslagen zouden vinden

en ze vernietigen.

Mormon 6:6

Hij gaf de platen van Mormon aan zijn zoon Moroni,

en verstopte de andere platen in de heuvel Cumorah.

Mormon 6:6

De Lamanieten vielen aan en doodden bijna alle

Nephieten. Er waren er nog maar 24 over. Mormon was

zelf ook gewond geraakt.

Mormon 6:8-11
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Hij riep: 'Hoe hebt gij die Jezus kunnen verwerpen,

Die met open armen gereed stond om u te ontvangen!

Ziet, wanneer gij dit niet hadt gedaan, zoudt gij niet zijn

gevallen.' Mormon 6:17-18

Mormon had geprobeerd om de Nephieten de waarheid

te leren. Hij had hun verteld hoe belangrijk het is om
geloof in Jezus Christus te hebben.

Moroni 7:1, 33, 38

Hij had hun geleerd om door de verzoening van Christus

hoop op het eeuwige leven te hebben. Hij had hun ook

geleerd om naastenliefde, de reine liefde van Christus, te

hebben. Moroni 7:4041, 47

Mormon had brieven aan zijn zoon Moroni geschreven,

die de Nephieten ook over het evangelie had verteld.

Moroni 8:1-2

Mormon schreef op hoe slecht de Nephieten waren.

Hij zei tegen Moroni dat hij trouw aan Jezus Christus

moest blijven.

Moroni 9:1, 20, 25

De Lamanieten vermoordden Mormon en de laatste

Nephieten, behalve Moroni. Hij maakte de verslagen af.

Mormon 8:2-3

o

(N
00O
CO
o-

X
u

DE KINDERSTER

16



HUISBEZOEKBOODSCHAP

GEHOORZAAM ZIJN STEM EN ONDERHOUD ZIJN GEBODEN
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resident Brigham Young heeft

gezegd dat we ons 'eigen hande-

len bepalen en regelen, maar geen

controle [hebben] over de gevolgen

ervan' (Leringen van presidenten van

de kerk; Brigham Young [1997], blz. 71).

Keuzevrijheid is nodig voor onze gees-

telijke groei. Maar we mogen nooit

vergeten dat het gebruik van onze

keuzevrijheid altijd gevolgen heeft,

hetzij positief of negatief.

GEHOORZAAMHEID AAN GOD
GEEFT VREDE

Toen president Gordon B. Hinckley

nog jong was hoorde hij de toenmalige

kerkpresident, Heber J.Grant, spreken

over Nephi, die gezegd heeft: 'Ik zal

heengaan en doen, wat de Here heeft

bevolen, want ik weet, dat de Here

geen geboden aan de kinderen der

mensen geeft, zonder tevens de weg

voor hen te bereiden, zodat zij zullen

kunnen volbrengen, wat Hij hun

gebiedt' (1 Nephi 3:7).

President Hinckley vertelt: 'Bij die

gelegenheid in mijn jonge jaren heb ik

me voorgenomen dat ik zou proberen

te doen wat de Heer geboden heeft.

(...) Ik geloof dat Hij, als wij zijn gebo-

den gehoorzamen, en de raad van de

priesterschap opvolgen, een weg voor

ons zal banen, ook als er geen lijkt te

zijn' (De Ster, juni 1995, blz. 4).

GEHOORZAAMHEID AAN DE

WAARHEID MAAKT ONS VRIJ

President Young heeft gezegd dat

onze keuzevrijheid gebruiken om te

gehoorzamen aan waarachtige beginse-

len 'voor u en voor mij op aarde de enige

manier is waarop we vrij kunnen

worden' (zie Leringen van kerkpresiden-

ten, blz. 73 ). We kunnen een waarachtig

beginsel natuurlijk alleen gehoorzamen

als we weten welk beginsel het is.

Mary Ellen Edmunds vertelt over

een zuster op de Filipijnen die haar

eerste kind verloren had. Sally Pilo-

bello was opnieuw in verwachting.

'Wat kan ik doen', vroeg ze zuster

Edmunds, 'om een gezonde, mor-

moonse baby ter wereld te brengen?'

Zuster Edmunds en andere welzij ns-

zendelingen brachten Sally het een en

ander over gezondheid en voeding bij,

en zuster Pilobello ging met die nieuwe

beginselen moedig aan de gang.

Jaren later kreeg zuster Edmunds

een brief van Sally waarin zij haar

bedankte voor het onderricht waarvan

Sally 's huisgenoten zoveel profijt had-

den gehad. 'Ik besef nu dat sommige

dingen die mijn

moeder mij

geleerd

heeft -

dingen die zij weer van haar moeder

geleerd had - niet goed waren. Maar

wat ik nu leer, zal overgedragen worden

op mijn kinderen, op hun kinderen, en

op de volgende generaties.'

Door gehoorzaamheid aan de waar-

heid zullen we gezegend worden.

We zullen die zegeningen misschien

niet altijd onderkennen, maar de

Heer heeft onherroepelijk bepaald

dat we gezegend zullen worden (zie

LV 130:20-21). In het vertrouwen dat

onze hemelse Vader zijn belofte zal

nakomen, kunnen wij Hem onvoor-

waardelijk gehoorzamen. De grootste

vrijheid die voortkomt uit onze gehoor-

zaamheid aan onze hemelse Vader is de

vrijheid om bij Hem terug te komen.

De Heer heeft zelf beloofd dat 'een

ieder die (...) Mijn stem gehoorzaamt,

en Mijn geboden onderhoudt, Mijn

aangezicht zal zien, en weten, dat Ik

ben' (LV 93:1).

• Welke ongewenste gevolgen komen

voort uit ongehoorzaamheid?

• Hoe worden we gezegend als we

gehoorzaam zijn aan de geboden van

onze hemelse Vader?



'GEEN ANDERE

GODEN
VOOR MIJN AANGEZICHT'

S. Michael Wilcox

Als we oprecht aan

onze hemelse Vader

toegewijd zijn, zullen we
ernaar streven om ons

potentieel te bereiken.

In
mijn jeugd ben ik door veel belangrijk

mensen beïnvloed - maar ik heb de grote

invloed van mijn moeder in het bijzonder

gewaardeerd. Zij heeft mij veel over God ver-

teld. Mijn liefde en gehoorzaamheid kwamen

niet voort uit de gezagspositie die zij over mij had,

maar door de persoon die zij was. Als haar gezag was

verdwenen, dan zou ik haar nog steeds hebben gehoor

zaamd.

Zo denk ik ook over God. Hem aanbidden, alleen Hem,

is gehoorzaamheid aan zijn gebod: 'Ik ben de Here, uw God

(...) Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht heb-

ben' (Exodus 20:2-3). Ik aanbid Hem echter niet alleen

omdat het een gebod is. Ik luister naar zijn raad, ik volg Hem
na, ik heb Hem lief, ik vertrouw Hem, en ik heb geen andere

goden voor zijn aangezicht. Niet alleen omdat hij God is,

maar ook omdat Hij mijn liefhebbende en wijze Vader is.

Iedereen die het Oude Testa-

ment bestudeert, beseft al snel

lat dit de reden voor het eerste

iod is: 'Met wie wilt gij Mij vergelij-

ken en gelijkstellen, aan wie Mij gelijk

achten, dat wij elkander zouden gelijk zijn?'

(Jesaja 46:5.) De heiligen in het Oude Testa-

ment wisten dat er niemand gelijk aan Hem

was. Hanna prijsde Hem met de volgende

woorden: 'Er is niemand heilig gelijk de Here,

want niemand is er buiten U, en er is geen

rots gelijk onze God' (1 Samuël 2:2).

GOD ONZE VADER

Mijn moeder maakte mij als kind bekend met de aard van

God door een verhaal uit haar eigen jeugd te vertellen: 'Als

meisje liep ik met mijn broer van school naar huis. We

Christus vraagt van ons, net zoals Hij het de vrouw bij

de bron vroeg, om Hem te volgen. Als we de aspecten

van zijn karakter imiteren, imiteren we ook de Vader.
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namen altijd een sluipwegge tj e langs een grote zwarte hond kostbare, plechtige momenten dat ik ze voor het eerst kon

die ons achterna kwam als we zijn huis voorbij renden. vasthouden, heb ik de influisteringen van de Geest gevoeld

'Als we precies op het juiste moment begonnen te rennen, die mij hun unieke eigenschappen kenbaar maakten. Toen

konden we een hek, en daarmee onze veiligheid, bereiken, ik voor het eerst met deze indrukken te maken kreeg, twij-

Mijn broer zei altijd wanneer ik moest gaan rennen. felde ik wel. Maar toen mijn kinderen opgroeiden, werden

'Op een dag was ik alleen en ik begon niet op het juiste de waarheden die tijdens hun geboorte werden ingefluisterd,

moment te rennen. De hond bedreigde me en ik bleef bevestigd. Ik heb bewondering voor een God die mij op die

angstig als een standbeeld op de stoep staan. Toen hij op me manier raad geeft, en die zijn kostbare kinderen aan een

afsprong, schreeuwde ik zo hard mogelijk: "Hemelse Vader, aardse vader toevertrouwt.

help me ! "

'

Deze influisteringen hadden geen verrassing voor mij hoe-

Mijn moeder herinnerde zich dat de hond plotseling ven zijn. Heeft God Rebekka niet verteld over de strijdende

bleef staan, alsof hij werd tegengehouden. Ze kroop snel tweeling in haar baarmoeder? (Zie Genesis 25:21-23.) En

door het hek en wist dat haar gebed was verhoord. instrueerde Hij Simsons vader niet 'wat [hij] met de jongen

Uit dat verhaal leerde ik de God kennen die mijn moeder [moest] doen, die geboren zal worden'? (Richteren 13:8.) Er

aanbad. Het gaf me een veilig gevoel, een vertroosting die ik is absoluut niemand zoals Hij.

niet onder woorden kan brengen. Tijdens mijn doop legde mijn moeder uit dat onze hemelse

Mijn begrip aangaande het gebed is door de jaren heen Vader en ik elkaar beloftes deden. Ze leerde mij dat God door

toegenomen en ik besef dat de Heer naar ons luistert en middel van de Schriften beloftes deed aan mij, beloftes waar

ons zegent, zelfs als we geen duidelijke en rechtstreekse Hij aan is 'gebonden' als ik doe wat Hij zegt (zie LV 82:10). Ik

antwoorden op onze gebeden krijgen. God zal zijn hand kan me nog vaag herinneren dat een volwassene eens iets

uitstrekken om het hart van zijn zoons en dochters te beroe- beloofde, en dat niet nakwam omdat ik 'toch maar een kind'

ren, als zij Hem in hun leven toelaten. Er is absoluut was. Belooft een koning iets aan een van zijn onderdanen

niemand zoals Hij. met de verzekering om het na te komen? Als achtjarige stond

Paulus leerde: 'En, dat gij zonen zijt- God heeft de Geest ik daar en de Schepper van ontelbare werelden sloot een

zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, verbond met mij om zijn beloften na te komen.

Vader' (Galaten 4:6). Er schuilt een eerbiedige ongedwon- Met ontzag voor die waarheid lezen we over de verbon-

genheid in deze woorden. ' "Abba" is het woord dat kinderen den die God met de kinderen van Israël sloot, en over alle

uitspreken; het symboliseert onvoorwaardelijk vertrouwen, andere verbonden die in de Bijbel staan opgeschreven. Hoe

"Vader" brengt intelligent begrip van de relatie tot uitdruk- geduldig was God met Simson? Pas toen Simson iedere

king. Samen brengen zij de liefde en het verstandelijke 'nazireeërgelofte' {Numeri 6:2) had gebroken, onttrok God

vertrouwen van een kind tot uitdrukking' (W. E. Vine, An zijn kracht. God is een geduldige en liefdevolle Vader. Er is

Expository Dictionary of New Testament Words [1966], absoluut niemand zoals Hij.

'Abba'). Dit vertrouwen stelde Job, Abraham, Jozef, Hanna

en David in de gelegenheid om de moeilijkheden in hun DE SCHEPPER VAN VREUGDE
leven het hoofd te bieden. Dat vertrouwen is de ruggegraat

van het eerste gebod. De God die wij aanbidden, wil dat wij gelukkig zijn. Hij is

We vertrouwen God omdat wij weten dat Hij iedereen werkelijk de Schepper van vreugde. 'In den beginne schiep

liefheeft. We zijn allemaal zijn kinderen. Jesaja schreef: God de hemel en de aarde' (Genesis 1:1). Toen ik klein

'Gij immers zijt onze Vader; want Abraham weet van ons was, wist ik niet veel over de hemel of de aarde. Maar ik wist

niet en Israël kent ons niet; Gij, Here, zijt onze Vader' wel dat er aan het eind van onze straat een veld vol met

(Jsaja 63:16). Deze tekst geeft aan dat ondanks het feit dat hagedissen en padden was. Als ik er een mee naar huis nam,

Abraham en Jakob zijn heengegaan, wij altijd op de hulp van zei mijn moeder altijd: 'Welk schepsel van God heb je van-

onze hemelse Vader kunnen rekenen. daag gevonden?' Ik leerde God lief te hebben door de 'kleine

Tijdens de geboorte van mijn kinderen, tijdens die schepsels' die Hij in het veld had verborgen, zodat ik ze
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We kunnen veel over God te weten komen, als wij zijn

schepselen bestuderen - zelfs hagedissen of krabbetjes.

'De aarde is vol van de goedertierenheid des Heren'

(Psalmen 33:5).

kon vinden. Maar ze waren niet alleen in het

veld te vinden. We gingen vaak naar het

strand, waar ik de hele dag bezig was om
|

krabbetjes te zoeken. Ik vond het altijd een

heerlijk gevoel als ze mijn hand

kietelden. Als

jongen dacht ik

altijd dat

^rfitó*#^

God hen had ge-

schapen om de hand van

de mens te kietelen. Ook

zij waren kleine schepse-

len van God.

We kunnen veel over

Hem te weten komen, als wij

zijn schepselen bestuderen. Ha-

gedissen of krabbetjes zijn geweldig, vooral voor een zevenja-

rige jongen. Door deze schepselen leerde ik God liefhebben.

Toen ik ouder was, maakte ik graag wandeltochten door

Glacier National Park. Ik stond een keer om vijf uur op en

liep naar Lake Elizabeth. Er was geen golfje in het water. De

bergtoppen erachter werden door de opkomende zon ver-

licht. Het zonlicht weerkaatste op de honderden watervalle-

tjes. Er hing een roze gloed in de blauwe morgenlucht. Ik

rook de dennebomen, voelde een briesje en luisterde naar

een paar vogels. Woorden schieten te kort om dat geweldige

Wrr'^
' M^^*

r e-i

moment te omschrijven. Maar de vol-

gende woorden die aan Joseph Smith zijn geopenbaard,

kwamen wel in mijn gedachten.

'Ja, alles, wat in zijn jaargetijde uit de aarde

voortkomt, is voor het welzijn en gebruik van

de mens geschapen, om zowel het oog te beha-

gen als het hart te verblijden; (...) Om het

lichaam te versterken en de ziel te verkwikken. En

het behaagt God, dat Hij de mens dit alles heeft ge-

geven' (LV 59:18-20; cursivering toegevoegd).

Die ochtend voelde ik de vreugde van God,

en zijn liefde voor schoonheid.

Overweldigd door schoonheid van de schepping, schreefde

psalmist: 'De aarde is vol van de goedertierenheid des Heren.

'Al de bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag

hebben.
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'Hoe talrijk zijn uw werken, o Here, Gij hebt ze alle

met wijsheid gemaakt; de aarde is vol van uw schepselen'

(Psalmen 33:5, 8; 104:24).

Ik nam mijn zoon en zijn vrienden een keer tijdens de

zomer mee naar een aantal ravijnen in het zuiden van Utah.

Op de laatste dag van onze reis liepen we door Muddy

Creek, een smal, door water uitgesleten, ravijn. Muddy

Creek heeft de prachtigste modder op aarde! Het was er

gewoon geweldig!

De jongens vonden het heerlijk om langs de oever van de

kreek door de modder te baggeren en te glijden. Hoewel ze

niet zo op de prachtige omgeving letten, waren hun reacties

wel bijzonder positief. Ik keek naar de jongens die wild door de

modder heenploeterden. Ze reageerden verwonderd op het

geluid als zij hun voeten uit de modder trokken. Soms hebben

we in ons leven het gevoel dat we geobserveerd worden; er

heerst dan een bepaalde stilte waardoor we om ons heen gaan

kijken. Die dag kreeg ik datzelfde gevoel en ik keek zelfverze-

kerd om me heen. Er was niemand. Maar Iemand stond te

kijken. Maar ik kon zijn vreugde in onze vreugde herkennen.

Het is geweldig om anderen te zien genieten van hetgeen

wij hebben gemaakt. Ook dat is een eigenschap van God.

Hij is zowel de God van Muddy Creek als van Glacier

National Park. Hij is zowel de Schepper van de mens als van

de krabbetjes. Hij kan de vreugde van kinderen waarderen,

terwijl Hij tegelijkertijd volwassenen een gevoel van ontzag

en verwondering kan geven als Hij zichzelf door middel van

zijn schepping openbaart. Er is absoluut niemand zoals Hij.

ALS GOD WORDEN

Als jongen had ik veel helden - fictieve en sporthelden.

Maar mijn moeder zorgde er ook voor dat ik echte helden

had - helden uit de Schriften. We hadden thuis een boek

met bijbelverhalen, en mijn moeder las mij daar vaak uit

voor. Toen ik wat ouder werd, gingen we uit de Schriften

lezen. Na verloop van tijd werd ik te oud voor sport- en TV-

helden. Maar ik had steeds meer helden uit de Schriften. Ik

besefte al snel dat het geweldige personen waren, omdat zij

God aanbaden. De invloed van God gaf hun waardigheid,

moed en medeleven.

John Taylor heeft gezegd: 'Een mens kan als mens alle

waardigheid bereiken die een mens kan ontvangen; maar er

is een God voor nodig om hem tot de waardigheid van God

In onze Heiland kunnen we zien waar onze

aanbidding ons uiteindelijk zal brengen. Welke

andere aanbidding brengt de mens tot zulke

hoogten? God heeft geboden: 'Gij zult geen andere

goden voor mijn aangezicht hebben.' Waarom?

Omdat we door geen enkele andere god zoals Hij

kunnen worden.

FOTOGRAAF: CRAIG DIMOND; RECHTS: HARRY ANDERSON, JEZUS CHRISTUS

te verheffen' (The Mediation and Atonement [1882], blz. 145).

Geen enkele andere invloed of macht kan gewone mensen

in geestelijke reuzen veranderen zoals we die in de Schriften

vinden. Alleen door de aanbidding van God kunnen we die

waardigheid verkrijgen.

Toen ik op zending was, ontmoette ik een hedendaagse

apostel, ouderling Boyd K. Packer. Alle zendelingen stonden

in het kerkgebouw op hem te wachten. We waren opgewon-

den en stonden allemaal te praten. Ik stond met mijn rug

naar de deur toen ouderling Packer arriveerde. Zonder hem

te zien, wist ik dat hij de zaal was binnengekomen. Hij ver-

vulde de zaal met dezelfde macht en zuiverheid die ik bij

mijn moeder had gevoeld. Het leek wel of hij zo uit een van

de verhalen uit de Schriften was gestapt. Ik dacht: zo ontwik-

kelt een man zich die zijn hele leven gehoorzaam aan God is en in

contact met God staat.

Ik heb deze grootsheid ook in andere mensen ontdekt.

Buiten het feit dat ik mij verwonder over Gods macht, houd

ik van mijn hemelse Vader omdat Hij mij inspireert om een

beter mens te worden. Als we Hem geduldig gehoorzamen,

zal ons leven op het zijne gaan lijken, met het leven van de
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Heiland als voorbeeld. In onze Heiland kunnen we zien waar

onze aanbidding ons uiteindelijk zal brengen. Welke andere

aanbidding brengt de mens tot zulke hoogten? God heeft

geboden: 'Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht

hebben' (Exodus 20:3). Waarom? Omdat we door geen

enkele andere god zoals Hij kunnen worden.

WARE AANBIDDING

Wij moeten leren wat het betekent om God werkelijk te

aanbidden. Mijn zesjarige zoon leerde mij de betekenis van

ware aanbidding toen ik op een dag een les aan het voorbe-

reiden was. Hij was aan het spelen toen hij zag dat ik een

aantal teksten in mijn Schriften onderstreepte. Hij liet zijn

speelgoed vallen, rende naar zijn kamer en kwam terug met

zijn eigen Schriften. Hij ging naast me op het bed liggen, op

dezelfde manier als ik en sloeg zijn Schriften open.

Tijdens het volgende half uur merkte ik dat hij met mijn

gekleurde potloden aan het onderstrepen was. Toen ik klaar

was, liet hij mij zijn werk zien. Op de een of andere manier

had hij de bladzijde gevonden waar ik mee aan het werk was.

In zijn eigen boek zag ik een identieke kopie van mijn eigen

werk. Hij had dezelfde woorden met dezelfde kleuren onder-

streept. Ook mijn pijlen, lijnen en nummers had hij over-

genomen. Hij had zelfs mijn opmerkingen in de kantlijn

overgeschreven totdat hij met zijn grote letters geen ruimte

meer had. Verontschuldigend, en bijna in tranen, zei hij:

'Mijn lijnen zijn niet zo recht als de jouwe.'

Door deze eenvoudige gebeurtenis leerde ik een belang-

rijk beginsel: werkelijke aanbidding is imitatie. We moeten

ons wereldlijke speelgoed laten vallen, het leven van de

Heiland aandachtig bestuderen, en zijn eigenschappen

proberen te imiteren. Op die manier imiteren we ook de

Vader. Ons leven is niet zondeloos zoals zijn leven, maar de

macht van de verzoening is voldoende als onze liefde en

inzet oprecht en ernstig zijn. Het uiteindelijke resultaat van

onze aanbidding zal godschap zijn. En ook een gelukkiger,

vrediger leven hier op aarde.

Het kost inspanning en opoffering om als God te worden,

maar de Heer heeft ons zijn voortdurende hulp toegezegd.

Tegen het oude Israël heeft Hij gezegd: 'Hoort naar Mij, huis

van Jakob en geheel het overblijfsel van het huis Israël, die

door Mij gedragen zijt van moeders lijf aan, opgenomen van

de moederschoot af.
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'Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe ook verwerven om op Hem te lijken. Wat voor ervaringen

zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal in het leven zijn het meest bevorderlijk voor de ontwikke-

torsen en redden. ling van deze eigenschappen? Als anderen lijden, voelen we

'Met wie wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen, aan medeleven en barmhartigheid. Als anderen tegen ons

wie Mij gelijk achten, dat wij elkander zouden gelijk zijn?' zondigen, moeten we hen vergeven. Door de noden van

(Jesaja 46:3-5.) anderen leren we dienstbetoon, medeleven en naasten-

We kunnen de goden van de wereld aanbidden en ze als liefde. De moeilijkste periodes in ons eigen leven zijn vaak

een last meedragen, of we kunnen van de wieg tot het graf de beste momenten om goddelijke eigenschappen te ont-

door de Heer op een hoger plan gedragen worden. wikkelen.

In dit leven moeten we beslissingen nemen. We kunnen

GOD ONVERSCHILLIG? door de pijn in het leven wreedheid, onverschilligheid en

twijfel in onszelf ontwikkelen. Of we kunnen barmhartig-

De beschrijving die ik van God heb gegeven, is heel heid, wijsheid en geloof ontwikkelen. Het is volledig

persoonlijk. Het is geen complete beschrijving, want ik heb afhankelijk van de manier waarop wij op de onvoorspelbare

de vele aspecten van zijn karakter nauwelijks besproken, gebeurtenissen in het leven reageren.

Toch zullen sommigen zeggen: 'Maar hoe zit het met de God Toen ik op een dag in de tempel zat, in de tijd dat mijn

van het Oude Testament, de God die de volledige vernie- kinderen tiener werden, bad ik tot God: 'Vader, ik ben

tiging van de Amalekieten tot aan het laatste levende wezen bereid om alles op te offeren als u mijn kinderen wilt zege-

gebood? (Zie 1 Samuël 15:2-3.) En hoe zit het met natuur- nen en terug in uw tegenwoordigheid wilt leiden.' Het was

rampen? En met meedogenloze mensen?' Ik heb geen ant- een van de oprechtste gebeden die ik ooit had uitgesproken,

woord op de vragen die door de tegenstellingen in het aardse Ik was bereid om iedere pijn te ondergaan als mijn lijden

leven worden opgeroepen. Maar we hoeven niet helemaal ervoor zou zorgen dat mijn kinderen de goddelijke eigen-

in het duister te tasten. schappen zouden ontwikkelen. Ik denk dat de meeste ouders

Af en toe worden we allemaal geconfronteerd met dit verlangen wel herkennen. Dat is niet alleen aan mij

onrechtvaardigheid, pijn en verdriet. Hoe kunnen wij deze voorbehouden.

omstandigheden van menselijk lijden vol vertrouwen in Zo gaat het ook met onze wijze Vader in de hemel. Met

overeenstemming brengen met een God die de gebeden van een veel groter perspectief dan wij, staat hij het lijden in ons

een jongetje verhoort? In het Oude Testament staan de leven toe, soms zelfs intensief lijden. Hij weet echter dat het

ontroerende smeekbeden om begrip. Job heeft met dit meestal barmhartigheid, medeleven, vergevensgezindheid

onderwerp geworsteld, en ook het volk van Maleachi toen en naastenliefde tot gevolg heeft. Dergelijke groei is een

zij zeiden: 'Nutteloos is het God te dienen; wat gewin geeft onderdeel van de weg naar de verhoging, een onderdeel van

het, dat wij zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw het doel van onze aardse beproevingen,

gaan voor het aangezicht van de Here der heerscharen?

'En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig; niet alleen DE ENIGE WEG
worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven'

(Maleachi 3:14-15). 'Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht heb-

Bij mij begon het werkelijke begrip zich te ontwikkelen ben', gebiedt onze Vader. Hem aanbidden is de enige weg tot

toen ik vader werd en mij meer bewust werd van het doel en geluk. Er is gewoon geen andere manier.

de beproevingen van het leven. God verwacht van zijn In de Schriften wordt de liefde van de Heer voor ons,

kinderen dat zij op Hem lijken, dat zij zijn volmaking weer- vergeleken met de liefde van een bruidegom voor zijn bruid

spiegelen. En wat voor persoon is God dan? Hij is vervuld (zie Jesaja 61:10; 62:5). Tijdens een tempelhuwelijk vroeg ik

van genade, barmhartigheid, medeleven en naastenliefde, eens aan de bruid hoe laat ze was opgestaan. 'Vier uur', ant-

Hij werkt aan het geluk van zijn kinderen. Hij is dienstbaar woordde ze.

en vergevensgezind. Wij moeten dergelijke eigenschappen Ik stelde de volgende vraag: 'Waarom zo vroeg?'
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'Ik wil er op deze dag voor mijn man mooier uitzien dan

ooit tevoren.'

Ook wij moeten het verlangen ontwikkelen om in onze

rechtschapenheid net zo mooi te zijn als een bruid op haar

trouwdag. Moge onze liefde voor God de woorden van liefde

van Portia voor Bassanio weerspiegelen.

Gij ziet mij, heer Bassanio, voor u staan,

Zoals ik ben; en hoewel 'k voor mijzelf

Niet zo eerzuchtig in mijn wens ben dat ik

Mijzelf veel beter wensen zou, zou 'k nu

Wel honderdmaal verdubbeld willen zijn,

Wel duizendmaal zo schoon

(William Shakespeare, De koopman van Venetië, derde

bedrijf, tweede toneel, de regels 149-154).

Er is absoluut geen andere God zoals de onze. De manier

waarop wij Hem aanbidden, moet in overeenstemming zijn

met onszelf en met de persoon die wij kunnen worden, en

met Hem en alles wat Hij voor ons heeft gedaan.

In dit leven moeten we beslissingen nemen. We kunnen

door de pijn in het leven wreedheid, onverschilligheid

en twijfel in onszelf ontwikkelen. Of we kunnen

barmhartigheid, wijsheid en geloof ontwikkelen. De

moeilijkste periodes in ons eigen leven zijn vaak

de beste momenten om goddelijke eigenschappen te

ontwikkelen.
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Ik was ernstig

gewond en meer dan

950 kilometer van

huis. En ik had hulp

nodig die de artsen

niet konden geven.

T.Sean Wight
ILLUSTRATOR: PAULMANN

Ik
strompelde bij de elektrische

zaag vandaan, mijn oren suisden en

mijn maag draaide zich om. Warm

bloed liep over mijn elleboog en

stroomde op de betonvloer. Met de

palm van mijn onbeschadigde hand

hield ik de warboel aan mijn andere

arm vast. Ik was doodsbang vanwege

al het rode bloed, de witte botten en

vergelende huid.

'Tim, wat is er gebeurd? Tim? Tim!'

Ik hoorde iemand mijn naam roe-

pen. Het was Jeff, de enige andere

medewerker. Ik zag hem in mijn wazige

gezichtsveld op mij af rennen.

'Ga hulp halen! Bel voor een

ziekenwagen! Schiet op!' schreeuwde

ik, en Jeff rende naar buiten.

Helemaal alleen, ging ik op een grote

rol plastic liggen en probeerde tegen de

duizeligheid te vechten. Ik had net mijn

eerste jaar op de universiteit afgemaakt

en had de baan van mijn leven gevon-

den - voor de boswachterij van de Ver-

enigde Staten in het afgelegen gebergte

van zuidwest-Colorado. Een week daar-

voor had ik mijn zendingsoproep ont-

vangen. IkzounaarMelbourne (Austra-

lië) gaan. Ik zou mijn zomerbaan in

Colorado afmaken en mij vervolgens

bij het opleidingsinstituut voor zende-

lingen in Provo (Utah) melden.

Waar blijven ze nou? Vroeg ik me

af. Ik probeerde op te staan om naar

buiten te gaan, in mijn auto te stappen

en zelf naar het ziekenhuis te rijden.

Maar door de duizeligheid ging ik weer

op het gladde plastic liggen en sloot

mijn ogen. Al snel hoorde ik de sirene

van de ambulance.
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'Hij is hier', hoorde ik Jeff zeggen. Ze vroeg: 'Kan ik iemand anders bellen sen zal ik je wat pijnstillers geven om
Toen ik mijn ogen opende, zag ik -eenpredikant of een priester?' de reis wat de vergemakkelijken. Heb

Jeff en een man en vrouw in uniform Ik dacht aan de kleine gemeente in je nog vragen?'

over mij heengebogen staan. Bijna Gunnison (Colorado). De leden waren Ik kreeg er met moeite een zwak

tegelijkertijd pakte de man mijn be- de afgelopen maanden bijzonder aardig 'nee' uit. Toen begon ik na te denken

schadigde hand en de vrouw mijn pols. voor me geweest, maar ik wilde ze niet over hetgeen hij net had gezegd. De

'Alles komt in orde', zei de man, lastig vallen met dit probleem. Ik keek woorden 'om je hand te redden' her-

terwijl hij mijn hand met een verband naar beneden. Het bloed had het haalden zich maar in mijn gedachten,

omwikkelde. Ik was opgelucht dat ik de verband doorweekt. Ik gruwelde bij de Ik had me nog nooit zo ernstig verwond

verwonding niet meer kon zien. gedachte aan het opengereten vlees. dat ik meer dan een paar hechtingen

'Hoe oud ben je?' vroeg de vrouw. Uiteindelijk zei ik: 'Bel Willy Akers nodig had. En nu werd ik met het feit

Ik fluisterde het antwoord. Mijn of Bud Smith.' President Akers was pas geconfronteerd dat ik mijn hand zou

keel was droog, waardoor ik moeilijk als gemeentepresident geroepen en kunnen verliezen,

kon praten. Ze stelde meer vragen, Bud Smith was zijn raadgever. 'Het is maar goed dat dit gebeurde

over allergieën, medische problemen 'Ik ken Willy. Zodra we in het terwijl ik tussen de middag thuis was,

uit het verleden, en of ik medicijnen ziekenhuis zijn, zal ik hem bellen', zei anders had je me nooit kunnen berei-

gebruikte. Ik beantwoordde alle vragen ze zelfverzekerd. ken', zei president Akers toen hij de

zo snel als ik kon, tot ze bij de laatste De ambulance stopte voor het kleine kamer kwam binnenlopen,

vraag kwam. kleine ziekenhuis. Ik zag de arts op me Broeder Smith liep vlak achter hem.

'Welk familielid zal ik bellen om staan wachten. Toen we eenmaal bin- 'Ik begrijp dat je een helikoptertochtje

naar het ziekenhuis te komen?' nen waren, keek ik rond in de kleine gaat maken.' Ik knikte. Ik was te zwak

Ik dacht aan huis, meer dan 950 kilo- ziekenhuiskamer terwijl ze me op een om te spreken,

meter bij mij vandaan. Mijn moeder had van de onderzoekstafels legden. De arts 'Wil je een zegen hebben?' vroeg

nu pauze op haar werk, mijn vader zou sprak rustig tegen de verpleegster ter- Bud. Ik knikte opnieuw, en in het met

liggen te slapen na zijn nachtdienst als wijl hij het donkerrode verband eraf gordijnen afgesloten gedeelte van de

bewaker. Mijn jongere zus Erin zou op haalde. Ik keek de andere kant op. ziekenhuiskamer in dat kleine zieken-

school zijn. Toen hij uiteindelijk klaar was, zei huis werden mij twee dingen beloofd:

'Tim?' hij tegen de verpleegster dat ze er weer dat het met mijn hand goed zou komen

'Er is niemand die naar het zieken- verband omheen moest doen. Zonder en dat ik in staat zou zijn om mijn zen-

huis kan komen. Ik heb geen familie in een woord te zeggen, liep hij weg. Ik ding naar Australië te vervullen. Presi-

Colorado', antwoordde ik. Toen ik in hoorde zijn stem toen hij in de kamer dent Akers ging terug naar zijn werk,

de ambulance werd gedragen en naar ernaast aan de telefoon was. Ik wist dat en broeder Smith bleef bij me totdat ik

het ziekenhuis reed, moest ik aan de hij over mij sprak. Na een paar minu- naar de helikopter werd gebracht,

momenten tijdens die zomer denken ten kwam hij weer terug. 'Nu ben ik echt helemaal alleen',

dat ik door de afgelegen wildernis trok 'Tim,' zei hij, en hij sprak langzaam, dacht ik, terwijl we over Gunnison

om beschadigde paden te repareren, en 'je hebt jezelf vrij ernstig verwond en vlogen. Ik kende een paar mensen in

dagenlang niemand had gesproken, ik heb hier niet de faciliteiten en de dit stadje met zesduizend inwoners.

Als ik dan terug in het stadje kwam, kennis om iets voor je te doen. Ik heb Maar in Denver, een stad met meer dan

voelde ik me altijd eenzaam en alleen, net voor een helikopter gebeld om je een half miljoen inwoners, kende ik

net zoals ik me nu voelde. naar een ziekenhuis in Denver te vlie- helemaal niemand.

'Tim.' Het was de vrouw van de gen. Zij zullen daar hun uiterste best Maar dat was niet helemaal waar.

ambulance. Haar stem klonk ver weg. doen om je hand te redden. Ondertus- Toen de helikopter landde, en ik door
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de open deuren van het ziekenhuis

naar binnen werd gereden, werd ik

door een zendelingechtpaar van het

Zendingsgebied Denver (Colorado)

begroet. Hun grijze haar en vriende-

lijke glimlach deed me aan mijn groot-

ouders denken.

'De vrouw van je gemeentepresi-

dent heeft gebeld en gevraagd of we je

van de week een keer wilden bezoeken,

en we zijn meteen gekomen', zei zuster

Jeffreys. Ze zaten tot laat in de middag

naast mijn bed, totdat ik naar de opera-

tiekamer werd gebracht.

Ik wilde dat broeder en zuster Jef-

freys konden blijven, maar we wisten

dat ze niet in de operatiekamer zouden

worden toegelaten. Ik nam afscheid

van hen en keek hen na toen zij door

de lange gang wegliepen.

'Hallo, ik ben Lile Hilleman, een

van de anesthesisten', zei een man die

naar mijn bed toeliep. 'Mijn dienst was

eigenlijk om half vijf afgelopen, maar

toen ik zag dat je buiten mij de enige

mormoon in dit ziekenhuis bent, heb ik

gevraagd of ik je anesthesist mocht zijn.'

'Weet je wel wat je moet doen?' Ik

maakte voor de eerste keer na mijn

ongeluk een grapje.

'Voor jou zal ik het snel leren', zei hij

lachend.

De chirurgen waren meer dan veer-

tien uur bezig om de schade te herstel-

len, en ik moest twee weken in het

ziekenhuis in Denver blijven.

De dag na het ongeluk vloog mijn

moeder van Orem (Utah) naar Denver,

en ze werd in het ziekenhuis door de vol-

tijdzendelingen opgevangen. Ze bleef

drie dagen in Denver en logeerde bij

kerkleden die ze nog nooit had ontmoet.

Nadat mijn moeder naar

huis was gegaan en gedurende de

daaropvolgende weken kreeg ik

geregeld bezoek van broeder en zus-

ter Jeffreys en broeder Hilleman. Ook

werd ik drie keer per week door zes

leden van de plaatselijke alleenstaan-

denwijk bezocht, die me probeerden op

te vrolijken. De avond voordat ik uit

het ziekenhuis zou worden ontslagen,

hebben ze me 'gekidnapt' en me mee-

genomen naar een ijszaak vlak bij het

ziekenhuis.

Ik ben naar huis gevlogen, en na

nog zes operaties en maandenlange

revalidatie kon ik mijn hand weer

gebruiken. Hoewel mijn zendings-

oproep zes maanden

werd uitgesteld,

heb ik twee jaar met extra energie

gewerkt. Want nu kon ik de mensen

in Melbourne over hun liefhebbende

broeders en zusters onderwijzen die

zij als lid van de kerk altijd zullen

hebben. D

Toen de helikopter landde, stond er

een zendelingechtpaar op me te

wachten. In de operatiekamer was

ook een lid van de kerk aanwezig.

Het leek wel of ik mijn eigen

geestelijke reddingsteam had.
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TEMPELS IN BEDRIJF
1870-1880 1880-1890 1890-1900 1900-1920 1920-1930 1930-1950

Hnrw-f

1. St. George-tempel

6 april 1877

Daniel H. Wells

Opnieuw ingewijd

11 november 1975

Spencer W. Kimball

50. St. Louis-tempel

1 juni 1997

Gortion B. Hinckley

49. Mount

Timpanogos-tempel

13 oktober 1996

Gordon B. Hinckley

48. Hongkong-

tempel

26 mei 1996

Gordon B. Hinckley

47. Bountiful-tempel

8 januari 1995

Howard W. Hunter

46. Orlando-tempel

9 oktober 1994

Howard W. Hunter

45. San Diego-tempel

25 april 1993

Gordon B. Hinckley

44. Toronto-tempel

25 augustus 1990

Gordon B, Hinckley

43. Las Vegas-tempel

16 december 1989

Gordon B. Hinckley

42. Portland-tempel

19 augustus 1989

Gordon B. Hinckley

41. Frankfurt-tempel

28 augustus 1987

Ezra Taft Benson

2. Logan-tempel

17 mei 1884 John Taylor

Opnieuw ingewijd

13 maart 1979

Spencer W. Kimball

3. Mantï-tempel

17, 21 mei 1888

Wilford Woodruff en

Lorenzo Snow

Opnieuw ingewijd

14 juni 1985

Gordon B. Hinckley

4. Salt Lake-tempel

6 april 1893

Wilford Woodruff

5. Hawaii-tempel

27 november 1919

HeberJ. Grant

Opnieuw ingewijd

13 juni 1978

Spencer W. Kimball

6. Alberta-tempel

26 augustus 1923

HeberJ. Grant

Opnieuw ingewijd

22 juni 1991

Gordon B. Hinckley

7. Arizana-tempel

23 oktober 1927

HeberJ. Grant

Opnieuw ingewijd

15 april 1975

Spencer W. Kimball

8. Idaho Falls-tempel

23 september 1945

George Albert Smith

NIEUWE
TEMPELS

51. Vernal-tempel

2 November 1997

Gordon B. Hinckley

TEMPELS IN
AANBOUW

Bogota-tempel

Boston-tempel

Cochabamba-tempel

Guayaquil-tempel

Madrid-tempel

Preston-tempel

Recife-tempel

Santo Oomingo-tempel

AANGEKONDIGDE
TEMPELS

Albuquerque-tempel

Anchorage-tempel

Billings-tempel

Campinos-tempel

Colonia Juarez-tempel

Houston-tempel

Monterrey-tempel

Montkello-tempel

Nashville-tempel

New York-tempel

Porto Alegre-tempel

I Valencio-tempel (Venezuela)
De eerste tempel in Utah

St. George-tempel, 1877

40. Denver-tempel

24 oktober 1986

Ezra Taft Benson

39. Buenos Aires-

tempel

17 januari 1986

Thomas S. Monson

38. Lima-tempel

10 januari 1986

Gordon B. Hinckley

37. Seoul-tempel

14 december 1985

Gordon B. Hinckley

36. Johannesburg-

tempel

24 augustus 1985

Gordon B. Hinckley

35. (hicago-tempel

9 augustus 1985

Gordon B. Hinckley

Opnieuw ingewijd

8 oktober 1989

Gordon B. Hinckley

34. Stockholm-tempel

2 juli 1985

Gordon B. Hinckley

1980-1990



De kerk heeft nu 51 in bedrijf zijnde tempels. Het tempel in Utah, die in 1877 in St. George werd ingewijd. De

nummer naast iedere tempel geeft de volgorde aan naam van iedere tempel wordt gevolgd door de datum van de

waarin de tempel werd ingewijd, met als eerste de inwijding en de persoon die de inwijding heeft verricht.

1950-1960 1960-1970 1970-1980

9. Zwiterse tempel

11 september 1955

Duvid 0. McKoy

Opnieuw ingewijd

23 oktober 1992

Gordoii B. Hinckley

10. Los Ange les-

tent pel

llmoartl956

David 0. McKay

11. Nieuw-Zeeland-

tempel

20 april 1958

David 0. McKay

12. Londen-tempel

7 september 1958

David 0. MtKay

Opnieuw ingewijd

18 oktober 1992

Gordon B. Hinckley

13. Oakland-tempel

17 november 1964

David 0. McKay

14. Ogden-tempel

18 januari 1972

Joseph Fielding Smith

15. Provo-tempel

9 februari 1972

Joseph Fielding Smith

(voorgelezen door

Harold B. Lee)

33. Freiberg-tempel

29 juni 1985

Gordon B. Hinckley

32. Guatemala-Stad-

tempel

14 december 1984

Gordon B. Hinckley

31. Taipei-tempel

17 november 1984

Gordon B. Hinckley

30. Dallas-tempel

19 oktober 1984

Gordon B. Hinckley

Opnieuw ingewijd

5 maart 1989

Gordon B. Hinckley

29. Manila-tempel

25 september 1984

Gordon B. Hinckley

28. Sydney-tempel

20 september 1984

Gordon B. Hinckley

16. Washington-

19 november 1974

Spencer W. Kimball

17. Sao Paulo-tempel

30 oktober 1978

Spencer W. Kimball

18. Tokio-tempel

27 oktober 1980

Spencer W. Kimball

19. Seattle-tempel

17 november 1980

Spencer W. Kimball

20. Jordan River-tempel

16 november 1981

Spencer W. Kimball

(voorgelezen door

Marion G. Romney)

21. fltlonto- tempel

1 juni 1983

Gordon B. Hinckley

22. Apia-tempel

5 augustus 1983

Gordon B. Hinckley

23. Nuku'alofa-

tempel

9 augustus 1983

Gordon B. Hinckley

24. Santiago-tempel

(Chili)

15 september 1983

Gordon B. Hinckley

25. Papeete-tempel

27 oktober 1983

Gordon B. Hinckley

27. Boise-tempel 26. Mexico-Stad-

25 mei 1984 tempel

Gordon B. Hinckley 2 december 1983

Opnieuw ingewijd Gordon B. Hinckley

29 mei 1987 James E. Faust
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DE PIONIERS INDE

nen
De Heer heeft veel

inwoners von de Filipijnen

die dienstbaar zijn geweest

en aan de groei van de

kerk hebben bijgedragen,

versterkt en gevormd.

R. Lanier Britsch



ff 7 anaf 1961 begonnen de voltijdzendelingen in de

E/ Filipijnen te werken. Toen in 1984 de Manila-tempel

f werd ingewijd, was de kerk van een handvol leden uit-

gegroeid tot meer dan 75 duizend heiligen der laatste dagen,

15 ringen en talrijke districten, wijken en gemeenten.

Tegenwoordig zet die groei zich flink door, met nu bijna

400 duizend leden.

De zaden voor deze opmerkelijke groei werden door mili-

tairen, leden van de kerk, in de grond gelegd. Tijdens de oorlog

tussen Spanje en Amerika in 1898 werden de soldaten Willard

Call en George Seaman uit Utah als zendeling aangesteld,

maar zij hadden geen bekeerlingen. Een halve eeuw later,

tijdens de Tweede Wereldoorlog, trokken veel mormoonse

militairen met de geallieerde troepen door de Filipijnen. In

1944 en 1945 hielden die soldaten op verschillende plaatsen

kerkdiensten, en veel van hen waren nog in de Filipijnen toen

de oorlog voorbij was. Tijdens de Koreaanse oorlog kwamen er

opnieuw mormoonse militairen naar de Filipijnen.

Op Clark Air Force Base, vlakbij Manila, woonden

jarenlang honderden kerkleden. Op die plaats heeft presi-

dent Joseph Fielding Smith op 21 augustus 1955 de Fili-

pijnen toegewijd voor de prediking van het evangelie.

lang in Manila, en daar gingen ze ook wonen. Jarenlang

werkte zuster Grimm voortdurend aan de groei van de kerk

in Azië. Hoewel Pete pas in 1967 lid van de kerk werd,

gebruikte hij al zijn middelen en invloed om de groei van

de kerk te bevorderen, niet alleen in de Filipijnen maar ook

in Indonesië en andere landen in zuidoost-Azië.

Zuster Grimm was bijna overal aanwezig waar het

zendingswerk zou kunnen worden toegelaten. Haar huis was

het middelpunt van kerkactiviteiten, en de meeste van de

eerste tweeduizend dopelingen in Manila werden in haar

zwembad gedoopt. Zuster Grimm bespeelde haar draagbare

orgel tijdens veel kerkdiensten en activiteiten.

'Ik kan haar inspanningen niet voldoende prijzen', zegt

president Gordon B. Hinckley. 'Ze was een echte pionier op

dat eiland, waar we nu een degelijk ledental hebben.' 1

Tot 1961 organiseerden zuster Grimm en haar twee

kinderen zelf allerlei kerkactiviteiten of met andere mor-

moonse gezinnen, behalve als ze naar een conferentie op de

Clark Air Force Base of de Subic Bay Naval Station gingen.

In 1961 begon dit te veranderen.

HET ZENDINGSWERK BEGINT

o
o

<<
O
O

MAXINE TATE GRIMM

Onder de honderden buitenlandse heiligen der laatste

dagen die in de Filipijnen hebben gewoond en gediend, valt

Maxine Tate Grimm duidelijk op als pionier die veel gedaan

heeft om de kerk in die beginjaren te sterken. Maxine Tate

kwam in 1945 in de Filipijnen aan als medewerkster van het

Rode Kruis. Na de oorlog trouwde ze met E. M. 'Pete'

Grimm, kolonel in het Amerikaanse leger. Hij woonde al

Maxine Grimm (onder), en (rechts) met

mormoonse militairen, was een van de

honderden buitenlandse kerkleden die het

fundament van het zendingswerk in de

Filipijnen en de uiteindelijke bouw van de

Manila-tempel (links) hebben gelegd.

Amerikaanse militairen en hun gezinsleden en anderen

die in de Filipijnen woonden, hielden van het Filipijnse volk

en in 1960 verzochten ze ouderling Gordon B. Hinckley,

toen assistent van het Quorum der Twaalf Apostelen en

verantwoordelijk voor de kerk in Azië, dringend om de

Filipijnen voor het zendingswerk te openen. 2



Tijdens zijn eerste bezoek aan de Filipijnen in 1960

besefte ouderling Hinckley dat de Filipijnen een geweldig

zendingsveld zou zijn. Door een aantal juridische problemen

werd de officiële erkenning van de kerk vertraagd, maar

ouderling Hinckley en Robert S. Taylor, president van het

zendingsgebied in het zuidelijke Verre Oosten, waren ervan

overtuigd dat er snel toestemming zou worden gegeven om

zendelingen tot het land toe te laten. Met toestemming van

het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen

werd er op 28 april 1961 een bijeenkomst bij de Ameri-

kaanse begraafplaats voor oorlogsslachtoffers georganiseerd

om het zendingswerk in te luiden.

Op een rustige, vredige ochtend om half zeven verzamel-

den zich ongeveer honderd kerkleden bij de kapel van de

begraafplaats - voornamelijk militairen en hun gezinsleden,

maar David Lagman, een Filipijns lid, was er ook. Aan het

eind van de korte bijeenkomst sprak ouderling Hinckley een

gebed uit waarin hij zegeningen 'over het volk van dit land

afsmeekte, dat ze vriendelijk en gastvrij zullen zijn, dat ze

aardig en hoffelijk tegen de bezoekers zullen zijn, en dat er

velen, ja Heer, we bidden dat er vele duizenden onze bood-

schap mogen ontvangen en erdoor gezegend mogen worden

(...) We bidden dat er veel mensen, getrouwe, welwillende,

deugdzame, oprechte mensen zullen zijn die lid van de kerk

Hen worden.'3zu

Sinds die tijd is zijn gebed veelvuldig beantwoord. De

visums voor de voltijdzendelingen werden al snel afgegeven,

en op 5 juni 1961 werden de eerste vier zendelingen vanuit

Hongkong naar Manila overgeplaatst. De zendelingen

werden die dag, waarschijnlijk door de nieuwsgierigheid van

de mensen, in ieder huis waar zij kwamen, binnengelaten.

Nadat de zendelingen gearriveerd waren, werd veel pio-

nierswerk in de kerk door Filipijnse bekeerlingen gedaan.

Ondanks de enorme economische problemen en de natuur-

rampen zijn zij voortgegaan om het koninkrijk van God op

hun eilanden te vestigen.

RUBEN EN NENITA GAPIZ

Ruben Gapiz en Nenita Reyes waren een van de eersten

die lid van de kerk werden. Nenita werd op 25 november

1961 gedoopt. Zij was de vijfde persoon die lid van de kerk

werd na de inluiding van het zendingswerk. Ze was net

afgestudeerd toen haar zwager de zendelingen naar haar toe

stuurde. Haar reactie en de reactie van verschillende fami-

lieleden was meteen positief. Nenita werd al snel geroepen

als muziekleidster voor de groeiende groep leden in het

gebied Manila. Sindsdien heeft ze in de presidiums van de

jongevrouwen, de zustershulpvereniging en het jeugdwerk

gewerkt.

Uiterst links: Heiligen der laatste dagen leren

al snel dat tempelwerk heel voldoeninggevend

is, hoewel de reis wel urenlang kan duren.

Links: Ouderling Bajarn en ouderling Caday

zijn een van de vele autochtone

zendelingen die het evangelie

n de Filipijnen prediken.

Rechts: Ruben en Nenita

Gapiz waren een van de

eerste Filipijnse leden

van de kerk. Hij

is nu een van de

gebiedszeventigen.

o
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Ruben Gapiz was al in Nanita geïnteresseerd voordat hij Hij is ook voorzitter geweest van het comité dat het Boek

interesse in de kerk kreeg. Als getalenteerd gitaarspeler werd van Mormon in het Tagalog heeft vertaald, de belangrijkste

hij al snel gevraagd om kerkleden te begeleiden toen zij op taal op de Filipijnen. Op dit moment is hij een van de

een avond kerstliederen gingen zingen. Hij was teleurgesteld gebiedszeventigen en manager van de afdeling materiaal-

dat hij niet zou worden betaald en stond op het punt om weg beheer in het Gebied Filipijnen/Micronesië.

te gaan toen hij Nenita zag dirigeren. Hij bleef, luisterde

uiteindelijk naar de zendelingen en werd een jaar na Nenita AUGUSTO A. EN MYRNA G. LIM

gedoopt.

Twee jaar later waren Ruben en Nenita de eerste Fili- In tegenstelling tot andere Aziatische landen waar de

pijnse heiligen der laatste dagen die in het huwelijk traden, christenen in de minderheid zijn, werden de Filipijnen in

Bijna iedereen uit de gemeente was bij de ceremonie en het het begin van de zestiende eeuw tot de Rooms-Katholieke

feest daarna aanwezig. Ze werden uiteindelijk met vier doch- Kerk bekeerd. Omdat ongeveer negentig procent van de

ters gezegend. inwoners christelijk is, luisteren velen naar de boodschap

Ruben had een aantal roepingen in de kerk, maar hij was van de herstelling. En velen aanvaarden het evangelie ook.

niet zo toegewijd als zuster Gapiz, hoewel zijn getuigenis wel Augusto en Myrna Lim waren ook zo'n echtpaar. Toen ze

bleef groeien. Volgens Nenita werd hij in 1975 echter 'door in 1964 gedoopt werden, hadden ze geen flauw idee wat de

de Heer op de vingers getikt en wakker geschud.' Er werd Heer van hen verwachtte betreffende de opbouw van de

kanker in Rubens luchtwegen ontdekt. De verwachting was kerk.

dat hij niet meer dan een paar jaar te leven zou hebben. Hun Broeder Lim had rechten gestudeerd, en was in 1964

oudste kind was pas tien jaar toen de kanker werd ontdekt, aardig in zijn beroep gevestigd. Hij had een goed begrip van

Ruben wilde enorm graag blijven leven om zijn gezin groot organisaties en hij was een goede spreker. Hij maakte ook
y

te brengen. altijd tijd voor spiritualitiet in zijn leven. Hij bestudeerde
|

Hij herinnert zich: 'In augustus 1978 kreeg ik mijn altijd de Bijbel. Hij was in een protestants gezin opgegroeid,

patriarchale zegen van patriarch F. Briton McConkie. Mijn Myrna was rooms-katholiek opgevoed.5
ë

vrouw was ook aanwezig (...) De patriarch wist niets van Vlak voordat de zendelingen bij hem thuis kwamen, had ï

mijn ziekte af. Tegen het einde van de zegen sprak hij de zijn driejarige dochter gevraagd waarom ze op zondag nooit

volgende woorden uit waardoor de tranen in mijn ogen naar de kerk gingen, zoals andere mensen. Ontroerd door de <

sprongen en waardoor mijn vrouw zachtjes begon te huilen: vraag van zijn dochter, knielde hij neer en bad: 'Ik voel me

"U zult een volledig leven leiden en veel leidinggevende schuldig over hetgeen er gebeurd is. Als u wilt dat ik me

taken in de kerk vervullen." volledig aan de kerk toewijd of iets anders voor u kan doen,

'Na de zegen vroeg de patriarch waarom ik huilde. Ik laat het mij dan weten,

vertelde hem dat ik kanker had, niet meer dan twee jaar te Een week later kwamen de voltijdzendelingen aan de

leven had, en dat de zegen die hij net had uitgesproken bijna deur. Augusto was door zijn studie van de Bijbel voorbereid

te hoopvol klonk (...) Die dag kwam ik erachter dat de Heer om de boodschap van de zendelingen te aanvaarden. Hij

mijn gebeden had beantwoord.'4 zegt: 'Ik werd lid van de kerk omdat ik de leerstellingen van

De zegen schudde zijn toewijding aan het evangelie de kerk al geloofde voordat de zendelingen ons bezochten,

wakker. 'Hij werd een andere man', zegt zuster Gapiz. zoals, bijvoorbeeld, God de Vader, en openbaringen. Dat

Vanaf die tijd werkte hij onophoudelijk aan de opbouw waren beginselen die ik op de middelbare school en op de

van de kerk in de Filipijnen. Hij is bisschop, ringpresident, universiteit al geloofde (...) De zendelingen onderwezen mij

zendingspresident en regionaal vertegenwoordiger geweest, beginselen waarvan ik het gevoel had dat ik ze al kende.'

DE STER

44



Tijdens zijn doop in oktober 1964 sloot Augusto stilletjes

een verbond met zijn hemelse Vader: 'Ik zal actief zijn en

alles doen wat in mijn vermogen ligt om te helpen.' De

volgende week werd hij als tweede raadgever in de zondags-

school geroepen. Voordat zijn eerste jaar als lid van de kerk

erop zat, was hij succesvol financieel administateur, assis-

tent- districtsadministrateur, districtsadministrateur en eer-

ste raadgever in het gemeentepresidium van de gemeente

Quezon City geweest. Deze laatste roeping heeft hij twee

jaar onder de Amerikaanse militair Montie Keiler vervuld,

Broeder Augusto A. Lim en zijn vrouw

Myrna, president en mater van de

Manila-tempel. Broeder Lim was de

eerste Filipijnse tempelpresident. Hij

was ook de eerste Filipijnse algemeen

autoriteit.

die hem 'de juiste manier leerde om de

kerk te besturen. (...) Ik werd door een

bijzondere leider onderwezen.

Broeder Lims intensieve trainings-

periode werd voortgezet toen hij als

tweede raadgever in het districtspresi-

dium van het district Luzon werd ge-

roepen. Negen maanden later, op 22

augustus 1967 organiseerde de kerk het

Zendingsgebied Filipijnen, met Paul

H. Rosé als president. Broeder Lim

werd als eerste raadgever in het zen-

dingspresidium geroepen, een functie

die hij zes jaar lang bekleedde. Hij

is ook president van vier verschillende

gemeenten geweest. President DeWitt

C. Smith, die president Rosé opvolgde,

deed vaak een beroep op broeder Lim

om iemand op te leiden.

Toen de eerste ring in de Filipijnen

werd georganiseerd, riep ouderling

Ezra Taft Benson broeder Lim als ring-

president. De ring Manila werd op 20

mei 1973 georganiseerd, slechts twaalf jaar nadat het zen-

dingswerk in Manila begonnen was, en slechts negen jaar

nadat president Lim lid van de kerk was geworden. Naar-

mate de ring Manila groeide en gesplitst werd, werd presi-

dent Lim twee keer geroepen om de nieuw georganiseerde

ring te presideren.

In de daaropvolgende jaren werd president Lim regionaal

vertegenwoordiger en vervolgens president van het Zen-

dingsgebied Naga. In juni 1992, een paar weken voordat hij

als zendingspresident ontheven werd, werd president Lim

FEBRUARI 1998
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geroepen om lid van het Tweede Quorum

der Zeventig te worden, de eerste alge-

mene autoriteit uit de Filipijnen. Hij

moest veel pionierwerk verrichten

in deze roeping. Hij moest zijn be-

roep blijven uitoefenen, maar

ook als lid van het gebiedspresi-

dium functioneren, net als de

gebiedszeventigen tegenwoordig.

In de zomer van 1996 werden

broeder en zuster Lim geroepen om de

Manila-tempel te presideren. Zij zijn het

eerste echtpaar uit de Filipijnen die leiding

geven aan het werk in die tempel.

Hun jarenlange dienstbetoon is voorbeeldig geweest,

»

al aangeraden om zich bij de des-

betreffende overheidsinstantie te

melden. Drie dagen nadat de

oorlogstoestand was uitgeroe-

pen, gaf ze zich over. Remus

overwoog om de bergen in te

trekken en guerillastrijder te

worden, maar op advies van

zijn vader en enkele fami-

lieleden die invloed op

bepaalde ambtenaren
««

konden uitoefenen, gaf hij

zich ook over. Na meer dan drie maanden in de gevan-

genis te hebben gezeten, werd hij vrijgelaten.

Familieleden hadden zijn vrijlating geregeld op voor-

Davao

vooral voor hun acht kinderen. Hun zoons zijn op zending waarde dat hij met Yvonne zou trouwen. Zijn familie en

geweest, en hun dochters zijn elk inde tempel getrouwd met de militairen waren van mening dat het huwelijk Remus

een teruggekeerde zendeling.

REMUS G. EN YVONNE L.

VILLARETE

1972 was voor de Filipijnen een jaar van economische en

politieke crisis. Er was veel politieke corruptie, de economie

ervan zou weerhouden om de bergen in te trekken en

tegen de regering te blijven vechten. En daar hadden ze

gelijk in. Tien dagen na zijn vrijlating, op 21 januari 1973,

trouwden Remus en Yvonne. Remus bleef uit de bergen

weg, maar hij en Yvonne bleven vreedzaam tegen het

onrecht vechten.

Het leven was aanvankelijk vrij moeilijk, vooral omdat ze

was een chaos. Remus Villarete had na zijn studie een goede bijna geen werk konden vinden. Uiteindelijk vonden ze

baan gevonden, maar hij maakte zich bezorgd om de groei-

ende economische ongelijkheid onder zijn volk. In de hoop

de armen te helpen, organiseerde Remus anti-regeringsde-

monstraties. Yvonne L. Cawit, een goede vriendin die ver-

pleegster was, hielp mee om de mensen die tijdens de de-

monstraties gewond raakten, te verzorgen.

allebei werk in hun respectievelijke geboorteplaatsen -

Yvonne in Cadiz en Remus in Bacolod, 65 kilometer ver-

derop. Terwijl ze bij Yvonne's ouders in Cadiz woonden,

kwamen ze in contact met de voltijdzendelingen. Het evan-

gelie veranderde het leven van iedereen in dat huishouden.

Carmelino Cawit, de vader van Yvonne, was een gods-

In september 1972 riep president Ferdinand Marcos de dienstig man die graag naar de zendelingen luisterde. Een

oorlogstoestand uit. Zijn regering beschouwde demonstran- paar maanden later werden hij, zijn vrouw en twee dochters

ten zoals Remus en Yvonne als vijanden van de staat. Toen

de regering een lijst met de meest gezochte onruststokers

publiceerde, stond Remus op de tweede plaats in zijn gebied Rechts: Broeder Remus G. Villarete, een van de

en stond Yvonne ook op de lijst. gebiedszeventigen, en zijn vrouw Yvonne. Broeder

Remus en Yvonne begonnen over hun toekomst na te Villarete heeft de leerstellingen die de zendelingen

denken en te praten. Remus was van mening dat Yvonne hem leerden eerst toegepast voordat hij zich wilde

zich maar beter kon overgeven. Yvonne's vader had haar ook laten dopen.
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gedoopt. Broeder Cawit werd president van de gemeente

Cadiz en later bisschop, ringpresident en patriarch.

Remus en Yvonne waren ook gevoelig voor de boodschap

van het evangelie, maar Remus werd afgeleid door zijn

vrienden die het woord van wijsheid niet naleefden. En

omdat hij het Boek van Mormon niet gelezen had, was

Remus er nog niet aan toe om gedoopt te worden.

Hij wilde ook helemaal volgens de gedragsnormen leven

die de zendelingen hem leerden, voordat hij zou toezeggen

om gedoopt te worden. 'Als ik me ergens bij aansluit, dan wil

ik me ook volledig inzetten', heeft Remus jaren later gezegd.

Dus hij kwam naar de kerk, betaalde zijn tiende, vastte,

droeg bij aan het zendingsfonds en las het Boek van Mor-

mon aandachtig en met een gebed in het hart door. Door de

wil van zijn hemelse Vader te doen, kreeg Remus al snel een

getuigenis van 'deze leer' (Johannes 7:17). Hij en Yvonne

werden in mei 1975 gedoopt.

Drie maanden later werd de eerste gebiedsconferentie in

de Filipijnen gehouden. President Spencer W Kimball zou

komen spreken en Remus was vastbesloten om aanwezig te

zijn.

'Onmiddellijk na de conferentie ging ik terug naar Baco-

lod. Ik ging meteen naar huis en zei tegen mijn vrouw: "We

moeten de profeet gehoorzamen." Ze zei: "Hoezo, wat heeft

hij dan gezegd?" De profeet heeft gezegd: "Het gezin is eeu-

wig, en het is belangrijk om als gezin bij elkaar te zijn." We
moeten bij elkaar zijn.'

Remus sliep doordeweeks altijd in Bacolod, en ging voor

de weekenden terug naar Cadiz. Na de raad van president

Kimball nam Yvonne ontslag en verhuisde het gezin naar

Bacolod om bij Remus te zijn. De kansen om in het evange-

lie te groeien kwamen al snel, want ze werden tot veel lei-

dinggevende taken geroepen. Toen de ring Bacolod in 1981

door ouderling Marion G.Romney werd georganiseerd, werd

broeder Villarete de eerste ringpresident. Hij bekleedde die

positie totdat hij in 1987 naar Cebu verhuisde om regionaal

manager onroerend goed van de kerk te worden.

President Villarete werkte vervolgens als regionaal verte-

genwoordiger, van 1988 tot 1991, totdat hij werd geroepen

als president van het Zendingsgebied Cagayan de Oro op

het eiland Mindanao. In juni 1995 werd hij ontheven. Een

paar dagen later werd hij geroepen als een van de gebiedsze-

ventigen in het gebied Filipijnen/Micronesië.

Toen Remus en Yvonne eenmaal het juiste doel in hun

leven gevonden hadden, hebben ze zich met geheel hun hart

ingezet, hebben ze de geboden onderhouden en hebben ze

naar de profeet geluisterd. Hun toewijding aan het evangelie

heeft nooit gewankeld.

PIONIERSGEEST

Deze paar verhalen zijn maar een klein voorbeeld van de

vele uren die duizenden Filipino's aan de kerk hebben toege-

wijd. Het is een eenvoudig voorbeeld van de kracht en de

nederigheid van velen die de waarheid in de Filipijnen heb-

ben aanvaard.

Tegenwoordig zijn er meer dan duizend wijken en ge-

meenten in de Filipijnen. De pioniersgeest blijft aanwezig

omdat er steeds meer mensen lid van de kerk worden. Velen

van hen beginnen met hun gezin aan een geheel nieuw

leven. Zij proberen oude gewoonten te doorbreken en een

nieuw tijdperk in te luiden dat met het licht van het evange-

lie is gevuld. D
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Jezus Christus is., onder leiding van de Vader,

de Schepper. Michaël (Adam), zijn metgezel,

presideerde een groot deel van het scheppings-

werk. Zie het artikel
cAdam\ blz. 14.
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