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BRIEF VAN HET EERSTE PRESIDIUM

11 februari 1999

Aan: alle leden van de kerk

Geachte broeders en zusters,

Overal om ons heen zien we ondermijnende elementen die erop

gericht zijn onze jongeren schade toe te brengen. Wij complimen-

teren van harte de jongeren die ervoor gekozen hebben de weg van

de Heer en het programma van de kerk te volgen. Het stemt ons gelukkig dat

onze jongeren in geloof toenemen. Wij zijn daar zeer dankbaar voor.

Helaas zijn er jongeren die in de vallen van de tegenstander verstrikt

raken, inactief worden en in moeilijkheden terechtkomen. Om hen maken

we ons grote zorgen.

Wij vragen de ouders hun uiterste best te doen om hun kinderen de begin-

selen van het evangelie bij te brengen en in de kerk groot te brengen. In het

gezin krijgt een rechtschapen leven vorm, en het gezin kan dan ook door

niets of niemand worden vervangen, omdat alleen daar de noodzakelijke en

door God gegeven taken kunnen worden uitgevoerd.

Wij raden ouders en kinderen aan de hoogste prioriteit te geven aan

gezinsgebed, gezinsavond, evangeliestudie en -onderwijs, en opbouwende

gezinsactiviteiten. Zelfs als andere werkzaamheden en bezigheden waardevol

en nuttig zijn, moet men niet toestaan dat die de plaats gaan innemen van de

taken die God heeft toegewezen aan ouders en gezin.

Wij dringen erbij bisschoppen en andere kerkfunctionarissen op aan er

alles aan te doen om de ouders te assisteren, zodat zij de tijd en hulp krijgen

die zij nodig hebben om zorg te besteden aan hun kinderen en die groot te

brengen in de weg van de Heer. Met uitzondering van de reguliere zondagse

bijeenkomsten en wellicht een raadsvergadering vroeg in de ochtend of een

haardvuuravond later op de avond, moeten andere bijeenkomsten op zondag

zo mogelijk vermeden worden, zodat ouders bij hun kinderen kunnen zijn. De

versterking van de gezinnen zal leiden tot de versterking van de hele kerk.

Met vriendelijke groeten,

Gordon B. Hinckley

Thomas S. Monson

James E. Faust

Het Eerste Presidium



dMfel



BOODSCHAP VAN HET EERSTE PRESIDIUM

n
z~
LU
r,

S
LI-

p_

-r
u
z

EEN VOORBEELD
VAN LIEFDE

Q
O
O

O
u

<
o
z
c

<

u

7'

3

O

Q
Z
I

z

Q

X
u
C

President James E. Faust

Tweede raadgever in het Eerste Presidium

aten we in deze kerstmaand de tijd nemen om het belang van de

geboorte, het leven en de dood van de Heiland van de wereld te

overdenken. Van alle aankondigingen in gewijde of wereldlijke

literatuur is de aankondiging van de engel aan de herders die 's avonds bij

hun schapen in het veld waren, een hele belangrijke:

'En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u

grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen:

'U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van

David' (Lucas 2:10-11).

Tweeduizend jaar later woeden er in veel landen— zelfs in de zogenaamde

christelijke naties — nog steeds (burger) oorlogen, maar er is ook honger en

verwaarlozing. In de oorlog waarin mijn vader aan het westelijke front lag,

hoorden de Amerikaanse soldaten in de stilte van de kerstnacht over de loop-

graven flauw het gezang van hun vijand: 'Stille nacht, heilige nacht' (lofzang

149). Op hun beurt kon de vijand de Amerikaanse soldaten 'Vreed' op aard'

is Godes wens, welbehagen in de mens!' horen zingen (lofzang 146).
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'En de engel zeide tof hem

Weest niet bevreesd,

want zie, ik verkondig

u grote blijdschap,

die heel het volk zal ten

deel vallen: 'U is heden de

Heiland geboren, namelijk

Christus, de Here, In de

stad van David/



In de oorlog waarin ik twintig jaar later mijn plicht

vervulde, ging het om hetzelfde gebied en dezelfde

vijanden. Hoewel ik niet gelegerd was aan het westelijk

Europese front, konden de Engelse en Amerikaanse

soldaten op kerstavond de Duitsers 'Stille nacht, heilige

nacht' horen zingen en de Duitsers konden de Amerikanen

'Vreed' op aard' is Godes wens, welbehagen in de mens!'

horen zingen. Gelukkig is onze oude vijand nu onze vriend.

Er wordt gezegd dat het christelijke ideaal niet wordt

nagestreefd omdat het tekortschiet. Men vindt het moei-

lijk en onuitvoerbaar.

Aan de boodschap van de Heiland van de wereld ligt

een glorierijk, heerlijk, grotendeels veronachtzaamd idee

ten grondslag. Eenvoudig gezegd houdt de boodschap in

dat we zelfzucht, waarmee we allen geboren lijken te zijn,

uitbannen, dat we de menselijke natuur onderwerpen en

het welzijn van anderen voor laten gaan. Wij behoren

aan God te denken en Hem te dienen, en aan anderen te

denken en hen te dienen.

Het is niet moeilijk om die beginselen in ons gezin toe

te passen, vooral niet op onze kinderen. Opvoeden is een

goede opleiding in christelijkheid; af en toe denken ook

kinderen in die context aan hun ouders. Jaren geleden

heeft Jack Smith een ontroerend verhaal verteld over

twee jongetjes tijdens de Kerst.

'Ik vroeg de negenjarige Timmy en zijn zevenjarige

broer, Billy, niet waar het bruine pakpapier toe diende dat

ze elkaar onder het winkelen over en weer toestopten.

'Elk jaar rond kersttijd neemt onze Service Club de

kinderen uit arme gezinnen in onze stad mee winkelen.

'We willen een paar schoenen voor papa kopen,

zodat-ie naar z'n werk kan', legde de negenjarige

Timmy uit.



Ik was aan Timmy en Billy toegewezen, van wie de vader

zonder werk zat. Na hun de toelage van vier dollar per

persoon te hebben overhandigd, gingen we op weg. In

verschillende winkels wees ik diverse cadeautjes aan,

maar elke keer gaven ze met een plechtige knik te

kennen dat ze dat niet in gedachte hadden. Uiteindelijk

vroeg ik hun wat ze dan wel wilden.

"We willen naar een schoenenwinkel, meneer",

antwoordde Timmy. "We willen een paar schoenen voor

papa kopen, zodat-ie naar z'n werk kan."

'In de schoenenwinkel vroeg de bediende wat de

jongens wilde. Daar kwam het bruine papier tevoor-

schijn. "We willen een paar werkschoenen waarin deze

voeten passen", zeiden ze. Billy legde uit dat het een

voorbeeld van hun vaders voet was. Ze hadden het over-

getrokken toen hij in een stoel lag te slapen.

'De bediende mat de papieren voet op en liep daarna

weg. Al gauw kwam hij terug met een open doos.

"Denken jullie dat deze passen?" Timmy en Billy pakten

de schoenen aan en bekeken ze van alle kanten. "Hoe

duur zijn ze?", vroeg Billy. Toen zag Timmy de prijs op de

doos staan. "Ze kosten 16,95", zei hij teleurgesteld. "We
hebben maar acht dollar."

'Ik keek naar de bediende, die zijn keel schraapte.

"Dat is normaal de prijs," zei hij, "maar ze zijn afgeprijsd;

3,98, alleen vandaag." Met de schoenen onder de arm

kochten de jongens opgetogen nog wat cadeautjes voor

hun moeder en hun twee kleine zusjes. Niet een keer

dachten ze aan zichzelf.

'De dag na Kerstmis hield de vader van de jongens me
aan op straat. Hij had de nieuwe schoenen aan, hij was

zichtbaar dankbaar. "Ik dank Jezus voor mensen die voor

anderen zorgen", zei hij. "En ik dank Jezus voor jouw

twee zoons", zei ik op mijn beurt. "Die knapen hebben

mij op één avond meer duidelijk gemaakt over Kerstmis

dan ik in mijn hele leven had geleerd."' 1

Ik wil niet eindigen zonder de hoop uit te spreken die

in mij leeft dat de leringen van de herrezen Christus het

gezin overstijgen, naar vrienden en buren, gemeen-

schappen en landen.

Lang heb ik als advocaat samengewerkt met een fijne

man die niet van ons geloof was. Hij was van bescheiden

afkomst en woonde nog niet zo heel lang met zijn gezin

in de Verenigde Staten. Hij wist met veel inzet en geloof

zijn opleiding af te ronden. Hij kreeg een goede baan en

werd welgesteld. Maar hij bleef altijd oog houden voor de

armen uit alle geloven. Met Thanksgiving en Kerstmis

laadden hij en zijn gezin de auto vol met kalkoenen en

allerlei levensmiddelen, waarna ze naar de armere

buurten van de stad gingen om daar de etenswaren

persoonlijk af te leveren bij de armen.

Ook riep hij mijn hulp in om contact te leggen met

bisschoppen die in minder welvarende gebieden woonden,

voor de adressen van leden van onze kerk die hulp nodig

hadden. Hij heeft dat jaar in, jaar uit gedaan zonder er iets

voor terug te verwachten. Hij liet zich letterlijk leiden

door de aansporing van de Heer in de Leer en Verbonden,

die luidt: 'gedenkt in alle dingen de armen en de behoef-

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

niet doet, is mijn discipel niet' (LV 52:40).

Ik getuig tot u dat Jezus leeft, dat Hij van ons houdt

en dat Hij onze Heiland is. Dat getuigenis is mij gegeven

door de Heilige Geest. En wel rijkelijk en volledig, zonder

voorbehoud of twijfels. D

NOTEN
1. 'Pattern of Love', Especially for Mormons, 5 delen

(1971-1987), deel 3, blz. 42.

VOOR DE HUISONDERW1JZERS

1. Hoewel engelen het nieuws van het evangelie van

vrede hebben gebracht— 'grote blijdschap' — blijven de

mensen oorlog met elkaar voeren.

2. Men heeft de geweldige leringen van Christus afge-

daan als moeilijk en grotendeels naast zich neergelegd.

3. Vrede en vreugde zullen ons deel zijn als we de

grandioze raad van de Heiland ter harte nemen en het

welzijn van anderen voor laten gaan.

4. Het gezinsleven is bij uitstek geschikt om de

leringen van de Heer in praktijk te brengen.

5. Die leringen kunnen ook buiten het gezin in prak-

tijk gebracht worden: onder vrienden en buren, in

gemeenschappen en landen.

D E C E M B E
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ERVARINGEN VAN HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

Pakketjes liefde

f *Tjr erstmis is meer dan bomen en

JL V. flonkerende lichtjes, meer dan speel-

goed, cadeautjes en allerlei versieringen', heeft

president Gordon B. Hinckley gezegd.

'[Kerstmis] is liefde. Het is de liefde van de

Zoon van God voor alle mensen. Dat

gaat ons begrip te boven. Het is

geweldig en prachtig. # 'Het

is vrede.. Het is de vrede

die troost, steunt en zegen

schenkt aan allen die het

aanvaarden. # 'Het is geloof.

Het is geloof in God en zijn

eeuwige Zoon. Het is geloof in zijn wonder-

bare wegen en boodschap. Het is geloof in

Hem als onze Verlosser en onze Heer' ('Een

tijd van dankbaarheid', De Ster, december

1997, blz. 6). # Deze tijd bepaalt de chris-

tenen wereldwijd tot de verlossende

gave van liefde, een gave voor

allen die haar willen ontvangen.

Wat volgt zijn ervaringen van

heiligen der laatste dagen die

zowel de liefde van de Heer in

de kersttijd hebben gevoeld

als uitgedragen.

<

I

n

Ons kerstwonder
Jcicq jeline Michea Martinez

Mijn huwelijk hing aan een

zijden draadje. Het was bijna

Kerstmis en mijn kinderen en ik

stonden er alleen voor, thuis in Los

Andes (Chili). Het was de moei-

lijkste week die ik ooit heb meege-

maakt. We hadden geen geld en

geen droog brood op de plank.

Ik vroeg me af wat voor Kerstmis

ik mijn kinderen te bieden had. Ze

hadden altijd een cadeautje en een

lekkere maaltijd gekregen. Hoe kon

ik ze uitleggen dat de kerstman, de

bebaarde bezoeker, niet zou langs-

komen?

En het ergste was nog dat we niets

te eten hadden. Mijn dochter

Michelle zocht de dag voor Kerst

naar eten in de keuken, maar vond

niets. Ik zat in de huiskamer na te

denken over de Kerst toen ze naar

me toekwam en zei: 'Waarom

hebben we geen kerstboom zoals alle

buren en waarom is er geen eten?' Ik

moest haar het antwoord schuldig

blijven. Ik maakte me zorgen, maar

ik had ook groot geloof dat onze

Vader in de hemel ons niet aan ons

lot zou overlaten.

Plotseling voelde ik kracht in

mijn lichaam stromen. Ik riep mijn

kinderen en zei hun dat de maaltijd

en de boom niet nodig waren. We
zouden de geboorte van onze Heer

Jezus Christus vieren en de ware

geest van het kerstfeest voelen.

Een groot deel van de dag

besteedden we aan het schoon-

maken van het huis. Het zag er uit

om door een ringetje te halen, 's

Avonds trokken we onze beste

kleding aan en gingen aan tafel

D E STER
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Ik zal nooit de gevoelens vergeten die ik had toen ik haar

zag wegrijden. Ik voelde de bijtende kou op mijn handen,

maar in mijn hart de warmte van Gods liefde.

zitten om in de Schriften te lezen.

Mijn kinderen vroegen mij wat we

aan het doen waren. Ik antwoordde

dat dit was wat Jezus van elk gezin

verlangde, dat het dichter tot Hem
kwam. Ik legde uit dat we het in

voorgaande jaren bijna altijd veel te

druk hadden gehad met de maaltijd

en de cadeautjes; dat we de ware

betekenis van de dag waren

vergeten. Ze voelden zich blij.

Toen we bijna klaar waren met

het lezen in de Schriften, klopte er

iemand op onze deur. Tot onze

verrassing stonden de buren voor de

deur met een mooie kerstboom en

cadeautjes voor de kinderen. Een

paar minuten later kwamen ze weer

langs met allerhande voedsel. Die

avond bleven ze maar aanlopen.

Mijn kinderen zijn nu volwassen,

maar ze zijn nooit het wonder

vergeten dat tijdens die Kerst in ons

hart heeft plaatsgevonden.

Koude handen, een
warm hart

Patricia Schmuh!

De winters in Europa kunnen

behoorlijk koud zijn, vooral als

je moet fietsen. Toen ik op zending

was in het zendingsgebied Brussel

haalde ik de dag na Kerst met mijn

collega op de fiets een vrouw in die

voor ons fietste.

Ik zag meteen dat ze geen hand-

schoenen droeg. In een opwelling

vroeg ik haar of ze mijn hand-

schoenen wilde hebben, omdat ik

een nieuw paar voor Kerstmis had

gekregen. Ze weifelde en begon over

andere zaken te praten.

Ten slotte deed ik mijn hand-

schoenen uit, gaf ze aan haar en zei:

'Vrolijk kerstfeest.' De tranen

stonden in haar ogen en ze omhelsde

me. Op dat moment voelde ik dat

DE STER
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onze hemelse Vader heel veel van

deze vrouw hield en dat zei ik haar.

Ze zei dat haar man ziek was en dat

ze boodschappen aan het doen was.

Ik vroeg haar of we bij haar langs

konden komen, maar ze weigerde

beleefd vanwege het ziekbed van

haar man.

Ik zal nooit de gevoelens vergeten

die ik had toen ik haar zag wegrijden.

Ik voelde de bijtende kou op mijn

handen, maar in mijn hart de

warmte van Gods liefde.

Als we ons hulpvaardig opstellen,

zullen we de liefde voelen die God
voor zijn kinderen heeft. Vaak zegent

Hij anderen en verhoort Hij hun

gebeden door middel van onze hulp.

De verfrommelde brief

Chris Geilman

Het was op een koude decem-

berdag in 1988 in San Luis

Obispo (Californië). Door een zeld-

zame ziekte kampte ik met stijve

spieren in mijn onderbuik en benen.

De kou verergerde de symptomen,

waardoor lopen moeilijk en pijnlijk

was.

Toen onze kinderen naar school

waren, strompelde ik naar de brie-

venbus om een paar brieven te

posten. In de bus vond ik een voch-

tige, verfrommelde envelop. Mijn

oog viel op het adres.

Ik was verrast dat er 'Aan de

kerstman, van Sarah' op stond

gekrabbeld. Sarah, onze negenjarige

Dit was een buitenkansje om te zien wat Sarah werkelijk

voor Kerst wilde. Ik opende haar envelop en las: 'Lieve

kerstman, mijn mama is heel ziek. Ik hoop dat u haar

met Kerstmis beter kan maken. Meer hoef ik niet.

Groetjes, Sarah/



dochter, was een gevoelig, lief kind

die heel veel op had met de mensen

om haar heen.

Ik voelde dit als een buitenkansje

om te zien wat ze werkelijk voor

Kerst wilde. Ik opende haar envelop

en las: 'Lieve kerstman, ik ben negen

jaar en ik wil alleen dit. Mijn mama

is heel ziek. Ze kan bijna niet lopen.

Ik hoop dat u haar met Kerstmis

beter kan maken. Meer hoef ik niet.

Groetjes, Sarah.'

Koude regendruppels mengden

zich op mijn wangen met mijn

tranen. Ik had zo met haar te doen,

want er was niets wat ik kon doen

om Sarahs kerstwens in vervulling te

laten gaan, en het speet mij dat haar

geloof in een goedgeefse kerstman op

kerstmorgen de grond in zou worden

geboord.

Toen ik erover bad, besefte ik dat

ik van mijn ziekte nooit een zaak van

gebed had gemaakt. Ik had toege-

staan dat de wanhoop mijn ziel was

binnengesijpeld en dat mijn geloof

verdreven was door radeloosheid.

Na heel wat bidden, schreef ik

een brief uit naam van de kerstman

aan Sarah die op kerstmorgen

bezorgd zou worden. Ik legde uit dat

onze hemelse Vader zijn redenen had

om bepaalde zaken te laten gaan

zoals ze gaan, en als ze in Hem bleef

geloven en bleef bidden en bleef

doen wat ze kon, alles goed zou

komen.

Sarah ging die kerst in 1988

inzien dat de kerstman haar moeder

niet beter kon maken, maar dat onze

hemelse Vader dat op een goede dag

wel kon als dat zijn wil was. Onze

dochter verving haar geloof in de

kerstman ongemerkt door geloofs-

vertrouwen in een liefhebbende

hemelse Vader.

In de daaropvolgende jaren bleef

Sarah zonder ophouden bidden voor

mijn gezondheid. Na ruim zes jaar

was er een doorbraak in de medische

wetenschap, waardoor ik weer kon

lopen als een kievit en ik niet langer

een stok of rolstoel nodig had. Sarah

is in gebed neergeknield om haar

diepe dankbaarheid aan haar

hemelse Vader kenbaar te maken.

Toen ik jaren geleden de brief van

Sarah aan de kerstman opende, deed

ik dat om haar geloof in een leuke

kersttraditie in stand te houden. In

plaats daarvan leerde haar onzelf-

zuchtige verzoek mij kinderlijk

geloof te hebben in onze liefdevolle

hemelse Vader, en die les bleek mijn

kostbaarste geschenk te zijn.

De glimlach van
Gustavo
Salvador Nania

Kerst 1993 brachten de alleen-

staanden van de ring Caracas

(Venezuela) een bezoek aan een

weeshuis dat onderdak bood aan

ongeveer veertig kinderen. We
wilden een beetje blijdschap brengen

in het leven van Gods dierbare klein-

tjes. Ik zal nooit het gezichtje

vergeten van een vierjarig jongetje

dat Gustavo heette.

Toen we binnenkwamen, werden

we enthousiast begroet met omhel-
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zingen, kusjes en andere liefko-

zingen, die we met plezier beant-

woordden. De hoop en de onschuld

die in hun ogen blonken, gaven voor

mij nieuwe betekenis aan de

woorden van de Heer om 'als de

kinderen' te worden (zie Matteüs

18:3).

Onze activiteit begon met een

feestje waarop we het snoepgoed en

speelgoed uitdeelden dat we hadden

meegebracht. Tijdens de lunch ging

ieder van ons naast een kind zitten

om het te helpen met opscheppen.

Veel kinderen waren te opgewonden

over hun pas verworven schatten om

te eten; anderen vertelden ons onge-

looflijke verhalen die waren

ontsproten aan hun fantasie.

Sommigen waren heel stil en hielden

ons nauwlettend in de gaten, maar ze

lachten als we rare gezichten

trokken.

Ik vroeg het personeel hoe vaak

de kinderen bezoek kregen. Ze

zeiden mij dat de kinderen zelden

bezoek kregen; met als gevolg dat

veel van hen eenzaam en verlegen

waren. Velen waren klaar voor

adoptie, maar er zijn veel wettelijke

vereisten die de adoptie vertragen.

De meeste weesjes zouden niet in

aanmerking komen voor adoptie

tenzij de adoptiewet werd aangepast.

Na de maaltijd kwam Gustavo

naar me toe en begon te spelen. Ik

probeerde een gesprekje op gang te

brengen, maar hij beperkte zich tot

het hoognodige. Aan het eind van

ons onderonsje gaf hij mij een

knuffel en een brede glimlach,



waarop hij zei: 'Dank u, papa.' Ik

kreeg een brok in mijn keel.

Halverwege de middag was het

tijd voor het middagdutje van de

kinderen. We hielpen hen naar bed

brengen, maar ze waren te opge-

wonden om te kunnen slapen. Toen

ze in de gaten kregen dat we

kort daarna zouden vertrekken,

begonnen ze te huilen en het kostte

ons heel wat moeite om ze tot

bedaren te brengen. Het ontbrak ons

aan woorden, we konden hun alleen

onze liefde schenken in de vorm van

knuffels en kusjes. Geleidelijk

werden ze overmand door de slaap.

En toen, bij ons afscheid, zag ik

Gustavo weer naar mij glimlachen.

Hij was nog wakker en hij zei tegen

mij: 'Kom weer snel terug, papa.'

De verdere dag heb ik aan hem

lopen denken. Ik was verdrietig dat

ik niet meer voor hem had kunnen

doen. Niet lang daarna hoorde ik dat

hij was geadopteerd. Ik weet niet wie

zijn adoptieouders zijn, maar ik

geloof dat mijn gebeden en zijn

oprechte verlangen hem die zegen

gebracht hebben.

Ik zal Gustavo waarschijnlijk

nooit meer zien, maar zijn glimlach

die kerstdag maakte in mij het besef

wakker hoe belangrijk het is om
liefde te geven en te ontvangen. D

Aan het eind van ons onderonsje

gaf hij mij een knuffel en een

brede glimlach, waarop hij zei:

'Dank u, papa/ Ik kreeg een brok

in mijn keel.

/





LEVEN IN
CHRISTUS Ouderling Merrill J. Bateman
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Er zullen maar weinig mensen zijn die met Alma de

jonge en de apostel Paulus de aangrijpende

gebeurtenissen gemeen hebben die in zo'n korte

tijd resulteerden in hun geestelijke wedergeboorte. Ik

ben van mening dat die gebeurtenissen in feite niet in de

Schriften zijn opgenomen om het tijdskader aan te geven

waarin iemand wedergeboren kan worden, maar om een

helder beeld te schetsen van wat het resultaat is van alle

nauwelijks merkbare veranderingen die in het leven van

een getrouw lid door de jaren heen plaatsvinden.

De meesten van ons zijn een heel leven bezig om door

'regel op regel, (...) en voorschrift op voorschrift' te

leren in Christus te leven (2 Nephi 28:30). De meesten

van ons worden, bij getrouwheid, gedoopt 'met vuur en

met de Heilige Geest (...)» zoals de Lamanieten (...)

werden gedoopt, en zij wisten het niet' (3 Nephi 9:20).

Met andere woorden, de geestelijke wedergeboorte is

voor de meeste mensen een geleidelijk proces. De veran-

deringen zijn haast niet waarneembaar; het is dan ook

niet verwonderlijk dat velen van ons zich afvragen of we

wel in Christus leven, hoewel dat wel het geval is.

Daar van ons verwacht wordt dat wij Christus' beeld

in ons gelaat krijgen, wil ik drie belangrijke fases behan-

delen die tot een christelijk leven leiden: de ontwikkeling

van geloof in de Heer Jezus Christus, zich zelfverliezen in

de zorg voor anderen, en gelouterd worden door het

nederig doorstaan van beproevingen.
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HET BOUWSTELSEL

De apostel Petrus omschreef het bouwstelsel van een

christelijk leven als de aanvaarding van kostbare en zeer

grote beloften van de Heer om deel te kunnen hebben

'aan de goddelijke natuur' (2 Petrus 1:4). Iemand die de

verbonden aanvaardt en bewaart die verband houden

met de beloften van onze hemelse Vader met betrekking

tot een Heiland, de gave van de Heilige Geest, en het

eeuwige leven, zal een verandering in zijn natuur

ervaren, doordat geloof wordt aangevuld met deugd,

gevolgd door kennis (ofwel een getuigenis), zelfbeheer-

sing, volharding, godsvrucht, broederliefde, en liefde

jegens allen (zie 2 Petrus 1:5-8). Koning Benjamin

bespreekt hetzelfde bouwstelsel: iemand bouwt een

christelijk leven op door zich 'aan de ingevingen des

Heiligen Geestes' over te geven en de beloften te

aanvaarden. Beide handelingen zorgen ervoor dat de

natuurlijke mens afsterft en er een heilige opstaat, door

de verzoening. We worden dan gelijk een klein kind,

onderworpen, zachtmoedig, nederig, geduldig, vol liefde,

gewillig zich aan alles te onderwerpen (zie Mosiah 3:19).

Een belangrijke belofte van de Vader is de gave van de

Heilige Geest, die tot taak heeft ons langs het enge en

smalle pad te leiden, en ieder bij te staan bij het ontwik-

kelen van onwrikbaar geloof in Jezus Christus en zijn

verzoening (zie Lucas 24:49; Handelingen 2:33; 2 Nephi

31:18-21). Als iemand evangelieverbonden sluit en
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naleeft, zal hij of zij zich overgeven aan de ingevingen

van de Heilige Geest en zal hij Christus tot het middel-

punt van zijn leven maken.

GELOOF IN CHRISTUS ONTWIKKELEN

Het is interessant dat Petrus geloof als het eerste

kenmerk van de goddelijke natuur -noemt, namelijk

geloof in de Vader en de Zoon en in het heilsplan. Het

bouwstelsel van een christelijk leven moet gebaseerd zijn

op en uitgaan van het eerste beginsel van het evangelie.

De profeet Joseph Smith heeft daarover het volgende

gezegd:

'Wanneer u een ladder beklimt, moet u onderaan

beginnen en sport voor sport omhooggaan, totdat u

boven aan de ladder komt. Zo is het ook met de begin-

selen van het evangelie— u moet met de eerste beginnen

en doorgaan, totdat u al de beginselen der verhoging hebt

geleerd. Maar het zal geruime tijd duren, nadat u door de

sluier bent gegaan, voordat u die geleerd hebt. Niet alles

zal in deze wereld worden begrepen; ook na het graf valt

er nog veel te leren over ons heil en de verhoging' (zie

Leringen van de profeet Joseph Smith, blz. 317).

Jaren geleden leerde ik mijn onderzoekers als zende-

ling dat geloof sterk genoeg moest zijn om iemand tot

daden aan te zetten. Men zou geloof dus als volgt kunnen

omschrijven: 'vertrouwen en actie'. De afgelopen jaren

heb ik een derde element toegevoegd aan mijn definitie

van geloof, namelijk zekerheid. In Hebree n 11:1 lezen

we: 'Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men

hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.'

Zekerheid verwijst naar een innerlijke overtuiging die we

van de Heilige Geest krijgen. Geloof is dus vertrouwen,

plus actie, plus innerlijke zekerheid.

De uitbreiding van de geloofsdefinitie met innerlijke

zekerheid sluit aan bij Alma's uitleg van hoe geloof in

iemands ziel groeit. Alma zegt dat de eerste stap

vertrouwen is. Iemand kan het proces in gang zetten 'al

[kan hij of zij] niet meer dan verlangen te geloven' (Alma

32:27). President Boyd K. Packer, waarnemend president

van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft Alma's

gedachte als volgt verwoord:

'U oefent geloof door datgene als waarheid te

aanvaarden of te geloven wat u verstandelijk niet kunt

bewijzen.

'Het eerste waar u geloof in behoort te oefenen is uw

aanvaarding van Christus en zijn verzoening'

('Persoonlijke openbaring: de gave, de toets en de

belofte', De Ster, juni 1997, blz. 11; persoonlijk voor-

naamwoord aangepast).

Alma's tweede stap is de zaadkorrel in uw hart te zaaien

en met grote zorg op te kweken (zie Alma 32:28, 37).

Dat is het 'actie'- onderdeel van de definitie. Alma legt

uit dat het zaad het woord is, namelijk de woorden van

de levende profeten en de Schriften. 'Woord' verwijst

ook naar Christus (zie Johannes 1:1), die de 'oorzaak

van [ons] eeuwig heil' is (Hebree n 5:9). Het zaaien en

opkweken van de evangeliebeginselen in hart en ziel

brengt met zich mee dat men de Schriften en de

woorden van de levende profeten ijverig onderzoekt en

gehoorzaamt.

Wie zich toelegt op het Boek van

Mormon, bidt met een oprecht hart, M

met een eerlijke bedoeling, en geloof

heeft in Christus, zal zijn gebedel

verhoort krijgen door de Heilige.

Geest, die hem of haar zal

openbaren dat het Boek

van Mormon waar is

(zie Moroni 10:3-4).

Op soortgelijke wijze

kunnen we 'de waarheid

van alle dingen weten z

(Moroni 10:5). In I

Alma's bewoordingen zaffj

de waarheidszoeker hetl

innerlijk voelen zwellen,,

het zaad zal hem aange|

naam stemmen, zijn

verstand verlichten eÉj

zijn ziel verruimen. Dat is;

de 'zekerheid'- stap in het

geloofsproces. De Heilige-'
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Geest getuigt tot de oprechte zoeker dat zijn of haar hoop

waar is, hoewel er geen direct bewijs beschikbaar is.

Vandaar ook dat president Packer zegt: 'Naarmate u de

evangeliebeginselen toetst door ze te geloven zonder die

te doorgronden, zal de Geest u gaan onderwijzen.

Geleidelijk zal geloof worden vervangen door kennis' (De

Ster, juni 1997, blz. 11; persoonlijk

voornaamwoord aangepast), name-

lijk uw innerlijke zekerheid ofwel

persoonlijke kennis.

Het belang van dit proces als basis

van een christelijk leven is mij als

ringpresident keer op keer duidelijk

geworden in mijn gesprekken met

teruggekeerde zendelingen. Eén zo'n

gesprek liet in het bijzonder een

onuitwisbare indruk bij mij achter

toen ik een ervaring te horen kreeg

die het leven van de zendeling

veranderd had. Deze zendeling had

een zending in Mexico achter de rug.

Zoals bij zovelen was zijn evangelie-

basis nou niet bepaald solide te

noemen toen hij zich bij het oplei-

dingsinstituut meldde. Maar

verderop in het gesprek bleek dat er belangrijke verande-

ringen bij hem hadden plaatsgevonden.

Na een paar weken in het zendingsveld begon het

deze zendeling tegen de borst te stuiten dat hij mensen

liep te vertellen dat het Boek van Mormon waar was en

dat Joseph Smith een profeet was zonder dat zelf

met zekerheid te weten. Hoe kon hij anderen

< - .

i oen de zendeling in het

verhaal kwam waar de Vader

de Zoon voorstelt met de

woorden: 'Dit is mijn geliefde

Zoon. Hoor Hem!', hegon hij

een warm gevoel te ervaren,

dat zijn oorsprong vond in de

diepe uithoeken van zijn ziel.

zekerheid verschaffen als hij die zelf niet had? Hij

besprak het probleem met zijn collega, die hem advi-

seerde de raad op te volgen die hij zijn onderzoekers

gaf: lees het Boek van Mormon en bid met een oprecht

hart, met een eerlijke bedoeling, zelfs als hij niet meer

kon dan verlangen te geloven.

Er ging een maand voorbij zonder

dat zijn gevoelens veranderden. Hij

las delen van het Boek van Mormon
en bad elke dag om de waarheid van

de boodschap te mogen weten, maar

er gebeurde niets. Twee of drie

weken later was er niets veranderd.

Hij onderzocht ijverig de Schriften,

bad veel, zette zijn beste been voor in

het zendingswerk, maar het ontbrak

hem aan overtuiging.

Toen de zendelingen op een dag

langs de deuren gingen, maakten ze

een afspraak met een gezin om de

volgende avond een les te komen

geven. Na thuiskomst die avond ging

de zendeling er op aandringen van

zijn collega mee akkoord dat hij het

relaas van Joseph Smith aan de

nieuwe onderzoekers zou vertellen, waarna hij weer in

het Boek van Mormon begon te lezen. Hij las, bad en las

verder. Hij moest en zou een antwoord hebben voor hij

dat gezin les ging geven. Hij



besteedde een groot deel van de nacht aan lezen en

bidden. Toen het licht werd was hij teleurgesteld; er

waren geen impulsen die aangenaam stemden, geen

verlichting of verruiming van welke soort ook.

Plichtsgetrouw deed hij die dag zijn werk, maar de

afspraak van die avond zat hem niet lekker. Op de afge-

sproken tijd klopten ze aan. De heer des huizes deed

open en ging hen voor naar een klein vertrek. Daar zaten

negen kinderen op de lemen vloer, de vader voegde zich

bij zijn vrouw achter hen. Spoedig was het de beurt van

de onzekere zendeling om zijn deel van de les te geven.

Hij begon nogal methodisch uiteen te zetten dat Joseph

niet wist bij welke kerk hij zich moest aansluiten en zijn

daaropvolgende gebed op die mooie lentedag in 1820 in

het bos vlakbij zijn vaders boerderij.

Toen de zendeling in het verhaal kwam waar de Vader

de Zoon voorstelt met de woorden: 'Dit is mijn geliefde

Zoon. Hoor Hem!' (Geschiedenis van Joseph Smith 1:17),

begon hij een warm gevoel te ervaren, dat zijn oorsprong

vond in de verre uithoeken van zijn ziel. Spoedig was hij

er geheel van doordrongen en hij begon

te huilen. Hij boog beschaamd zijn

hoofd. Waarom huilde hij? En wat

voor gevoelens waren dat? Die

had hij nog niet eerder ervaren. ff

Ze waren aangenaam en

drongen door tot in zijn hele wezen. Bij alles wat er op

dat moment door hem heen ging, besefte hij dat hij wist

dat de Vader en de Zoon aan de jonge Joseph waren

verschenen, dat het Boek van Mormon waar was en dat

het evangelie hersteld was. Na zijn emoties de baas te zijn

geworden, keek hij op naar de vader en de moeder.

Ook bij hen stroomden de tranen! Zij voelden dezelfde

él»



krachtige invloed van de Geest die hij voelde. Hij keek

naar de kinderen. Ook zij hadden tranen in de ogen. De

Geest had tot hen getuigd dat hij de waarheid sprak. Hij

vervolgde het verhaal en eindigde met een nederig getui-

genis dat de Vader en de Zoon waren verschenen aan de

jonge Joseph.

Na mij zijn verhaal te hebben

gedaan, zei de zendeling tegen mij:

'President, daarna heb ik nooit meer

problemen gehad met lesgeven. Ik

wist dat het evangelie waar was, want

ik wist dat de Vader en Zoon aan

Joseph Smith waren verschenen. Ik

wist waarom ik op zending was.'

Terwijl ik luisterde liet de Geest

mij zien dat deze jonge ouderling een

buitengewoon goede zendeling was

geworden. En wat was onze hemelse

Vade efficiënt. Die avond waren de

vader, de moeder, de negen kinderen

en de jonge zendeling tot bekering

gekomen. Die avond waren er twaalf

bekeerd, terwijl er die avond daar-

voor maar één bekeerd zou zijn. Bovendien was aan de

vereisten voor een getuigenis voldaan. De zendeling was

gehoorzaam geweest aan zijn collega en aan zijn

zendingspresident. Hij had zijn verlangen om te geloven

doen gelden, en hij had dat geloof in daden omgezet. En

nu bezat hij een zekerder hoop door het getuigenis van

de Geest!

Had de zendeling nu een volmaakte kennis? Alma
zou dat bevestigend beantwoorden wat Josephs ervaring

in het bos, de waarheid van het Boek van Mormon, en

de herstelling van het evangelie betreft! Het geloofsver-

langen had plaatsgemaakt voor zekerheid. Maar er

waren vele andere waarheden die de jonge zendeling

nog had te ontdekken. Om met Alma te spreken: 'hierin

is uw kennis volmaakt; (...) nadat gij van dit licht hebt

genoten, is uw kennis nu volmaakt? Ziet, ik zeg u: Neen,

en gij moet uw geloof niet ter zijde leggen, want gij hebt

alleen uw geloof geoefend om het zaad te zaaien, opdat

. . : ....-. .; :., . .... .: .- ,-

gij de proefneming mocht doen om te weten of het zaad

goed was' (Alma 32:34-36). De zaailing zal nog terdege

moeten worden verzorgd, voordat hij is uitgegroeid tot

een volwassen boom en veel vrucht voortbrengt. De
profeet Jakob verklaart in het Boek van Mormon dat

onwrikbaar geloof het gevolg is van vele getuigenissen

(zie Jakob 4:6).

KJehoor gevend aan een

influistering van de Geest,

hood de ene huisbezoekster

aan om op te passen, en de

andere trof maatregelen om

het huis schoon te maken.

. ;
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ZORG VOOR ANDEREN LEIDT TOT DE

GAVEN VAN DE GEEST

Tijdens zijn aardse bediening zei

de Heiland tegen zijn discipelen:

'(...) gij zult de waarheid verstaan,

en de waarheid zal u vrijmaken

(Johannes 8:32). Door geestelijke

ervaringen komt iemand meer te

weten over God, over zichzelf en de

zin van zijn bestaan, terwijl iemand

die geen onderricht van de Geest

krijgt minder zeker is van zichzelf en

zijn leven. Een onverlicht persoon is

naar binnen gericht en concentreert

zich op zichzelf, maar als iemand

geestelijke ervaringen heeft en de liefde van de Heiland

smaakt, komt er een eind aan de voortdurende intro-

spectie en zelfzorg. Door zich over te geven aan de

Heilige Geest kunnen dergelijke mensen de natuurlijke

mens afleggen, zich richten op hun omgeving en voor

anderen zorgen.

Na zijn doop zal een getrouw lid bereid zijn 'elkanders

lasten te dragen, (...) met de treurenden te treuren,

( . . . ) en hen te vertroosten, die vertroosting nodig

hebben' (Mosiah 18:8-9). Houden wij ons aan de

geboden en verlenen wij die vorm van hulp, dan kan de

Heer 'zijn Geest overvloediger over [ons] uitstorten'

(Mosiah 18:10; zie LV 20:77).

De beloning voor gehoorzaamheid en zorg voor anderen

is niet alleen de gave van de Heilige Geest, maar ook de

bijzondere gaven van de Geest. Paulus verstaat onder de

vruchten van de Geest liefde, blijdschap, vrede, lankmoe-

digheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid
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en zelfbeheersing (zie Galaten 5:22-23). De Heilige Geest

zegent ons met christelijke eigenschappen als wij maar voor

anderen zorgen.

Door dat te doen, ontwikkelen wij christelijke liefde

en ervaren wij blijdschap. Zorg voor anderen leert ons

geduld en lankmoedigheid alsmede zachtmoedigheid,

goedheid en geloof. Het gezin van Bruce en Joyce

Erickson uit Centerville (Utah) illustreert dit proces.

Bruce en Joyce Erickson werden gezegend met zes

kinderen, van wie er drie sterk en gezond waren

en drie aan de zeldzame genetische ziekte

glutaatacidurie leden, die een spastische,

permanente vorm van verlamming

veroorzaakt (zie Bruce en Joyce

Erickson, When Life Doesrit Seem Fair

[1995], blz. 280-281).

De twee oudste kinderen,

Michelle en Lara, zijn gezond van lijf

en leden. Daar leek het bij Cindy,

de derde, ook op in de eerste zeven

maanden van haar leven, maar

toen begon de ziekte zich te

openbaren. Achttien jaar

lang konden de artsen geen

diagnose stellen. Het was

een hele opgaaf voor het

gezin om te kunnen
j

omgaan met de ziekte van

Cindy. Zuster Erickson was

soms zeven uur per dag

bezig met haar te voeden.

En Cindy huilde dag en

nacht en sliep zelden

meer dan drie kwartier

in 24 uur. Ten tijde van

haar dood in 1995 was

Cindy een van de oudste

mensen met die ziekte.

Ze heeft nooit kunnen

lopen of praten. Ze heeft

constant pijn gehad door

de verdraaiingen en samentrekkingen van haar spieren.

Ze woog minder dan 25 kilo als jonge alleenstaande.

Toen met het verstrijken der jaren de verzorging van

Cindy zich enigszins normaliseerde, kregen de Ericksons

een vierde kind, Heidi, en daarna een vijfde, Heather.

Heather ontwikkelde zich normaal in de eerste zes of

zeven maanden, maar toen traden er bij haar ook lichte,

maar verontrustende symptomen op. Zuster Erickson

besloot met Heather naar de dokter te gaan, maar die

kon niets vinden. Niet overtuigd maakte zuster Erickson

een afspraak met een fysiotherapeut.

Een paar dagen vóór de afspraak

kwamen de huisbezoeksters langs.

Toen zij vroegen hoe het met het

gezin was, zei zuster Erickson dat ze

zich zorgen maakte over de gezond-

heid van Heather en dat ze die

vrijdag met haar naar een fysiothera-

peut zou gaan.

'Ik wist het toen nog niet,' schrijft

zuster Erickson, 'maar op dat

moment fluisterde de "stem

van een zachte stilte" die

geweldige zusters in dat ik

die vrijdag hulp nodig

had. Gehoor gevend

aan die ingeving

van de Geest,



bood de ene huisbezoekster aan om op Heidi te passen en

de andere belde later heimelijk Bruce om de sleutel van

het huis, zodat ze de keuken een goede beurt kon geven

terwijl ik weg was.

'De vrijdag brak aan. Terwijl ik met Heather naar de

therapeut reed, speelde mijn maag op, had ik een brok in

mijn keel en een gebed in mijn hart.

Ik probeerde moedig onder ogen te

zien wat ik al wel vermoedde' (When

Life Doesrit Seem Fair, blz. 17-18).

De therapeut bevestigde waar

Joyce al bang voor was geweest. Het

was meer dan ze aan kon. Na een uur

bij haar man op zijn werk te hebben

doorgebracht, waar ze samen een

doorvoeld gebed opzonden, ging

zuster Erickson naar huis. Toen ze de

voordeur opendeed, kwam de geur

van versgebakken brood haar tege-

moet. Ze zag dat de vaat was gedaan,

het aanrecht was brandschoon, de

vloer was geboend en in de was gezet,

er lag een nieuw kleed op tafel, en

het fornuis en de koelkast waren schoongemaakt. De
keuken was onberispelijk! Toen ze de huiskamer inliep,

zag ze dat er was gestofzuigd en gestoft, en er stond een

nieuwe vaas met verse bloemen op de televisie. Enigszins

opgemonterd ging ze naar boven. De bedden waren opge-

maakt, de slaapkamers en badkamer waren aan kant. En
ze zag dat de was gedaan was.

Toen ze haar slaapkamer inging om te bidden, had het

verdriet in haar hart plaatsgemaakt voor dankbaarheid

en liefde — dankbaarheid voor het evangelie en een

immense liefde voor haar huisbezoeksters, die gehoor

hadden gegeven aan de influisteringen van de Geest en

de hulp van vijf andere zusters hadden ingeroepen.

'Hoewel hun huishoudelijke hulp niets veranderde

aan de handicap van Heather', schrijft zuster Erickson,

'werd ik door de geboden hulp afgeleid van mijn

gekwetste gevoelens en zag ik in dat er toch zegeningen

waren waar ik dankbaar voor kon zijn. Mijn last werd er,

/;
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L egenstand, teleurstellingen,

pijn, lijden en de dood zijn

noodzakelijk ter bescherming

van de keuzevrijheid en

komen ten goede aan de

geestelijke ontwikkeling.

in zeer letterlijke zin, door verlicht, en het drong meer

dan ook tot me door dat we elkaar helpen door voor

elkaar te zorgen en 'elkanders lasten te dragen, zodat ze

licht mogen zijn'. Ik ben dankbaar dat ik die les geleerd

heb, want ik ben van mening dat dat de kern is van het

hele evangelieplan' (When Life Doesn't Seem Fair, blz. 19).

Ik vraag mij af hoe de zeven

zusters zich gevoeld hebben na het

bakken van het brood, het schoon-

maken van het huis en het doen van

de was. Ik heb hun kant van het

verhaal niet gehoord, maar ik denk

dat hun hart vervuld moet zijn

geweest van vrede en vreugde. Ze

zullen fijne gevoelens van liefde en

zachtmoedigheid hebben gehad.

Hun geloof moet zijn gegroeid. Het

grootste wonder van de verzoening is

dat Jezus Christus de macht heeft om
ons karakter te veranderen als we tot

Hem komen met een gebroken hart

en een verslagen geest.

Een paar jaar geleden was ik in de

gelegenheid om kennis te maken met broeder en zuster

Erickson. Ik was onder de indruk van hun zachte inborst

en zachtmoedige geest. Ik zag dat ze van elkaar hielden

en voelde de liefde en het respect dat ze hadden voor

hun kinderen. Ze verzekerden mij dat het niet gemakke-

lijk was geweest; vooral de eerste jaren waren heel zwaar

geweest. Toen Mark, het zesde kind en enige zoon, met

zeven maanden de ziekte kreeg, moest de moeder, met de

hulp van de vader en de gezonde kinderen, 18 uur per

dag voor drie zwaar gehandicapte kinderen zorgen, die

totaal afhankelijk waren. Ze worstelden met radeloos-

heid, frustratie en ontmoediging; het serum was dienst-

betoon, gebed, vergiffenis, gehoorzaamheid en liefde.

Op een gegeven moment kreeg het gezin sterk het

gevoel dat ze moesten vasten en bidden voor de genezing

van de kleine Heather middels een priesterschapszegen.

In plaats van het meisje te zegenen met gezondheid, werd

er in de vaderlijke zegen beloofd dat Heather liefde en
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vrede in het gezin zou brengen. Heather werd niet

gezond, maar een lange tijd ervoeren de gezinsleden een

belangrijkere genezing— genezing van binnenuit. Terwijl

ik luisterde naar Bruce en Joyce Erickson, voelde ik hun

diepe liefde, toegenomen geloof, blijdschap, gemoedsrust,

geduld, lankmoedigheid en de zachtmoedigheid van een

gebroken hart en een verslagen geest.

BEPROEVINGEN EN TEGENSPOED

DOORSTAAN

Iedereen krijgt te maken met

tegenspoed, ook de rechtvaardigen

(zie Psalmen 34:19). Beproevingen en

tegenspoed kunnen veel vormen

aannemen: de dood van een dierbare,

een huwelijk dat niet is wat ervan

verwacht werd, geen huwelijk, echt-

scheiding, een gehandicapt kind,

kinderloosheid, werkeloosheid, ouders

die vergissingen maken, een afge-

dwaalde zoon of dochter, slechte

gezondheid. De lijst is onuitputtelijk.

Waarom heeft God in zijn plan ruimte

gelaten voor teleurstelling, pijn, lijden en de dood? Is

tegenspoed noodzakelijk om tot een christelijk leven te

kunnen komen, om het beeld van God in ons gelaat te

kunnen ontvangen?

Begrip van het heilsplan, van het voorsterfelijk leven,

het leven op aarde en het hiernamaals brengt perspectief

aan dat iemand de kracht geeft om vol te houden. Uit de

Schriften leren we dat God de aarde heeft geschapen om

ons te kunnen toetsen (zie Abraham 3:24-26). Het ster-

felijke leven is een proeftijd (zie Alma 12:24; 34:32).

Tegenstand, teleurstellingen, pijn, lijden en de dood zijn

noodzakelijk ter bescherming van de keuzevrijheid en

komen ten goede aan de geestelijke ontwikkeling (zie

2 Nephi 11). Aan de andere kant zou tegenspoed onbe-

grijpelijk en niet eerlijk zijn als er na dit leven niets meer

was. Zonder begrip van Gods plan is het begrijpelijk dat

de natuurlijke mens zijn eigen normen en waarden

hanteert. Zonder eeuwig perspectief is er geen afdoende

L/ank zij onze God, want Hij

heeft een plan. Hoewel het

louteringsproces soms moeilijk

kan zijn, behoren we dankbaar

te zijn dat tegenspoed ons

dichter tot Hem kan brengen.

verklaring voor de wreedheden van de mens jegens zijn

naaste, of voor aardbevingen, overstromingen, of

kinderen met een handicap.

We moeten niet vergeten dat het Satan was die een

aarde zonder teleurstellingen, zonder toetsen, zonder

tegenspoed en zonder heerlijkheid wilde, hoewel hij zich-

zelf wel het laatste toedacht. Hij wilde

geen keuzevrijheid. Het is interessant

dat hijzelf, toen hij eenmaal was

uitgeworpen, een belangrijke bron

van tegenspoed werd — de verleider,

de bewerker van zonde. Maar beproe-

vingen en tegenspoed komen uit vele

bronnen; zonde is niet de enige.

Persoonlijke fouten, levensomstan-

digheden, en de kastijdingen van de

Heer maken ook deel uit van het

louteringsproces. Als iemand zich

ervan bewust is dat problemen niet

noodzakelijkerwijs het gevolg zijn van

iemands levenswijze (zie Mosiah

23:21), kan de beproeving gemakke-

lijker te dragen zijn.

Dank zij onze God, want Hij heeft een plan. Hoewel

het louteringsproces soms moeilijk kan zijn, behoren we

dankbaar te zijn dat tegenspoed ons dichter tot Hem kan

brengen en dat zijn plan in een Heiland en Verlosser

voorzag, die onze tegenspoed en beproevingen begrijpt.

In het boek Alma staat dat Christus 'pijnen en smarten

en allerlei verzoekingen' zou doorstaan en de 'krank-

heden van zijn volk' op zich zou nemen (7:11).

Bovendien onderging Hij de dood om de banden van de

dood te breken; en Hij nam ook onze krankheden op

zich, zodat 'zijn hart van barmhartigheid [mocht] worden

vervuld' en mocht weten hoe Hij ons hulp kan verlenen

bij onze zwakheden (zie Alma 7:12).

In de Schriften staat dat de Heilige Geest niet uit zich-

zelf spreekt, maar voor Christus spreekt (zie Johannes

16:13—14). Dan is het ook niet verwonderlijk dat we ons

als onderdeel van het plan moeten overgeven aan de

Heilige Geest. Daarmee geven we ons over aan Christus,
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die ons kent en de bron is van de ingevingen van de Geest.

Hij weet hoe Hij onze christelijkheid kan bevorderen. Hij

weet of onze les moet gaan over geloof, liefde, geduld of

toewijding. De Heiland is ook bij machte om ons te laten

groeien van genade tot genade, en genade op genade te

laten ontvangen, totdat we in Hem vervolmaakt worden

(zie Moroni 10:32-33; LV 93:12-13, 19).

Ik getuig tot u dat gehoorzaamheid aan het evangelie -

plan de enige manier is om een christelijk leven te leiden.

De eerste stap is geloof te hebben en zo te leven dat men
een persoonlijk getuigenis kan ontvangen over de werke-

lijkheid van de Vader en de Zoon, van het evange-

lieplan en van de herstelling van het

evangelie door middel van de profeet

Joseph Smith. Naarmate het geloof groeit,

is men meer vrij om zichzelf weg te

cijferen en zorg aan anderen te

besteden. Zorg voor anderen is

de tweede stap naar een chris-

telijk bestaan; het is een

belangrijk onderdeel van het

goddelijke louteringsproces.

De zegeningen van zorg voor

anderen zijn liefde, meer

geloof, geduld en andere

eigenschappen van de goddelijke natuur. Tot slot zal het

deemoedig doorstaan van tegenspoed en beproevingen,

mogelijk gemaakt door geloof, ons dichter tot Christus

brengen. Als ons hart er klaar voor is, kan de Heilige Geest

ons, door de kracht van de verzoening, bezielen met godde-

lijke eigenschappen— zelfs als tegenspoed ons deel is.

De profeet Alma verklaart dat het zaad dat in ons

hart is gezaaid zal uitgroeien tot de boom des levens (zie

Alma 32:41-42). De engel leerde Nephi dat de boom
des levens een symbool is van Christus (zie 1 Nephi

11:7, 20-22). Als we Alma's raad opvolgen over het

zaaien en verzorgen van het zaad

totdat het uitgroeit tot de

boom des levens in ons

hart en onze ziel,

zal het beeld van

Christus in ons

gelaat komen
en leiden we

een christelijk

leven.
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HEILZAME GA
Jan U. Pinborough
FOTOGRAAF: MATT REIER; HEINRICH HOFMANN,
CHRISTUS EN DE RIJKE JONGELING (DETAil)

Jj~/erstmis is een tijd van tegenstellingen, zelfs van

Ê^ tegenstrijdigheden, Het is een tijd van vreugde

_M_ m_voor de wereld, maar in die wereld is droefenis;

bij de mensen een welbehagen, maar niet genoeg om de

basisbehoeften te lenigen van de daklozen, de eenzamen

of mishandelden. Tegen de achtergrond van de vrolijk-

heid van de kersttijd, steken het verdriet, de armoede en

het geweld in de wereld schril af.

In deze tijd van het jaar hebben we wellicht allemaal

weleens tegen een verdrietig kind gezegd— en misschien

ook wel tegen onszelf— 'H , kijk niet zo sip. Het is kerst-

tijd!' Maar het kind weet, totdat het leert te doen alsof,

dat verdriet niet verdwijnt met het versieren van het

huis. Noch is Kerstmis een tijd waarin we alle duisternis

in ons leven onder het vloerkleed kunnen vegen, om

vervolgens een tijdje net te doen of het niet bestaat.

Want Christus en zijn evangelie zijn niet bedoeld

om de duisternis slechts te verbergen, maar die

"voor eeuwig uit te bannen. Kerstmis is dus geen verdo-

vingsmiddel voor ons

verdriet en onze ziekten, maar een viering van het enige

serum, de enige genezing.

Wat is het dan aan de Heiland en zijn leven dat onze

problemen kan oplossen in plaats ze alleen maar te

verbergen? Het zijn de heilzame gaven van de Heer die

voor mij worden belichaamd in een paar van mijn lieve-

lingskerstsymbolen.

Ten eerste de boom — die altijd groen is en groeit.

Terwijl in de natuur de dood zijn intrede heeft gedaan, is

hij het symbool van de belofte dat er op elk sterfgeval een

wedergeboorte volgt; op elk verlies een vondst; op elk

afscheid een weerzien. Wij hebben de belofte dat Christus

'voor eeuwig de dood [zal] vernietigen, en de Here Here

zal de tranen van alle aangezichten afwissen' Qesaja 25:8)

.

De boom herinnert mij er ook aan dat hij in de grond

geworteld moet zijn om in leven te blijven; evenzo

moeten wij verbonden zijn met Christus om eeuwig te

kunnen leven.

'En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven

gegeven en dit leven is in zijn Zoon.
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'Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van

God niet heeft, heeft het leven niet.

'Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van

de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt'

(ljohannes 5:11-13).

Ten tweede, de ster — een symbool dat mij eraan

herinnert dat er zelfs in de diepste duisternis een eeuwig

licht schijnt. En dat licht schijnt het felst in onze

donkerste uren. Wat is het licht dat de duisternis, bijna

zo diep als de dood, kan verdrijven? Het is het licht dat

uitgaat van onze Heiland. Paulus heeft aan de Efeziërs

geschreven: 'Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de

doden, en Christus zal over u lichten' (Efeziërs 5:14).

Ten derde, de herdersstaf— een geheugensteun dat er

voor iedere verdwaalde ziel een liefdevolle, barmhartige

herder is die over ons waakt en bereid is ons naar

de veiligheid te leiden. Hij kent onze naam, en wij

kennen zijn stem. Vrienden en

dierbaren kunnen ons

leiding geven;

maar wanneer zij ons teleurstellen, blijft Hij zijn bescher-

mende arm uitstrekken. In het bijzonder is Hij de

weduwen en wezen indachtig —
materieel of geestelijk.

Soms zullen we ons

verlaten voelen, zelfs door

Hem, door onze eigen fouten,

maar Hij herinnert ons eraan dat

elke vervreemding slechts tijdelijk hoeft

te zijn:

'Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met grote

ontferming zal Ik u vergaderen.

'In een geringe mate van toorn heb Ik mijn aangezicht

een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige

goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de Here

uw Verlosser. (...)

'Want de bergen zullen wijken, en de heuvelen worden

verwijderd, maar mijn goedertierenheid zal van u niet

wijken, noch zal het verbond met mijn volk wijken, zegt

de Here, die erbarmen met u heeft' (3 Nephi 22:7-8, 10).
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Ten vierde, de kern van de viering, het kindje Jezus

zelf, de baby in de kribbe— een geheugensteuntje aan de

eenvoudige maar verbazingwekkende waarheid dat het

goede reëeler, duurzamer en krachtiger is dan het kwaad;

dat het teerste en meest hulpeloze schepsel— een pasge-

*1x)ren kind — machtiger was dan Herodes met al zijn

legers en ambities. Jezus Christus geeft ons de zekerheid

dat we wanneer Hij bij ons is, de wereld met al zijn kwaad

niet hoeven te vrezen: 'Vreest niet, kleine kinderen,

want gij zijt de mijnen, en Ik heb de wereld overwonnen,

en gij behoort tot hen, die mijn Vader Mij heeft gegeven'

(LV 50:41).

Ten vijfde, een mooi ingepakt geschenk. Nu wij zijn

geboorte vieren, schenkt de Heiland, de eregast, ons al

zijn goede gaven. Maar ook wij hebben geschenken, en

et fijnste wat we kunnen schenken, wordt nog altijd

thuis gemaakt.

Wat kan ïk Hem geven

arm ah ik ben?

Als ik een herder was

bracht ïk Hem een lam.

Als ïk een wijs man was

zou ïk mijn deel doen—
maar wat kan ik Hem meer geven

dan mijn hart.

(Christina Rossetti)

Ik kan Hem mijn vertrouwen in Hem geven, mijn

geloof in zijn wijsheid. Ik kan Hem mijn zwaarste lasten

geven — mijn grootste zwaktes, mijn koppigste angsten,

mijn diepste leed— want zelfs die zal Hij aanvaarden en

ze ten gunste van mij omwerken. En ik kan Hem mijn

oneindige dankbaarheid schenken in de vorm van een

barmhartig, vergevensgezind hart en handen die anderen

willen dienen.

Mogen wij de gaven van de Heiland vollediger

aanvaarden, zodat er in deze kersttijd, en altijd daarna,

een heilzame werking vanuit mag gaan in ons leven. D
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Christus

/n reactie op een oproep in De

Ster hebben heiligen der laatste

dagen uit de hele wereld ons

GEDENKEN

ET KERSTMIS

geschreven over de tradities die zij

in hun gezin, wijk en gemeente

hebben ontwikkeld om dichter tot

elkaar te komen en de Heiland tot

het middelpunt van hun kerstvie-

ring te maken.
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VREDESDUIVEN

Toen onze kinderen nog klein waren en we in San Rafaël in

Mendoze (Argentinië) woonden, startten wij met de traditie om
vredesduiven te maken. Voorheen stuurden we altijd zoveel kerst-

kaarten naar vrienden en familie dat we het ons niet meer konden

veroorloven. Dus besloten we in plaats van dure, voorgedrukte kaarten

te kopen, zelf kaarten te maken in de vorm van een duif met daarop een

vredesboodschap voor de kersttijd. In het begin waren onze duiven

eenvoudig en van wit karton gemaakt. Naarmate de jaren verstreken,

werden ze kleurrijker en vonden we telkens weer een nieuwe kerst-

boodschap en teksten over Christus' geboorte. De kinderen

vonden het leuk om ze te maken. En ook al zijn ze nu

volwassen, de traditie blijft bestaan.

Georgina Crisman

Wijk Black Creek (Spaans)

Ring Mississauga (Ontario)
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EEN MAAND LANG FEEST

Toen we lid waren geworden

van de kerk, besloten we met kerst-

tradities voor ons gezin te beginnen

die meer gericht waren op de liefde

van onze hemelse Vader voor zijn

kinderen, waar zijn Zoon Jezus

Christus het duidelijkste voorbeeld

van is, en minder op materiële

zaken.

Naast de traditionele kerstboom

en slingers houden we ieder jaar

een aantal gezinsavonden om aan

de Heiland te denken. Voor deze

gezinsavonden hebben we een

boek gemaakt met daarin onze

lievelingskerstliederen en verschil-

lende tekeningen voor de

kinderen. De eerste maandag in

december praten we over de

oorsprong

van het kerstfeest, haar symbolen

en de verschillende wijzen waarop

de mensen overal ter wereld de

geboorte van Jezus Christus vieren.

We lezen ook een kerstboodschap

voor uit de Liahona van december

1986, het jaar waarin Vanie, mijn

vrouw, en ik zijn getrouwd. De

tweede maandag lezen we een

kerstverhaal. De derde maandag

bestuderen we de kerstboodschap

van het Eerste Presidium uit de

Liahona van die maand.

De belangrijkste dag van de

maand voor ons is 24 december. We
nodigen vrienden en familie uit

voor een kerstmaal en ons kerstpro-

gramma. Tijdens het programma

maken de kinderen muziek, lezen

we het verhaal van Christus'

geboorte voor en geef ik een kerst-

boodschap. Dan genieten we van

de heerlijke maaltijd die mijn vrouw

heeft bereid.

Op deze en veel andere

manieren, hebben we gezinstradities

opgebouwd die ertoe bijdragen, dat

voor ons met kerst de geboorte van

Jezus Christus het belangrijkste is.

Antonio Carlos Pedrosa dos Santos

Gemeente Visconde de Araüjo l

District Macaé (Brazilië)

VREUGDEVOLLE BERICHTEN

MET KERST

Door onze boeddhistische

achtergrond hebben we van huis

uit geen kersttradities meege-

kregen voor ons jonge gezin, ook

al zijn we beiden al sinds onze

tienertijd lid van de kerk. Toen

het Mormoons Tabernakelkoor in

1979 een uitvoering in Japan gaf,

raakten we bevriend met Mary K.

Zackrison, die in het koor zingt.

Sindsdien krijgen we ieder jaar

met kerst een exemplaar van de

'Zackrison Gazette', een brief die

haar gezin met kerst schrijft. Er

staat een kerstboodschap in en het

laatste nieuws over Mary 's gezin.

De familie Zackrison heeft ons

geïnspireerd om een eigen traditie
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t̂e beginnen. Het

jaar daarop besloten wij een foto te

nemen van onze kinderen in een

kerststal en die op te sturen naar

vrienden en familie. Weer een jaar

later knipten we foto's van onze

kinderen uit en plakten die op een

kerstachtergrond. Vervolgens namen

we een foto van dat plaatje en

maakten er een kerstkaart van.

In de jaren die volgden, hebben

we kaarten gemaakt van de herders

die de boodschap van de engelen

hoorden, de kerststal, het bezoek

van de wijzen enzovoort. We waren

verbaasd over het enthousiasme en

de creativiteit van onze kinderen

bij deze projecten. Ieder jaar

versturen we veel kaarten aan

familie, vrienden en collega's. Veel

van hen zeggen dat ze uitkijken

naar de volgende kaart.

Familietradities bedenken met

Christus als middelpunt kan een

uitdaging zijn, maar het is ook erg

leuk. Vorig jaar, bij het verschijnen

van de 41ste 'Zackrison Gazette',

was het de negentiende keer dat we

F$V

Aft,

I onze eigen gemaakte

1 kerstkaart verstuurden.

Ken-ichi en Aïko hhikawa

Wijk Kasugai

Ring Nagoya (Japan)

KERSTPROGRAMMA'S

We hebben kerstprogramma's

ontvangen van veel gezinnen, wijken

en gemeenten uit de hele wereld. In

de meeste was koorzang en met de

hele gemeente kerstliederen zingen

een onderdeel. Vaak werden scènes

nagespeeld rond het verhaal van

Christus' geboorte zoals die in het

Nieuwe Testament staan, of scènes

uit zijn bezoek aan Amerika, zoals

dat in 3 Nephi beschreven staat.

De familie Rosas uit Zapopan

(Mexico) speelde, voor familie en

buren, waaronder niet-leden, het

verhaal van de geboorte van de

Heiland na zoals dat in het Boek

van Mormon staat. Na hun huise-

lijk-levenbijeenkomst gingen de

zusters van de wijk Engenho

de Dentro in Rio de Janeiro

(Brazilië) bij alle minder- actieve

zusters langs om hen een prettige

kerst te wensen. En leden van

de gemeente Taahueia in het

district Tubuai Australes (Frans

Polynesië) zorgden ervoor dat ze

vrienden die geen lid waren van

de kerk, uitnodigden voor hun

kerstviering.

Velen vieren kerst met een kerst

programma. Boven: In Rio de

Janeiro (Brazilië). Rechts: In de

ring Mexico-Stad-Aragón

(Mexico).
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CADEAUTJES

VOOR DE HEILAND

Tijdens een gezinsavond in

december, vroegen we onze zoon

van elf hoe hij het zou vinden als we

op zijn verjaardag iedereen cadeau-

tjes zouden geven, behalve hem.

Dat vond hij helemaal niet leuk.

Toen vroegen we of er een feestdag

is waarop we iedereen cadeautjes

geven, behalve degene wiens

verjaardag we vieren. Het duurde

niet lang voordat de kinderen door

hadden, dat we Kerstmis bedoelden.

We besloten om onze kerst meer

inhoud te geven door Jezus

Christus, wiens verjaardag we

vieren, cadeautjes te geven.

Onze kinderen vroegen zich af

wat ze de Heiland konden geven.

We spraken over wat Hij van ons

verwacht, over zijn verzoening en

zijn verlangen dat we onze zonden

nalaten en gehoorzaam zijn. En we

bespraken dat Hij wil dat we van

onszelf geven door anderen te

dienen en onze talenten te

gebruiken.

Dat jaar

schreven we allemaal elk

cadeautje dat we de Heiland wilden

geven op een strookje papier en

deden dat in een doos. Op kerstoch-

tend, voordat we de doos openden,

hielden we gezinsgebed en vertelden

elkaar welke cadeautjes we de Hei-

land het komende jaar wilden geven.

In de loop der jaren heeft de

traditie van het cadeautjes geven

aan Jezus Christus, ertoe bijgedragen

dat ons gezin aan de ware betekenis

van Kerstmis denkt en aan onze

liefde en dankbaarheid voor Hem.

Scott en Angelle Anderson

Wijk Bluffdale 2

Ring Bluffdale (Utah)

ZIJN VOORBEELD VOLGEN

Wij hebben een traditie

ontwikkeld voor onze zes

kinderen die zij erg leuk vinden.

Ieder jaar in de kersttijd

oefenen we kerstliedjes, bakken

koekjes, maken lappenpoppen

en verzamelen wat speelgoed

van de kinderen zelf ter voorbe-

reiding op onze activiteit. Dan
verkleedt één van de kinderen zich als de kerstman en de anderen als

zijn helpers. Zo bezoeken we de oude en zieke mensen in onze wijk, de

mensen in het nabijgelegen ziekenhuis en de daklozen. Deze activiteit

heeft ertoe bijgedragen dat we de ware betekenis van Kerstmis beter

zijn gaan voelen en we meer op Jezus Christus zijn gaan lijken.

Familie Fajardo Romero

Wijk Casas Grandes

Ring Colonia Judrez (Mexico)
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D. Ray Thomas

Tijd
in het gezin steken en belangstelling tonen,

leveren op de lange termijn veel op. Ik ken een

vader die voor zijn werk telkens twee weken achter

elkaar van huis was. Als hij thuis was, compenseerde hij

dat door extra tijd met zijn kinderen door te brengen.

Om het meeste uit die tijd te halen, plande hij samen

met zijn kinderen drie maanden van te voren leuke acti-

viteiten, zoals uitjes maken en naar sportactiviteiten

gaan. In de weken dat hij van huis was, hield de moeder

een dagboek bij van alle gebeurtenissen. Zij schreef ook

op wanneer ze de kinderen straf had moeten geven. Als

mijn vriend thuiskwam, nam hij de tijd om samen met

zijn vrouw over ieder kind te spreken. Dit gezin had een

manier bedacht om zelfs onder moeilijke omstandig-

heden een sterke band met elkaar aan te kweken.

Ook al heeft ieder gezin zijn eigen agenda en andere

behoeften, het is belangrijk om tijd voor het gezin vrij te

houden. De proclamatie over het gezin leert ons dat

'ouders de heilige plicht [hebben] om hun kinderen in

liefde en rechtschapenheid op te voeden' (De Ster,

Oktober 1998, 24). De tijd nemen om gezinsrelaties

binnen een evangeliecontext op te bouwen, is één van

belangrijkste taken van ouders in deze tijd. Toen wij onze

kinderen grootbrachten, hebben de volgende activiteiten

bijgedragen tot het creëren van een sterke band van

liefde en begrip.

I
Gebruik samen de maaltijd. Wij hebben gemerkt dat

de avondmaaltijd een goede tijd is voor ieder gezinslid

om zijn of haar dag op het werk, school of thuis, nog eens

door te nemen. Soms lazen we aan het eind van de

maaltijd ook samen in de Schriften.

Fl Neem regelmatig de tijd om met uw kinderen te

praten. Sommige ouders vinden het prettig om gesprekken

te plannen, ik vond het fijn om terloops met mijn kinderen

te spreken. Vaak vroeg ik één van hen mee als ik bood-

schappen ging doen. Het was een geweldige gelegenheid om
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te bespreken wat er in zijn of haar leven gebeurde en wat we

konden doen om het beter te laten verlopen.

Jjj Houd iedere ochtend en avond gezinsgebed. Deze

bijzondere momenten dragen bij tot de eenheid en leren

ieder gezinslid om voor elkaar te bidden. Ze dragen er

ook toe bij dat de gezinsleden goede doelen stellen, zoals

op zending gaan en in de tempel trouwen.

|j| Moedig de gezinsleden aan de kerkelijke bijeenkom-

sten te bezoeken en aan activiteiten deel te nemen. Als

we met het gezin iets gepland hadden dat samenviel met

een kerkelijke activiteit, zoals sporten, dan ging het gezin

voor.

fj Toon genegenheid. Gepaste lichamelijke genegenheid

is belangrijk voor een goede ontwikkeling van het kind.

Met bedtijd namen we de tijd om met ieder kind apart te

praten. We gaven ze een nachtzoen en stopten ze in.

Jjj Nodig de kinderen één voor één uit te helpen bij

financiële aangelegenheden van het gezin. Betrek ze bij

het doornemen van het gezinsbudget of het betalen van

de rekeningen. Dat bereidt de jeugd voor op de verant-

woordelijkheden van het volwassen zijn.

£4 Bespreek actuele zaken met uw kinderen, zoals

trends, criminaliteit, politiek of verhalen over menselijk

leed. Vraag ze hoe zij zulke zaken zouden aanpakken.

Bespreek actuele zaken in het licht van uw overtuiging.

Leer de kinderen verband te leggen tussen wat er in de

wereld gebeurt en schriftuurlijke en profetische raad. Op
een dag bespraken wij, nadat we over de profeet Lehi

hadden gelezen, hoe gefrustreerd een profeet zich moet

voelen als hij ziet dat zijn waarschuwingen in de wind

worden geslagen. We hadden het over wat profeten van

de Heer in onze tijd zeggen en hoe zij zich moeten voelen

als ze zien dat hun raad licht opgevat of genegeerd wordt.

fvl Denk eraan dat lachen gezond is. Ik vond het heer-

lijk om mijn kinderen het verhaal van een finale

American Football te vertellen. Het ene team stond
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met zeven punten achter en er was nog

minder dan anderhalve minuut te spelen.

Door een ernstige fout leek de hoop om nog

te scoren verloren. Toen de quarterback en

zijn teamgenoten bij elkaar kwamen, zei hij:

'Nou, jongens, we hebben ze precies waar

we willen'. Het team lachte, ontspande zich

en ging aan het werk. Welke speler de quar-

terback de bal ook toe speelde, ze hadden

allemaal een grijns op hun gezicht. Met nog

tien seconden te spelen, scoorde het team

en werd kampioen.

Tijd in het gezin investeren, doelen

stellen en plezier hebben met elkaar, creëert

sterke gezinsbanden. Wij hebben geleerd

dat tijd voor het gezin vrijhouden, fantasie

en inspanning vergt, maar als we dat onder

leiding van de Heilige Geest doen, zijn

voldoening en vreugde het resultaat. D

LATEN WE ER EENS OVER PRATEN

Overweeg de volgende vragen en ideeën om dit artikel in uw

gezin toe te passen:

1. Welke activiteiten kunnen uw gezin versterken?

2. Plan gelegenheden waarbij iedere ouder met elk kind

afzonderlijk kan praten of tijd met hem of haar kan door-

brengen. Vraag uw kind wat hem of haar bezighoudt. Bied

uw steun aan, en bovenal, verzeker uw kind van uw liefde.

3. Hoe kunt u uw kinderen het verband uitleggen tussen

de raad die de Heer door zijn profeten heeft gegeven en

actuele gebeurtenissen? Bereid een gezinsavondles voor

waarin u actuele gebeurtenissen in een schriftuurlijke

context bespreekt. Gebruik uitspraken van levende profeten

als leidraad voor de discussie.

4- Raadpleeg voor meer informatie de volgende boeken

die verkrijgbaar zijn in het distributiecentrum: Leidraad voor

ouders (31125 120), Hulpboek voor de gezinsavond (31106

120) en Leidraad voor het gezin (31 180 120).
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Leden verheugd over bouw van
tempel in Nederland

Waar de heiligen der laatste dagen in Nederland en Vlaanderen al jaren op hebben gehoopt,

gaat gebeuren: er komt een tempel in onze regio! In een brief van het Eerste Presidium aan

de priesterschapsleiders in de Nederlandse en Belgische ringen, gedateerd 16 augustus 1999,

werd de bouw van een van de nieuwe kleinere tempels in de omgeving van Den Haag
bekendgemaakt. De kerkleiders zien dit als een grote zegen voor de vele getrouwe leden

in en om Den Haag, die tot nu toe aanzienlijk grotere afstanden moesten afleggen om de

zegeningen van de tempel te ontvangen.

Bij de inwijding van de Spokane-tempel

(Washington, V.S.) heeft president Hinckley

erop gewezen dat de kleinere tempels welis-

waar in afmetingen verschillen van de grote

tempels, maar dat het beslist geen kleine ge-

bouwen zijn.

ledere tempel die nu wordt gebouwd, is

groter dan de eerste tempels van de kerk, zo-

als de Kirtland-tempel en de Nauvoo-tempel.

Er zijn doorgaans twee zalen voor begifti-

gingsdiensten (de grote tempels hebben er

vaak vier), een celestiale zaal, één verzegelka-

mer en een doopvont. Alle verordeningen die

in de grote tempels plaatsvinden, kunnen ook

hier worden gedaan. Er is alleen geen gelegen-

heid om te eten of te overnachten, maar door

de kleinere afstand zullen de leden er gemak-

kelijk vaker naartoe kunnen gaan.

Een artikel in Church News van 28 augus-

tus vermeldde dat de nieuwe tempel bij

Den Haag zal worden gebruikt door de

leden van de ringen Den Haag, Rotterdam,

Apeldoorn, Antwerpen en Brussel en het

district Luik (België). Een week later werd,

tijdens de ringconferentie te Apeldoorn, be-

kendgemaakt dat de nieuwe tempel in

Ontwerp van een van de kleinere tempels. De tempel in Nederland zal waarschijnlijk hier op lijken.

KERKNIEUWS
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Zoetermeer (dichtbij Den Haag) zal

worden gebouwd.

President Gfeller van de gemeente

Zoetermeer vertelde dat het terrein

waar nu het kerkgebouw van zijn ge-

meente staat, is gekozen voor de

bouw van de tempel. Het is een mooi,

rustig gelegen terrein met veel gras en

veel bomen, dichtbij het oude cen-

trum van het oorspronkelijke dorp

Zoetermeer. Bij de uitbreiding van

Zoetermeer tot een stad met ca.

120 000 inwoners is er een heel nieuw

centrum gebouwd, maar de overheid

wil graag weer de aandacht vestigen

op de sfeer van het oude dorp. Aan

het begin van de Ozylaan, waaraan

de kerk staat, wordt een nieuw cultu-

reel centrum gebouwd.

Hoe de tempel er precies uit gaat

zien, is nog niet bekend. De plaatselij-

ke schoonheidscommissie heeft het

standaardontwerp voor 'kleine' tem-

pels goedgekeurd, maar de plaatselij-

ke autoriteiten hebben nog wat wen-

sen. Zo zou men graag willen dat er

een parkeergarage onder de tempel

wordt gemaakt, zodat de bestaande

parkeerplaats kan worden gebruikt

door bezoekers van de winkels in de

omgeving. Het bestaande kerkge-

bouw, dat in het verleden reeds door

verschillende andere kerkgenoot-

schappen is gebruikt, zou moeten

worden afgebroken om plaats te ma-

ken voor de nieuwe tempel. Voordat

met dit alles kan worden begonnen,

moeten de omwonenden ruim-

schoots gelegenheid hebben om be-

zwaarschriften in te dienen. Het kan

dus wel tot het einde van dit jaar du-

ren, totdat precies bekend is hoe een

en ander zal gaan verlopen. De Liaho-

na hoopt zijn lezers maandelijks op de

hoogte te houden van de stand van

zaken.

Intussen blijken de leden overal in

Nederland verheugd te zijn over de

aangekondigde tempelbouw. Enkele

jaren geleden hadden de meesten nog

niet durven hopen dat er nog voor

het einde van de twintigste eeuw met

de bouw van een tempel in dit land

zou worden begonnen. Ook de leden

in België zijn er enorm blij mee.

'De bouw van een tempel in Neder-

land betekent voor de leden van de

ring Antwerpen zeer veel', schrijft

Linda Buysse uit de wijk Sint-Ni-

klaas.

'Het tempelbezoek zou kunnen

vermeerderen, want de afstand tot de

Frankfurt-tempel wordt voor de

meeste leden hier dan gehalveerd.

Op een goede twee uur rijden zou

men dan in de tempel kunnen zijn.

(...) Men ziet hier al uit naar het begin

van de bouw.'

Frans Heijdemann

Naam van De Ster wordt Liahona

Op de omslag van de uitgave van volgende maand zal niet De Ster staan, maar Liahona. In vele talen

wordt met ingang van januari 2000 de traditionele naam van het internationale tijdschrift van de

kerk in Liahona veranderd.

Lezers van het Boek van Mor-

mon kennen het woord Liahona.

Alma legde zijn zoon Helaman

uit dat de 'Liahona, wat kompas

betekent', door de Heer vervaar-

digd was 'om onze vaderen de

richting aan te wijzen, die zij in

de wildernis moesten volgen'

(Alma 37:38-39).

Alma gebruikte de Liahona als

symbool: 'Want zo zeker als deze

wegwijzer onze vaderen naar

het beloofde land bracht door

zijn koers te volgen, zo zeker zul-

len de woorden van Christus, in-

dien wij hun koers volgen, ons

uit dit tranendal naar een veel

beter land van belofte voeren'

(vers 45).

De woorden van Christus. Een

kompas dat de weg naar het

eeuwige leven wijst. Met die

beelden in gedachte hebben de

priesterschapsleiders het juist

geacht om dit tijdschrift, waar-

in de woorden van de levende

Christus bij monde van levende

profeten worden gepubliceerd,

Liahona te noemen. Ouderling

Jacob de Jager emeritus lid van

de Zeventig heeft de Liahona

eens als symbool gebruikt om
ons aan te moedigen de tijd-

schriften van de kerk te lezen:

'Net zoals met de Liahona (...)

kunt u in de kerkelijke tijdschrif-

ten lezen over de wegen van de

Heer in deze bedeling, en uw ge-

zin en mijn gezin zullen daar-

door een beter gezin worden.'

('Shout it from the Rooftops', En-

sign, mei 1976, blz. 41.)
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Succes voor dansgroep van Ricks College

Op 29 en 30 juli hebben de American Folk Dancers and Bluegrass Band van

Ricks College optredens verzorgd in de kerkgebouwen van Rotterdam-Zuid

en Zoetermeer. [Een verslag van het optreden in Rotterdam stond in novem-
ber in Kerknieuws - red.] Dit ensemble was op tournee in Europa en heeft

veel aan de naambekendheid van de kerk bijgedragen. In Rotterdam

bestond het publiek (254 personen) voor een kwart uit niet-leden en in

Zoetermeer (150 personen) zelfs voor meer dan de helft.

dansen'; 'Grandioos!' Na die avond

in Zoetermeer trad de dansgroep op

voor de NAVO in Brussel, waarna

ze terug gingen naar Amerika. Ze

konden terugzien op een geslaagde

tournee door Europa.

Neeltje Ardon

De groep bestaat uit ongeveer 40

leden die studeren aan het Ricks

College, naast de Brigham Young

University een van de grote onder-

wijsinstellingen van de kerk. Naast

hun studie volgen ze een zwaar trai-

ningsprogramma van zeven uur per

week. Als je uitvoeringen van deze

groep ziet, begrijp je opeens weer dat

dansen ook een sport is!

In Zoetermeer kwamen de dansers

op vrijdag rond drie uur aan, na een

rondrit met sightseeing door Zuid-

Holland onder leiding van Wilma

Vermeer. Ze rustten nog wat in de

schaduw van de bomen rond de

kerk en kregen een goede maaltijd;

daarna kon het spektakel beginnen.

Het optreden duurde ongeveer an-

derhalf uur, en met zeker 18 verschil-

lende dansen kreeg het publiek een

aardige indruk van de Amerikaanse

danscultuur. De hoge temperatuur

maakte het er niet makkelijker op,

maar desondanks spatten de vonken

eraf. Het publiek werd steeds enthou-

siaster.

Na afloop zongen de dansers de

lofzang 'God zij met u tot w'u weder-

zien' en gaf de artistiek leider, mede
namens de andere leden van de

groep, zijn getuigenis van de waar-

heid van het evangelie. Tenslotte be-

gaven ze zich onder het publiek, zo-

dat de bezoekers persoonlijk met hen

kennis konden maken. De reacties

van het publiek waren enthousiast:

Tk voel me zo blij...'; 'Als alle jeugd

zo was, dan was de wereld een betere

plaats'; Tk krijg zelf zin om te

Aan het slot kon ook het publiek (hier in Rotterdam) meedoen.

De dansers traden op in een enorme variëteit aan kostuums.
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Ringconferenties Apeldoorn en Antwerpen

De halfjaarlijkse conferenties van de ringen Apeldoorn en Antwerpen von-

den plaats op de eerste twee weekends van september, terwijl het nog volop

zomer was. Op 4 en 5 september was de ringconferentie te Apeldoorn. De

algemene bijeenkomst op zondagmorgen in theater Orpheus werd ingeleid

door de zang van een kinderkoor. Vervolgens sprak president Westra over

het grote nieuws dat nog niet bij alle leden bekend was: dat er een tempel in

Nederland zal worden gebouwd.

Verschillende sprekers behandel-

den het thema 'Het evangelie van lief-

de in praktijk brengen'. Huisbezoek

en huisonderwijs, dienstbetoon, ver-

gevensgezindheid en zendingswerk

kwamen herhaaldelijk ter sprake. 'Je

voelt de Geest nergens zo sterk als

bij zendingswerk', vertelde Dimitri

Mooij. 'Ik krijg een warm gevoel als

ik bedenk dat ik mensen dichter bij

onze hemelse Vader heb kunnen

brengen.' Ook Elizabeth Bakker en

Mark Stigter, eveneens teruggekeerde

zendelingen, getuigden van de bete-

kenis het zendingswerk.

Zuster Anderson, de echtgenote

President Anderson van het zendingsgebied Amsterdam en zuster Anderson (hier

geportretteerd in het zendingshuis) spraken zowel in Apeldoorn als in Antwerpen.

van de zendingspresident, hield, na

pas twee maanden in Nederland, al

een toespraak in onze taal. 'Als we in

de kerk zijn, is het gemakkelijk om
over het evangelie te praten,' zei ze,

'maar het is misschien anders als we

op ons werk zijn, in een winkel staan

of in de trein zitten. Het zal helpen als

we bedenken dat ook die andere

mensen kinderen van onze hemelse

Vader zijn.' Ook vertelde zuster An-

derson over een ervaring als huisbe-

zoekster. 'Ik kwam regelmatig bij een

minder-actief gezin. Eigenlijk deed ik

niets anders dan wat ik als huisbe-

zoekster hoorde te doen, maar ze zijn

nog steeds dankbaar voor wat ik voor

hen gedaan heb.'

President Anderson sprak over een

gebeurtenis in 1856. Op 3 oktober van

dat jaar kreeg Brigham Young de

boodschap dat een groep pioniers

met handkarren vast zat in de

sneeuw. Twee dagen later begon de

algemene conferentie. De profeet

sprak niet lang, maar gaf de leden een

duidelijke opdracht: ga die mensen

ophalen van de vlakten, en ontvang

hen alsof ze uw eigen kinderen zijn!

Tn onze tijd zijn er veel mensen die

het evangelie nog niet kennen, en die

erop wachten tot wij hen van de vlak-

ten halen', zei president Anderson.

'Als wij hun onze liefde tonen, dan

zullen we gelegenheid krijgen om
hen van de vlakte te halen.'

President Van Damme, raadgever

in het ringpresidium, sprak over de

'gouden regel': behandel je naaste zo-

als je zelf graag zou worden behan-

deld. 'Als we erover nadenken hoe

wij zelf het doen en laten van anderen

ervaren, zullen we ook gaan begrij-

pen hoe zij zich voelen over de

manier waarop we hen behandelen.'

Zondag 12 september was de ring-

conferentie van de ring Antwerpen.

Zoals verwacht, was deze ringconfe-
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rentie een geestelijk hoogtepunt voor Marlinda Craet, een teruggekeerde wereldse rijkdom had gesteld. Door

vele leden. De ringpresident, Jo Buys- zendelinge, spoorde ons aan om ver- de toewijding van Jezus Christus en

se, had de leiding en ouderling Car- der te kijken dan onze neus lang is . Joseph Smith kunnen wij eens het

mack, raadgever in het gebiedspresi- We moeten soms dingen opofferen eeuwige leven ontvangen. President

dium, presideerde de bijeenkomst, voor het evangelie, maar we krijgen Carmack zei tot de jeugd hoe fantas-

De ringpresident sprak over de uitda- er zoveel meer voor in de plaats. tisch ze wel waren. Hij vertelde over

ging van president Hinckley om een Zuster Anderson hield verrassend een onderzoek dat hij eens had ge-

vriend te zijn voor iedereen. Hij vroeg goed een toespraak in het Nederlands daan over het geloof van de joden de

de leden om meer mededogen en over een goede zendeling zijn. Haar dag van vandaag en kwam tot ont-

barmhartigheid te ontwikkelen, en echtgenoot, president Anderson, ver- hutsende vaststellingen. Toen vroeg

vertelde het verhaal van de gebochel- telde over de moeilijkheden van de hij zich af wat de meeste leden van de

de grootvader van de beroemde com- handkarpioniers, en hoe de leden er kerk geloven. Hij zei dat, als het voor

ponist Felix Mendelssohn. op uit trokken om hen te helpen van ons niets betekent om een heilige der

Hans Boom, raadgever in het ring- de vlakten te komen. Hij vergeleek dit laatste dagen te zijn, we het dan maar
presidium, sprak vooral tot de jeugd met het zendingswerk, dat we allen best konden vergeten. Als we weten

en vertelde het mooie verhaal van de moeten doen. wat het betekent, zullen we alles doen

sportwagen, de Bijbel en de sleutel. Zuster Carmack gaf een toespraak wat de Heer van ons vraagt. Ouder-

Hij beklemtoonde het feit dat wij dik- over toegewijd zijn aan het evangelie, ling Carmack besloot zijn toespraak

wijls zegeningen van hemelse Vader en vertelde het verhaal van de bete- met een machtig getuigenis te geven

weggooien, omdat ze niet verpakt kenis van de halve penny van John van het herstelde evangelie. D
zijn zoals wij zouden willen. Borrowman, die het evangelie boven Frans Heijdemann en Linda Buysse

Liefhebbers familiegeschiedenis komen bijeen

aan de Brigham Young University

Scott Lloyd

Honderden liefhebbers familiegeschiedenis vulden de aula en andere ruim- de Schriften', zei ouderling Christof-

ten van het Brigham Young University Conference Center tijdens de ope- ferson, algemeen bestuurder van de

ning van de jaarlijkse conferentie genealogie en familiegeschiedenis die afdeling familiegeschiedenis van de

van 3-6 augustus is gehouden. De conferentie vond plaats onder auspiciën kerk. Hij verwees naar het verslag

van de afdelingen godsdienstonderwijs en geschiedenis van de BYU, de van de Mulekieten in het boek Omni
afdeling voortgezet onderwijs en de bibliotheek voor familiegeschiedenis in het Boek van Mormon. Hun taal

van de kerk. Er werden instructiebijeenkomsten gehouden over geneaio- was bedorven, en zij ontkenden het

gisch onderzoek in West-Europa en Scandinavië, het werk in de verschil- bestaan van hun Schepper omdat ze

lende centra voor familiegeschiedenis, automatisering, schrijven en publi- geen verslagen bij zich hadden. Hij

ceren, onderzoek, genealogisch onderzoek in het Verenigd Koninkrijk en citeerde ook Mosiah 1:3-5 over de

Ierland, plaatsen in de Verenigde Staten en verslagen in de Verenigde Staten noodzaak van de inscripties op de

en Canada. koperen platen om het geloof en de

geestelijke kennis van de Nephieten

Ouderling D. Todd Christofferson te behouden en te vergroten en het te behouden. En hij citeerde Alma
van het Presidium der Zeventig com- belang daarvan voor het heden en 37:6-8 waarin staat dat de verslagen

plimenteerde de aanwezigen voor de toekomst. 'het geheugen van het volk [hebben]

het aanvaarden van de 'opdracht' om 'In dat verband is uw opdracht, als verruimd'.

'het voorgeslacht op te sporen, om we dat zo mogen noemen, te vergelij- 'Ik denk dat uw werk te vergelijken

de herinnering aan het verleden ken met de Schriften en het doel van is met dit grote doel van de Schriften

KERKNIEUWS
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Ouderling D. Todd Christofferson van het

Presidium der Zeventig spreekt met Elva en

Glen Scott, hoofden van het familiehistorisch

centrum in Mesa (Arizona).

als u geheugen maakt, behoudt en

vergroot', zei ouderling Christoffer-

son. 'En ik wil u aansporen om tijdens

uw werk ook een verslag te maken

van de verhalen die achter de namen

schuilgaan, namelijk het leven van

deze mensen.'

Hij gaf daar drie redenen voor:

1. Niemand mag vergeten worden.

'Iedereen heeft wel iets van waarde

dat herinnerd moet worden,' zei hij,

'en veel mensen die ons zijn voorge-

gaan hebben elementen van groot-

heid.' Aan de hand van de woorden

van president Howard W. Hunter en

president Joseph F. Smith definieerde

ouderling Christofferson ware groot-

heid als het nakomen van de geboden

van God, namelijk om een goede va-

der of moeder te zijn, een liefhebben-

de vriend of een begripvolle mede-

mens.

Hij sprak over Oliver Granger, een

vertrouweling van de profeet Joseph

Smith, die naar Kirtland (Ohio) werd

teruggestuurd om de zaken van de

kerk te regelen en het Eerste Presi-

dium te 'verlossen' van hun schul-

den. Door zijn getrouwe inzet heeft

de Heer van hem gezegd 'dat zijn

naam voor eeuwig van geslacht op

geslacht in heilige herinnering zal

worden gehouden' (LV 117:12).

2. Door de kennis van en de herin-

nering aan de mensen die ons zijn

voorgegaan, krijgen we een gevoel

van identiteit, verwantschap en toe-

wijding. Ouderling Christofferson

haalde de woorden aan die president

Gordon B. Hinckley tijdens de intro-

ductie van de nieuwe FamilySearch®

Internet Genealogy Service heeft ge-

sproken. President Hinckley zei toen:

'Er is misschien nog nooit een tijd ge-

weest waarin het besef van familie,

identiteit en zelfvertrouwen belang-

rijker was. Als we ernaar streven onze

familiegeschiedenis te begrijpen, kan

dat ons leven veranderen. Dan zal er

eenheid en samenhang in de gezin-

nen zijn. Als we het verleden begrij-

pen, kunnen we de jongeren iets ge-

ven om naar op te kijken, een erfgoed

om te respecteren.'

Ouderling Christofferson zei ook

nog: 'Het is belangrijk dat er in onze

samenleving en in de hele -wereld be-

seft wordt dat verslagen een gevoel

van identiteit, zelfvertrouwen en sa-

menhang kunnen geven.'

3. Als we de verslagen uit het verle-

den bewaren, ontwikkelen we loyali-

teit en gedachtenis ten opzichte van

God. 'Onze waardering voor wat Hij

voor onze voorouders heeft gedaan,

neemt toe', zei hij. 'We krijgen een

beter begrip van Hem.'

Ouderling Christofferson zei tot

slot: 'Voor mij is het logisch dat dit

werk niet alleen hier en nu een gevoel

van plaats en identiteit teweegbrengt,

maar ook in de eeuwigheid. Het werk

dat u verricht is heilig.'

Met dank aan Church News,

7 augustus 1999.

Leden bieden het hoofd aan

crisissituaties

• Vlakbij Ceibas (Argentinië) werden

acht mensen gedood en twee ernstig

gewond toen ze op 15 juli onderweg

naar de Buenos Aires-tempel waren,

en met hun personenbusje in de regen

en de mist met een vrachtwagen in

botsing kwamen. Alle passagiers, be-

halve de chauffeur, waren lid van de

ring Rivera (Uruguay). 'Het is een

grote troost dat deze jongeren en vol-

wassenen onlangs nog ten opzichte

van hun bisschop en ringpresident

hebben kunnen getuigen dat zij

alle geboden onderhielden en een

rechtschapen leven leidden', zei

ouderling Carlos H. Amado van de

Zeventig, president van het gebied

Zuid-Amerika-Zuid

.

Honderden leden van de kerk en

anderen uit de gemeenschap woon-

den de begrafenissen bij. Ouderling

Cecil O. Samuelson van de Zeventig,

assistent van de algemeen bestuurder

van de afdeling tempelwerk, zei: 'Er

DECEMBER 1999
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worden allerlei voorzorgsmaatrege-

len genomen om ervoor te zorgen dat

de chauffeurs betrouwbaar zijn als we
tempelreizen organiseren.

Maar helaas kunnen zelfs de veilig-

ste chauffeurs van de betrouwbaarste

bedrijven niet alle ongelukken voor-

komen. Wij condoleren iedereen die

iemand verloren heeft en wij zullen

voor u bidden.' Ook het Eerste Presi-

dium heeft condoleances uitgespro-

ken.

• In Riverdale (Noord-Utah) stortte

op 11 juli een irrigatiekanaal in waar-

door ongeveer 70 huizen beschadigd

werden door de modder- en water-

stroom die op sommige plaatsen twee

meter hoog was. Ook sommige boe-

ren leden schade. Plaatselijke pries-

terschapsleiders coördineerden de

hulpverlening en ongeveer 2000

vrijwilligers uit 45 ringen gingen de

volgende dag aan het werk. 'Onge-

veer 60 of 70 procent van de huizen

waren van leden', zei Carl Cook, pre-

sident van de ring Riverdale (Utah).

'Maar de modder maakte geen onder-

scheid tussen leden en niet-leden.

En wij ook niet. We hebben iedereen

geholpen.'

• In Las Vegas ontstond door een

ernstige regenstorm een overstro-

ming waardoor talrijke huizen en

bedrijven schade opliepen, waaron-

der de huizen van vier mormoonse

gezinnen. Meer dan 100 heiligen der

laatste dagen hielpen met opruimen,

en ongeveer 150 mensen vonden tij-

delijk onderdak in het ringgebouw

van de ring Las Vegas-Oost nadat ze

waren geëvacueerd. 'Wij hebben hier

nog niet veel rampen gehad', zei Da-

vid Efros, bisschop van de wijk

Greenbriar, in de ring Las Vegas-Pa-

radise. 'Dus dit is de eerste keer dat

we met een grotere ramp te maken

hebben gekregen. Maar we slaan ons

er doorheen met een hoop hulp en

donaties.'

Fotowedstrijd zomerkampen
Elke zomer bezoeken honderden

deelnemers de kampen voor jonge-

vrouwen, jongemannen, jonge al-

leenstaanden en alleenstaanden, ter-

wijl het kamp Henoch ook nog

steeds bij velen in trek is (zie De

Ster van maart 1999, Kerknieuws

blz. 8). De in Kerknieuws van juni

aangekondigde fotowedstrijd heeft

slechts een gering aantal inzendingen

opgeleverd.

Daarom werd alleen aan Lydia

Stekkinger uit de wijk Arnhem een

prijs toegekend. De drie foto's van het

jongevrouwenkamp van de ring

Apeldoorn geven een beeld hoe af-

wisselend dergelijke kampen zijn.

Het kamp vond plaats van 19 t/m

24 juli in Woudenberg (bij Amers-

foort). D

De vierde- en vijfdejaars deelneemsters aan het jongevrouwenkamp maakten als echte hikers een driedaagse tocht. Hier staan ze klaar om eraan

te beginnen; het is duidelijk dat ze er zin in hebben.

KERKNIEUWS
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60e tempel ingewijd

Bijna maandelijks worden er één of

meer nieuwe tempels ingewijd. Op
21 augustus heeft president Hinckley

de Spokane-tempel in de staat Was-

hington (in het noordwesten van de

Verenigde Staten) ingewijd. Op 4 sep-

tember volgde de zestigste tempel

van de kerk, de Columbus-tempel

(Ohio, V.S.).

Tentoonstelling en haardvuuravond

in Sint-Niklaas

De wijk Sint-Niklaas had op 28 au-

gustus een grandioze zendingsactivi-

teit. In het kerkgebouw vond die dag

een tentoonstelling plaats van kunst-

werken van plaatselijke leden. Er wa-

ren olieverfschilder ijen, pastelteke-

ningen en aquarellen te zien. De

prachtige tentoonstelling werd be-

zocht door 65 niet-leden en vele le-

den. Het was een goede gelegenheid

om de kerk meer naambekendheid te

geven en de mensen hun drempel-

vrees te laten overwinnen, 's Avonds

had er een haardvuuravond plaats

over de geschiedenis van de kerk,

gegeven door Linda Buysse. Naast

vele leden woonden acht niet-leden

de interessante uiteenzetting bij.

Nieuwjaarsconcert Apeldoorn:

15 januari 2000

Het laatste nieuwjaarsconcert van

de 20e eeuw van de ring Apeldoorn

vindt plaats op zaterdag 15 januari

2000. Het concert is om 19.30 uur in

het kerkgebouw aan de Boerhaavest-

raat te Apeldoorn. Bij het ter perse

gaan van dit nummer van De Ster wa-

ren nog niet alle bijzonderheden be-

kend.

Wél dat er een optreden is ge-

pland van de violiste Annemarie van

Kessel en van een klein, select koor.

Ook piano-, orgel-, fluit- en zangso-

lo's staan op het programma met o.a.

populaire klassieke stukken varië-

rend van J.S. Bach tot Johann Strauss,

en liederen van vrouwelijke mor-

moonse componisten, zoals Janice

Kapp Perry, Sally DeFord en Rita

Schooltink.

Conferentiecentrum

Het nieuwe vergadergebouw van

de kerk, dat op het ogenblik aan de

noordkant van Tempel Square in Salt

Lake City verrijst, wordt Conferentie-

centrum genoemd. Het Eerste Presi-

dium heeft dat op 19 augustus be-

kendgemaakt. De bouw van het Con-

ferentiecentrum, dat een grote zaal

met 20 000 zitplaatsen krijgt, vordert

gestaag. Het gebouw moet in de loop

van het jaar 2000 gereed zijn.

Spaanstalige boeken gevraagd

Leden uit Rotterdam werken sa-

men Foster Parents Plan aan een pro-

ject in een van de sloppenwijken van

Guayaquil (Ecuador). Ze willen graag

de leefomstandigheden van de arme

mensen daar verbeteren; een van de

dingen die ontbreken, zijn boeken.

Daarom wordt er een bibliotheek op-

gezet waar de inwoners boeken kun-

nen lenen. Volwassenen en kinderen,

die soms tot de eerste generatie beho-

ren die naar school gaat, kunnen zo

kennis nemen van de wereld van het

boek. Voor dit bibliotheekje zijn alle

soorten Spaanse boeken welkom: kin-

derboeken, boeken voor volwasse-

nen, boeken over economie, aard-

rijkskunde, noem maar op. Lezers

van De Ster die Spaanstalige boeken

hebben, of mensen weten deze in huis

hebben en voor dit doel willen schen-

ken, worden uitgenodigd om contact

op te nemen met Neeltje Ardon of

Frans Bijlsma, Saffierstraat 5, 30 51 XT

Rotterdam. Telefoon: 010-4224514.

E-mail: neeltje@wxs.nl.

Datums uitvoeringen muziekevene-

ment "Uit 't hart' vastgesteld

Zo'n 1500 toehoorders bezochten

de uitvoeringen van het muziekeve-

nement 'Geloof bij elke voetstap' in

1997. Een even grootschalig evene-

ment vindt plaats in het voorjaar van

2000: 'Uit 't hart', eveneens met het

Concertkoor Moroni. Dit programma

bestaat voor een belangrijk deel uit

episodes uit het leven van Jezus

Christus; ook over het Boek van

Mormon wordt gesproken en ge-

zongen. De voorlopige planning

voor de uitvoeringen is als volgt: 25

maart in de nieuwe gemeente

Hoorn, 8 april in Rotterdam-Zuid,

15 april in Antwerpen, 20 mei in het

nieuwe kerkgebouw te Almere, 27

mei in Apeldoorn. De definitieve

datums en aanvangstijden hopen

we bekend te maken in de Liahona

van februari 2000. De verschillende

uitvoeringen zijn alleen te bezoeken

met (gratis verkrijgbare) toegangs-

kaarten.

De kerk verleent financiële hulp

aan China en Turkije

Naast andere vormen van humani-

taire hulpverlening heeft de kerk zo-

wel China als Turkije financiële hulp

geboden, in verband met de natuur-

rampen die in deze landen hebben

plaatsgevonden. De overhandiging

van de bijdragen vond plaats op 26

augustus op de Chinese en de Turkse

ambassade in Washington.

DECEMBER 1999
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Het mooiste geschenk
van allemaa
Een kerstboodschap van het Eerste Presidium

aan alle kinderen



MMJjjBI

De kersttijd is een van de

fijnste periodes van het

jaar. De geest van liefde die

ervoor zorgt dat wij onze familie-

leden en vrienden geschenken

willen geven, herinnert ons aan het

mooiste geschenk van allemaal: hoe

een liefhebbende hemelse Vader zijn

eniggeboren Zoon, Jezus Christus,

gegeven heeft.

Door wat de Heiland

voor ons gedaan

heeft, zijn wij zo

ik gezegend dat

onze zonden

Ik ons vergeven

kunnen worden en wij de verorde-

ningen van het evangelie kunnen

ontvangen. Doordat onze hemelse

Vader zijn Zoon gegeven heeft, kun-

nen wij allemaal weer bij Hem
terugkeren.

De geboorte van de Heiland was

zo belangrijk dat een engel die

gebeurtenis aan de herders in

Betlehem bekendmaakte:

'En de engel zeide tot hen: Weest

niet bevreesd, want zie, ik

verkondig u grote blijdschap, die

heel het volk zal ten deel vallen:

'U is heden de Heiland geboren,

namelijk Christus, de Here, in de

stad van David' (Lucas 2:10-11).

Wij getuigen dat het Kind, dat

tweeduizend jaar geleden in een stal

in Betlehem werd geboren, onze

Heiland, Jezus Christus, is, dat Hij

voor ons is gekruisigd en dat Hij uit

de dood is opgestaan. Wij getuigen

dat Hij onze Verlosser en Vriend is

en dat, als we Hem volgen, ons hart

met een gevoel van vrede en liefde

vervuld zal worden.

Moge deze kersttijd ons allen

'grote blijdschap' brengen.

Met vriendelijke groeten,

Het Eerste Presidium

, HARRY ANDERSON: DE PROFEET JESAJA VOORSPELT
DE GEBOORTE VAN CHRISTUS, DETAIL



OP JEZUS GAAN LIJKEN

Alles wat hij had
Angela Jack

DEL PARSON: TUD VOOR EEN VERHAAL IN GALILEA; ILLUSTRATOR: BRAD TEARE

Benjamin Jack, 6 jaar

Wijk Colorado Springs 9 Ring

Colorado Springs-Noord (Colorado)

Angela Jack, 9 jaar

Wijk Colorado Springs 9 Ring

Colorado Springs-Noord (Colorado)

Een
vrouw bij ons in de buurt had kanker en moest een operatie

ondergaan, maar ze had niet genoeg geld om voor die operatie te

betalen. Vriendinnen van haar brachten pamfletjes rond met de

titel 'Red een leven!' om geld in te zamelen. Toen mijn broertje van zes

zo'n pamfletje had gelezen, pakte hij al zijn geld en stopte het in een

envelop om aan de vrouw te geven.

Ik zei: 'Zou je niet liever een deel van je geld geven? Dan heb je nog

wat over voor jezelf.'

'Wat is belangrijker, zelf wat geld houden of een leven redden?' vroeg

hij. Daar was ik van onder de indruk en ik besloot ook wat geld te

geven.

Mijn ouders zeiden steeds maar hoe goed Benjamin was omdat hij al

zijn geld gaf. Daardoor werd ik een beetje jaloers want hoewel ik niet

alles gaf wat ik had, gaf ik meer dan Ben!

Toen dacht ik aan een verhaal in de Schriften van een arme vrouw

die maar heel weinig geld had. Ze gaf het allemaal om de armen te

helpen. Er kwamen ook rijke mensen en die gaven veel goud. Zij waren

er trots op dat zij zoveel voor de armen hadden gegeven. Maar Jezus

Christus zei dat de arme vrouw het meeste had gegeven omdat zij alles

had gegeven wat ze had. (Zie Marcus 12:41-44.)

Ik had spijt dat ik jaloers was geweest op mijn broertje. Ik vond het

fijn dat we konden bijdragen aan de mogelijkheid van een operatie.

Maar bovenal was ik blij dat ik door mijn broertje een belangrijke les

over geven leerde. D

DE KINDERSTER
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KERSTKUNST

Kleurrijke

wimpels
Ruth R. Harmon

Wat je nodig hebt om deze

kerstwimpels te maken:

een schaar, stukken

gekleurd papier

van 25x30 cm, een

liniaal en lijm of

een nietmachinetje.

1. Knip een vel

papier in de lengte

doormidden. (Ieder

half vel is goed voor één

wimpel.)

2. Maak aan de lange kant van zo'n half vel

met de schaar inkepingen op een afstand van

ongeveer 2,5 cm van elkaar af en niet dichter

dan ongeveer 1,5 cm tot de tegenoverliggende

rand (zie voorbeeld 1).

3. Maak aan de overkant ook zulke inke-

pingen tussen de inkepingen die er al zijn en

weer niet dichter dan ongeveer 1,5 cm tot de

rand (zie voorbeeld 2)

.

4. Voor een ander model kun je het halve

vel eerst in de lengte dubbelvouwen en dan op

dezelfde manier als hier-

boven (stap 2 en 3) te werk

gaan.

5. Maak verscheidene

wimpels van elk model.

Plak of niet er van ieder

model een paar aan

elkaar totdat je

wimpel de gewenste

lengte heeft. D

Driedimensionale

kerstboom
Kathy H. Stephens

Wat je nodig hebt voor het maken van een drie

dimensionale kerstboom: een potlood, wit papier,

een schaar, stevig groen papier, paperclips, een

perforator, verschillende kleuren papier, en lijm.

1. Trek de vorm van de boom op deze blad-

zijde over op wit papier. Knip hem uit.

2. Vouw een stuk stevig groen papier dat twee

keer zo groot is als je patroon (van wit papier)

doormidden. Leg het patroon op het dubbel-

gevouwen groene papier met de lange, S-
rechte kant langs de vouw. Maak het ^f
aan elkaar vast met paperclips. NiL

.

3. Knip langs de dichte lijnen van het

patroon. Verschuif de paperclips zo nodig

een beetje maar zorg dat het patroon niet

wegglijdt.

4. Vouw de kanten van de boom

langs de onderbroken lijn. Haal

dan het patroon weg en

vouw de groene boom

open. Vouw de ingeknipte

stroken vanaf de top naar

beneden afwisselend naar binnen

en naar buiten (zie voorbeeld).

5. Gebruik de perfo-

rator, lijm en gekleurd

papier om versie-

ringen aan de

boom te beves-

tigen. Versier je boom

L
met stickertjes in de vorm van

sterren of met stiften. Zet hem overeind

en gebruik hem als tafelversiering of maak

een gaatje in de top en hang hem op

met een draadje of een lintje. D



HET EERSTE VISIOEN

Ouderling M. Russell BaHard

van het Quorum der Twaalf Apostelen

In
1820 was de wereld klaar voor

de 'wederoprichting aller dingen'

waarvan door Petrus en Gods

'heilige profeten, van oudsher'

gesproken was (Handelingen 3:21).

In die periode werd het platteland

van de staat New York overspoeld

door een godsdienstige opleving.

Predikanten van verschillende chris-

telijke kerken wedijverden met

elkaar om nieuwe leden te winnen in

de dorpen en stadjes, waaronder

Palmyra, de woonplaats van Joseph

Smith sr. en Lucy Mack Smith.

De familie Smith luisterde naar

die predikanten en moeder Smith,

Hyrum, Samuel en Sophronia

werden lid van een van die kerken

(zie Geschiedenis van Joseph Smith

1:7); vader Smith en zijn oudste

zoon, Alvin, sloten zich aan bij een

andere.

Toen Joseph Smith jr., van veer-

tien, overwoog van welke kerk hij lid

zou worden, onderzocht hij ze alle-

maal zorgvuldig, luisterde naar de

verschillende predikanten en

probeerde erachter te komen wat de

waarheid was. Hij wist dat er maar

'één Here, één geloof, één doop'

(Efeziërs 4:5) kon zijn, maar hij wist

niet welke van al die kerken de kerk

van de Heiland was. Later schreef

hij: '(...) ik [vroeg] me vaak af:

Wat moet ik doen? Welke van al deze

groepen hebben gelijk, of hebben ze

allemaal ongelijk? Als er één gelijk

heeft, welke is dat dan, en hoe kom

ik het te weten?' (Geschiedenis van

Joseph Smith 1:10.)

DE KINDERSTER
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Hij zocht in de Schriften naar

antwoorden op zijn vragen. Toen hij

de Bijbel bestudeerde, las hij in

Jakobus 1:5 het volgende: 'Indien

echter iemand van u in wijsheid te

kort schiet, dan bidde hij God

daarom, die aan allen geeft, eenvou-

digweg en zonder verwijt; en zij zal

hem gegeven worden.'

Joseph dacht: 'Nog nooit had

een tekst uit de Schriften een

mensenhart sterker getroffen, dan

deze, toen, het mijne. Hij leek wel

met grote kracht in iedere vezel

van mijn hart door te dringen. Ik

dacht telkens en telkens weer over

deze tekst na.' (Geschiedenis van

Joseph Smith 1:12.) Op aanwijzing

van de Heilige Geest besloot

Joseph naar een klein bos dichtbij

zijn huis te gaan en de belofte van

Jakobus op de proef te stellen.
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VAN JOSEPH SMITH

Op een mooie, heldere lenteoch-

tend ging hij het bos in en zocht

daar een rustig plekje uit waar hij

alleen kon zijn. Toen knielde hij

neer en begon te bidden. Zodra hij

begonnen was, werd hij overweldigd

door een heel duister gevoel, alsof

kwade krachten hem in zijn macht

probeerden te krijgen. Joseph gaf

zich daar niet aan over maar bad

nog intenser— en God zelf beant-

woordde zijn gebed. Joseph heeft

daarover het volgende verteld:

'Ik [zag] recht boven mijn hoofd

een kolom van licht, sterker glan-

zend dan de zon, die geleidelijk

neerdaalde tot ze op mij viel.

'(...) Toen het licht op mij

rustte, zag ik twee Personen boven

mij in de lucht staan, wier glans en

heerlijkheid alle beschrijving te

boven gaan. Een Hunner sprak tot

mij, mij bij de naam noemende, en

zei, op de Ander wijzend: Deze is

mijn geliefde Zoon— hoor Hem!

(Geschiedenis van Joseph Smith

1:16-17).'

Ik getuig dat die personen God,

onze hemelse Vader, en zijn opge-

stane Zoon, Jezus Christus, waren!

Zij zeiden tegen Joseph dat hij

van geen van de bestaande kerken

lid moest worden. En toen zij hem

dat een beetje hadden uitgelegd,

vertrokken de Vader en de Zoon

weer.

De jonge Joseph was lichamelijk

uitgeput maar geestelijk versterkt

door nieuwe herstelde waarheden.

Hij wist zeker dat God, onze Vader

in de hemel, en zijn Zoon, Jezus

Christus, echt bestonden, want hij

had Hen gezien. Hij wist dat zij

twee aparte personen waren. Hij

wist dat er toen geen enkele kerk

op de gehele aarde was met de

bevoegdheid van het priesterschap

om in de naam van onze hemelse

Vader en Jezus Christus te

handelen.

Maar misschien was het belang-

rijkste nog wel dat de jonge Joseph

in het heilige bos leerde dat de

hemel niet gesloten is. God spreekt

met mensen. Hij houdt nu net

zoveel van ons als van de mensen

die lang geleden leefden. Hij kent

ons en geeft om ons, individueel en

als groep. Hij spreekt met ons, ofwel

persoonlijk ofwel door zijn levende

profeten, afhankelijk van wat wij

nodig hebben. D

Naar een toespraak tijdens de algemene okto-

berconferentie van 1 994.

DECEMBER 1999
7



'WANT EEN KIND IS ONS GEBOREN, EEN ZOON IS ONS GEGEVEN
(
... JEN MEN NOEMT HEM WONDERBARE RAADSMAN,

STERKE GOD, EEUWIGE VADER, VREDEVORST' (JESAJA 9:5).
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'Als je warm bent,

kom je dichterbij'
Julie Taggart Rabe
ILLUSTRATOR: SUSAN CURTIS

I

/ \ / \

/ \ / \

k verveel me', zei Danny terwijl mama een

bakblik met koekjes in de oven schoof. 'Wat gaan

we nu doen?'

Voordat mama antwoord kon geven, vroeg

Liesbeth: 'Mam, wanneer is het Kerstmis? Ik wil mijn

cadeautjes uitpakken.'

Mama zuchtte, deed het ovendeurtje dicht en

zette het kookwekkertje. 'We kunnen van alles doen,

Danny. En Liesbeth, Kerstmis betekent veel meer

dan cadeautjes uitpakken.' Mama ging zitten: 'Even

denken— zullen we een spelletje doen?'

De kinderen knikten enthousiast.

'Liesbeth, haal jij het kindje Jezus eens uit het

stalletje in de zitkamer.'

Liesbeth rende naar de zitkamer en kwam al gauw

terug met het kindje Jezus.

'Zo Danny, nu doe jij je ogen dicht terwijl Liesbeth

het kindje verstopt. Ze zegt het wel als je je ogen weer

open mag doen. Dan moet jij hem gaan zoeken. Als je

er ver vandaan bent, zegt ze dat je koud bent of kouder.

Maar als je dichter bij de verstopplaats komt, zegt ze dat

je warm bent of warmer. Snap je het?'

Toen Danny knikte, zei mama: 'Goed, doe je ogen

dicht.'
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Danny deed zijn handen voor zijn ogen. Liesbeth

legde het popje snel op de piano. Ze keek naar mama
en zei zachtjes met haar lippen: 'Is dat goed?'

Mama glimlachte en knikte.

Liesbeth ging naast mama zitten. 'Doe je ogen maar

open, Danny.'

Danny deed zijn ogen open en liep naar de bank.

'Je bent koud', zei Liesbeth.

'Kouder', hoorde Danny toen hij onder de tafel keek.

'Kouder. O, Danny, kouder dan daar bij de open haard

kan het niet worden!' verklaarde Liesbeth.

Danny haalde gefrustreerd zijn schouders op en zei:

'Ik vind hier niks aan.'

'Niet opgeven', moedigde mama aan. 'Nu je weet

waar het kindje niet is, heb je misschien ook een idee

waar hij wel is.'

Danny dacht even na en draaide zich toen om.

Liesbeth riep uit: 'Hoera! Je wordt warmer.'

Vervolgens keek Danny niet meer naar beneden

maar omhoog, naar de piano. Hij lachte en liep vastbe-

sloten op de piano af.

'Warm! Warmer! Heet!' juichte Liesbeth toen Danny

zijn hand uitstak en het kindje Jezus pakte.

'Danny heeft gewonnen!' verkondigde mama.

Danny grijnsde breeduit en Liesbeth ook. Mama
sloeg haar armen om hen heen en legde uit: 'Kijk, de

ware betekenis van Kerstmis is net als ons spelletje.

Het is de bedoeling dat we dichter tot Jezus komen.

Als we dat doen, voelen we ons warm. Als je dat

fijne, warme gevoel krijgt, zegt de Geest tegen je dat

je doet wat Jezus blij maakt.'

Trrrr!

'De koekjes zijn klaar', riepen Liesbeth en Danny.

'Als jullie beiden nu even je jas aantrekken terwijl

ik ze van het blik afhaal, dan kunnen jullie wat

koekjes naar mevrouw Siemens brengen. Ze zijn nu

nog warm', zei mama.

Toen ze de koekjes hadden gebracht, renden

Liesbeth en Danny weer naar binnen. 'Mam! Mam!

Mevrouw Siemens was zo blij met de koekjes dat ze

tranen in haar ogen had!' rapporteerde Danny.

'Ik denk dat Jezus het fijn vond dat we haar de

koekjes brachten', zei

Liesbeth. 'En als je warm ^—'' *--?

bent, kom je dichterbij.' D

/ m
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PARTICIPATIEPERIODE

Bij zijn wederkomst
Sydney S. Reynolds

'Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar

de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar

de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij

Hem ten hemel hebt zien varen' (Handelingen 1:11).

Met Kerstmis gaan onze gedachten en ons

hart uit naar een kindje dat in Betlehem

werd geboren. Over de hele wereld vieren

mensen de geboorte van Jezus Christus. De geboorte

van een baby is iets heel bijzonders, maar de geboorte

van de Heiland vieren we om een andere speciale

reden. Die heeft met Pasen te maken. Zonder de

verzoening en de opstanding, die we met Pasen vieren,

zou niemand Kerstmis vieren.

Alle profeten hadden beloofd dat Jezus Christus in

de wereld zou komen om onze Heiland en Verlosser te

zijn. Hij is naar de aarde gekomen om voor ons te

sterven zodat wij weer bij onze Vader in de hemel

zouden kunnen wonen. Hij is ook gekomen om ons te

laten zien hoe wij moeten leven. We zijn Jezus Christus

zo dankbaar voor wat Hij voor ons heeft gedaan dat wij

met Kerstmis zijn geboorte gedenken. Met Pasen

gedenken we zijn verzoening en opstanding.

Er is nog een dag die we eens ook zullen vieren: de

dag dat Jezus naar de aarde terug zal keren. Diezelfde

Jezus die in Betlehem is geboren, is gekruisigd en uit de

dood is opgestaan, zal weer naar de aarde komen.

Na de opstanding van Jezus Christus, beloofden

engelen de apostelen dat Hij terug zou komen (zie

Handelingen 1:2-3; 9-11). Hedendaagse profeten

hebben ook over zijn terugkomst gesproken (zie Leer en

Verbonden 29:1, 11).

Als de Heiland terugkomt, brengt Hij vrede voor alle

landen, en veiligheid en geluk voor alle goede mensen.

Zij die Hem liefhebben, zullen voorbereid zijn om Hem

op die dag te verwelkomen. Wij kunnen ons daar nu al

op voorbereiden door goed voor anderen te zijn en naar

de influisteringen van de Geest te luisteren. We kunnen

ons nu ook voorbereiden door zijn geboden te bewaren

en zijn voorbeeld te volgen.

Instructies

Zo maak je een drieluik (een plaat bestaande uit drie

panelen): plak bladzijde 13 op dun karton, knip langs

de omlijsting en buig het karton op de onderbroken

lijnen (zie illustratie). Zet je drieluik op een speciaal

plekje zodat hij je aan de Heiland, zijn geboorte,

opstanding en wederkomst zal herinneren.

Ideeën voor de participatieperiode

1 . Hang een woordstrook op met de woorden: HOE ZOU

JIJ JE VOORBEREIDEN OP...? Geef iedere klas of

verschillende kinderen individueel een van de volgende zinnen

om de vraag af te maken: . . . een eigen moestuin? . . .het

koken van een maaltijd? . . .het bouwen van een huis? ... een

negen of tien voor je rekentoets halen? ... de komst van een

belangrijke log ? Laat de klassen uitbeelden wat zij zouden

doen; laat de andere kinderen raden wat die voorbereiding is.

Vertel de kinderen na afloop van de laatste presentatie dat er

een belangrijke Bezoeker komt. Zing 'Bij zijn wederkomst'

(Kinderliedjes, bh- 46) en vraag de kinderen wat wij volgens

dat liedje kunnen doen om ons op de tweede komst van de

Heiland voor te bereiden. Vertel het verhaal van de tien

maagden (zie Matteüs 25:1-13) en vraag wat de olie voorstelt

en wat wij nu kunnen doen om onze lampen te vullen.

2. Nodig enkele pas teruggekeerde zendelingen uit om de

kinderen te vertellen hoe mensen in andere delen van de wereld

met Kerstmis aan Jezus Christus denken. Of nodig gezinnen

met jeugdwerkkinderen in de wijk of gemeente uit om iets

bijzonders te vertellen over wat zij met Kerstmis doen ter

gedachtenis van Jezus Christus. Moedig ze aan om iets mee te

brengen waar de kinderen naar kunnen kijken. D

DE KINDERSTER
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V R I E N DE N I N

Alicia Ibette Guerrero

Cerón (6) uit Pasto

(Colombia) nodigt haar

vrienden uit voor het

jeugdwerk. Zij leert ze

bidden en praat met ze

over]ezus Christus.

David Ocoste Ruiz (II)

uit Santiago (Chili) heeft

op zesjarige leeftijd voor

het eerst zijn getuigenis in

de kerk gegeven. Hij

hoopt eens op zending

geroepen te worden en tot vele mensen te

getuigen.

Anshirley Martinez

Rollano (8) uit

Alexandria (Virginia)

geeft haar getuigenis vaak

in het Engels en in het

Spaans. Ze leest graag in

de Schriften en houdt heel veel van haar

huisgenoten.

Melissa Etruba-Sechere

(7) en Marian Etruba-

Sechere (10) uit

Amsterdam zijn dxA op

de gezinsavond. Ze gaan

vooral graag met hun

huisgenoten naar het park of het strand.

Miriam Bokizibe Owolo

(9) uit Port Harcourt

(Nigeria) wil graag op

zending gaan, in de

tempel trouwen en haar

kinderen het evangelie

bijbrengen. Zij houdt van de Heiland en

weet dat Hij ook van haar houdt.

Victor Agramant

L., (10 ) uit La Paz

(Bolivia) vindt

schriftstudie, piek'

nicken in het park,

de geschiedenisles

op school en op zijn houten fluit

spelen erg leuk.

Vanessa Panta (11) uit

Buenos Aires

(Argentinië) heeft deze

platen links en rechts

geverfd. Als ze verft wat

Jezus heeft geschapen,

voelt ze zijn liefde nog sterker. Ze houdt

van president Gordon B. Hinckley

omdat ze weet dat hij van alle kinderen

houdt.

Juan Fernando Borjas

Vasquez (9 ) uit El

Paraiso (Honduras) is

geweldig dankbaar dat

hij in de tempel aan zijn

ouders verzegeld is. Hij

wil graag op zending om het evangelie

aan anderen te verkondigen.

DE KINDERSTER
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HET N I E U W S

Michele Mancïlla Flores,

(8) uit La Paz (Bolivia)

gaat graag naar het

jeugdwerk, leest graag

met haar huisgeotenin

het Boek van Mormon en

vindt het leuk om tijdens de gezinsavond

spelletjes te doen. Bovendien kookt ze

graag met haar moeder.

Emilya Onori Gudi (9 )

uit Port Harcourt

(Nigeria) werkt hard op

school en weet dat onze

hemelse Vadzr haar

gebeden beantwoordt.

Lizetta Vera (8) uit Long

Island (New York) is blij

als ze haar getuigenis

geeft. Ze weet dat het

Boek van hiormon waar

is en dat God leeft.

Nïkolas Peippo (8) uit

Helsinki (Finland) houdt

van de Schriften. Hij

heeft het Boek van

Mormon helemaal

hardop aan zijn moeder

voorgelezen voordat hij acht jaar werd.

Hij speelt piano en droomt ervan om ooit

op een keer op het orgel in de Tabernakel

te mogen spelen.

Wij willen graag wat horen van

kinderen die schilderen, tekenen

en kunstwerken maken. Stuur je

kunstwerk met een foto van jezelf,

een beschrijving van het werkstuk

en een verklaring van wat je tot

het maken van dat kunstwerk

inspireerde naar Our Creative

Friends, International Magazine,

50 East North Temple Street, Salt

Lake City, UT 84150-3223, USA.
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Instructies

1 . Verwijder bladzijde 8-9 uit De Kinderster. Knip

voorzichtig langs de onderbroken lijnen.

2. Plak de kalender op dik papier. Smeer de

lijm alleen langs de randen zodat de genum-

merde klepjes op het pad en de gleufjes nog

open kunnen.

k 3. Haal deze bladzijde uit het tijd-

schrift. Knip de genummerde vierkantjes

uit en plak ze dan voorzichtig onder de

klepjes van de kalender met hetzelfde

nummer. Sluit de klepjes pas, als de lijm

droog is.

4. Knip het plaatje van de reizigers

en dat van de kerststal uit. Schuif het

BllLm'«ll plaatje van de reizigers in de gleufjes

aan het begin van het pad. Leg de kerststal weg en zet

hem op eerste kerstdag aan het eind van het pad.

Doe vanaf 1 december elke dag één klepje open, lees

de informatie en beantwoord de vraag of doe de

activiteit.

D
\ Lees 'Als je warm bent,

|
kom je dichterbij' op

! bladzijde 10-11.

ff H W fl Q
j Lees Lucas 1:26-33.

I
Wie vertelde Maria

' dat ze een kindje zou

krijgen?

Lees Matteüs 1:18-21.

Waarom noemden

i

D

!

1

I

J
Maria en Jozef het

\ kindje Jezus?

i

| Lees Lucas 2:1-5. Waar

\ woonden Jozef en

' Maria voordat Jezus

* werd geboren?

* Lees Lucas 2:6-7. Wat \ Zing 'Geen wieg voor

)
gebruikten ze als * een koning' (lofzang

' wiegje voor het kindje ' 144).

! Jezus? !

D m D E
]
Lees Lucas 2:8-14. Aan

• wie vertelde een engel

i over de geboorte van

i Jezus?

Zing 'Ver, ver van hier * Lees Lucas 2:15-17.

in Judea schoon'

(lofzang 146).

E

Wat deden de herders

toen de engelen waren

weggegaan?

Zing 'Stille nacht'

(lofzang 149).

Maak iets van bladzijde

5 — kerstversieringen.

Lees Matteüs 2:1-3.

> Wie was overstuur door

< de vragen van de

1 wijzen?

Lees Matteüs

j 2:4-6. Wat zeiden de

|
hogepriesters en

|
schriftgeleerden tegen

I koning Herodes?
i

Q

IETMM Lees Matteüs

WÊÊÊ 2:16. Wat deed
i

i Herodes toen hij

i
besefte dat de wijzen

\ niet terugkwamen?

! Waarom?

m m ffl
Lees Matteüs

2:11-12. Hoe m
J
Lees Matteüs 2:7-10.

| Waar stuurde koning

j Herodes de wijzen

! naartoe?

BJJ Lees Matteüs

2:19-21,23.

Waar ging Jozef met zij

gezin wonen toen

Herodes dood was?

J
Zing 'Toen Jozef vertrok \

werden de wijzen

1 naar Betlehem' ' gewaarschuwd dat ze

!
(Kinderliedjes, blz. 22). \

niet naar Herodes terug

\
moesten gaan?

1 Schrijf een kerstbrief

l
naar een vriend,

" vriendin of een fami-

! lielid.

m
t*J Lees MatteüsÉB 2:13-15. Wie

I

) werd gewaarschuwd dat

l
hij Maria en Jezus mee

[
naar Egypte moest

! nemen?

tj

"™ "*" "" "~

Lees 'Geschenken

voor de Heiland'

i op bladzijde 29 en verzin

een geschenk dat jij aan

Jezus Christus kunt geven

i

Lees 'Het mooiste

geschenk van allemaal'

op bladzijde 2-3.

E Lees 'Het eerste

visioen van Joseph

i Smith' op bladzijde 6-7.

i Wij denken deze maand

ook aan de verjaardag

van Joseph Smith.

i Vertel het kerstverhaal

i aan je huisgenoten.

"""-' — "" — -~~"—«" — ~ —
t
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•
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Onze toekomst is volgens president

Monson rooskleurig

Sarah Jane Weaver

'De toekomst ziet er rooskleurig uit. De groei van de kerk is onbeperkt', zei met uitzondering van de mormoonse

president Thomas S. Monson. Vanuit zijn kantoor in het bestuursgebouw kolonies in Mexico en de nederzettin-

van de kerk sprak president Monson op 13 juli over de enorme groei van de gen in Canada. Tegenwoordig zijn er

kerk in de afgelopen eeuw - een periode van 100 jaar waarin het ledental meer dan 2500 ringen over de hele

van de kerk is toegenomen van 271681 leden, voornamelijk in Utah en het wereld.

westen van de Verenigde Staten, tot bijna 11 miljoen leden in meer dan 160

landen.

President Monson zei dat de kerk

tegenwoordig veel nadruk op leider-

schap thuis legt. Het gezin is volgens

hem de oplossing voor veel proble-

men die met de groei van de kerk ge-

President Thomas S. Monson, eer- President Monson herinnert zich

ste raadgever in het Eerste Presidium, nog dat hij in 1950, op 22-jarige leef-

sprak over de verschillende factoren tijd, als bisschop van een wijk in Salt paard gaan. 'De kerk legt veel nadruk

die hebben bijgedragen tot de explo- Lake City werd geroepen. De wijk, op het gezin', zegt hij. 'Thuis wordt

sieve groei van de kerk en over de ze- waarin hij was geboren en getogen, inderdaad de basis voor een recht-

geningen en moeilijkheden die met had toen 1080 leden. In die tijd was schapen leven gelegd. Door aanbid-

zo'n wereldwijde groei gepaard gaan. dat 'een veel voorkomend aantal Ie- ding in het gezin en dienstbetoon met

'In de afgelopen jaren', zei hij, 'zijn den in een wijk', legt de kerkleider het gezin komen onze beste eigen-

er meer zendelingen geroepen. Meer uit. Tegenwoordig worden grotere schappen naar boven.'

mensen horen iets over de kerk, zien wijken gesplitst, waardoor meer Ie- President Monson zei dat leden

de kerk in de praktijk en willen meer den de kans krijgen om een roeping vaak de volgende vraag stellen: 'Wat

informatie hebben. Wat een geweldi- te ontvangen en de bisschop te hel- is de grootste moeilijkheid waar de

ge tijd om in te leven en de Heer te pen. kerk mee te kampen heeft?' Hij zei

dienen.' De algemene autoriteiten zijn niet dat president Gordon B. Hinckley

De kerk heeft inderdaad veel groei meer in staat om alle ringconferenties heeft gezegd dat dat de enorme groei

doorgemaakt sinds 1900, het jaar dat bij te wonen, zoals in het begin van is, vooral het opleiden van leidingge-

B.H. Roberts vanuit Utah tot het Huis deze eeuw. Aan het begin van de venden en de bouw van nieuwe ge-

van Afgevaardigden van de Verenig- eeuw waren er 40 ringen in de hele bouwen.

de Staten werd gekozen, maar niet in kerk, die zich allemaal in het westen Tegen de leden die op 27 juni de

het Congres mocht plaatsnemen om- van de Verenigde Staten bevonden, herinwijding van het ringgebouw

dat Utah en de kerk onder een wolk

van controversie schuilgingen. Bijna

100 jaar later zijn er echter 17 leden

van de kerk in de Amerikaanse Se-

naat en het Huis van Afgevaardigden

werkzaam - het grootste aantal heili-

gen der laatste dagen in de geschie-

denis. President Monson zei dat de

kerk sinds de pionierstijd uit de onbe-

kendheid is getreden. 'Onze leden

zijn doordrongen van de betekenis

van de woorden van Paulus aan de

Romeinen: "Want ik schaam mij het

evangelie niet; want het is een kracht

Gods tot behoud voor een ieder die

gelooft" (Romeinen 1:16).'

Ongeveer 20 duizend leden uit vijf verschillende staten kwamen op 18 oktober naar het United

Center in Chicago (Illinois) om naar president Gordon B. Hinckley te luisteren. De bijeenkomst

is slechts een indicatie van het enorme en groeiende ledental van de kerk over de hele wereld.
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van de ring Salt Lake East Millcreek

bijwoonden, sprak president Hinck-

ley over de groei van de kerk. 'We zijn

over de hele wereld verspreid', zei hij.

'We hebben nu meer leden buiten de

Verenigde Staten dan in de Verenigde

Staten. We zijn in 160 landen verte-

genwoordigd. We zijn een familie van

[bijna] 11 miljoen leden en we groeien

over de hele wereld. We moeten ten

behoeve van de leden overal in kerk-

gebouwen voorzien, en we bouwen

ongeveer 400 kerkgebouwen per jaar.

Volgens mij kan niemand van u de

omvang van dit programma volledig

bevatten, maar het is een realiteit en

is in volle gang.'

De belangrijkste factor die tot de

groei van de kerk bijdraagt, zijn de

steeds groter wordende inspannin-

gen op het gebied van zendingswerk.

Toen de twintigste eeuw begon, wa-

ren er minder dan 1000 zendelingen

in 20 zendingsgebieden. Nu zijn er

meer dan 60 000 zendelingen in 333

zendingsgebieden werkzaam.

President Monson legde uit dat de

bouw van kerkgebouwen over de

hele wereld een belangrijk onderdeel

van het zendingswerk is. Kerkgebou-

wen zijn een plaats voor de leden en

de onderzoekers om meer over de le-

ringen van de Heiland te weten te ko-

men. 'Tegenwoordig zijn er veel kerk-

gebouwen in de landen waar de zen-

delingen werkzaam zijn', legde hij

uit. 'Het is geweldig als de zendelin-

gen onderzoekers naar de kerk kun-

nen meenemen om samen met hen

God te aanbidden, lofzangen te zin-

gen en naar de boodschap van het

evangelie te luisteren.'

Een andere factor die tot het zen-

dingswerk en de groei van de kerk

bijdraagt, is de vertaling van de

Schriften en ander materiaal. 'Als de

zendelingen naar een bepaald land

worden gestuurd, kunnen zij met de

onderzoeker materiaal in zijn of haar

eigen taal behandelen', zei hij. 'Daar-

door kunnen zij het beter begrijpen.

En door dat begrip ontstaat een

verlangen om meer over de kerk

te weten te komen.'

President Monson merkte op dat

het zendingswerk in de afgelopen

eeuw ook is verbeterd, waardoor

meer mensen over de hele wereld de

boodschap van het evangelie kunnen

begrijpen en aanvaarden. De zende-

lingen zijn tegenwoordig beter voor-

bereid door deelname aan de pro-

gramma's voor de jongemannen en

de jongevrouwen, en het seminarie en

instituut. Hij voegde daar aan toe:

'Het is geweldig om te zien hoe hard

het seminarie en het instituut groeien.

Onze jonge mensen willen graag

meer over de beginselen van het

evangelie te weten komen. De jonge-

ren gaan graag naar het seminarie

en het instituut en doen dat dan ook

Leden uit Slovenië en Kroatië zingen een lofzang aan het eind van een onlangs gehouden
jeugdconferentie. Door de enorme internationale groei, zijn er momenteel meer leden buiten

dan in de Verenigde Staten.

getrouw. Hun getuigenis wordt

steeds sterker.'

Het zendingswerk, dat altijd be-

langrijk voor de kerk is geweest, is in

de twintigste eeuw steeds benadrukt.

Maar na de Tweede Wereldoorlog -

toen er nog maar één miljoen leden

waren - begon de kerk buiten Utah

sterk te groeien. Momenteel zijn er 17

opleidingsinstituten voor zendelin-

gen over de hele wereld waar 50

verschillende talen worden geleerd.

Als lid van het Quorum der Twaalf

Apostelen en later als lid van het Eer-

ste Presidium heeft president Mon-
son de afgelopen 36 jaar de enorme

groei van de kerk waargenomen,

vooral in Oost-Europa. 'Ik heb het

werk van de Heer aanschouwd. Op
zijn eigen tijd heeft Hij voor een won-

der gezorgd', verklaarde hij.

Over de leden die voor de val van

het ijzeren gordijn (1989) in de voor-

malige Sovjet-Unie woonden, zei pre-

sident Monson dat zij 'trouw en

standvastig in het naleven van het

evangelie waren. Het was niet altijd

gemakkelijk. Er waren veel beperkin-

gen.' Zelfs voordat de Sovj et-Unie

uiteen viel 'begonnen regeringen mee
te werken in plaats van tegen te wer-

ken. Er mochten gebouwen gebouwd

worden, grote en kleine, en uiteinde-

lijk zelfs een tempel van de Heer.'

Tijdens de open dagen van de Frei-

berg-tempel in juni 1985 waren er vol-

gens president Monson meer dan '89

duizend mensen die twee tot drie uur

in de rij stonden, soms in de regen,

om te kunnen zien hoe een huis van

de Heer er van binnen uit zou zien.

Nadat de tempel was ingewijd, wa-

ren de leden zo enthousiast om tem-

pelwerk te verrichten dat ze moesten

reserveren om aan begiftigingsdien-

sten deel te kunnen nemen.

'De spiritualiteit van de leden was

als water achter een dam', merkte

hij op. 'Er werd veel geloof geoefend,

en geloof ging inderdaad aan de

wonderen vooraf.'
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President Monson zei dat na het

werk in Oost-Duitsland het werk zich

verspreidde naar Rusland, Polen,

Tsjechië, Hongarije, Roemenië en veel

andere landen, waar 'we jarenlang

niet in staat waren geweest om de

kerk te vestigen of zendelingen naar

toe te sturen. De woorden van de lof-

zang "De morgen daagt" [lofzang 1]

geven duidelijk aan wat er in die lan-

den is gebeurd. De kerk is daar nu

gevestigd en groeit binnen hun

grenzen.'

Hij merkte op dat net als de Frei-

berg-tempel een antwoord op de ge-

beden van de leden in Duitsland was,

de vele tempels die nu gebouwd wor-

den ook een antwoord op de gebeden

van veel leden in de wereld zijn. 'De

bouw van zoveel nieuwe tempels on-

der de profetische leiding van presi-

dent Gordon B. Hinckley is een dui-

delijke katalysator van groei. Overal

waar tempels gebouwd worden,

neemt de spiritualiteit en de activiteit

van de leden toe.'

Een andere katalysator van de

groei van de kerk was de in 1978 ont-

vangen openbaring waardoor alle

mannen in de kerk die dat waardig

zijn het priesterschap mogen ontvan-

gen. Binnen tien jaar na die openba-

ring waren er tienduizend leden in

Nigeria en meer dan vijfduizend in

Ghana. Momenteel zijn er 49 duizend

leden in die twee landen. Binnen 20

jaar na die openbaring had de kerk

units in 26 landen op het Afrikaanse

continent.

Sinds 1978 hebben de zendelingen

ook veel succes in andere landen, zo-

als de Dominicaanse Republiek en

Brazilië. Volgens de Deseret News

1999-2000 Church Almanac waren er

aan het eind van 1997 ongeveer

500 000 leden van Afrikaanse af-

komst. Het behoud van de leden is

een belangrijk onderdeel van de groei

van de kerk. Verwijzend naar de op-

roep van president Hinckley om nieu-

we leden te begeleiden door een

Ledental van de kerk BIJNA
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vriend voor hen te zijn, hun een taak

te geven en hen te voeden met 'het

goede woord van God' (Moroni 6:4),

zei president Monson dat als de leden

met de zendelingen samenwerken,

'er een synergisme plaatsvindt waar-

door de doelmatigheid van de geza-

menlijke inspanningen zal toene-

men.' De uitspraak van president Da-

vid O. McKay, 'ieder lid een zende-

ling', heeft geleid tot een samenwer-

kingsverband tussen de zendelingen

en de leden van de kerk om het evan-

gelie te verkondigen en bekeerlingen

te begeleiden.

'Wij zijn inderdaad een wereldwij-

de kerk met een wereldwijde bood-

schap voor alle mensen op aarde. Wij

hebben een soortgelijke taak als de

discipelen van de Heiland: "Gaat dan

henen, maakt al de volken tot mijn

discipelen en doopt hen in de naam

des Vaders en des Zoons en des Heili-

gen Geestes en leert hen onderhou-

den al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik

ben met u al de dagen tot aan de vol-

einding der wereld" (Matteüs 28:19-

20).'

President Monson legde uit dat als

de kerk zo blijft groeien, ook haar

macht en kracht zal toenemen, waar-

door zij beter in staat is om de behoef-

tigen in de wereld te helpen. In de af-

gelopen tien jaar heeft de kerk meer

dan 24 500 ton kleding, 14 500 ton

voedsel en 2700 ton medische en

educatieve hulpgoederen naar 146
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verschillende landen gestuurd. 80

boerderijen, 80 conservenfabrieken,

ruim 100 magazijnen voor de bis-

schoppen en 50 Deseret Industries

in Noord-Amerika verschaffen de

noodzakelijke voedingsmiddelen en

hulpgoederen.

'De kerk werkt hard aan het ver-

lichten van het leed en het uitbannen

van ontberingen, honger en ziekte.

Het welzijnsprogramma van de kerk

is altijd een goed voorbeeld geweest',

zei president Monson. 'Onlangs is

de hulpverlening uitgebreid met

wereldwijde humanitaire hulpverle-

ning.

'In gebieden waar ernstige armoe-

de heerst, verschaffen we niet alleen

de noodzakelijke voedingsmiddelen

en kleding, maar bouwen we ook wa-

terbronnen zodat de dorpen schoon

stromend water hebben.'

President Monson verklaarde dat

het de verantwoordelijkheid van alle

leden is om ervoor te zorgen dat het

werk van de kerk voortgaat. Hij zei:

'Wij hebben het voorrecht om getuige

te zijn van de inspiratie van onze he-

melse Vader en zijn Zoon, Jezus

Christus. Wij werken allemaal aan de

opbouw van de kerk. Wij hebben een

belangrijke verantwoordelijkheid,

een werkelijke verplichting. Het is

onze taak om de kerk in onze tijd op

te bouwen.'

Met dank aan Church News,

24 juli 1999.



Workshop kerkmuziek

Scott Lloyd

De 21ste jaarlijkse workshop kerkmuziek is van 3-6 augustus aan de BYU
gehouden. Het evenement vond plaats onder auspiciën van de Brigham

Young University School of Music en gesteund door het algemeen muziek-

comité van de kerk.

De thematoespraak werd op 3 au-

gustus gehouden door John S. Tanner,

voorzitter van de vakgroep Engels

aan de BYU. Broeder Tanner merkte

op dat als hij met zijn gezin de liede-

ren van Zion zingt - en als hij zelf

tracht om teksten voor lofzangen

te schrijven - de Heer hem heeft

gezegend (zie LV 25:12).

Tk kan me bijvoorbeeld nog goed

herinneren', zei hij, 'dat mijn vrouw

Susan en ik met onze tieners en een

aantal van hun vrienden op een zon-

dagavond spontaan rond de piano

hebben zitten zingen.' Broeder Tan-

ner ging in de huiskamer aan de pia-

no zitten en begon te zingen. Hij werd

al snel vergezeld door zijn vrouw die

mee kwam zingen. 'Een voor een

kwamen onze kinderen ook meezin-

gen. Een van onze dochters kwam
zelfs met een paar vriendinnen aan-

zetten. Terwijl we aan het zingen wa-

ren, kwam de Geest in de kamer en

werd ons hart vervuld met liefde

voor de Heer en voor elkaar. We ko-

zen allemaal lievelingslofzangen uit.

Door het zingen van de teksten spra-

ken we waarheden uit die ons na aan

het hart liggen, terwijl door de mu-

ziek gevoelens van getuigenis en

vreugde tot uitdrukking werden ge-

bracht. En dat komt in de huidige sa-

menleving nog maar weinig voor-

ouders en tieners die openhartig en

zonder enige schaamte zoiets doen.'

Broeder Tanner zei dat hij het als

kind altijd heerlijk vond om tijdens

gezinsuitstapjes vanuit Zuid-Califor-

nië naar Utah tussen zijn ouders op

de voorbank te zitten en naar hen te

luisteren als zij lofzangen zongen,

zoals Tk weet dat mijn Verlosser

leeft' en 'Gij zijt mijn hoogste Goed'.

'Zelfs nu, na zoveel jaren, krijg ik

door de herinnering aan mijn zingen-

de ouders nog een brok in mijn keel',

zegt broeder Tanner. 'Door die mo-

menten wist ik hoeveel mijn ouders

van hun huis in Utah, de Heiland en

elkaar hielden. Wat een gezegende

herinnering! Wat ben ik gezegend

John S. Tanner, voorzitter van de vakgroep Engels aan de BYU, houdt de thematoespraak

tijdens de jaarlijkse workshop kerkmuziek.

omdat mijn ouders lofzangen ter ere

van God zongen.'

Houden van de lofzangen, zegt

broeder Tanner, lukt het best als we ze

uit het hoofd leren en praten over de

boodschap die erin voorkomt.

Tijdens de workshop sprak Mi-

chael F. Moody, voorzitter van het al-

gemeen muziekcomité van de kerk,

over de richtlijnen en werkwijzen in-

zake het gebruik van muziek in de

kerk. Iedereen kon vragen stellen.

Broeder Moody benadrukte echter

dat het Handboek kerkbestuur eigenlijk

de bron is waarin men de antwoorden

over de richtlijnen en werkwijzen

vindt.

Hij zei: 'We kunnen door eenvou-

dige observatie zien wat de richtlij-

nen van de kerk zijn, we kunnen zien

wat de werkwijze voor veel zaken is.

Priesterschapsleiders kunnen zo no-

dig onder inspiratie uitzonderingen

goedkeuren. Maar wat gebeurt er als

de uitzondering een regel wordt? Dan
zijn de richtlijnen aangepast. Dit is

een wereldwijde kerk en het is be-

langrijk dat de werkwijzen eenvou-

dig en universeel blijven.'

Hieronder staan een aantal vragen

die werden gesteld, met fragmenten

uit de antwoorden van broeder

Moody:

Vraag: In het handboek worden

rustige preludes en postludes geadvi-

seerd. Betekent dat dat ze altijd rustig

moeten zijn?

Antwoord: Waarom rustig? Omdat
we daardoor de zachte stem van

openbaring kunnen horen. Een luide

prelude kan averechts werken. En we
moeten ervoor zorgen dat de geest

van de bijeenkomst door de postlude

wordt vastgehouden, zodat de heili-

gen met een goed gevoel in hun hart

de bijeenkomst verlaten.
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Vraag: Is het in orde om een rustig

orgelspel tussen het avondmaal en de

rest van de dienst te hebben?

Antwoord: Dit is door de algemene

autoriteiten als voorbeeld gebruikt

om aan te geven wat niet gepast is.

Het is een voorbeeld van iets wat niet

juist is. En als we er toch mee begin-

nen, dan voegen we een nieuw onder-

deel toe aan het eenvoudige program-

ma van de avondmaalsdienst dat in

het Handboek kerkbestuur staat. Er

staan elf punten in genoemd, waar-

van er zes over de muziek gaan.

Laten we niet nog een zevende punt

toevoegen.

Vraag: Kan er in het handboek wor-

den opgenomen waarom we tijdens

de avondmaalsdienst alleen maar

lofzangen mogen zingen?

Als er andere muziek wordt ge-

bruikt moet die in overeenstemming

zijn met de geest van de lofzangen.

Als uw priesterschapsleider vindt dat

er uitsluitend lofzangen mogen wor-

den gezongen, dan moet u zich daar-

aan houden. Als u het er niet mee

eens bent, kunt u vriendelijk en met

een gebed in uw hartuw mening ken-

baar maken. Maar u moet u vervol-

gens wel bij de beslissing van de

priesterschapsleiders neerleggen. Het

is mijn persoonlijke mening dat ande-

re muziek wel heel bijzonder moet

zijn om een lofzang te vervangen. En

er is een goede bewerking van een

lofzang voor nodig om de prachtige,

eenvoudige lofzang zelf te vervan-

gen.

Vraag: Was de brief over het beper-

ken van vergaderingen op zondag

ook voor koorrepetities bestemd?

Antwoord: Uw vraag heeft betrek-

king op de brief van 11 februari 1999

van het Eerste Presidium. Was die

brief bedoeld om koren uit de wereld

te helpen? Nee. Het doel van de brief

was om ervoor te zorgen dat er op

zondag meer tijd voor het gezin en

voor het onderwijzen van kinderen

op de sabbat zou overblijven. Het be-

ginsel is: We willen niet dat de sabbat

vol gepland is met vergaderingen. En

in het voorwoord van Lofzangen zegt

het Eerste Presidium dat iedere wijk

en gemeente een koor moet hebben

dat geregeld optreedt. Als dat het ge-

val is, moet het koor repeteren. Beslis

zelf wat de beste tijd is. In veel units

wordt het meteen na het bijeenkom-

stenschema gedaan, als de leden toch

in de kerk zijn en niet extra hoeven te

reizen. Ik heb trouwens veel liever

een korte repetitie die effectief is, dan

een koorrepetitie van een uur waarin

de tijd niet goed besteed wordt.

Met dank aan Church News,

7 en 14 augustus 1999.

President Hinckley spreekt de leden

in Venezuela toe

Na de inwijding van de Guayaquil-

tempel in Ecuador reisde president

Gordon B. Hinckley naar Maracaibo

(Venezuela) waar hij op 3 augustus

5300 leden in een congrescentrum

toesprak.

'Laten we de kerk in Venezuela op-

bouwen', zei president Hinckley. 'La-

ten we eraan werken om meer leden

te krijgen. Laten we alle bekeerlingen

vasthouden. Ik smeek u om uw ar-

men om de nieuwe leden heen te

slaan en vriendschap met hen te slui-

ten, hen te verwelkomen en hen ge-

rust te stellen.' Hij zei verder: 'De

meesten van u zijn bekeerlingen. U
kent het gevoel van eenzaamheid dat

nieuwe leden vaak hebben. Wilt u als-

tublieft naar mijn aanmoediging luis-

teren en vriendelijk voor alle mannen,

vrouwen en kinderen zijn die zich la-

ten dopen? Op u komt het aan.' Ook

zei president Hinckley: 'Ik heb geen

enkele twijfel dat deze kerk zal

groeien. De kerk zal in geheel Zuid-

Amerika groeien. Nu zijn er honderd-

duizenden leden, maar dat zullen er

miljoenen zijn. De leden zullen wor-

den herkend aan het rechtschapen le-

ven dat zij leiden. Ze zullen gerespec-

teerd, geëerd en ondersteund wor-

den. En wij zullen kerkgebouwen

bouwen, steeds meer om aan de be-

hoeften van de leden tegemoet te ko-

men. En we zullen tempels bouwen

waar zij de heilige verordeningen in

ontvangst kunnen nemen en eraan

mee kunnen werken om ze aan hun

voorouders beschikbaar te stellen. Er

bestaat geen enkele twijfel over de

toekomst van deze kerk.'

Plaatselijke priesterschapsleiders begroeten president Hinckley tijdens zijn bezoek aan

Maracaibo (Venezuela).
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Extra ideeën voor de participatieperiode,

december 1999

De volgende ideeën voor de participa-

tieperiode zijn een aanvulling op de Par-

ticipatieperiode 'Bij zijn wederkomst' op

blz. 12-13 in De Kinderster van deze

uitgave. Dejeugdwerkleidsters gebruiken

ze naar behoefte.

1. We gaan onderzoek doen naar

onze toestand hier op aarde tijdens

het duizendjarig rijk, als Christus op

aarde regeert. Kies daartoe twee

kinderen als televisienieuwslezers

en laat elke klas een verslaggever

aanwijzen die meldt wat de klas in

de Schriften over de volgende onder-

werpen ontdekt:

• dieren (Jesaja 11:6-9; Hosea 2:18);

• mensen (Jesaja 54:3; Micha 4:4; LV
63:50-51);

• naties, regering (Micha 4:1-3; Jere-

mia 31:33; LV 29:11);

• wanneer Hij komt (Matteüs 24:36,

44);

• Zion en de terugkeer van de stad

van Henoch (LV 45:66, 71; Mozes

7:62-64).

Laat de nieuwslezers vragen stellen

aan de verslaggevers om te horen wat

iedere klas hierover te weten is geko-

men. Leg uit dat we niet precies we-

ten wanneer de Heiland komt, maar

dat we ons moeten voorbereiden om
Hem dan te ontmoeten (zie Matteüs

25:1-13). Zing 'Bij zijn wederkomst'

(Kinderliedjes, blz. 46) en bespreek wat

wij moeten doen om voorbereid te

zijn.

2. Vertel het verhaal van de wijzen

(Matteüs 2:1-11). Leg uit hoe de Heer

de wijzen zegende - en ook Maria, Jo-

zef en het kindje Jezus (zie Matteüs

2:12-15) - zodat zij aan gevaar kon-

den ontsnappen. De wijzen brachten

Jezus geschenken. In veel landen han-

gen de kinderen met Kerstmis een sok

op of zetten hun schoen om cadeau-

tjes te krijgen. Net zoals we elkaar

met Kerstmis iets geven, kunnen we
eraan denken om Hem wiens verjaar-

dag wij dan vieren ook iets te geven.

Bespreek wat voor geschenken wij de

Heiland kunnen geven, bijvoorbeeld:

elke dag te Schriften lezen;

elke dag bidden;

in ons dagboek schrijven;

ons getuigenis geven aan een vriend-

je of vriendinnetje;

ons van een zonde bekeren of een

zwakheid overwinnen;

een vijand vergeven;

iets aardigs doen;

enzovoort.

Geef ieder kind een vel papier in de

vorm van een sok, een schoen, een

pakje, of wat maar bij uw cultuur

past. Laat de kinderen de voorkant

versieren en op de achterkant iets

schrijven dat ze met Kerstmis aan de

Heiland gaan geven. Moedig de kin-

deren aan om deze activiteit ook in de

gezinsavond met hun huisgenoten te

doen.

3. Bereid deze activiteit voor waar-

door de kinderen meer te weten zul-

len komen van enkele geweldige ge-

beurtenissen voor en tijdens de we-

derkomst van Christus. Maak van

stevig papier een kerstboom met op

de achterkant van elk versiersel een

tekstverwijzing, de titel van een liedje

of allebei. Laat de kinderen om de

beurt een versiersel uitkiezen. Lees

en bespreek de teksten en zing de

liedjes. Mogelijke teksten en liedjes:

• het evangelie zal aan alle naties ge-

predikt worden - Openbaring 14:6,

'Een zendeling wil ik vandaag al
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zijn' (Kinderliedjes, blz. 90);

• waarheid vervult de aarde - Mozes

7:62, 'De Kerk van Jezus Christus'

(Kinderliedjes, blz. 48);

• de vergadering van de tien stam-

men - Geloofsartikelen 1:10;

• de terugkeer van de stad van He-

noch - Mozes 7:18, 63, 'Houd van

elkander' (Kinderliedjes, blz. 74);

• de nakomelingen van Lehi ontvan-

gen het Boek van Mormon - Enos

1:13,16, 'Lees, denk en bid' (Kinder-

liedjes, blz. 66);

• gerechtigheid zegeviert - LV 45:66,

71, 'Strijd voor het recht' (Kinder-

liedjes, blz. 80);

• iedere knie buigt zich en elke tong

belijdt dat Jezus de Christus is -

Mosiah 27:31, 'Dierbare Heiland

(lofzang 58; De Kinderster, oktober

1998, blz. 4).

Vertel de kinderen dat, hoewel het

leven moeilijk zal worden als de

komst van Christus naderbij komt,

wij ons op die fijne gebeurtenissen

kunnen verheugen. De Heer heeft ons

beloofd dat wij, als wij voorbereid

zijn, niet hoeven te vrezen (zie LV

38:30). De rechtvaardigen zullen

vreugdeliederen zingen omdat de

Heiland onder ons woont (zie LV

29:11; LV 45:71). Zing 'Ik voel uw lief-

de, Heer' (Kinderliedjes, blz. 42).

4. Zie voor meer ideeën:

• 'Adventskalender', De Kinderster,

december 1999, blz. 8-9, 16.

• 'Als je warm bent, kom je dichter-

bij', De Kinderster, december 1999,

blz. 10-11.

• 'Ik geloof dat Jezus terug zal ko-

men', De Kinderster, september

1995, blz. 10. D
Evangeliebeginselen, hoofdstuk 41-44.



De zendelingenpagina's

Het zendingswerk hier in Enge-

land gaat beter en beter - dankzij de

zendelingen die zich op hun roeping

concentreren, de leden die de toe-

komst rooskleurig zien en de goede

samenwerking die we hebben. Als ik

eerlijk mag zijn, dan zeg ik: samen-

werking russen leden en zendelingen

is de enige weg naar succes.

Dat we nu twee tempels hebben in

Engeland, betekent niet alleen een be-

sparing op de reiskosten voor veel le-

den, maar hierdoor zijn ook veel niet-

leden in de kerk geïnteresseerd ge-

raakt. De succesverhalen die wij, in

het zendingsgebied Bristol, erover

hebben gehoord maken ons als zen-

delingen echt enthousiast. Het succes

van mijn eigen zending gaat mijn ver-

stand te boven. Ik was in de gelegen-

heid om zowel gezinnen als alleen-

staande mensen te helpen hun doop-

verbond aan te gaan.

Als iemand tegen mij zegt dat een

zending in Engeland moeilijk is en

dat je er weinig succes hebt, dan zal

mijn eerste vraag zijn: welk Engeland

bedoel je? In de Engelse zendingsge-

bieden gaat het uitstekend! Zou er

een tweede tempel zijn gekomen als

er maar net voldoende leden waren

geweest voor één?

Beproevingen

Dagelijks vraag ik me af waarom

we beproevingen nodig hebben.

Waarom kunnen we het niet gewoon

altijd goed hebben, en altijd succes

hebben? Ik besef dat ik nog veel moet

leren. Hier in Exeter denk ik dat ik

geduld moet leren. In tegenstelling

tot Plymouth (mijn vorige gebied) -

daar waren de vruchten rijp om te

plukken. Ik geloof dat ze er ook in

Exeter wel zijn, maar op dit moment

kan ik de bomen nog niet vinden. Ik

geloof dat elke wijk en elke gemeente

iedere maand een doopdienst kan

Ouderling Gout bij een onderzoeker

thuis.

hebben en moet hebben, want de

mensen zijn voorberefid. De Heer laat

ons niet in de steek; het enige pro-

bleem is dat wij Hem in de steek la-

ten. Luisteren we niet goed genoeg?

Ik hoop dat we het komend jaar alle-

maal succes mogen zien en zullen

luisteren naar die zachte, stille stem.

Het weer

Hoe zou je je voelen met elke dag re-

gen? Eerlijk gezegd geniet ik niet echt

van het weer, want het regent bijna

elke dag. Maar ik ben hier ook niet op

vakantie. Over een auto beschik ik

niet, dus lopend door de regen gaat

'elder Gout' met zijn collega door de

straten. Het mooie van de regen is dat

het voor veel mensen een reden is om
thuis te blijven. Zo hebben we deze

week een vrouw gevonden die eigen-

lijk niet thuis had willen zijn, maar

met de kinderen op staan zou gaan.

En een bouwvakker die zijn werk niet

kon doen omdat het regende, zodat

hij thuis was. Het is vreemd om te be-

schrijven hoe je succes hebt. Ik zou

zeggen: door aardse beproevingen

word je geestelijk gesterkt.

Mijn beste vriend

Mijn hemelse Vader houdt van mij,

en ik van Hem en van zijn Zoon. Mijn
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Sven-Olaf Gout denkt op zending ook

regelmatig aan thuis.

getuigenis van Hen is erg gegroeid;

ik weet dat mijn Verlosser leeft. Ik

zou graag nog wat zeggen over mijn

beste vriend, de heilige Geest. Hij is

altijd bij me als ik waardig ben en

waarschuwt mij als ik de verkeerde

kant op ga. Bovendien vertelt Hij mij

wat ik moet doen, en wat de beste

keuze is.

Het is nog steeds moeilijk om te be-

grijpen dat mijn hemelse Vader mij de

gelegenheid geeft om een lid van de

Godheid elke dag bij me te hebben.

Denk daar eens over na! Je hebt de

kans om elke dag een lid van de God-

heid bij je te hebben - wat kan iemand

nog meer wensen? Ik denk dat we

niet dichter bij onze hemelse Vader

kunnen komen dan door een vol-

maakte communicatie met de heilige

Geest.

Ik hou van mijn zending, en ik

hoop dat iedereen die erover heeft

gedacht om op zending te gaan, ook

zal gaan.

Ben je 19 en denk je nog niet over

een zending, dan zeg ik: ga! Het

zendingswerk is heel anders dan ik

had verwacht; het is cool, het is gaaf,

het is de beste tijd van mijn leven tot

nu toe.

Sven-Olaf Gout

(Zendingsgebied Bristol, Engeland)



In het zendingsveld

DUITSLAND

Henriëtte van der Heijden/

Robin Feith

Deutschland-Mission

Düsseldorf,

Mörsenbroicher Weg 184 a,

D-40470 Düsseldorf

Charles en Ineke Mac Lean /

Rina van Rijswijk

Frankfurt-tempel

Talstrasse 10, Postfach 1440

D-61381 Friedrichsdorf

ENGELAND

Justin Bijkerk / Henk Prins /

Dagmar Buysse

England Leeds Mission,

Technocentre, Station Road,

Horsforth, Leeds, Yorkshire,

LS18 5BJ, Engeland

SanderUyleman/

Thammy Lodders /

Jared van Hensen van

Uningen

England Manchester Mission,

Trafalgar House,

110 Manchester Road,

Altrincham, Cheshire,

WA141 NU, Engeland

Jim Ruiter

England Birmingham Mission

185 Penns Lane,

Sutton Coldsfield West Midlands,

B76 8JU, Engeland

GRIEKENLAND

Hermen van Beek/

Michael Stekkinger/

Zendingsgebied Athene,

Eleftherotrias 9,

Kifissia 14563,

Athene, Griekenland

OOSTENRIJK

Petra Verhaegen

Österreich-Mission Wien,

Fuerganggasse 4,

A- 1190 Wien, Oostenrijk

SCHOTLAND

Roeland Jansen/

Paddy Panhuyzen /

Alexander Noot

Scotland Edinburgh Mission,

51 Spylaw Road,

Edinburgh EH 10 5BP,

Schotland

VENEZUELA

Dennis Blanken

Venezuela Caracas Mission,

Apartado 69204,

Caracas 1060-A,

Venezuela

VERENIGDE STATEN

DideriekVan Hijfte

Utah Salt Lake City Mission,

2102 South 1300 East,

Suite 102, Salt Lake City,

Utah 84106, USA

Talita van der Put

Historie Temple Square Mission,

P.O. Box 112110,

Salt Lake City,

UT 841 47-21 10, USA

Nieuwe zendeling
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Naam:

Unit:

Aanvang zending:

Zendingsgebied:

Rina van Rijswijk

Spijkenisse (ring Rotterdam)

1 september 1999

Frankfurt-tempel

Henoch Beijerling

Pennsylvania Harrisburg

Mission,

3903 Hartzdale Drive,

Suite 303, Camp Hill,

PA 17011-7829, USA

Pauline Dee

Utica New York Mission

P. 0. Box 220

New Hartford,

NY 13413-0220, USA

ZUID-AFRIKA

Angelo Leman

South Africa Cape Town

Mission,

P.O. Box 21 7,

Howard Place,

7450 Cape Town,

Republiek Zuid-Afrika

Ga je op

zending?
Stuur ons dan je naam,

zendingsgebied, uit welke

wijk of gemeente je komt,

wanneer je zending begint,

naar welk opleidingsinstituut

je gaat - en vooral: een goede

pasfoto! Stuur die gegevens

naar:

Nieuwsredactie De Ster,

Grovestins 64, 7608 HN

Almelo, Nederland.

Foto's niet met nietjes of pa-

perclips vastmaken! Als je

naar een zendingsgebied gaat

dat nog niet op deze pagina

voorkomt, stuur dan a.u.b. ook

het adres van het zendings-

kantoor.
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HUISBEZOEKBOODSCHAP

U VOORBEREIDEN OP TEMPELBEZOEK

i

5
UJ

De verordeningen van Gods

huis zijn voor het eeuwig

heil van de mensheid',

heeft president Brigham Young

gezegd. 'Uw begiftiging betekent dat

u alle verordeningen in het huis van

de Heer ontvangt die u na dit leven

nodig hebt om in de tegenwoordig-

heid van de Vader terug te kunnen

keren, waarbij u de engelen passeert

die daar als wachter staan.' (Leringen

van kerkpresidenten: Brigham Young,

blz. 303, 302.)

Of we nu voor de eerste keer naar

de tempel gaan of voor de

honderdste keer, we moeten ons

voorbereiden om er een heilige en

reinigende ervaring van te maken.

MANIEREN OM ONS VOOR

TE BEREIDEN

• Als u nog niet naar de tempel

bent geweest, spreek dan met uw

bisschop of gemeentepresident over

wat u moet doen om een tempelaan-

beveling en de tempelverordeningen

te kunnen ontvangen. Vraag of

u kunt meedoen aan de volgende

serie tempellessen in uw wijk of

gemeente. Zorg ervoor dat u een

geldige tempelaanbeveling verkrijgt

en houdt, zelfs als het er niet naar

uitziet dat u in de nabije toekomst de

tempel zult bezoeken.

• Zorg dat u waardig bent om

een tempelaanbeveling te krijgen

President Gordon B. Hinckley

heeft gezegd: 'Wij bidden dat

onze leden zo leven dat ze

van de tempels gebruik

kunnen maken. Als er beke-

ring voor nodig is, dan is het

nu de tijd daarvoor. We

moeten ons voorbereiden op het

tempelwerk'. ('Zegen', De Ster,

januari 1999, blz. 105.)

• Bestudeer en overdenk in

gebed de teksten die gaan over

verordeningen, verbonden, tempels

en het grote 'plan van gelukzalig-

heid' (Alma 42:16). Bestudeer arti-

kelen en hoofdstukken over de

tempel en tempelwerk in De Ster,

Evangeliebeginselen, Leringen van

kerkpresidenten en andere kerkelijke

publicaties.

• Bespreek tijdens de gezins-

avond de zegeningen van het doen

van tempelwerk voor uzelf en de

zegeningen van het plaatsvervan-

gend tempelwerk voor de doden (zie

Leer en Verbonden 128:18).

• Werk aan uw familiegeschie-

denis en neem namen mee naar de

tempel.

• Zing lofzangen die over de

tempel gaan, leer ze uit het hoofd of

luister ernaar.

'EEN VOLK [DAT] ZICH LAAT

MOTIVEREN DOOR DE TEMPEL'

President Howard W. Hunter

heeft gezegd: 'De Heer verlangt

waarlijk dat zijn volk zich laat moti-

veren door de tempel. (...) Ik hoop

dat ieder volwassen lid die zegen

waardig is en een geldige tempelaan-

beveling heeft, zelfs als de tempel

niet dichtbij is en geregeld bezoek

niet tot de mogelijkheden behoort.'

('Het grote symbool van ons

lidmaatschap', De Ster, november

1994, blz. 6.)

Leden die de raad van president

Hunter opvolgen, zien de tempel-

deuren soms op verbazingwekkende

manier voor hen opengaan. Een van

die leden is Kuteka Kamulete uit

Zaïre. President Hunters woorden

raakten zijn hart ook al woonde hij

duizenden kilometers van de dichtst-

bijzijnde tempel vandaan. Hij

maakte een afspraak met zijn

gemeentepresident en kreeg een

tempelaanbeveling. Later moest hij

onverwachts voor zijn werk naar

Noord-Korea. Op ongebruikelijke en

onverwachtse wijze moest hij ook

naar Zwitserland, waar hij de tempel

bezocht.

Later schreef hij: 'Wat voelde ik

me nederig en dankbaar (...). Die

dag ontving ik mijn begiftiging, en

dat was het grootste geschenk van

mijn leven.' (De Ster, augustus

1997, blz. 9.)

President Hunter heeft gezegd:

'De tempel is een plaats van schoon-

heid, een plaats van openbaring, een

plaats van vrede. (...) Hij is de

Here heilig. Ook voor ons moet

hij heilig zijn.' (De Ster,

november 1994, blz. 6.)

Laten we ons goed voorbe-

reiden op ons tempelbezoek en

het tot de grote en heiligende

gave maken die de Heer wil dat

het is. D
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Ik
hijgde toen ik mijn derde rondje aan het rennen

was, maar ik was vastbesloten er nog één meer te

rennen. Mijn vriendin Jennifer had me zoals

gewoonlijk al ingehaald. Ze lag een halve baan voor en

liep steeds verder uit. Ik vond het niet erg dat ze

sneller was. Ik bewonderde haar daarom. Ik

bewonderde haar om veel dingen.

We waren al bevriend sinds groep

zeven. Ik kan me herinneren dat ze

zo'n moeite had met rekenen dat

ze bijles nodig had. Nu was ze

een van de beste leerlingen.

Atletiek vond ze makkelijker,

maar ook daarvoor moest ze

hard werken. Daarom renden

we samen. Zij moest trainen en

ik kon de oefening goed

gebruiken.

Het was moeilijk om
Jennifer niet aardig te vinden;

ze was extravert en dat

maakte haar vrolijk en

vriendelijk. Het leek alsof

alles haar voor de wind
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ging. Haar leven bestond uit allerlei gezonde en

productieve activiteiten.

Ik had het ook druk. Ik had altijd meer te doen dan

dat ik tijd had. Ik moest mijn tijd heel goed indelen. Ik

dacht na over Jennifers agenda — die drukker bezet

was dan de mijne — en vroeg me af hoe ze dat alle-

maal voor elkaar kreeg.

Op dat moment zag ik een jonger roodharig meisje

langs de baan staan die naar ons stond te kijken. Ze was

gehandicapt en zat ook op onze kleine school. Ik zei haar

beleefd gedag toen ik langs haar rende, maar kon het me
niet veroorloven om veel langzamer te gaan lopen en

veel meer te zeggen. Ze keek hoe ik verder rende.

Jennifer leek nu achter me te rennen ook al was ze

al een rondje voor en ze zou me nu spoedig weer

inhalen. Ik wist zeker dat ze voor mij zou finishen en

dan zou ze weer verdergaan met de andere belangrijke

bezigheden die ze zeker gepland had.

Ik keek naar de volgende bocht en draaide mijn

hoofd om te zien waar Jennifer was. Ze liep op een

slakkengangetje en het roodharige meisje hield haar

hand vast en rende naast haar. Het meisje op school

dat het het drukst had, had tijd om iemand te helpen

en ik niet. Ik moest aan de Heiland denken toen ik die

twee daar zo zag rennen.

Ik was de enige die toekeek. Alleen de Heer en ik

waren getuige van deze kleine daad van vriendelijk-

heid. Jennifer deed het niet om gezien te worden; ze

was gewoon zo. Die dag werd ze mijn held, niet

vanwege de grote dingen waar ze bekend om stond,

maar om die eenvoudige daad waar niemand getuige

van was geweest.

Dat is al weer een tijd geleden en Jennifer heeft nu

vrij genomen van haar drukke leven om een zending

te vervullen op de Filippijnen. Ik vraag me af wie ze nu

aan het helpen is. D
D E C E M B E R
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Deze dertienjarige tweeling is te jong om zich de problemen uit Soweto's verleden

te herinneren en vertegenwoordigt de veranderingen in Zuid-Afrika.

Soweto's rooskleurige toekomst
Marvin K. Gardner
FOTOGRAAF: DE AUTEUR

In de jaren zeventig en tachtig was het internationale beeld

van Soweto (Zuid-Afrika) er een van terreur, geweld en

rellen. In deze door rassenscheiding ontstane woon

wijk ten zuidwesten van Johannesburg woonden

meer dan vier miljoen kleurlingen en ze vormde

het toneel voor sociale omwentelingen die

wereldwijd de aandacht richtten op — en

uiteindelijk de afschaffing teweegbrachten

van — de apartheid, de politiek van de

rassenscheiding in Zuid-Afrika.

Maar zelfs tijdens deze gewelddadige,

turbulente jaren vond een wonder-
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baarlijke ommekeer plaats in Soweto. Het evangelie van Jezus

Christus werd er gepredikt, een gemeente van de kerk werd

opgericht en zendelingen en leden van verschillende rassen

werkten zij aan zij om een geest van verdraagzaamheid,

begrip en vrede te bewerkstelligen.

Nu is er een ring gevestigd in Soweto en veel leden hebben

de tempel in Johannesburg bezocht. En bovendien hebben er

in veel buurten belangrijke sociale verbeteringen plaatsge-

vonden.

AIs je het huis van de familie Vilakazi nadert, is

de kans groot dat je gelach hoort en het geluid

van een bal die telkens tegen een muur wordt

eschopt. Als je de voortuin inloopt zie je een identieke

ertienjarige tweeling die druk met de bal aan het spelen

is en onderwijl elkaar speels plaagt.

De tuin ziet er keurig uit, het grasveld en de bloem-

bedden zijn met grote zorg onderhouden en de auto op

de oprijlaan glimt als een spiegel. Zuster Vilakazi glim-

lacht als je haar met haar huis en tuin complimen-

teert. 'De tweeling helpt met het werk', vertelt ze.

Deze dertienjarige tweelingbroers,

die beiden ogenschijnlijk overlopen van

energie en enthousiasme — Bonginkosi (links)

en Nkosinathi (rechts) — leven het evangelie

na en vertellen hun vrienden erover.



HUN NAAM IN ERE HOUDEN

Deze broers — die ogenschijnlijk overlopen van

energie en enthousiasme — zijn vrijwel altijd bij elkaar.

Ze zitten in dezelfde klas op school en in de kerk en

hebben veel dezelfde vrienden en interesses. Als

Nkosinathi zwemt, sport of olifanten, leeuwen en tijgers

tekent, is Bonginkosi er meestal ook en doet hetzelfde.

Als Bonginkosi in de Schriften studeert, het avondmaal

ronddient, of zijn getuigenis aan een vriend geeft, is het

vanzelfsprekend dat Nkosinathi bij hem is.

Behalve op school, waar sommigen hen kennen als

Allen en Bryan, gebruiken Nkosinathi en Bonginkosi

hun Afrikaanse naam. De namen weerspiegelen de

vreugde van hun ouders bij hun geboorte. In hun taal,

Zoeloe, betekent Nkosinathi 'God zij met ons' en

Bonginkosi 'Wij danken de Heer'. Beide jongens nemen

de betekenis van hun naam heel serieus.

ANDEREN OVER HET EVANGELIE VERTELLEN

Hun ouders en vier oudere broers en zusters waren al

lid geworden van de kerk toen de tweeling, de jongsten

in het gezin, geboren werd. Het hele gezin werd in de

tempel in Johannesburg aan elkaar verzegeld toen

Nkosinathi en Bonginkosi vijf jaar waren. De tweeling

liet zich dopen toen ze acht was en werd tot diaken geor-

dend met twaalf jaar.

De meeste vrienden op school zijn nog geen lid van de

kerk en Nkosinathi en Bonginkosi weten hoe belangrijk

het is om een goed voorbeeld te zijn en hun vrienden

over het evangelie te vertellen.

Soms plagen anderen de kinderen en noemen hen

angsthazen omdat ze niet meedoen met de groep als die

iets verkeerds doet. Of ze zich iets aantrekken van het

geplaag en gescheld? 'Nee, niet erg,' zegt Nkosianthi,

'want ik weet wat goed is. Daarom ga ik gewoon weg.'

Beide jongens geven toe dat het op die momenten extra

fijn is om een tweelingbroer in de buurt te hebben.

Hun moed en goede voorbeeld is beloond. 'Onze

vriend Mbuso Yende', bijvoorbeeld, 'raakte geïnteresseerd

in het Boek van Mormon', vertelt Bonginkosi. 'We

hebben hem een exemplaar gegeven en later uitgenodigd

om mee te gaan naar de kerk.' De jongens hebben toen de

voltijdzendelingen gevraagd om Mbuso bij hen thuis over

het evangelie te vertellen. Het gevolg was dat Mbuso zich

liet dopen en nu leraar in de Aaronische priesterschap in

de wijk Soweto is. En Mbuso's moeder en de andere leden

van haar gezin krijgen de zendelingenlessen en gaan met

Nkosinathi en Bonginkosi naar de kerk.

VOORBEREIDEN OP EEN VOLTIJDZENDING

Nu ze die zoete vrucht van het zendingssucces

geproefd hebben, zijn ze meer dan ooit gemotiveerd om
zich op een voltijdzending voor te bereiden.

'Ik wil op zending gaan om het evangelie te verkon-

digen aan mensen die het niet kennen, die niet het voor-

recht hebben gehad om er meer over te leren', zegt

Bonginkosi.

'Ik wil de boodschap van onze kerk ook aan anderen

vertellen,' legt Nkosinathi uit, 'zodat zij ook de waarheid

mogen weten'.

Ook al duurt het nog zes jaar voordat ze op zending

gaan, de jongens hebben hun doel constant voor ogen.

'We bestuderen de Schriften samen en tijdens de gezins-

avond', vertelt Nkosinathi en hij voegt eraan toe dat ze

ernaar uit kijken om het seminarie te gaan volgen als ze

oud genoeg zijn. 'En we bidden iedere dag', zegt hij.

Daardoor voelen ze zich beter voorbereid om vragen over

de kerk te beantwoorden en hun getuigenis te geven. Het

is niet ongebruikelijk om te zien dat een van hen of

beiden — in een wit overhemd met stropdas — samen

met de voltijdzendelingen langs de deuren gaat of

mensen aan het onderrichten is.

De tweeling doet karweitjes rondom het huis om vaar-

digheden te leren en geld te verdienen voor hun zending.

Ze wassen samen met hun vader, Gideon Ndondo

Vilakazi, de auto of helpen hem in de tuin. Als hun
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De ouders van de tweeling, Lovedalia Thandekile

Vilakazi en Gideon Ndondo Vilakazi, begeleiden hen

in hun voorbereiding op hun voltijdzending.

oudere zuster werkt, helpen ze mee op haar baby te

passen. Ze leren koken (Bonginkosi's specialiteit is

kerriekip) en strijken. 'Ze helpen me met de afwas en de

was', vertelt hun moeder, Lovedalia Thandekile Vilakazi.

'En ze helpen me in huis door de vloer te vegen en te

dweilen.'

HUN PRIESTERSCHAPSTAKEN VERVULLEN

De jongens vonden het jeugdwerk heel fijn. (Hun

moeder is jeugdwerkpresidente.) Ze leerden de geloofsar-

tikelen uit het hoofd en kunnen ze nog steeds zo alle

dertien woord voor woord opzeggen en uitleggen wat ze

betekenen.

Nu volgen ze in hun vaders voetsporen in het pries-

terschap. (Broeder Vilakazi is groepsleider hogepriesters.)

'Het betekent veel voor me dat ik diaken ben', zegt

Bonginkosi. 'Ik heb een hoop geleerd in het jeugdwerk en

het diakenenquorum. Ik vond het geweldig toen ik voor

de eerste keer het avondmaal mocht ronddienen.'

Khumbulani Mdletshe, een raadgever in het presi-

dium van de ring Soweto, herinnert zich de dag dat

Nkosianthi en Bonginkosi tot diaken werden geordend.

'Die dag droegen ze een wit overhemd en stropdas naar

de kerk en ik zei tegen de jongere jongens: "Kijk eens wat

een goed voorbeeld ze zijn." En ze zijn nog steeds iedere

zondag een goed voorbeeld.'

Naast het ronddienen van het avondmaal, ruimen de

Aaronische -priesterschapsdragers de zangbundels op na

de bijeenkomsten, wassen ze de avondmaalsschalen af,

doen de ramen dicht en zorgen er mede voor dat het

kerkgebouw netjes blijft. De jongens vinden het ook fijn

om samen met de andere jongemannen en jongevrouwen

van hun wijk mee te doen aan activiteiten, zoals voet-

ballen, zwemmen, hikes lopen, de wekelijkse activiteiten

en dienstbetoon.

Hun helden zijn Nephi en Joseph Smith. En ze hebben

ook hedendaagse helden. 'Ik heb bewondering voor mijn

bisschop,' zegt Bonginkosi, 'omdat hij een goede man is.'

'Hij helpt altijd mensen. Het maakt niet uit wat voor

probleem ze hebben', vertelt Nkosinathi.

Energieke tieners. Getrouwe dragers van het

Aaronisch priesterschap. Een zegen een steun voor hun

ouders en andere gezinsleden. Goede vrienden.

Toekomstige zendelingen. Deze jongemannen — en

velen met hen— vertegenwoordigen Soweto's rooskleu-

rige belofte voor de toekomst. 'God zij met ons! We
danken de Heer!' D
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Ann Michelle Nielsen
ILLUSTRATOR: DILLEEN MARSH

°°fbraak
/k dacht altijd dat mijn moeder me niet begreep. Het

leek alsof alleen de regels haar interesseerden. Hoe

kon ze mij ook begrijpen? Ze had nog nooit iets

verkeerds gedaan in haar leven.

Ik besloot dat ik beter af was zonder haar regels, dus

kwam ik in opstand. Zij droeg altijd een leuke rok of jurk;

ik droeg altijd grote, sjofele spijkerbroeken. Zij volgde de

etiquette nauwgezet; ik negeerde ze. Zij deed alles om
ervoor te zorgen dat de Geest bij ons thuis kon zijn; ik

luisterde naar muziek die regelrecht tegen alle normen

inging. Zij deed haar best om het slechte te vermijden; ik

ging om met kinderen die in moeilijkheden waren. Mama
wist dat het elk moment verkeerd kon gaan met mij, ook

al beging ik geen ernstige overtredingen.

Menig zware nacht maakte ze zich zorgen over me.

Eén nacht stond ze op om nog even bij me te gaan

kijken. Ik had een paar kussens onder mijn dekens

gelegd zodat het leek alsof ik lag te slapen. Het was een

lange nacht voor haar, waarin ze mijn vrienden, de

politie en iedereen die ze maar bedenken kon, opbelde.

Toen ik thuis kwam, zei ze me dat ik voor onbepaalde

tijd huisarrest had.

Niet lang daarna, ik was boos en voelde me opstandig,

was ik op school in het kantoor van de directeur. Hij wist

dat ik hem kon vertellen wie er onlangs een streek

hadden uitgehaald en zei me dat als ik niet vertelde wie

het geweest waren, hij mij in plaats van hen zou

schorsen. Ik hield opstandig mijn mond. Daarom belde
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hij mijn moeder om haar te vertellen dat ik de

volgende dag geschorst was.

Nu was ze echt boos. Terwijl ze wachtte op mijn thuis-

komst en een geschikte straf overwoog, haalde ze een

doos van zolder, die nog niet helemaal afgebouwd was.

Afgeleid, stapte ze tussen de balken en viel plotseling

door de isolatie, het stapelmuurtje, en het pleisterwerk

van het plafond en kwam op de onderliggende verdieping

terecht. Zich afvragend wat er precies gebeurd was en

zittend in die grote pijnlijke berg puin, kwam de gedachte

in haar op: Je relatie met Michelle is momenteel net zo kwets-

baar als het plafond. Eén verkeerde stap en de relatie zal

instorten en voorgoed beschadigd zijn.

Toen ik thuiskwam, verwachtte ik een preek. In plaats

daarvan begroette mama me, legde uit wat er was

gebeurd en vertelde me hoeveel ze van me hield. Ze zei

dat ze de ingeving had gekregen veel aandacht aan onze

relatie te besteden en vroeg om mijn hulp. Ik keek naar

haar benen, die vanaf de enkels af omhoog bont en blauw

waren en hier en daar lelijk geschaafd waren. Het enige

waar ik aan dacht was, hoe verwonderlijk het was dat

toen het plafond onder haar brak ze het allereerste aan

mij dacht. Dat stemde mij zelfs nederig. We baden om

hulp zodat we konden leren elkaar meer lief te hebben en

te accepteren.

Het was niet gemakkelijk. Ik

moest er hard aan werken om mijn

houding te veranderen. Achteraf besef ik dat mama

alleen maar het beste met me voor had. Ik ontdekte

uiteindelijk dat het leuk was om bij haar te zijn. We

zochten naar manieren om op een positieve manier met

elkaar om te gaan en dingen te doen die we allebei leuk

vonden. Ik leerde om haar op een ander manier te gaan

zien dan als iemand die alleen maar straf uitdeelde. En

het belangrijkste is dat ik mijn kijk op allerlei zaken

veranderde. In plaats van me te schamen voor mijn

'ouderwetse' thuis, begon ik het heerlijk te vinden om

vrienden mee naar huis te nemen. Ik begon uiteindelijk

te beseffen dat ik net zo verantwoordelijk was voor het

succes van onze relatie als zij.

Ik denk dat ik degene was die door het plafond had

moeten vallen, maar ik betwijfel of ik de Geest op dat

beslissende moment zou hebben gehoord. Ik zal altijd

dankbaar blijven voor een moeder die bereid was me lief

te hebben zelfs in de periode dat ik nog aan het leren was

haar lief te hebben. D

DECEMBER 1999
41



^Êm^.

ïft %...



Evangelieonderwijs

nieuw leven

inblazen
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Er zijn nu verbeterde hulpmiddelen en

nieuwe mogelijkheden zodat wij betere

evangelieleerkrachten kunnen

worden.

In
een toespraak tijdens een algemene

conferentie in 1998 deed ouderling

Jeffrey R. Holland van het Quorum

der Twaalf Apostelen het volgende beroep

op de leden van de kerk: 'Wij [moeten]

het onderwijs in de kerk nieuw leven

inblazen — thuis, vanaf de kansel, in onze

vergaderingen en zeker in het leslokaal.'
1

Hij haalde de volgende woorden van

Nicodemus tot Jezus Christus aan: 'Rabbi, wij weten,

dat Gij van God gekomen zijt als leraar.'
2 Evenals

Nicodemus erkennen wij de Heiland als de grootste

Leraar en beseffen dat wij de opdracht hebben om van

Hem te getuigen en de verlossende waarheden waarin Hij

onderwees te verkondigen. Evenals Nephi 'spreken [wij]

van Christus, [. . .] verheugen [wij] ons in Christus, [. . .]

prediken [wij] Christus, (...) opdat onze kinderen

mogen weten uit welke Bron zij vergeving hunner zonden

mogen verwachten.' 3

Bij zijn oproep om het onderwijs nieuw leven in te

blazen, haalde ouderling Holland de volgende raad van

president Gordon B. Hinckley aan die hij heeft gegeven

toen hij nog lid was van het Quorum der Twaalf

Apostelen: 'Doeltreffend onderwijs is de essentie van het

leiderschap in de kerk. Eeuwig leven zal alleen dan tot

stand komen als mensen zulk doeltreffend onderwijs

krijgen dat ze veranderingen in hun leven

aanbrengen. Zij kunnen niet tot rechtscha-

* penheid of tot in de hemel gedwongen

worden.' 4 Ouderling Holland voegde

daaraan toe dat 'vaders, moeders, broers,

zussen, vrienden, zendelingen, huisonder-

wijzers en huisbezoeksters, priesterschaps-

leiders en leidsters van hulporganisaties,

leerkrachten' allemaal een taak hebben in

de opleiding en het heil van de kinderen van

onze hemelse Vader. 5

Onze onderwijstaak houdt niet op als we uit

onze roeping ontheven worden of zelfs niet als we dit

leven verlaten. 'Ik zag de getrouwe ouderlingen van deze

bedeling, wanneer zij het sterfelijk leven verlaten, hun

werk voortzetten door het evangelie van bekering en

verlossing door het offer van de eniggeboren Zoon van

God, te prediken', schreef president Joseph F. Smith. De

opdracht aan die leerkrachten in de geestenwereld komt

overeen met onze opdracht in dit sterfelijk bestaan:

getuigen van de Zoon van God als onze Verlosser en

geweldige Voorbeeld. 6

Aangezien onderwijs een taak is die onvervreemdbaar

is, doen we er verstandig aan onszelf af te vragen hoe we

die taak beter kunnen doen— en wel vanaf nu. Gelukkig
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heeft de kerk onlangs een paar nieuwe leermiddelen

uitgebracht en nieuwe mogelijkheden gecreëerd om te

leren onderwijzen in het evangelie van de Zoon van God.

WAT IS ER NIEUW?

1. Er is nu herzien en hernieuwd materiaal verkrijgbaar

voor de cursus Evangelieonderwijs, die twaalfweken duurt

en waarin geleerd wordt hoe de kwaliteit van het onder-

wijs, zowel in de klas als thuis, kan worden

verbeterd. Deze cursus vervangt de

basiscursus leerkrachtenopleiding. De
nieuwe cursus behandelt onderwerpen

zoals lesgeven met de Geest, hoe men
de onderwijsleersituatie kan optimali-

seren, het gebruik van effectieve onder-

wijsmethoden, en de ontwikkeling van

de eigen talenten. Hij is niet alleen

bestemd voor leerkrachten, maar ook

voor leidinggevenden in priesterschap

en hulporganisaties, toekomstige zende-

lingen, huisonderwijzers en huisbezoek-

sters, en ouders.

2. Een herziene en verbeterde versie

van Onderwijzen — geen grotere roeping

(bestelnummer 36123 120), die gebruikt kan worden

door alle leden, leidinggevenden en leerkrachten als

basisboek voor verbetering van het onderwijs in de kerk.

Het bevat de lessen voor de cursus Evangelieonderwijs,

materiaal voor de driemaandelijkse bijeenkomst onder-

wijsverbetering, tips voor leerkrachten waarmee zij hun

onderwijs kunnen verbeteren en vele nuttige hulpmid-

delen waarmee de leden hun onderwijsvaardigheid

kunnen verbeteren.

3. Aan de hand van de aanwijzingen in Verbetering

evangelieonderwijs: leidraad voor leidinggevenden (bestel

nummer 35667 120) kunnen leidinggevenden toezicht

houden op de verbetering van het onderwijs in de kerk.

4. De driemaandelijkse bijeenkomst onderwijsverbete-

ring voor leidinggevenden en leerkrachten in functie valt

uiteen in drie afzonderlijke bijeenkomsten: voor leer-

krachten en leid(st)ers van leden van 18 jaar en ouder;

voor leerkrachten en ieid(st)ers van leden van 12 t/m 17;

en voor leerkrachten en leidsters van jeugdwerkkin-

deren. Deze drie groepen krijgen afzonderlijk instructie;

de bijeenkomsten kunnen dan ook verspreid over het

kwartaal, een per maand, plaatsvinden.

De agenda van een bijeenkomst onderwijsverbetering

kan een korte boodschap van een leid (st) er bevatten

over een onderwijs- of leerbeginsel; een presentatie over

een onderwijsmethode of vaardigheid; en een bespreking

van manieren waarop de leerkrachten tege-

moet kunnen komen aan de behoeften van

hun leerlingen.

Elke afzonderlijke bijeenkomst wordt

geleid door een leid (st) er van een

van de deelnemende organisaties. In

Verbetering evangelieonderwijs: leidraad

voor leidinggevenden staan aanwij-

zingen voor het voorbereiden en

leiden van de bijeenkomsten.

5. De coördinator onderwijsverbete-

ring heeft zitting in de ring- of wijkraad

om de leidinggevenden in priesterschap

en hulporganisaties zo nodig hulp te

bieden bij alles wat ondernomen wordt

om het onderwijs te verbeteren.

HULPBRONNEN

Bij alles wat men doet om het onderwijs te verbeteren

kan men terugvallen op drie hulpbronnen: Handboek

kerkbestuur, boek 2, afdeling 16, 'Evangelieonderwijs en

leiderschap'; Verbetering evangelieonderwijs: leidraad voor

leidinggevenden; en Onderwijzen — geen grotere roeping.

In afdeling 16 van het Handboek kerkbestuur, boek 2,

wordt nadruk gelegd op het belang van evangelieonder-

wijs en leiderschap. Met deze richtlijnen kunnen leiding-

gevenden in priesterschap en hulporganisaties richting

geven aan de activiteiten die in de wijk of ring worden

ontplooid om het evangelieonderwijs te verbeteren.

In Verbetering evangelieonderwijs: leidraad voor leidingge-

venden wordt ingegaan op drie belangrijke aspecten van

de onderwijsverbetering in de kerk: hulp van leiders aan

leerkrachten, bijeenkomsten onderwijsverbetering, en de

cursus Evangelieonderwijs. Deze uitgave bevat ideeën en
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aanwijzingen die de informatie in het handboek

aanvullen. In deze leidraad staat de volgende aansporing:

'Leidinggevenden in de priesterschap en hulporganisaties

zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het evange-

lieonderwijs in hun organisatie. Zij zorgen ervoor dat het

onderwijs effectief en leerstellig juist is.
7 Het doel-

treffendste onderwijs vindt plaats met behulp van de

Heilige Geest. 8 In hun hulp aan de leerkrachten moeten

leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties er

in de eerste plaats op letten dat de lessen, zowel qua

inhoud als qua presentatie, getuigen van Jezus Christus

en de leringen en beginselen van zijn evangelie. Dat

biedt de Geest de kans te getuigen tot de leerlingen dat

Jezus de Christus is.

In Onderwijzen — geen grotere roeping staan nuttige

wenken voor het verbeteren van het onderwijs. Het boek

doet al lang dienst als basisboek voor de leerkrachtenop-

leiding, maar nu het herzien is, gaat het nog duidelijker in

op de beginselen en methoden van evangelieonderwijs.

Dit herziene boek zal zeker zijn weg vinden naar de

'V:
r
aders, moeders, broers, zussen, vrienden,

zendelingen, huisonderwijzers en huisbe-

zoeksters, priesterschapsleiders en leidsters van

hulporganisaties, leerkrachten' hebben allemaal

een taak in de opleiding en het heil van de

kinderen van onze hemelse Vader.
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geijkte gebruikers, de leden die

geroepen zijn als leerkracht of

leidinggevende, maar zal ook een

hulpbron van onschatbare waarde

worden voor ouders die op zoek zijn

naar manieren om thuis, het elemen-

taire leslokaal van de kerk, van

Christus te getuigen. Naarmate

ouders meer vertrouwen krijgen in

hun onderwijsvaardigheid, zullen zij

het gemakkelijker met hun kinderen

hebben over eeuwige waarheden

inzake onze relatie tot onze Vader en

zijn Zoon, Jezus Christus.

Ter verbetering van de kwaliteit

van het onderwijs in de kerk

kunnen de leidinggevenden in

priesterschap en hulporganisaties

terugvallen op de coördinators

onderwijsverbetering in ring en wijk.
kbS:

COÖRDINATIE

Ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in

de kerk kunnen de leidinggevenden in priesterschap en

hulporganisaties terugvallen op de coördinators onder-

wijsverbetering in ring en wijk. Op ringniveau wordt

deze functie vervuld door een hogeraadslid dat toezicht

houdt op de onderwijsverbetering in de ring en de

bisschappen adviseert inzake onderwijsverbetering in

hun wijk. Op wijkniveau heeft de coördinator onder-

wijsverbetering zitting in de wijkraad en hij of zij kan

ook de cursus Evangelieonderwijs geven. De coördi-

nator fungeert als vraagbaak van de leidinggevenden in

priesterschap en hulporganisaties. Hij adviseert hen

inzake de verbetering van het onderwijs, verleent de

leidinggevenden op hun verzoek assistentie bij alles wat

ondernomen wordt om het onderwijs te verbeteren, en

werkt samen met andere leden van de wijkraad bij

het plannen van de driemaandelijkse bijeenkomst

onderwijsverbetering.

President Boyd K. Packer, waarnemend president van

het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft geschreven:

'De algemene autoriteiten zijn leerkracht.

Ringpresidenten en zendingspresidenten zijn leerkracht;

bisschoppen zijn leerkracht; en dat geldt voor alle func-

ties in de organisaties van de kerk.

'De kerk gaat voorwaarts door de kracht van het

onderwijs dat wordt gegeven.'9

En president Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Het is

in het gezin dat we expert in rechtschapenheid worden.' 10

De Heer Jezus Christus is de Meesterleraar. Hij onder-

wees zowel in voorschrift als in voorbeeld. Hij gaf het

voorbeeld dat we allen kunnen volgen. De roeping van

leerkracht hebben wij allemaal, of dat nu thuis is, in een

leslokaal in de kerk of waar we als leider of leerkracht

ook werkzaam zijn. En wij dienen die roeping groot te

maken. Het nieuwe materiaal dat de kerk heeft uitge-

bracht en de nieuwe mogelijkheden tot onderwijsverbe-

tering die de kerk heeft gecreëerd, zijn daarbij een goede

steun in de rug. En we hebben ze uiteindelijk gekregen

om ons dichter tot Christus te brengen.

NOTEN
1. 'Van God gekomen (...) als leraar', De Ster, juli 1998,

blz. 29.

2. Johannes 3:2.

3. 2 Nephi 25:26.

4. 'How to Be a Teacher When Your Role as a Leader

Requires You to Teach', vergadering voor algemene autoriteiten,

5 februari 1969; geciteerd in De Ster, juli 1998, blz. 30.

5. De Ster, juli 1998, blz. 29.

6. Zie LV 138:57; zie ook de verzen 36-39.

7. Verbetering evangelieonderwijs: leidraad voor leidinggevenden,

blz. 2.

8. Zie LV 42:12-14; 50:13-14, 21-22.

9. Teach Ye Diligently, blz. 3^.

10. The Teachings of Spencer W. Kimball, bezorgd door Edward

L. Kimball (1982), blz. 129.
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TIENDE
BETALEN: EEN
GOEDE GEWOONTE
Winnifred C. Jardine

Ik
zeg altijd tegen mijn kleindochter dat tiende

betalen de beste manier is om mijn geld te besteden.

Het was al bijna 60 jaar geleden dat ik de

gewoonte ontwikkelde om tiende te betalen. Toen ik

afgestudeerd was, ging ik naar Chicago om een baan te

zoeken. Ik had de inkomsten van mijn vakantiebaantje

op zak. Het was niet veel, maar omdat ik bij vrienden

zou logeren en het leven niet zo duur was in 1941,

meende ik dat ik wel rond zou komen totdat ik weer

verdiende.

De eerste zondag in de kerk in Chicago hield een van

de sprekers een overtuigende toespraak over het belang

van de tiende en gaf zijn getuigenis van de zegeningen

die gehoorzaamheid aan dat gebod met zich meebrengt.

Hoewel ik in de kerk was grootgebracht, had ik nooit

tiende betaald of het zelfs maar overwogen. Maar dat

veranderde tijdens die avondmaalsdienst. Toen de dienst

afgelopen was, berekende ik hoeveel ik die zomer had

verdiend en hoeveel tiende ik daarover zou moeten

betalen. Ik betaalde bijna al mijn contanten als tiende. Ik

had nauwelijks genoeg over voor de bus en de trein, en

ik had nog niet eens een baan.

Toen ik naar een andere staat was getrokken, was ik

ervan overtuigd dat ik mezelf wel kon redden zonder

financiële steun van mijn ouders. Nu wist ik dat niet

meer zo zeker.

Met nog maar een paar centen over stapte ik ten

slotte een warenhuis binnen en maakte daar gebruik

van gratis briefpapier om een noodkreet aan mijn

ouders te sturen. De brief zou er waarschijnlijk drie

dagen over doen. Zou ik het zo lang nog uithouden? vroeg

ik mij af.

De volgende dag kreeg ik een telefoontje van een

bedrijf dat tijdelijk iemand nodig had. (Later werd het

een volledige baan.) Blij belde ik mijn vader en zei: 'Laat

maar zitten! Ik heb geen geld meer nodig.'

Sindsdien heb ik altijd alles gehad wat ik nodig had

zolang ik mijn tiende maar betaalde. En daarom zeg ik

tegen mijn kleindochter: 'Tiende betalen is de beste

manier om mijn geld te besteden. Ik krijg er gemoedsrust

voor.' D

o
u
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DE STER
Register 1999
Onderwerpen staan in hoofdletters.

Titels zijn gecursiveerd.

K = De Kinderster

De Ster is een van de taaiedities van het inter-

nationale tijdschrift dat door De Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

wordt uitgegeven. In 1999 is het tijdschrift

maandelijks verschenen in het Chinees, Deens,

Duits, Engels, Fins, Frans, Italiaans, Japans,

Koreaans, Nederlands, Noors, Portugees,

Samoaans, Spaans, Tongaans en Zweeds; zes

keer (jan, apr, jun, jul, okt en dec) in het

Indonesisch en Thais; driemaandelijks (jan,

apr, jul, okt) in het Bulgaars, Fijisch, Hongaars,

Russisch, Tagalog en Oekraïens; drie keer (apr,

jul, okt) in Cebuano en Tahitiaans; twee keer

(apr en okt) in het Haïtiaans, Kiribati, Pools,

Roemeens en Vietmanees; en een keer (apr) in

het Albanees, Ests, IJslands, Lets en Litouws.

Aan de jongens en de mannen
Gordon B. Hinckley, jan, 63

Aanschouwelijk onderwijs dat

motiveert

Jon R. Howe, mrt, 26

AARDE
Thuis als je het huis uit bent, sep, 9

AARONISCH PRIESTERSCHAP
De Aaronische priesterschap en het

avondmaal, Dallin H. Oaks, jan, 43

Soweto's rooskleurige toekomst, Marvin K.

Gardner, dec, 36

ABORTUS
Wat vragen de mensen over ons?,

Gordon B. Hinckley, jan, 82

Acht tips voor een sterker gezin

D. Ray Thomas, dec, 30

ACTIVITEITEN

Adventskalender, dec, K8

Grabbelzak met verhalen uit het Nieuwe

Testament, Corliss Clayton, okt, KI 2

Schatten, Vivian Paulsen, nov, KI 4

Spel: Voorbereiding op de tempel,

Mariene Thomas, aug, K8

Waar in de Schriften staat (...)?, Ann

Woodbury Moore, feb, K8

Zij getuigen van Hem, sep, K8

Activiteitenavonden met het evan-

gelie als uitgangspunt

sep, 30

Adventskalender

dec, C8

Afspraakjes thuis

Geok Lee Thong, jun, 1 6

Albano, Anna
God is bij mij, mrt, 8

ALGEMENE CONFERENTIE
Welkom op de conferentie, Gordon B.

Hinckley, jan, 4

ALLEENSTAANDEN
Deel uitmaken van een wijkgezin, Robert D.

Hales, mrt, 1

Alles wat hij had
Angela Jack, dec, K4

Als een onuitblusbare vlam
M. Russell Ballard, jul, 101

Als getuige staan

Shannon D. Jensen, aug, 8

'Als je warm bent, kom je dichterbij'

Julie Taggart Rabe, dec, K10

Als onze kinderen afdwalen
John K. Carmack, mrt, 28

Alvarez, Aurora Rojas de
Door vergevensgezindheid zijn we één

geworden, okt, 44

Amorim, Athos M.

Gehoorzaamfie/d aan de wet C Onze

naasten dienen, jan, 34

ARGENTINIË
ten stralende en vreugdevolle dag voor

Argentini , Judy O Olsen, nov, 32

Asay, Carlos E.

Het tempelonderkleed: 'Een uiterlijk teken

van een innerlijke verbintenis', sep, 32

ASSEMBLY BUILDING
Welkom op de conferentie, Gordon B.

Hinckley, jan, 4

AVONDMAAL
De A ronische priesterschap en het

avondmaal, Dallin H. Oaks, jan, 43

Hem altijd indachtig zijn, mei, 39

Hoe kan ik weten of ik van het

avondmaal mag nemen?, apr, 22

Spraakloos, Melissa Ransom, apr, 8

Vat het persoonlijk op, aug, 7

B

Bailey, Tamara Leatham
Een tempelbezoeker, mei, 46

Ballard, M. Russell

Als een onuitblusbare vlam, jul, 101

Het eerste visioen van Joseph Smith,

dec, K6

Houden we het bij?, jan, 6

Barker, Shane R.

Heb je vandaag je dag niet?, okt, 43

Bateman, Anya
'Fantastisch (...) behalve dat ene

gedeelte', jun, 22

Bateman, E Ray
Parels uit het zand, jan, 32

Bateman, Merrill J.

Leven in Christus, dec, 1 2

BEGELEIDEN (zie ook VRIENDSCHAP,
HERACTIVERING)
'Dankjewel' zeggen, Hugh W. Pinnock,

nov, KI 3

Deel uitmaken van een wijkgezin, Robert D.

Hales, mrt, 1

Doelgericht plezier, Janet Thomas,

feb, 1 8

Een tijd met veel kansen, H. David

Burton, jan, 9

'Elke bekeerling is kostbaar', Gordon B.

Hinckley, feb, 8

Ervoor zorgen dat de jeugd zich

thuisvoelt, Brad Wilcox, jun, 42

Hoevee/ appels groeien er uit één pit?,

Julio Cesar Sonoda, aug, 26

'Je bent hier niet welkom' , Sam en

Christie Giles, jun, 38

Liefdevol begeleiden, Ned B. Roueché,

jul, 50

Pare/s uit het zand, E. Ray Bateman,

jan, 32

Zoek de lammeren, hoed de schapen,

Gordon B. Hinckley, jul, 1 18

BEHOUD (zie ook BEGELEIDEN)
Bruggen en eeuwige kostbaarheden,

Dennis B. Neuenschwander, jul, 98

Een stralende en vreugdevolle dag voor

Argentinië, Judy C. Olsen, nov, 32

Zoek de lammeren, hoed de schapen,

Gordon B. Hinckley, jul, 1 18

Behouden vaart op 's levens zee
Thomas S. Monson, nov, 2

BEKERING TOT EVANGELIE {zie ook
GELOOF, GETUIGENIS)
Concha's wedergeboorte, Hillary

Huefner, apr, 20

De droom van dienstbetoon, John Jairo

Bustamante, jun, 26

Door een koningin grootgebracht, Joan

Porfer Ford en LaRene Porter Gaunt,

jun, 8

'E n uit een stad en twee uit een

geslacht': het begin van de kerk in

Tsjernigov (Oekraïne), Marvin K.

Gardner, apr, 36

'Elke bekeerling is kostbaar', Gordon B.

Hinckley, feb, 8

Gij moet ook getuigen, Ronald T.

Halverson, jan, 93

Het begon in de bus, Ereny Rosa A. Silva,

jun, 48

Het evangelie heeft ons gezin veranderd,

Alfiero Morallos, okt, 8

'Ik beloof het je', Lanna J. Carter, nov, 30

'Ik die blind was, kan nu zien', Thomas S.

Monson, jul, 67

In volle vlucht, Richard M. Romney, okt, 1

Lopen — maar niet moe worden, Anne

Billings, sep, 20

'Mijn vader weer zien', Diana Mercedes

Sandoval, mei, 8

Nog steeds op de fiets, Janet Peterson,

apr, 26

Ouderling Claudio R. M. Costa, aug, K2

BEKERING VAN ZONDEN {zie ook
VERZOENING, VERGEVING,
ZONDE)
De positieve lijst, Jack Weyland, mrt, 40
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Een schuld ter waarde van een halve

fiets, Alfredo P Blanc, okt, 44

Het evangelie heeft ons gezin veranderd,

Alfiero Morallos, okt, 8

Hoe kan ik weten of ik van het

avondmaal mag nemen?, apr, 22

Lichaam en ziel genezen, Robert D.

Hales, jan, 1 6

Welkom thuis, Keith B. McMullin, jul, 93

Bekleed met de mantel der

naastenliefde

nov, 25

BELGIË
Pablo en Hugo Vare/a uit Waterloo

(België), Julie Wardell, sep, K10

Bennett, Jeanette Waite
Ik hoor er gewoon niet bij!, jun, 41

Bennett, Wallace F.

Jarig zijn is fijn, okt, KI 6

BEPROEVINGEN (zie TEGENSPOED)
BERGANT, LEON

Nog steeds op de fiets, Janet Peterson,

apr, 26

BERGREDE
De hogere wet, Larry E. Dahl, aug, 1 6

BESCHERMING
Het eten zegenen, Fern R. Law, jun, KI 4

Beter omgaan met mijn geld en mijn

gezondheid
Evelin Korndörfer, okt, 44

Bigelow, Christopher K.

Taiwan: vier decennia van geloof, mei, 28

BIJDRAGEN (zie OFFERS, TIENDE)
Bij zijn wederkomst

Sydney S. Reynolds, dec, KI 2

Billings, Anne
Populair, feb, 24

Lopen — maar niet moe worden, sep, 20

BISSCHOPPEN
De bisschop en zijn raadgevers, Boyd K.

Packer, jul, 71

De herders van de kudde, Gordon B.

Hinckley, jul, 60

Bjork, Linda

Geloofssprong, feb, KI 4

Blake, Vira H.

Papa's truc, mrt, KI 4

Blanc, Alfredo P.

Een schuld ter waarde van een halve

fiets, okt, 44

Blijf staan!

Barbara Jean Jones, nov, KI 6

BOEK VAN MORMON
De beproeving van mijn geloof, Taylor

Hartley, okt, 40

De getuige Martin Harris, Dallin H.

Oaks, jul, 41

Door een koningin grootgebracht, Joan

Porter Ford en LaRene Porter Gaunt,

jun, 8

God is bij mij, Anna Albano, mrt, 8

'Ik beloof het je', Lanna J. Carter, nov, 30

Wij kunnen van Jezus Christus en zijn

evangelie getuigen, Sydney S.

Reynolds, sep, K2

BOODSCHAP VAN HET EERSTE

PRESIDIUM
Behouden vaart op 's levens zee, Thomas S.

Monson, nov, 2

Bouwen aan uw eeuwig thuis, Thomas S.

Monson, okt, 2

Dat zij U kennen, de enige waarachtige

God, en Jezus Christus, James E.

Faust, feb, 2

De prijs van het discipelschap, James E.

Faust, apr, 2

De verplichtingen van het leven, Gordon B.

Hinckley, mei, 2

De zoektocht naar uitmuntendheid,

Gordon B. Hinckley, sep, 2

Een voorbeeld van liefde, James E. Faust,

dec, 2

Inspirerende raad, Gordon B. Hinckley,

jun, 2

Verloren horizonnen, James E. Faust,

aug, 2

Wie Jezus liefhebben, Thomas S.

Monson, mrt, 2

Brady, Janeen Jacobs

Lang geleden in de hemel, apr, K5

Broden, vissen en mededogen
Karen Rosé Merkley, feb, 32

Brood voor de zendelingen

Marcelino Fernandez Rebollos Suarez,

mrt, 38

Brief van het Eerste Presidium

dec, 1

Bruggen en eeuwige kostbaarheden
Dennis B. Neuenschwander, jul, 98

Bouwen aan uw eeuwig thuis

Thomas S. Monson, okt, 2

Burgon, Jeanne N.

Marjans getuigenis, sep, KI 4

Burton, H. David

Een tijd met veel kansen, jan, 9

Bustamante, John Jairo

De droom van dienstbetoon, jun, 26

Cactussen verwijderen

Shanna Ghaznavi, aug, 10

Cahoon, Diane K.

Het wonder van zuster Stratton, mei, K6

Callister, Ashley
Zendelingen van negen jaar, okt, KI 5

Cannon, Tracy Y.

Jarig zijn is fijn, okt, KI 6

Cardoso, Evanir

Opgebouwd door de Geest, sep, 48

Carmack, John K.

Als onze kinderen afdwalen, mrt, 28

Carter, Lanna J.

'Ik beloof het je', nov, 30

Choi, Chung Lap
Gehoorzaamheid en naastenliefde,

aug, 26

Christensen, Joe J.

Hebzucht, zelfzucht en onmatigheid, jul, 9

Christensen, Val R.

Ontmoediging overwinnen, jan, 35

Christie, Rebecca

Het antwoord was op hun gezicht te

lezen, apr, 35

Christofferson, D. Todd
Het priesterschapsquorum, jan, 47

Christus gedenken met Kerstmis

dec, 26

Concha's wedergeboorte
Hillary Huefner, apr, 20

Contreras, German Andrés Tovar

Mijn ouders eren, okt, KI 4

COSTA, CLAUDIO R. M.
Ouderling Claudio R. M. Costa, aug, K2

CREATIVITEIT (zie TALENTEN)
Crockett, Lisa M. G.

De extra mijl, aug, 48

Dahl, Larry E.

De hogere wet, aug, 1 ó

DAMASIO, FLORIPES LUZIA
'Wij prijzen hen zalig, die volhard

hebben', mei, 12

Daniels keuze
Ann Woodbury Moore, mrt, KI 2

DANKBAARHEID
Dankbaarheid, Gordon T Watts, jan, 99

'Dankjewel' zeggen, Hugh W. Pinnock,

nov, KI 3

De extra mijl, Lisa M. G. Crockett, aug, 48

De Heer zij dank voor zijn zegeningen,

Gordon B. Hinckley, jul, 104

Denken aan danken, Thomas S. Monson,

jan, 20

Met een dankbaar hart, aug, 25

Schatten, Vivian Paulsen, nov, KI 4

Tel je zegeningen, Sydney S. Reynolds,

nov, K4

'Dankjewel' zeggen
Hugh W. Pinnock, nov, KI 3

Dat zij U kennen, de enige

waarachtige God, en Jezus

Christus

James E. Faust, feb, 2

De A ronische priesterschap en het

avondmaal
Dallin H. Oaks, jan, 43

De beer van Bram
Maria en Eric Jones, apr, Kó

De beproeving van mijn geloof

Taylor Hartley, okt, 40

De beste dag van mijn leven

McKay Meyer, feb, K10

De bisschop en zijn raadgevers
Boyd K. Packer, jul, 71

De beloningen van leren

Darrin Lythgoe, nov, 48

De doorbraak
Ann Michelle Nielsen, dec, 40

De droom van dienstbetoon

John Jairo Bustamante, jun, 26

Deel uitmaken van een wijkgezin

Robert D. Hales, mrt, 10

De eerste die helpt

Richard M. Romney, nov, 44
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De eerste keer als gezin vasten

Lorenzo Presenca, jun, KI 2

De extra mijl

Lisa M. G. Crockett, aug, 48

De gave die alleen Hij kon geven
feb, 25

De Geesf heeft getuigd

okt, 25

De geestelijke kracht van onze doop
Carol B. Thomas, jul, 108

De getuige Martin Harris

Dallin H. Oaks, jul, 41

De gezinsavond hoeft niet volmaakt

te zijn

Paul J. Rands, aug, 44

De glimlach van Gustavo

Salvador Nanfa, dec, 6

DeHart, Erika

Geen belangrijkere les, nov, 29

De handen van de vaders

Jeffrey R. Holland, jul, 16

De Heer zij dank voor zijn

zegeningen
Gordon B. Hinckley, jul, 104

De herders van de kudde
Gordon B. Hinckley, jul, 60

De hogere wet
Larry E. Dahl, aug, 1 6

De jeugd met een edel

geboorterecht

L. Tom Perry, jan, 86

De juiste keus

Jordan Stangier, jun, KI 3

De kerk vestigen

Earl M. Monson, jan, 95

De kracht van rechtschapenheid

Richard G. Scott, jan, 79

De levende profeet, onze bron van
zuivere leer

Merrill C. Oaks, jan, 97

'De liefde vergaat nimmermeer'
Jeanie McAllister, feb, 26

Denken aan danken
Thomas S. Monson, jan, 20

De positieve lijst

Jack Weyland, mrt, 40

De priesterschap — Machtig leger

van de Heer
Thomas S. Monson, jul, 56

De prijs van het discipelschap

James E. Faust, apr, 2

DE PROFEET AAN HET WOORD
apr, 18; aug, 14; nov, 12

De profeet steunen

David B. Haight, jul, 41

De reddende lelie

Geraldine T Fielding, jun, K10

De sabbat heiligen

feb, 48

De Schriften van Martin

Sheila Kindred, jun, K2

DEUGD {zie KUISHEID)
De verfrommelde brief

Chris Geilman, dec, 6

De verplichtingen van het leven

Gordon B. Hinckley, mei, 2

De voornemens van je hart

Neal A. Maxwell, feb, K7

Dew, Sheri L.

Onze enige kans, jul, 77

Wij zijn niet alleen, jan, 1 1 2

De weergaloze gaven
John B. Dickson, okt, 1 8

De zegen van kuisheid

Vanessa Moodie, mei, 26

De zegeningen van de tempel

ontvangen
Richard G. Scott, Jul, 29

De zoektocht naar uitmuntendheid

Gordon B. Hinckley, sep, 2

Dichtbij de Heer leven

Matteo Duca, okt, KI 4

Dickson, John B.

De weergaloze gaven, okt, 1 8

DIDIER, CHARLES
Ouderling Charles Didier, okt, K2

DIENSTBETOON
Alles wat hij had, Angela Jack, dec, K4

'Als je warm bent, kom je dichterbij', Julie

Taggart Rabe, dec, K10

Cactussen verwijderen, Shanna

Ghaznavi, aug, 1

Christus gedenken met Kerstmis, dec, 26

'Dankjewel' zeggen, Hugh W. Pinnock,

nov, KI 3

Dat zij U kennen, de enige waarachtige

God, en Jezus Christus, James E.

Faust, feb, 2

De beer van Bram, Maria en Eric Jones,

apr, K6

De beste dag van mijn leven, McKay

Meyer, feb, K10

De eerste die helpt, Richard M. Romney,

nov, 44

De extra mijl, Lisa M. G. Crockett, aug, 48

De glimlach van Gustavo, Salvador

Nanfa, dec, 6

'De liefde vergaat nimmermeer', Jeanie

McAllister, feb, 26

Een cadeautje voor mijn broertje, Diana

Leaney López Ruano, feb, K10

fJen gebed om hulp, Irina Mishell López

Ruano, feb, KI 1

Een voorbeeld van liefde, James E. Faust,

dec, 2

Gehoorzaamheid aan de wet C Onze

naasten dienen, Athos M. Amorim,

jan, 34

Herders, lammeren en huisonderwijzers,

Russell M. Nelson, apr, 42

Het experiment, Wendi J. Silvano, apr, KI 4

Het priesterschapsquorum, D. Todd

Christofferson, jan, 47

'Ik die blind was, kan nu zien', Thomas S.

Monson, jul, 67

Ik was haar antwoord, Elizabeth

Quackenbush, jun, 36

Je celestiale reis, Thomas S. Monson,

jul, 114

Koude handen, een warm hart, Patricia

Schmuhl, dec, 6

Laat ons wandelen in het licht des Heren,

Mary Ellen Smoot, jan, 106

Leven in Christus, Merrill J. Bateman,

dec, 12

Liefde en dienstbetoon, David B, Haight,

jul, 79

Lopen maar niet moe worden, Anne

Billings, sep, 20

Michael helpt, Vilo Westwood, mei, K4

lv\i\n held, Linda A. Peterson, dec, 34

Ons kerstwonder, Jacqueline Michea

Martinez, dec, 6

Sara's hobby, Cheryl Fusco, mei, K10

Trouwe volgelingen, Robert J. Whetten,

jul, 34

Vandaag bepaalt morgen, Thomas S.

Monson, jan, 55

Verloren horizonnen, James E. Faust,

aug, 2

'Volg Mij', Sydney S. Reynolds, mei, K2

Wees een vriend(in), Marissa D.

Thompson, mrt, 48

Zondigen door iets niet te doen, James E.

Faust, mei, KI 3

DISCIPELSCHAP
De prijs van het discipelschap, James E.

Faust, apr, 2

'Doch we sloegen geen acht op hen',

L. Aldin Porter, apr, 30

'Met kleine middelen', Stephen A. West,

jul, 32

Trouwe volgelingen, Robert J. Whetten,

jul, 34

Dit is onze tijd

James E. Faust, jul, 19

Door vergevensgezindheid zijn we
één geworden
Aurora Rojas de Alvarez, okt, 44

'Doch wij sloegen geen acht op hen'

L. Aldin Porter, apr, 30

DOOD
Denken aan danken, Thomas S. Monson,

jan, 20

DOELEN
Een tempelbezoeker, Tamara Leatham

Bailey, mei, 46

Heb je vandaag je dag niet?, Shane R.

Barker, okt, 43

Je talenten ontdekken en ontwikkelen

,

Marissa D. Thompson en Janna

Nielsen, mei, 40

Jullie licht in de wildernis, Sharon G.

Larsen, jul, 1 06

Doelgericht plezier

Janet Thomas, feb, 1 8

DOOP (zie ook VERBONDEN)
'Blijf staan!' Barbara Jean Jones,

nov, KI 6

Concha's wedergeboorte, Hillary

Huefner, apr, 20

De geestelijke kracht van onze doop,

Carol B. Thomas, jul, 108
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Het doopgesprek, Lisa H. Fernelius,

aug, Kó

Jarig zijn is fijn, Tracy Y. Cannon en

Wallace F. Bennett, o kt, KI 6

Niemand om Martin te dopen, Ellen

Johnson, aug, KI 4

Door een koningin grootgebracht

Joan Porter Ford en LaRene Porter Gaunt,

jun, 8

Door welke kracht hebt gij dit

gedaan?
James E. Faust, jan, 52

Driggs, Jeremy
'Nee, dank je', feb, Kil

Duca, Matteo
Dichtbij de Heer leven, okt, KI 4

Dykstra, Janene
Wie heeft mijn gebed nodig?, nov, Kó

ECHTSCHEIDING
De hogere wet, Larry E. Dahl, aug, 16

Hoe ik door de verzoening mijn

echtscheiding doorstond, sep, 1 4

Een cadeautje voor mijn broertje

Diana Leaney López Ruano, feb, K10

Een gebed om hulp

Irina Mishell López Ruano, feb, KI 1

Een gebed voor Benita

Joseph A. Martineau, nov, 8

Een getuige van de waarheid
Joel Coronado Muhoz, nov, 8

Een God van wonderen
nov, 8

Een schuld ter waarde van een
halve fiets

Alfredo P Blanc, okt, 44

Een stem tot waarschuwing
Henry B. Eyring, jan, 37

Een stralende en vreugdevolle dag
voor Argentini

Judy C. Olsen, nov, 32

Een tempelbezoeker
Tamara Leatham Bailey, mei, 46

Een tijd met veel kansen
H. David Burton, jan, 9

Een voorbeeld van liefde

James E. Faust, dec, 2

EENHEID
Eenheid in het samengestelde gezin,

Robert E. Wells, jun, 28

Eilanden van licht, R. Val Johnson, aug, 32

Ervoor zorgen dat de jeugd zich

thuisvoelt, Brad Wilcox, jun, 42

Eenheid in het samengestelde gezin

Robert E. Wells, jun, 28

'Eén uit een stad en twee uit een
geslacht': het begin van de kerk

in Tsjernigov (Oekraïne)

Marvin K. Gardner, apr, 36

EERLIJKHEID (zie INTEGRITEIT)

Eerste Presidium, het

Brief van het Eerste Presidium, dec, 1

Het mooiste geschenk van allemaal: een

kerstboodschap van het Eerste

Presidium aan alle kinderen, dec, K2

EERSTE VISIOEN
Geloof in Jezus Christus, Sydney S.

Reynolds, feb, KI 2

Hef eerste visioen van Joseph Smith,

dec, Kó

EEUWIGE GEZINNEN (zie TEMPELS
EN TEMPELWERK)

EEUWIGE PERSPECTIEVEN
Verloren horizonnen, James E. Faust,

aug, 2

EEUWIGE VOORUITGANG
Dit is onze tijd, James E. Faust, jul, 1 9

Leef uw leven ten volle en bereid u voor

op c/e eeuwigheid, mrt, 25

EGBO, RAYMOND IDIO

Ze hadden het zich al voorgenomen, F.

Onyebueze Nmeribe, sep, 10

EIGENDUNK (zie GEVOEL VAN
EIGENWAARDE)

Eilanden van licht

R. Val Johnson, aug, 32

Ellerbeck, Jeanne
Wij kunnen tot onze Vader in de hemel

bidden, nov, K8

'Elke bekeerling is kostbaar'

Gordon B. Hinckley, feb, 8

ERVARINGEN VAN HEILIGEN DER
LAATSTE DAGEN
Een God van wonderen, nov, 8

In geloof wandelen, mei, 8

Pakketjes liefde, dec, ó

Uitgekozen Hem altijd te dienen, aug, 26

Vreugde in het volgen van de Heer,

okt, 44

Ervoor zorgen dat de jeugd zich

thuisvoelt

Brad Wilcox, jun, 42

Evangelieonderwijs nieuw leven

inblazen

dec, 42

Eyring, Henry B.

Een stem tof waarschuwing, jan, 37

Het vermogen om de leer uiteen te

zetten, jui, 85

FAMILIEGESCHIEDENIS (zie ook
TEMPEL EN TEMPELWERK)
Bruggen en eeuwige kostbaarheden,

Dennis B. Neuenschwander, jul, 98

'Fantastisch ( . . . ) behalve dat ene
gedeelte'

Anya Bateman, jun, 22

FATSOEN (zie KUISHEID)
FAUST, JAMES E.

President James E. Faust, nov, K2

Faust, James E.

Dat zij U kennen, de enige waarachtige

God, en Jezus Christus, feb, 2

De prijs van het discipelschap, apr, 2

De vensters van de hemel openen,

jan, 67

Dit is onze tijd, jul, 1 9

Door welke kracht hebt gij dit gedaan?,

jan, 52

Een voorbeeld van liefde, dec, 2

Gehoorzaamheid: het pad naar de

vrijheid, jul, 53

Verloren horizonnen, aug, 2

Zondigen door iets niet te doen,

mei, KI 3

Fernelius, Lisa H.

Hef doopgesprek, aug, Kó

Fielding, Geraldine T.

De reddende lelie, jun, K10

FINANCIËN VAN DE KERK
Waf vragen de mensen over ons?,

Gordon B. Hinckley, jan, 82

Ford, Joan Porter

Dooreen koningin grootgebracht, jun, 8

FRANKRIJK
Claire en Laurence Küsseling uit Gournay

(Frankrijk), Marvin K. Gardner, mrt, K2

De eerste die helpt, Richard M. Romney,

nov, 44

Fusco, Cheryl

Sara 's hobby, mei, K10

Gardner, Marvin K.

Claire en Laurence Küsseling uit Gournay

(Frankrijk), mrt, K2

'Eén uit een stad en twee uit een

geslacht': het begin van de kerk in

Tsjernigov (Oekraïne), apr, 36

Masja Zemskowa uit Poesjkin (Rusland),

okt, K8

Soweto's rooskleurige toekomst, dec, 36

Gaunt, LaRene Porter

Door een koningin grootgebracht, jun, 8

GEBED
Behouden vaart op 's levens zee, Thomas S.

Monson, nov, 2

Daf zij U kennen, de enige waarachtige

God, en Jezus Christus, James E.

Faust, feb, 2

De eerste keer als gezin vasten, Lorenzo

Presenga, jun, KI 2

De verfrommelde brief, Chris Geil man,

dec, ó

Een gebed voor Benita, Joseph A.

Martineau, nov, 8

Gebedspuzzel, Julie Wardell, mrt, KI 1

God is bij mij, Anna Albano, mrt, 8

God spreekt door persoonlijke

openbaring tot zijn kinderen, mei, 25

Het begon in de bus, Ereny Rosa A. Silva,

jun, 48

Het eten zegenen, Fern R. Law, jun, KI 4

'Hef was duidelijk en zeker', Elton John

da Costa Santos, mei, 8

Het wonder van zuster Stratton, Diane K.

Cahoon, mei, Kó

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn

gebeden niet eentonig worden?, jun, 1 8

Ik was haar antwoord, Elizabeth

Quackenbush, jun, 36
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'Ik zal een betere vinden', Rui Miguel

Simao Sequeira, mei, 8

Je celestiale reis, Thomas S. Monson,

jul, 114

Jullie licht in de wildernis, Sharon G.

Larsen, jul, 1 06

Nooit alleen, Ann Michelle Nielsen,

nov, K10

Tel je zegeningen, Sydney S. Reynolds,

nov, K4

Vertrouw op c/e Heer, Robin B. Lambert,

sep, K4

Volg het licht, Margaret D. Nadauld,

jul, 111

Wie heeft mijn gebed nodig?, Janene

Dykstra, nov, K6

Wij kunnen tot onze Vader in de hemel

bidden, Jeanne Ellerbeck, nov, K8

Zelfs de haren van uw hoofd, Emily

Cannon Orgill, mrt, K8

Gebedspuzzel
Julie Wardell, mrt, KI 1

GEBODEN (zie ook GEHOORZA-
AMHEID)
Als een onuitblusbare vlam, M. Russell

Ballard, jul, 101

De zegen van kuisheid, Vanessa Moodie,

mei, 26

Onderhoud de geboden, Sydney S.

Reynolds, jun, K4

GEDULD
Hoop door de verzoening van Jezus

Christus, Neal A. Maxwell, jan, 70

Geef iedereen de ruimte

feb, 23

Geen belangrijkere les

Erika DeHart, nov, 29

GEEST
Wij zijn kinderen van God, Russell M.

Nelson, jan, 1 01

GEHOORZAAMHEID (zie ook
GEBODEN)
Daniels keuze, Ann Woodbury Moore,

mrt, KI 2

Daf zij U kennen, de enige waarachtige

God, en Jezus Christus, James E.

Faust, feb, 2

De kerk vestigen, Earl M. Monson,

jan, 95

De prijs van het discipelschap, James E.

Faust, apr, 2

Gehoorzaamheid aan de wet C Onze

naasten dienen, Athos M. Amorim,

jan, 34

Gehoorzaamheid en naastenliefde, Choi

Chung Lap, aug, 26

Gehoorzaamheid: het pad naar de

vrijheid, James E. Faust, jul, 53

'Gemaakt zoals de Zoon van God', Ray H.

Wood, jul, 48

Jullie licht in de wildernis, Sharon G.

Larsen, jul, 1 06

Mijn ouders eren, German Andrés Tovar

Contreras, okt, KI 4

President James E. Faust, nov, K2

Volg de leider, mrt, 1 5

Vreugde in het volgen van de Heer,

okt, 44

Waf is de zwaarste last?, Zoltan Soltra,

apr, 29

Wie Jezus liefhebben, Thomas S.

Monson, mrt, 2

'Zal hij van deze leer weten', Kenneth

Johnson, jun, 1 1

Gehoorzaamheid en naastenliefde

Choi, Chung Lap, aug, 26

Gehoorzaamheid: het pad naar de
vrijheid

James E. Faust, jul, 53

Gehoorzaamheid aan de wet C Onze
naasten dienen

Athos M, Amorim, jan, 34

Geilman, Chris

De verfrommelde brief, dec, 6

GELOOF {zie ook BEKERING,
GETUIGENIS)
Behouden vaart op 's levens zee, Thomas S.

Monson, nov, 2

De beproeving van mijn geloof, Taylor

Hartley, okt, 40

De verfrommelde brief, Chris Geilman,

dec, 6

De voornemens van je hart, Neal A.

Maxwell, feb, K7

Een God van wonderen, nov, 8

Geloof in Jezus Christus, Sydney S.

Reynolds, feb, KI 2

Geloofssprong, Linda Bjork, feb, KI 4

Gezegend door het vasten, Brigada

Acosta de Pérez, okt, 44

Goddelijke eigenschappen aankweken,

Joseph B. Wirthlin, jan, 28

'Ik zal een betere vinden', Rui Miguel

Simao Sequeira, mei, 8

In handen van de Heer, Kristopher

Swinson, mrt, 46

'Kom naar de zustershulpvereniging'

,

Virginia U. Jensen, jan, 109

Laat ons wandelen in het licht des Heren,

Mary Ellen Smoot, jan, 106

Leven in Christus, Merrill J. Bateman,

dec, 1 2

Onze enige kans, Sheri L. Dew, jul, 77

Ouderling Charles Didier, okt, K2

Vertrouw op de Heer, Robin B. Lambert,

sep, K4

Zelfs de haren van uw hoofd, Emily

Cannon Orgill, mrt, K8

Geloof in Jezus Christus

Sydney S. Reynolds, feb, KI 2

GELOOFSARTIKELEN
'Mijn lerares had gelijk', Carmen de

Hernandez, okt, K4

Geloofssprong

Linda Bjork, feb, KI 4

GELUK
Dankbaarheid, Gordon T Watts, jan, 99

Heb je vandaag je dag niet?, Shane R.

Barker, okt, 43

Sara's hobby, Cheryl Fusco, mei, K10

Voor en na, Shauna Mooney Kawasaki,

mei, K8

Vreugde in het volgen van de Heer,

okt, 44

'Gemaakt zoals de Zoon van God'
Ray H. Wood, jul, 48

GENEALOGIE
(zie FAMILIEGESCHIEDENIS)

GENEZING
De eerste Iceer als gezin vasten, Lorenzo

Presenga, jun, KI 2

De verfrommelde brief, Chris Geilman,

dec, 6

Een gebed voor Benita, Joseph A.

Martineau, nov, 8

'Leonard is verdronken', Kerstin Saffer en

Birgitta Strandberg, nov, 8

Lichaam en ziel genezen, Robert D.

Hales, jan, 1 6

Marjans getuigenis, Jeanne N. Burgon,

sep, KI 4

GESLACHTSROLLEN (zie ook
GEZINSBANDEN, HUWELIJK,
PRIESTERSCHAP)
Waf vragen de mensen over ons?,

Gordon B. Hinckley, jan, 82

Getuig van Hem
Susan L. Warner, jan, 76

GETUIGEN
De getuige Martin Harris, Dallin H.

Oaks, jul, 41

GETUIGENIS (zie ook BEKERING,
GELOOF)
Daf zij U kennen, de enige waarachtige

God, en Jezus Christus, James E.

Faust, feb, 2

De Geest heeft getuigd, okt, 25

Een getuige van de waarheid, Joel

Coronado Murïoz, nov, 8

Een stem tot waarschuwing, Henry B.

Eyring, jan, 37

Getuig van Hem, Susan L. Warner,

jan, 76

Getuigenis, Gordon B. Hinckley,

sep, Cl 3

Marjans getuigenis, Jeanne N. Burgon,

sep, KI 4

Ouderling Dieter F. (Jchfdorf, apr, K2

Wij kunnen van Jezus Christus en zijn

evangelie getuigen, Sydney S.

Reynolds, sep, K2

'Zal hij van deze leer weten', Kenneth

Johnson, jun, 1 1

Zegen, Gordon B. Hinckley, jan, 104

Zij getuigen van Hem, sep, K8

GEVOEL VAN EIGENWAARDE
De positieve lijst, Jack Weyland, mrt, 40

GEWOONTEN
Tiende betalen: een goede gewoonte,

Winnifred C. Jardine, dec, 48

Gezegend door het vasten

Brigada Acosta de Pérez, okt, 44
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GEZINSACTIVITEITEN
Acht tips voor een sterker gezin, D. Ray

Thomas, dec, 30

GEZINSAVOND
De gezinsavond hoeft niet volmaakt te

zijn, Paul J. Rands, aug, 44

GEZINSBANDEN (zie ook HUWELIJK,
OUDERSCHAP)
Acht tips voor een sterker gezin, D. Ray

Thomas, dec, 30

Afspraakjes thuis, Geok Lee Thong, jun, 1 6

Als een onuitblusbare vlam, M. Russell

Ballard, jul, 101

Bruggen en eeuwige kostbaarheden

,

Dennis B. Neuenschwander, jul, 98

Christus gedenken met Kerstmis, dec, 26

Claire en Laurence Küsseling uit Gournay

(Frankrijk), Marvin K. Gardner, mrt, K2

De bisschop en zijn raadgevers, Boyd K.

Packer, jul, 71

De doorbraak, Ann Michelle Nielsen,

dec, 40

De gezinsavond hoeft niet volmaakt te

zijn, Paul J. Rands, aug, 44

De jeugd met een edel geboorte recht,

L. Tom Perry, jan, 86

De verplichtingen van het leven, Gordon B.

Hinckley, mei, 2

De zegen van kuisheid, Vanessa Moodie,

mei, 26

Door vergevensgezindheid zijn we één

geworden, Aurora Rojas de Alvarez,

okt, 44

Eenheid in het samengestelde gezin,

Robert E. Wells, jun, 28

Geen belangrijkere les, Erika DeHart,

nov, 29

Getuig van Hem, Susan L. Warner, jan, 76

Het gezin sterken: onze heilige taak,

Robert D. Hales, jul, 37

Het priesterschap thuis, D. Lee Tobler,

jul, 51

Het vermogen om de leer uiteen te

zetten, Henry B. Eyring, jul, 85

Michael helpt, Vilo Westwood, mei, K4

Mijn ouders eren, German Andrés Tovar

Contreras, okt, KI 4

Niemand om Martin te dopen, Ellen

Johnson, aug, KI 4

Nooit alleen, Ann Michelle Nielsen,

nov, K10

Ons kerstwonder, Jacqueline Michea

Martinez, dec, 6

Onze heilige taak om de vrouw te eren,

Russell M. Nelson, jul, 45

Ouderling Russell M. Nelson, feb, K2

Volhouden tijdens beproevingen, Vitalicio

Gonzales, nov, 8

Wandelen in het licht van de Heer,

Gordon B. Hinckley, jan, 1 15

Wij kunnen tot onze Vader in de hemel

bidden, Jeanne Ellerbeck, nov, K8

Gezinsleden beginselen van
rechtschapenheid ieren

apr, 25

Ghaznavi, Shanna
Cactussen verwijderen, aug, 1

Gij moet ook getuigen

Ronald T Halverson, jan, 93

Giles, Christie

'Je bent hier niet welkom'
,
jun, 38

Giles, Sam
'Je bent hier niet welkom'

, jun, 38

GITHEHU, WALLAGE
Wallace Githehu uit Nairobi (Kenia),

Barbara Jean Jones, mei, KI 4

GODHEID
Wat vragen de mensen over ons?,

Gordon B. Hinckley, jan, 82

God is bij mij

Anna Albano, mrt, 8

God spreekt door persoonlijke

openbaring tot zijn kinderen
mei , 25

Goddelijke eigenschappen
aankweken
Joseph B. Wirthlin, jan, 28

GOEDE WERKEN (zie DIENSTBETOON)
Gonzales, Vitalicio

Volhouden tijdens beproevingen, nov, 8

Grabbelzak met verhalen uit het

Nieuwe Testament

Corliss Clayton, okt, KI 2

H
Haight, David B.

De profeet steunen, jan, 4 1

Liefde en dienstbetoon, jul, 79

Hales, Robert D.

Deel uitmaken van een wijkgezin, mrt, 1

Het gezin sterken: onze heilige taak,

Robert D. Hales, jul, 37

Lichaam en ziel genezen, jan, 1 ó

Halverson, Ronald T.

Gij moet ook getuigen, jan, 93

HANDICAPS
Geen belangrijkere les, Erika DeHart,

nov, 29

HARRIS, MARTIN
De getuige Martin Harris, Dallin H.

Oaks, jul, 41

Hartley, Taylor

De beproeving van mijn geloof, okt, 40

Heb je vandaag je dag niet?

Shane R. Barker, okt, 43

Hebzucht, zelfzucht en onmatigheid
Joe J. Christensen, jul, 9

HEILIGE GEEST (zie ook GODHEID,
OPENBARING)
Blijf staan!' Barbara Jean Jones,

nov, KI 6

De Aaronische priesterschap en het

avondmaal, Dallin H. Oaks, jan, 43

De doorbraak, Ann Michelle Nielsen,

dec, 40

De Geest heeft getuigd, okt, 25

De geestelijke kracht van onze doop,

Carol B. Thomas, jul, 108

De weergaloze gaven, John B. Dickson,

okt, 1 8

Een getuige van de waarheid, Joel

Coronado Munoz, nov, 8

Het eten zegenen, Fern R. Law, jun, KI 4

Het gezin sterken: onze heilige taak,

Robert D. Hales, jul, 37

Hoe weet ik dat ik vergiffenis heb

ontvangen?, nov, 26

Hoop door de verzoening van Jezus

Christus, Neal A. Maxwell, jan, 70

Ik beloof het je', Lanna J. Carter, nov, 30
Ik was haar antwoord, Elizabeth

Quackenbush, jun, 36

Met alle ijver onderwijzen in het woord

Gods, L. Tom Perry, jul, 6

Nooit alleen, Ann Michelle Nielsen,

nov, K10

Opgebouwd door de Geest, Evanir

Cardoso, sep, 48

Tel je zegeningen, Sydney S. Reynolds,

nov, K4

Heilzame gaven
Jan U. Pinborough, dec, 22

Hem altijd indachtig zijn

mei , 39

HEMELSE VADER (zie ook GODHEID)
De handen van de vaders, Jeffrey R.

Holland, jul, 1 ó

HERACTIVERING (zie ook
BEGELEIDEN)
De priesterschap — Machtig leger van de

Heer, Thomas S. Monson, jul, 56

Mijn vriend Larry, Don Watson, feb, 14

Welkom thuis, Keith B. McMullin, jul, 93

Herders,, lammeren en
huisonderwijzers

Russell M. Nelson, apr, 42

Hernandez, Carmen de
'Je moet zelf kiezen!', aug, K10

'Mijn lerares had gelijk', okt, K4

Hernandez, Graciela Guadalupe
Nürïez

'Ik vertelde hem over het evangelie', mei, 8

Het antwoord was op hun gezicht te

lezen

Rebecca Christie, apr, 35

Hef begon in de bus
Ereny Rosa A. Silva, jun, 48

Het doopgesprek
Lisa H. Fernelius, aug, Kó

Het eerste visisoen van Joseph Smith

M. Russell Ballard, dec, K6

Hef efen zegenen
Fern R. Law, jun, KI 4

Hef evangelie heeft ons gezin

veranderd
Alfiero Morallos, okt, 8

Hef experiment

Wendi J. Silvano, apr, KI 4

Hef geïnspireerde welzijnsprogramma
van de kerk

Joseph B. Wirthlin, jul, 89

Hef gezin sterken: onze heilige taak,

Robert D. Hales

Robert D. Hales, jul, 37
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Hef grapefruit-syndroom

Lola B. Walters, sep, 24

Het mooiste geschenk van allemaal:

een kerstboodschap van het

Eerste Presidium aan alle

kinderen

dec, C2
Hef priesterschap thuis

D. Lee Tobler, jul, 51

Hef priesterschapsquorum

D. Todd Christofferson, jan, 47

Hef tempelonderkleed: 'Een uiterlijk

teken van een innerlijke verbin-

tenis'

Carlos E. Asay, sep, 32

Hef vermogen om de leer uiteen te

zetten

Henry B. Eyring, jul, 85

'Hef was duidelijk en zeker'

Elton John da Costa Santos, mei, 8

Hef werk gaaf voorwaarts

Gordon B. Hinckley, jul, 4

Hef wonder van zuster Stratton

Diane K. Cahoon, mei, K6

Higginson, Janet Fawcett

Wie ben ik?, mrt, KI 1

'Hij is hier niet, maar Hij is

opgewekt'
Gordon B. Hinckley, jul, 82

Hij leeft!

apr, 7

Hinckley, Gordon B.

Aan de jongens en de mannen, jan, 63

De Heer zij dank voor zijn zegeningen,

jul, 104

De herders van de kudde, jul, 60

De profeet aan het woord, apr, 1 8;

aug, 1 4; nov, 1 2

De verplichtingen van het leven, mei, 2

De zoektocht naar uitmuntendheid,

sep, 2

Elke bekeerling is kostbaar', feb, 8

Getuigenis, sep, KI 3

Het werk gaat voorwaarts, jul, 4

Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt'

,

jul, 118

Inspirerende raad, jun, 2

Wandelen in het licht van de Heer,

jan, 1 1 5

Wat vragen de mensen over ons?,

jan, 82

Welkom op de conferentie, jan, 4

Zegen, jan, 1 04

Zoek de lammeren, hoed de schapen,

jul, 118

Hinrichsen, Ronda Gibb
Mijn held, feb, K4

Hoe ik door de verzoening mijn

echtscheiding doorstond

sep, 14

Hoe weef ik dat ik vergiffenis heb
ontvangen?
nov, 26

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn

gebeden niet eentonig worden?
jun, 18

Hoe kan ik roddel vermijden?

sep, 26

Hoe kan ik v/eten of ik van het

avondmaal mag nemen?
apr, 22

Hoeveel appels groeien er uit één

pit?

Julio Cesar Sonoda, aug, 26

Holland, Jeffrey R.

De handen van de vaders, jul, 1 6

Reinheid, jan, 89

HOMOSEKSUALITEIT
{zie GESLACHTSROLLEN)

HOOGMOED (zie NEDERIGHEID)
HOOP

Goddelijke eigenschappen aankweken,

Joseph B. Wirthlin, jan, 28

Hoop door de verzoening van Jezus

Christus, Neal A. Maxwell, jan, 70

Hoop door de verzoening van Jezus

Christus

Neal A. Maxwell, jan, 70

Houden we het bij?

M. Russell Ballard, jan, 6

HOUDING
Dankbaarheid, Gordon T. Watts, jan, 99

De positieve lijst, Jack Weyland, mrt, 40

Heb je vandaag je dag niet?, Shane R.

Barker, okt, 43

Ontmoediging overwinnen, Val R.

Christensen, jan, 35

Populair, Anne Billings, feb, 24

Howe, Jon R.

Aanschouwe/i/k onderwijs dat motiveert,

mrt, 26

Huefner, Hillary

Concha's wedergeboorte, apr, 20

HUISBEZOEKBOODSCHAP
8ek/eed met de mantel der naastenliefde,

nov, 25

De gave die alleen Hij kon geven, feb, 25

De Geest heeft getuigd, okt, 25

Gezins/eden beginselen van

rechtschapenheid leren, apr, 25

God spreekt door persoonlijke

openbaring tot zijn kinderen, mei, 25

In tegenspoed de Heiland om hulp

vragen, sep, 25

Leef uw leven ten volle en bereid u voor

op de eeuwigheid, mrt, 25

Met een dankbaar hart, aug, 25

U voorbereiden op tempelbezoek, dec 33

Zelfbeheersing, jun, 25

HUISONDERWIJS
Herders, lammeren en huisonderwijzers,

Russell M. Nelson, apr, 42

HUMANITAIRE HULP
{zie WELZIJNSPROGRAMMA)

HUWELIJK {zie ook VERBONDEN,
GEZINSBANDEN, TEMPELS EN
TEMPELWERK)
Het evangelie heeft ons gezin veranderd,

Alfiero Morallos, okt, 8

Het grapefruit-syndroom, Lola B. Walters,

sep, 24

|

'Ik beloof het je'

Lanna J. Carter, nov, 30

'Ik die blind was, kan nu zien'

Thomas S. Monson, jul, 67

Ik hoor er gewoon niet bij!

Jeanette Waite Bennett, jun, 41

Ik kan mij aan mijn verbond houden
Sydney S. Reynolds, aug, KI 2

'Ik vertelde hem over het evangelie'

Graciela Guadalupe Nurïez Hernandez,

mei, 8

Ik was haar antwoord
Elizabeth Quackenbush, jun, 36

'Ik zal een betere vinden'

Rui Miguel Simao Sequeira, mei, 8

In geloof wandelen
mei , 8

In handen van de Heer
Kristopher Swinson, mrt, 46

In ons huis wordt geen kwaad over

u gesproken

Cree4_ Kofford, jul, 96

Inspirerende raad
Gordon B. Hinckley, jun, 2

In tegenspoed de Heiland om hulp

vragen

sep, 25

In volle vlucht

Richard M. Romney, okt, 10

INTEGRITEIT

Als getuige van God staan, Shannon D.

Jensen, aug, 8

Behouden vaart op 's levens zee, Thomas S.

Monson, nov, 2

De herders van de kudde, Gordon B.

Hinckley, jul, 60

'Doch we sloegen geen acht op hen,'

L. Aldin Porter, apr, 30

Een schuld ter waarde van een halve

fiets, Alfredo R Blanc, okt, 44

'Fantastisch f . . . ) behalve dat ene

gedeelte' , Anya Bateman, jun, 22

'Je moet zelf kiezen!', Carmen de

Hernandez, aug, K10

Verloren horizonnen, James E. Faust,

aug, 2

IVOORKUST
Pioniers in Ivoorkust, Robert L. Mercer,

mrt, 1 6

Jack, Angela
A//es wat hij had, dec, K4

Jardine, Winnifred C.

Tiende betalen: een goede gewoonte,

dec, 48
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Jarig zijn is fijn

Tracy Y. Cannon en Wallace F. Bennett,

okt, KI 6

'Je bent hier niet welkom'
Sam en Christie Giles, jun, 38

Je celestiale reis

Thomas S. Monson, jul, 1 14

'Je moet zelf kiezen!'

Carmen de Hernandez, aug, K10

Jensen, Jay E.

Kleine kinderen en het evangelie, nov, 1 4

Jensen, Marlin K.

Vriendschap: een evangeliebeginsel,

jul, 74

Jensen, Shannon D.

Als getuige van God staan, aug, 8

Jensen, Virginia U.

'Kom naar de zustershulpvereniging',

jan, 109

'Komt, hoort naar eens profetenstem',

jan, 1 3

Je talenten ontdekken en ontwikkelen

Marissa D. Thompson and Janna

Nielsen, mei, 40

JEUGD
Activiteitenavonden met het evangelie als

uitgangspunt, sep, 30

Brief van het Eerste Presidium, dec, 1

De jeugd met een edel geboorterecht,

L Tom Perry, jan, 86

Ervoor zorgen dat de jeugd zich

thuisvoelt, Brad Wilcox, jun, 42

In volle vlucht, Richard M. Romney, okt, 10

Neem de uitdaging aan, L. Tom Perry,

sep, 44

JEUGDWERK
Mijn evangelienormen, apr, K8

Van jeugdwerk tot zendingswerk, Brian

Lewis, feb, 46

Zonnestraaltjesliefde, Sharon

Montgomery Meyers, feb, 7

JEZUS CHRISTUS (zie ook
VERZOENING, GODHEID,
OPSTANDING)
'Als je warm bent, kom je dichterbij', Julie

Taggart Rabe, dec, K10

Bij zijn wederkomst, Sydney S. Reynolds,

dec, KI 2

Broden, vissen en mededogen, Karen

Rosé Merkley, feb, 32

Dat zij U kennen, de enige waarachtige

God, en Jezus Christus, James E.

Faust, feb, 2

De handen van de vaders, Jeffrey R.

Holland, jul, 1 6

De fiogere wet, Larry E. Dahl, aug, 16

'De liefde vergaat nimmermeer', Jeanie

McAllister, feb, 26

De weergaloze gaven, John B. Dickson,

okt, 1 8

Geloof in Jezus Christus, Sydney S.

Reynolds, feb, KI 2

Heilzame gaven, Jan U. Pinborough,

dec, 22

Hem altijd indachtig zijn, mei, 39

Het mooiste geschenk van allemaal: een

kerstboodschap van het Eerste

Presidium aan alle kinderen, dec, K2

'Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt',

Gordon B. Hinckley, jul, 82

In tegenspoed de Heiland om hulp

vragen, sep, 25

Jezus Christus wijst ons de weg, Sydney S.

Reynolds, mrt, K6

Kleine kinderen en het evangelie, Jay E.

Jensen, nov, 1 4

Leven in Christus, Merrill J. Bateman,

dec, 12

Mijn held, Ronda Gibb Hinrichsen, feb, K4

Onze enige kans, Sheri L. Dew, jul, 77

Palmtakken voor de Heer, Dorothy D.

Warner, apr, KI

Spraakloos, Melissa Ransom, apr, 8

Vandaag bepaalt morgen, Thomas S.

Monson, jan, 55

Volg de leider, mrt, 1 5

'Volg Mij', Sydney S. Reynolds, mei, K2

Wie Jezus liefhebben, Thomas S.

Monson, mrt, 2

Zijn leven als voorbeeld nemen, Joseph B.

Wirthlin, feb, 34

Jezus Christus wijst ons de weg
Sydney S. Reynolds, mrt, K6

Johnson, Ellen

Niemand om Martin te dopen, aug, KI 4

Johnson, Kenneth
'Zal hij van deze leer weten', jun, 1 1

Johnson, R. Val

Eilanden van licht, aug, 32

Jones, Barbara Jean
'Blijf staan!', nov, Kó

Wallace Githehu uit Nairobi (Kenia),

mei, KI 4

Jones, Eric

De beer van Bram, apr, Kó

Jones, Maria
De beer van Bram, apr, K6

JONGE ALLEENSTAANDEN (zie

ALLEENSTAANDEN)
JONGEVROUWEN

Als getuige van God staan, Shannon D.

Jensen, aug, 8

Jullie licht in de wildernis

Richard G. Scott, jul, 106

K
KARAKTER (zie INTEGRITEIT)

Kawasaki, Shauna Mooney
Voor en na, mei, K8

KENIA
Wallace Githehu uit Nairobi (Kenia),

Barbara Jean Jones, mei, KI 4

KENNIS (zie OPLEIDING)
KERSTMIS

Adventskalender, dec, K8

'Als je warm bent, kom je dichterbij', Julie

Taggart Rabe, dec, K10

Bij zijn wederkomst, Sydney S. Reynolds,

dec, KI 2

Christus gedenken met Kerstmis, dec, 26

Een voorbeeld van liefde, James E. Faust,

dec, 2

Heilzame gaven, Jan U. Pinborough,

dec, 22

Hef mooiste geschenk van allemaal: een

kerstboodschap van het Eerste

Presidium aan alle kinderen, dec, K2

Kerstkunst, dec, K5

Pakketjes liefde, dec, 6

Vrede op aarde komt uit de hemel,

dec, 25

Kerstkunst

dec, C5
KERKROEPINGEN

De verplichtingen van het leven, Gordon B.

Hinckley, mei, 2

'Elke bekeerling is kostbaar', Gordon B.

Hinckley, feb, 8

Opgebouwd door de Geest, Evanir

Cardoso, sep, 48

KERKGESCHIEDENIS (zie ook
PIONIERS)

Old Deseret Village, sep, 40

KERKBIJEENKOMSTEN
Brief van het Eerste Presidium, dec, 1

Het antwoord was op hun gezicht te

lezen, Rebecca Christie, apr, 35

KERKORGANISATIE
De bisschop en zijn raadgevers, Boyd K.

Packer, jul, 71

KEUZEVRIJHEID
Als onze kinderen afdwalen, John K.

Carmack, mrt, 28

De kracht van rechtschapenheid, Richard G.

Scott, jan, 79

Een tempelbezoeker, Tamara Leatham

Bailey, mei, 46

Gehoorzaamheid: het pad naar de

vrijheid, James E. Faust, jul, 53

'Je moet zelf kiezen!', Carmen de

Hernandez, aug, K10

KINDEREN (zie ook GEZINSBANDEN)
De glimlach van Gustavo, Salvador

Nanfa, dec, 6

De voornemens van je hart, Neal A.

Maxwell, feb, K7

Kleine kinderen en het evangelie, Jay E.

Jensen, nov, 14

Zonnestraaltjesliefde, Sharon

Montgomery Meyers, feb, 7

Kindred, Sheila

De Schriften van Martin, jun, K2

Kleine kinderen en hef evangelie

Jay E. Jensen, nov, 14

Kleine tempels — grote zegeningen
David E. Sorensen, jan, 74

Kofford, Cree-L

In ons huis wordt geen kwaad over u

gesproken, jul, 96

'Kom naar de zustershulpvereniging'

Virginia U. Jensen, jan, 109

'Komtr hoort naar eens profetenstem'

Virginia U. Jensen, jan, 13
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Korndörfer, Evelin

Beter omgaan mef mijn geld en mijn

gezondheid , okt, 44

Koude handen, een warm hart

Patricia Schmuhl, dec, 6

KRITIEK

Het grapefruit-syndroom, Lola B, Walters,

sep, 24

KUISHEID
Aanschouwelijk onderwijs dat motiveert,

Jon R. Howe, mrt, 26

De geestelijke kracht van onze doop,

Carol B. Thomas, jul, 1 08

De kracht van rechtschapenheid, Richard G.

Scott, jan, 79

De zegen van kuisheid, Vanessa Moodie,

mei, 26

Reinheid, Jeffrey R. Holland, jan, 89

Waarheden over zedelijke reinheid,

Terrance D. Olson, okt, 30

Wat dacht u van onthouding?, Robert

Layton, nov, 42

Wat profeten zeggen over kuisheid en

trouw, okt, 26

KÜSSELING, CLAIRE EN LAURENCE
Claire en Laurence Küsseling uit Gournay

(Frankrijk), Marvin K. Gardner, mrt, K2

Laat ons wandelen in het licht des

Heren
Mary Ellen Smoot, jan, 106

Loof uw licht schijnen

Sydney S. Reynolds, okt, K6

Lambert, Robin B.

Vertrouw op c/e Heer, sep, K4

Lang geleden in de hemel
Janeen Jacobs Brady, apr, K5

Larsen, Sharon G.

Jullie licht in de wildernis, jul, 1 06

Law, Fern R.

Het eten zegenen, jun, KI 4

Layton, Robert

Wat dacht u van onthouding?, nov, 42

Leef uw leven ten volle en bereid u

voor op de eeuwigheid

mrt, 25

LEER

De levende profeet, onze bron van

zuivere leer, Merrill C. Oaks, jan, 97

Hef vermogen om de leer uiteen te

zetten, Henry B. Eyring, jul, 85

'Zal hij van deze leer weten', Kenneth

Johnson, jun, 1 1

LEIDERSCHAP
Doelgericht plezier, Janet Thomas, feb, 1 8

Een stralende en vreugdevolle dag voor

Argentinië, Judy C. Olsen, nov, 32

Zijn leven als voorbeeld nemen, Joseph B.

Wirthlin, feb, 34

LEIDERS STEUNEN
De profeet steunen, David B. Haight,

jan, 41

'Leonard is verdronken'

Kerstin Saffer en Birgitta Strandberg,

nov, 8

Leven in Christus

Merrill J. Bateman, dec, 12

Lewis, Brian

Van jeugdwerk tot zendingswerk, feb, 46

LICHAAM
Wij zijn kinderen van God, Russell M.

Nelson, jan, 1 01

Lichaam en ziel genezen
Robert D. Hales, jan, 16

LICHT VAN CHRISTUS
'Ik die blind was, kan nu zien', Thomas S.

Monson, jul, 67

Volg het licht, Margaret D. Nadauld,

jul, 111

LIED

Jarig zijn is fijn, Tracy Y. Cannon en

Wallace F. Bennett, okt, KI 6

Lang geleden in de hemel, Janeen

Jacobs Brady, apr, K5

LIEFDE

Alles wat hij had, Angela Jack, dec, K4

Bekleed met de mantel der naastenliefde,

nov, 25

De beer van Bram, Maria en Eric Jones,

apr, K6

De beste dag van mijn leven, McKay

Meyer, feb, K10

De glimlach van Gustavo, Salvador

Nania, dec, 6

De hogere wet, Larry E. Dahl, aug, 16

'De liefde vergaat nimmermeer', Jeanie

McAllister, feb, 26

De voornemens van je hart, Neal A.

Maxwell, feb, K7

Een cadeautje voor mijn broertje, Diana

Leaney López Ruano, feb, K10

Een stem tot waarschuwing, Henry B.

Eyring, jan, 37

Een voorbeeld van liefde, James E. Faust,

dec, 2

Geen belangrijkere les, Erika DeHart,

nov, 29

Gehoorzaamheid en naastenliefde, Choi

Chung Lap, aug, 26

Goddelijke eigenschappen aankweken,

Joseph B. Wirthlin, jan, 28

Koude handen, een warm hart, Patricia

Schmuhl, dec, 6

Liefde en dienstbetoon, David B. Haight,

jul, 79

'Met kleine middelen', Stephen A. West,

jul, 32

Mijn held, Linda A. Peterson, dec, 34

Trouwe volgelingen, Robert J. Whetten,

jul, 34

Wees een vriend(in), Marissa D.

Thompson, mrt, 48

Wie Jezus liefhebben, Thomas S.

Monson, mrt, 2

Zonnestraaltjesliefde, Sharon

Montgomery Meyers, feb, 7

Liefde en dienstbetoon

David B. Haight, jul, 79

LIJDEN (zie TEGENSPOED, ZONDE]
Lijden goed verdragen

Neal A. Maxwell, apr, 10

Lopen — maar niet moe worden
Anne Billings, sep, 20

LOFZANGEN (zie MUZIEK)
Lythgoe, Darrin

De beloningen van leren, nov, 48

M
Maar ik en mijn huis, wij zullen de

Here dienen!

H. Bryan Richards, jan, 50

Marjans getuigenis

Jeanne N. Burgon, sep, KI 4

Martineau, Joseph A.

Een gebed voor Benita, nov, 8

Martinez, Jacqueline Michea

Ons fcerstwonder, dec, 6

Masja Zemskowa uit Poesjkin

(Rusland)

Marvin K. Gardner, okt, K8

Maxwell, Neal A.

De voornemens van je had, feb, K7

Hoop door de verzoening van Jezus

Christus, jan, 70

Lijden goed verdragen, apr, 1

Ons bekeren van onze zelfzucht, jul, 26

McAllister, Jeanie

'De liefde vergaat nimmermeer', feb, 26

McMullin, Keith B.

Welkom thuis, jul, 93

MEBODO, CÉLINE

De eerste die helpt, Richard M. Romney,

nov, 44

MEDELEVEN (zie LIEFDE)

MEDIA
'Fantastisch (...) behalve dat ene

gedeelte', Anya Bateman, jun, 22

Mercer, Robert L.

Pioniers in Ivoorkust, mrt, 1 6

Merkley, Karen Rosé

Broden, vissen en mededogen, feb, 32

Met alle ijver onderwijzen in het

woord Gods
L. Tom Perry, jul, 6

Mef een dankbaar hart

aug, 25

'Met kleine middelen'

Stephen A. West, jul, 32

Meyer, McKay
De beste dag van mijn leven, feb, KI

Meyers, Sharon Montgomery
Zonnestraaltjesliefde, feb, 7

Michael Helpt

Vilo Westwood, mei, K4

Mijn evangelienormen

apr, K8

Mijn held

Ronda Gibb Hinrichsen, feb, K4

Mijn held

Linda A. Peterson, dec, 34
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'Mijn lerares had gelijk'

Carmen de Hernandez, okt, K4

Mijn naamplaatje
Augusto Sanchez, aug, 26

Mijn ouders eren

German Andrés Tovar Contreras,

okt, KI 4

'Mijn vader v/eer zien'

Diana Mercedes Sandoval, mei, 8

Mijn vriend Larry

Don Watson, feb, 1 4

MISHANDELING
Waf vragen de mensen over ons?,

Gordon B. Hinckley, jan, 82

MOED
Een gebed om hulp, Irina Mishell López

Ruano, feb, KI 1

God is bij mij, Anna Albano, mrt, 8

Populair, Anne Billings, feb, 24

Wal dacht u van onthouding?, Robert

Layton, nov, 42

MOEDERSCHAP (zie OUDERSCHAP)
Monson, Earl M.

De kerk vestigen, jan, 95

Monson, Thomas S.

Behouden vaart op 's levens zee, nov, 2

Bouwen aan uw eeuwig thuis, okt, 2

De priesterschap — Machtig leger van de

Heer, jul, 56

Denken aan danken, jan, 20

'Ik die blind was, kan nu zien', jul, 67

Je celestiale reis, jul, 114

Vandaag bepaalt morgen, jan, 55

Wie Jezus liefhebben, mrt, 2

Moodie, Vanessa
De zegen van kuisheid, mei, 26

Moore, Ann Woodbury
Daniels keuze, mrt, Cl 2

Waar in de Schriften staat (...)?,

feb, C8
Morallos, Alfiero

Het evangelie heeft ons gezin veranderd,

okt, 8

MORMORANDUM
Geef iedereen de ruimte, feb, 23

Hem altijd indachtig zijn, mei, 39

Hij leeft l, apr, 7

Thuis als je het huis uit bent, sep, 9

Vaf het persoonlijk op, aug, 7

Volg de leider, mrt, 1 5

Vrede op aarde komt uit de hemel,

dec, 25

Munoz, Joel Coronado
Een getuige van de waarheid, nov, 8

MUZIEK (zie ook TALENTEN)
SpraaWoos, Melissa Ransom, apr, 8

N
Nadauld, Margaret D.

Volg het licht, jul, 1 1 1

Nania, Salvador
De glimlach van Gustavo, dec, 6

NATUUR (zie AARDE)

NEDERIGHEID
Ons bekeren van onze zelfzucht, Neal A.

Maxwell, jul, 26

'Nee, dank je'

Jeremy Driggs, feb, KI 1

Neem de uitdaging aan
L. Tom Perry, sep, 44

Nelson, Russell M.
Herders, lammeren en huisonderwijzers,

apr, 42

Onze heilige taak om de vrouw te eren,

jul, 45

Wij zijn kinderen van God, jan, 101

NELSON, RUSSELL M.
Ouderling Russell M. Nelson, feb, K2

Neuenschwander, Dennis B.

Bruggen en eeuwige kostbaarheden,

jul, 98

NEW CALEDONIA
Eilanden van licht, R. Val Johnson,

aug, 32

NIEUWE TESTAMENT
Broden, vissen en mededogen, Karen

Rosé Merkley, feb, 32

De hogere wet, larry E. Dahl, aug, 16

Grabbelzak met verhalen uit het Nieuwe

Testament, Corliss Clayton, okt, KI 2

W/e ben ik?, Janet Fawcett Higginson,

mrt, Kil

Nielsen, Ann Michelle

De doorbraak, dec, 40

Nooit alleen, nov, KI

Nielsen, Janna
Je talenten ontdekken en ontwikkelen,

mei, 40

NIGERIA
Ze hadden het zich al voorgenomen,

F. Onyebueze Nmeribe, sep, 10

Nmeribe, F. Onyebueze
Ze hadden het zich al voorgenomen,

sep, 1

NMERIBE, HOUSTON CHINWEOKE
Ze hadden het zich al voorgenomen,

F. Onyebueze Nmeribe, sep, 10

Niemand om Martin te dopen
Ellen Johnson, aug, KI 4

Nog steeds op de fiets

Janet Peterson, apr, 26

Nooit alleen

Ann Michelle Nielsen, nov, K10

NORMEN
Mijn evangelienormen, apr, K8

Oaks, Dallin H.

De A ronische priesterschap en het

avondmaal, jan, 43

De getuige Martin Harris, jul, 41

Onderrichten en leren door de Geest,

mei, 14

Oaks, Merrill C.

De levende profeet, onze bron van

zuivere leer, jan, 97

Obaro, Pamela Akinyi

Vrede uit de Schriften, feb, 44

OEKRAÏNE
'Eén uit een stad en twee uit een

geslacht': het begin van de kerk in

Tsjernigov (Oekraïne), Marvin K.

Gardner, apr, 36

In volle vlucht, Richard M. Romney, okt, 1

OFFERS
De prijs van het discipelschap, James E.

Faust, apr, 2

De vensters van de hemel openen,

James E. Faust, jan, 67

Doch we sloegen geen acht op hen',

L. Aldin Porter, apr, 30

Pioniers in Ivoorkust, Robert L. Mercer,

mrt, 16

O/d Deseret Village

sep, 40

Olsen, Judy C.

Een stralende en vreugdevolle dag voor

Argentinië, nov, blz. 32

Olson, Terrance D.

Waarheden over zedelijke reinheid, okt, 30

Onderhoud de geboden
Sydney S. Reynolds, jun, K4

ONDERWIJS
Aanschouwe////c onderwijs dat motiveert,

Jon R. Howe, mrt, 26

Als een onuifblusbare vlam, M. Russell

Ballard, jul, 101

De gezinsavond hoeft niet volmaakt te

zijn, Paul J. Rands, aug, 44

De jeugd met een edel geboorterecht,

L. Tom Perry, jan, 86

'Elke bekeerling is kostbaar', Gordon B.

Hinckley, feb, 8

Evangelieonderwijs nieuw leven inblazen,

dec, 42

Gezinsleden beginselen van

rechtschapenheid leren, apr, 25

Het gezin sterken: onze heilige taak,

Robert D. Hales, jul, 37

Het vermogen om de leer uiteen te

zetten, Henry B. Eyring, jul, 85

Kleine kinderen en het evangelie, Jay E.

Jensen, nov, 1 4

Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here

dienen!, H. Bryan Richards, Jan, 50

Met alle ijver onderwijzen in het woord

Gods, L. Tom Perry, jul, 6

Onderrichten en leren door de Geest,

Dallin H. Oaks, mei, 1 4

Onze familie voorbereiden op de tempel,

Carol B. Thomas, jul, 1 3

Opgebouwd door de Geest, Evanir

Cardoso, sep, 48

Onderrichten en leren door de Geest

Dallin H. Oaks, mei, 1 4

Ons bekeren van onze zelfzucht

Neal A. Maxwell, jul, 26

Ons kerstwonder

Jacqueline Michea Martfnez, dec, 6
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Ontmoediging overwinnen

Val R. Christensen, jan, 35

Onze enige kans

Sheri L. Dew, jul, 11

Onze familie voorbereiden op de
tempel
Carol B. Thomas, jul, 13

Onze heilige taak om de vrouw te

eren

Russell M. Nelson, jul, 45

Opgebouwd door de Geest

Evanir Cardoso, sep, 48

OP JEZUS GAAN LIJKEN

Alles wat hij had, Angela Jack, dec, K4

'Blijf staan!' Barbara Jean Jones, nov, KI 6

De beer van Bram, Maria en Eric Jones,

apr, Kó

De beste dag van mijn leven, McKay

Meyer, feb, KI

De eerste keer als gezin vasten, Lorenzo

Presenca, jun, KI 2

De juiste keus, Jordan Stangier, Jun, Cl 3

Dichtbij de Heer leven, Matteo Duca,

okt, KI 4

Een cadeautje voor mijn broertje, Diana

Leaney López Ruano, feb, K10

Een gebed om hulp, Irina Mishell López

Ruano, feb, KI 1

Mijn ouders eren, German Andrés Tovar

Contreras, okt, KI 4

'Nee, dank je', Jeremy Driggs, feb, KI 1

Thuis een zendeling zijn, Elaine Cristina

Padilha Sluzarski, aug, K5

Zendelingen van negen jaar, Ashley

Callister, okt, KI 5

OPLEIDING
De beloningen van leren, Darrin Lythgoe,

nov, 48

De jeugd met een edel geboorterecht,

L. Tom Perry, jan, 86

OP ONDERZOEK UIT

De reddende lelie, Geraldine T. Fielding,

jun, K10

Palmtakken voor de Heer, Dorothy D.

Warner, apr, KI

OPSTANDING (zie ook PASEN, JEZUS
CHRISTUS)
Hij leeftl, apr, 1

Redder en Verlosser, Sydney S. Reynolds,

apr, KI 2

Orgill, Emily Cannon
Zelfs de haren van uw hoofd, mrt, K8

Ouderling Charles Didier

okt, K2

Ouderling Claudio R. M, Costa

aug, K2

Ouderling Dieter F. Uchtdorf

apr, K2

Ouderling Russell M. Nelson

feb, K2

Ouders in Zion

Boyd K. Packer, jan, 25

OUDERSCHAP (zie ook GEZINS-
BANDEN)
Als onze kinderen afdwalen, John K.

Carmack, mrt, 28

Brief van het Eerste Presidium, dec, 1

Broden, vissen en mededogen, Karen

Rosé Merkley, feb, 32

De handen van de vaders, Jeffrey R.

Holland, jul, 1 6

Gezinsleden beginselen van

rechtschapenheid leren, apr, 25

Hebzucht, zelfzucht en onmatigheid, Joe J.

Christensen, jul, 9

Het antwoord was op hun gezicht te

lezen, Rebecca Christie, apr, 35

Kleine kinderen en het evangelie, Jay E.

Jensen, nov, 14

Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here

dienen!, H. Bryan Richards, Jan, 50

Onze familie voorbereiden op de tempel,

Carol B. Thomas, jul, 1 3

Ouders in Zion, Boyd K. Packer, jan, 25

Vandaag bepaalt morgen, Thomas S.

Monson, jan, 55

OVERDENKEN
Lichaam en ziel genezen, Robert D. Hales,

jan, 1 6

Pab/o en Hugo Varela uit Waterloo

(België)

Julie Wardell, sep, K10

Packer, Boyd K.

De bisschop en zijn raadgevers, jul, 71

Ouders in Zion, jan, 25

Pakketjes liefde

dec, 6

Palmtakken voor de Heer
Dorothy D. Warner, apr, K10

Papa's truc

Vira H. Blake, mrt, KI 4

Parels uit het zand
E Ray Bateman, jan, 32

PARTICIPATIEPERIODE

Bij zijn wederkomst, Sydney S. Reynolds,

dec, KI 2

Geloof in Jezus Christus, Sydney S.

Reynolds, feb, KI 2

Ik kan mij aan mijn verbond houden,

Sydney S. Reynolds, aug, KI 2

Jezus Christus wijst ons de weg, Sydney S.

Reynolds, mrt, Kó

Laat uw Zicht schijnen, Sydney S.

Reynolds, okt, Kó

Onderhoud de geboden, Sydney S.

Reynolds, jun, K4

Redder en Verlosser, Sydney S. Reynolds,

apr, KI 2

Tel je zegeningen, Sydney S. Reynolds,

nov, K4

'Volg Mij', Sydney S. Reynolds, mei, K2

Wij kunnen van Jezus Christus en zijn

evangelie getuigen, Sydney S.

Reynolds, sep, K2

PASEN (zie ook VERZOENING,
OPSTANDING)
'Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt',

Gordon B. Hinckley, jul, 82

Palmtakken voor de Heer, Dorothy D.

Warner, apr, K10

PATRIARCHALE ZEGEN
God spreekt door persoonlijke

openbaring tot zijn kinderen, mei, 25

Paulsen, Vivian

Schatten, nov, KI 4

Pérez, Brigada Acosta de
Gezegend door het vasten, okt, 44

PÉREZ, JUDY MARIE GUZMAN
Lopen — maar niet moe worden, Anne

Billings, sep, 20

Perry, L. Tom
De jeugd met een edel geboorterecht,

jan, 86

Met alle ijver onderwijzen in het woord

Gods, jul, ó

Neem de uitdaging aan, sep, 44

PERSOONLIJKE GROEI (zie ook
TALENTEN)
De zoektocht naar uitmuntendheid,

Gordon B. Hinckley, sep, 2

Persoonlijke reinheid

Jeffrey R. Holland, jan, 89

Peterson, Janet

Nog steeds op de fiets, apr, 26

Peterson, Linda A.

Mijn held, dec, 34

Pinborough, Jan U.

Heilzame gaven, dec, 22

Pinnock, Hugh W.

'Dankjewel' zeggen, nov, KI 3

PIONIERS (zie ook
KERKGESCHIEDENIS)
De reddende lelie, Geraldine T. Fielding,

jun, K10

Pioniers, jun, K8

Pioniers in Ivoorkust

Robert L. Mercer, mrt, 1 ó

PLICHT
Door welke kracht hebt gij dit gedaan?,

James E. Faust, jan, 52

Ponce, Esterlita H.

Vertrouw op de Heer, nov, 8

Populair

Anne Billings, feb, 24

Porcel, Juan Carlos

Wees getrouw en onderhoud de

geboden, aug, 26

Porter, L. Aldin

'Doch wij sloegen geen acht op hen',

apr, 30

POSTER
Mijn evangelienormen, apr, K8

Presenca, Lorenzo

De eerste keer als gezin vasten, jun, KI 2

President James E. Faust

nov, K2
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PRIESTERSCHAP (zie ook
AARONISCH PRIESTERSCHAP)
De herders van de kudde, Gordon B.

Hinckley, jul, 60

De priesterschap — Machtig leger van de

Heer, Thomas S. Monson, jul, 56

Door welke kracht hebt gij dit gedaan?,

James E. Faust, jan, 52

'Gemaakt zoals de Zoon van God', Ray H.

Wood, jul, 48

Herders, lammeren en huisonderwijzers,

Russell M. Nelson, apr, 42

Het priesterschap thuis, D. Lee Tobler,

jul, 51

Het priesterschapsquorum, D. Todd

Christofferson, jan, 47

'Leonard is verdronken', Kerstin Saffer en

Birgitta Strandberg, nov, 8

Niemand om Martin te dopen, Ellen

Johnson, aug, KI 4

Volhouden tijdens beproevingen, Vitalicio

Gonzales, nov, 8

PRIORITEITEN (zie DOELEN)
PROFETEN (zie ook OPENBARING)

De levende profeet, onze bron van

zuivere leer, Merrill C. Oaks, jan, 97

De profeet steunen, David B. Haight,

jan, 41

'Komt, hoort naar eens profetenstem',

Virginia U. Jensen, jan, 13

Wat profeten zeggen over kuisheid en

trouw, okt, 26

Zij getuigen van Hem, sep, K8

PUERTO RICO
Lopen — maar niet moe worden, Anne

Billings, sep, 20

Quackenbush, Elizabeth

Ik was haar antwoord, jun, 36

QUORUMS
Het priesterschapsquorum, D. Todd

Christofferson, jan, 47

Rabe, Julie Taggart

'Als je warm bent, kom je dichterbij',

dec, K10

RADEN
Het priesterschap thuis, D. Lee Tobler,

jul, 51

Houden we het bij?, M. Russell Ballard,

jan, 6

Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here

dienen!, H. Bryan Richards, Jan, 50

Zoek de lammeren, hoed de schapen,

Gordon B. Hinckley, jul, 1 18

Rands, Paul J.

De gezinsavond hoeft niet volmaakt te

zijn, aug, 44

Ransom, Melissa

Spraakloos, apr, 8

RECHTSCHAPENHEID
(zie GEHOORZAAMHEID,
SPIRITUALITEIT)

Redder en Verlosser

Sydney S. Reynolds, apr, KI 2

REINHEID
Reinheid, Jeffrey R. Holland, jan, 89

REKENSCHAP
Mijn naamplaatje, Augusto Sanchez,

aug, 26

Neem de uitdaging aan, L. Tom Perry,

sep, 44

Reynolds, Sydney S.

8// zijn wederkomst, dec, KI 2

Geloof in Jezus Christus, feb, KI 2

Ik kan mij aan mijn verbond houden,

aug, KI 2

Jezus Christus wijst ons de weg, mrt, K6

Laat uw licht schijnen, okt, K6

Onderhoud de geboden, jun, K4

Redder en Verlosser, apr, KI 2

Tel je zegeningen, nov, K4

'Volg Mij', mei, K2

Wij kunnen van Jezus Christus en zijn

evangelie getuigen, sep, K2

Richards, H. Bryan
Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here

dienen!, jan, 50

RODDEL (zie ook KRITIEK)

Hoe kan ik roddel vermijden?, sep, 26

In ons huis wordt geen kwaad over u

gesproken, Cree-L Kofford, jul, 96

Romney, Richard M.
De eerste die helpt, nov, 44

In volle vlucht, okt, 1

Roueché, Ned B.

Liefdevol begeleiden, jul, 50

Ruano, Diana Leaney López
Een cadeautje voor mijn broertje,

feb, K10

Ruano, Diana Leaney López
Een gebed om hulp, feb, KI 1

RUSLAND
Masja Zemskowa uit Poesjkin (Rusland),

Marvin K. Gardner, okt, K8

SABBAT
De juiste keus, Jordan Stangier, Jun, Cl 3

De sabbat heiligen, feb, 48

Een tijd met veel kansen, H. David

Burton, jan, 9

Het antwoord was op hun gezicht te

lezen, Rebecca Christie, apr, 35

Van jeugdwerk tot zendingswerk, Brian

Lewis, feb, 46

Saffer, Kerstin

'Leonard is verdronken!', nov, 8

Sanchez, Augusto
Mijn naamplaatje, aug, 26

Sandoval, Diana Mercedes
'Mijn vader weer zien', mei, 8

Santos, Elton John da Costa

'Het was duidelijk en zeker', mei, 8

Saraf
s hobby

Cheryl Fusco, mei, K10

Schaffen

Vivian Paulsen, nov, KI 4

SCHEPPING
Thuis als je het huis uit bent, sep, 9

Schmuhl, Patricia

Koude handen, een warm hart, dec, ó

SCHULD
Aan de jongens en de mannen, Gordon B.

Hinckley, jan, 63

Hebzucht, zelfzucht en onmatigheid, Joe J.

Christensen, jul, 9

Scott, Richard G.

De kracht van rechtschapenheid, jan, 79

De zegeningen van de tempel

ontvangen, jul, 29

SCHRIFTSTUDIE
Dat zij U kennen, de enige waarachtige

God, en Jezus Christus, James E.

Faust, feb, 2

De Schriften van Martin, Sheila Kindred,

jun, K2

Je celestiale reis, Thomas S. Monson,

jul, 114

Lichaam en ziel genezen, Robert D.

Hales, jan, 1 6

President James E. Faust, nov, K2

Vrede uit de Schriften, Pamela Akinyi

Obaro, feb, 44

Waar in de Schriften staat (...)?, Ann

Woodbury Moore, feb, K8

Wat is de zwaarste last?, Zoltan Soltra,

apr, 29

Zelfs de haren van uw hoofd, Emily

Cannon Orgill, mrt, K8

Sequeira, Rui Miguel Simao
'Ik zal een betere vinden', mei, 8

Silva, Ereny Rosa A.

Het begon in de bus, jun, 48

Silvano, Wendi J.

Het experiment, apr, KI 4

Sluzarski, Elaine Cristina Padilha

Thuis een zendeling zijn, aug, K5

Smoot, Mary Ellen

Laat ons wandelen in het licht des Heren,

jan, 1 06

SOCIALE ACTIVITEITEN
Doelgericht plezier, Janet Thomas, feb, 1 8

Activiteitenavonden met het evangelie als

uitgangspunt, sep, 30

Soltra, Zoltan

Wat is de zwaarste last?, apr, 29

Sonoda, Julio Cesar

Hoeveel appels groeien er uit één pit?,

aug, 26

Sorensen, David E.

Kleine tempels — grote zegeningen,

jan, 74

Sowefo's rooskleurige toekomst
Marvin K. Gardner, dec, 36

Spano, Marco Antonio Panés
Tegenspoed kan je sterken, aug, 26

Spel: Voorbereiding op de tempel
Mariene Thomas, aug, K8

SPIRITUALITEIT (zie ook HEILIGE
GEEST)

De kracht van rechtschapenheid, Richard G.

Scott, jan, 79
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Dit is onze tijd, James E. Faust, jul, 19

Spraakloos

Melissa Ransom, apr, 8

Stangier, Jordan

De juiste keus, jun, KI 3

Strandberg, Birgitta

'Leonard is verdronken!', nov, 8

Suarez, Marcelino Fernandez

Rebollos

Brood voor de zendelingen, mrt, 38

Swinson, Kristopher

In handen van de Heer, mrt, 46

TAIWAN
Ta/wan: vier decennia van geloof,

Christopher K. Bigelow, mei, 28

Taiwan: vier decennia van geloof

Christopher K. Bigelow, mei, 28

TALENTEN (zie ook PERSOONLIJKE
GROEI)
Je talenten ontdekken en ontwikkelen,

Marissa D. Thompson en Janna

Nielsen, mei, 40

TEGENSPOED {zie ook
VOLHARDING)
De reddende lelie, Geraldine T. Fielding,

jun, K10

'Je bent hier niet welkom' , Sam en

Christie Giles, jun, 38

De beproeving van mijn geloof, Taylor

Hartley, okt, 40

In handen van de Heer, Kristopher

Swinson, mrt, 46

Leef uw leven ten volle en bereid u voor

op de eeuwigheid, mrt, 25

Concha's wedergeboorte, Hillary

Huefner, apr, 20

'Doch we sloegen geen acht op hen',

L. Aldin Porter, apr, 30

Tegenspoed kan je sterken, Marco

Antonio Panés Spano, aug, 26

In tegenspoed de Heiland om hulp

vragen, sep, 25

Tegenspoed kan je sterken

Marco Antonio Panés Spano, aug, 26

TELEVISIE (zie MEDIA)
Tel je zegeningen

Sydney S. Reynolds, nov, K4

TEMPELONDERKLEED
Het tempelonderkleed: 'Een uiterlijk teken

van een innerlijke verbintenis', Carlos E.

Asay, sep, 32

TEMPELS EN TEMPELWERK (zie ook
FAMILIEGESCHIEDENIS)
Bouwen aan uw eeuwig thuis, Thomas S.

Monson, okt, 2

Cactussen verwijderen, Shanna

Ghaznavi, aug, 1

De droom van dienstbetoon, John Jairo

Bustamante, jun, 26

De Heer zij dank voor zijn zegeningen,

Gordon B. Hinckley, jul, 104

De zegeningen van de tempel

ontvangen, Richard G. Scott, jul, 29

Een tempelbezoeker, Tamara Leatham

Bailey, mei, 46

Een tijd met veel kansen, H. David

Burton, jan, 9

Goddelijke eigenschappen aankweken,

Joseph B. Wirthlin, jan, 28

Het werk gaat voorwaarts, Gordon B.

Hinckley, jul, 4

Houden we het bij?, M. Russell Ballard,

jan, 6

Kleine tempels — grote zegeningen,

David E. Sorensen, jan, 74

'Mijn vader weer zien', Diana Mercedes

Sandoval, mei, 8

Onze familie voorbereiden op de tempel,

Carol B, Thomas, jul, 13

Spel: Voorbereiding op de tempel,

Mariene Thomas, aug, K8

Taiwan: vier decennia van geloof,

Christopher K. Bigelow, mei, 28

U voorbereiden op fempe/bezoek, dec, 33

Volhouden tijdens beproevingen, Vitalicio

Gonzales, nov, 8

Wij prijzen hen zalig, die volhard

hebben', mei, 1 2

Zegen, Gordon B. Hinckley, jan, 104

Zegeningen van de tempel: op aarde en

in de eeuwigheid , mei, 42

Tiende betalen: een goede gewoonfe
Winnifred C. Jardine, dec, 48

Thomas, Carol B.

De geestelijke kracht van onze doop,

jul, 108

Onze familie voorbereiden op de tempel,

jul, 13

Thomas, D. Ray

Acht tips voor een sterker gezin, dec, 30

Thomas, Janet

Doelgericht plezier, feb, 1 8

Thomas, Mariene
Spel: Voorbereiding op c/e tempel,

aug, K8

Thompson, Marissa D.

Je talenten ontdekken en ontwikkelen,

mei, 40

Wees een vriend(in), mrt, 48

Thong, Geok Lee

Afspraakjes thuis, jun, 1 6

THUIS
Bouwen aan uw eeuwig thuis, Thomas S.

Monson, okt, 2

Thuis als je het huis uit bent

sep, 9

Thuis een zendeling zijn

Elaine Cristina Padilha Sluzarski, aug, K5

TIENDE
Aanschouwelijk onderwijs dat motiveert,

Jon R. Howe, mrt, 26

Beter omgaan met mijn geld en mijn

gezondheid, Evelin Korndörfer, okt, 44

De vensters van c/e hemel openen,

James E. Faust, jan, 67

Tiende betalen: een goede gewoonte,

Winnifred C. Jardine, dec, 48

Tobler, D. Lee

Het priesterschap thuis, jul, 51

TOEKOMSTIGE OUDERLINGEN
De priesterschap — Machtig leger van de

Heer, Thomas S. Monson, jul, 56

TROUW
Waarheden over zedelijke reinheid,

Terrance D. Olson, okt, 30

Wat profeten zeggen over kuisheid en

trouw, okt, 26

Trouwe volgelingen

Robert J. Whetten, jul, 34

u
UCHTDORF, DIETER F.

Ouderling Dieter F. Uchtdorf, apr, K2

UITGAAN (zie ook KUISHEID,

HUWELIJK)
Afspraakjes thuis, Geok Lee Thong, jun, 1 6

Uitgekozen Hem altijd te dienen

aug, 26

UITDAGINGEN
Een tijd met veel kansen, H. David

Burton, jan, 9

Ontmoediging overwinnen, Val R.

Christensen, jan, 35

UITMUNTENDHEID
De zoektocht naar uitmuntendheid,

Gordon B. Hinckley, sep, 2

U voorbereiden op tempelbezoek

dec, 33

VADERSCHAP (zie OUDERSCHAP)
Vandaag bepaalt morgen

Thomas S. Monson, jan, 55

Van jeugdwerk tot zendingswerk

Brian Lewis, feb, 46

VAN VRIEND TOT VRIEND
Ouderling Charles Didier, okt, K2

Ouderling Claudio R. M. Costa, aug, K2

Ouderling Dieter F. Uchtdorf, apr, K2

Ouderling Russell M. Nelson, feb, K2

President James E. Faust, nov, K2

VARELA, PABLO EN HUGO
Pab/o en Hugo Varela uit Waterloo

(België), Julie Wardell, sep, K10

VASTEN
De eerste keer als gezin vasten, Lorenzo

Presenga, jun, KI 2

Gezegend door het vasten, Brigada

Acosta de Pérez, okt, 44

Hef wonder van zuster Stratton, Diane K.

Cahoon, mei, K6

Vat het persoonlijk op
aug, 7

VEEL PLEZIER!

Gebedspuzze/, Julie Wardell, mrt, KI 1

Pioniers, jun, K8

Voor en na, Shauna Mooney Kawasaki,

mei, K8

Wie ben ik?, Janet Fawcett Higginson,

mrt, Kil
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VERBONDEN (zie ook DOOP,
TEMPELS EN TEMPELWERK)
Hef tempelonderkleed: 'Een uiterlijk teken

van een innerlijke verbintenis', Carlos E.

Asay, sep, 32

Ik kan mij aan mijn verbond houden,

Sydney S. Reynolds, aug, KI 2

VERGEVING (zie ook VERZOENING,
BEKERING)
Bekleed met de mantel der naastenliefde,

nov, 25

De doorbraak, Ann Michelle Nielsen,

dec, 40

Door vergevensgezindheid zijn we één

geworden, Aurora Rojas de Alvarez,

okt, 44

Het experiment, Wendi J. Silvano,

apr, KI 4

Het grapefruit-syndroom, Lola B. Walters,

sep, 24

Hoe weet ik dat ik vergiffenis heb

ontvangen?, nov, 26

Voor en na, Shauna Mooney Kawasaki,

mei, K8

Zelfbeheersing, jun, 25

VERHAAL
'Als je warm bent, kom je dichterbij', Julie

Taggart Rabe, dec, K10

De Schriften van Martin, Sheila Kindred,

jun, K2

Het doopgesprek, Lisa H. Fernelius,

aug, K6

Het experiment, Wendi J. Silvano,

apr, KI 4

Marjans getuigenis, sep, KI 4

Mijn held, Ronda Gibb Hinrichsen, feb, K4

'Mijn lerares had gelijk', Carmen de

Hernandez, okt, K4

Sara's hobby, Cheryl Fusco, mei, K10

Wie heeft mijn gebed nodig?, Janene

Dykstra, nov, K6

Zelfs de haren van uw hoofd, Emily

Cannon Orgill, mrt, K8

Ver/oren horizonnen

James E. Faust, aug, 2

VERTROUWEN
Gehoorzaamheid: het pad naar de

vrijheid, James E. Faust, jul, 53

Ontmoediging overwinnen, Val R.

Christensen, jan, 35

Vertrouw op de Heer, Esterlita H. Ponce,

nov, 8

Vertrouw op de Heer, Robin B. Lambert,

sep, K4

Vertrouw op de Heer
Esterlita H. Ponce, nov, 8

Vertrouw op de Heer
Robin B. Lambert, sep, K4

VERVOLMAKING
Zijn leven als voorbeeld nemen, Joseph B.

Wirthlin, feb, 34

VERZOENING (zie ook JEZUS
CHRISTUS, BEKERING)
Als onze kinderen afdwalen, John K.

Carmack, mrt, 28

De gave die alleen Hij kon geven, feb, 25

Hoe ik door de verzoening mijn

echtscheiding doorstond, sep, 1

4

Lijden goed verdragen, Neal A. Maxwell,

apr, 10

VILAKAZI, BONGIKOSI EN
NKOSINATHI
Sowefo's rooskleurige toekomst, Marvin

K. Gardner, dec, 36

Volg de leider

mrt, 15

Volg het licht

Margaret D. Nadauld, jul, 1 1 1

'Volg Mij'

Sydney S. Reynolds, mei, K2

VOLHARDING (zie ook TEGEN-
SPOED, GEHOORZAAMHEID)
Leven in Christus, Merrill J. Bateman,

dec, 12

Lijden goed verdragen, Neal A. Maxwell,

apr, 10

Volg het licht, Margaret D. Nadauld,

jul, 111

'Wij prijzen hen zalig, die volhard

hebben', mei, 1 2

Volhouden tijdens beproevingen
Vitalicio Gonzales, nov, 8

VOORBEELD
Als getuige van God staan, Shannon D.

Jensen, aug, 8

De Schriften van Martin, Sheila Kindred,

jun, K2

Een stem tot waarschuwing, Henry B.

Eyring, jan, 37

'Fantastisch (...) behalve dat ene

gedeelte' , Anya Bateman, jun, 22

Je celestiale reis, Thomas S. Monson,

jul, 114

Jezus Christus wijst ons de weg, Sydney

S. Reynolds, mrt, Kó

Laaf uw licht schijnen, Sydney S.

Reynolds, okt, K6

Mijn held, Linda A. Peterson, dec, 34

Mijn held, Ronda Gibb Hinrichsen, feb, K4

'Mijn lerares had gelijk', Carmen de

Hernandez, okt, K4

Mijn naamplaatje, Augusto Sanchez,

aug, 26

'Nee, dank je', Jeremy Driggs, feb, KI 1

Thuis een zendeling zijn, Elaine Cristina

Padilha Sluzarski, aug, K5

Vandaag bepaalt morgen, Thomas S.

Monson, jan, 55

'Volg Mij', Sydney S. Reynolds, mei, K2

Wallace Githehu uit Nairobi (Kenia),

Barbara Jean Jones, mei, KI 4

Zijn leven als voorbeeld nemen, Joseph

B. Wirthlin, feb, 34

VOORBEREIDING
Cactussen verwijderen, Shanna

Ghaznavi, aug, 1

Dit is onze tijd, James E. Faust, jul, 19

Houden we het bij?, M. Russell Ballard,

jan, 6

Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here

dienen!, H. Bryan Richards, Jan, 50

Onderrichten en leren door de Geest,

Dallin H. Oaks, mei, 14

Spel: Voorbereiding op de tempel,

Mariene Thomas, aug, K8

U voorbereiden op tempelbezoek, dec 33

Ze hadden het zich al voorgenomen,

F. Onyebueze Nmeribe, sep, 10

Voor en na
Shauna Mooney Kawasaki, mei, K8

VOOR KLEINE VRIENDEN
Daniels keuze, Ann Woodbury Moore,

mrt, KI 2

'Je moef zelf kiezen!', Carmen de

Hernandez, aug, K10

Michael helpt, Vilo Westwood, mei, K4

Wij kunnen tot onze Vader in de hemel

bidden, Jeanne Ellerbeck, nov, K8

VRAAG EN ANTWOORD
Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn

gebeden niet eentonig worden?, jun, 1 8

Hoe kan ik roddel vermijden?, sep, 26

Hoe kan ik weten of ik van het

avondmaat mag nemen?, apr, 22

Hoe weet ik dat ik vergiffenis heb

ontvangen?, nov, 26

VREDE (zie ook HEILIGE GEEST)

Onze enige kans, Sheri L. Dew, jul, 77

Gij moet ook getuigen, Ronald T

Halverson, jan, 93

Denken aan danken, Thomas S. Monson,

jan, 20

Vrede op aarde komt uit de hemel,

dec, 25

Vrede uit de Schriften, Pamela Akinyi

Obaro, feb, 44

Vrede op aarde komt uit de hemel
dec, 25

Vrede uit de Schriften

Pamela Akinyi Obaro, feb, 44

VREUGDE (zie GELUK)
Vreugde in het volgen van de Heer

okt, 44

VRIENDSCHAP (zie ook BEGELEIDEN)
Geef iedereen de ruimte, feb, 23

Ik hoor er gewoon niet bij!, Jea nette

Waite Bennett, jun, 41

'Ik vertelde hem over het evangelie',

Graciela Guadalupe Nürïez

Hernandez, mei, 8

Mijn vriend Larry, Don Watson, feb, 1 4

Populair, Anne Billings, feb, 24

Vriendschap: een evangeliebeginsel,

Marlin K. Jensen, jul, 74

Wees een vriend(in), Marissa D.

Thompson, mrt, 48

Vriendschap: een evangeliebeginsel

Marlin K. Jensen, jul, 74

VRIENDSCHAP SLUITEN
Claire en Laurence Küsseling uit Gournay

(Frankrijk), Marvin K. Gardner, mrt, K2

Masja Zemskowa uit Poesjkin (Rusland),

Marvin K. Gardner, okt, K8
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Pablo en Hugo Varela uit Waterloo

(België), Julie Wardell, sep, KI O

Wallace Githehu uit Nairobi (Kenia),

Barbara Jean Jones, mei, KI 4

VRIENDEN IN HET NIEUWS
jun, Kó; dec, KI 4

VROUWEN
Onze heilige taak om de vrouw te eren,

Russell M. Nelson, jul, 45

w
WAARHEID

Geloohsprong, Linda Bjork, feb, KI 4

Waarheden over zedelijke reinheid,

Terrance D. Olson, okt, 30

Waarheid over zedelijke reinheid

Terrance D. Olson, okt, 30

Waar in de Schriften staat (...)?
Ann Woodbury Moore, feb, K8

Wandelen in het licht van de Heer
Gordon B. Hinckley, jan, 1 15

Wallace Githehu uit Nairobi (Kenia)

Barbara Jean Jones, mei, KI 4

Walters, Lola B.

Het grapefruit-syndroom, sep, 24

Wardell, Julie

Gebedspuzze/, mrt, KI 1

Pablo en Hugo Varela uit Waterloo

(België), sep, KI

Warner, Dorothy D.

Pa/mtalc/cen voor de Heer, apr, KI

Warner, Susan L.

Getuig van Hem, jan, 76

Waf dacht u van onthouding?

Robert Layton, nov, 42

Waf is de zwaarste last?

Zoltan Soltra, apr, 29

Waf profeten zeggen over kuisheid

en frouw
okt, 26

Watson, Don
Mijn vriend Larry, feb, 1 4

Watts, Gordon T.

Dankbaarheid, jan, 99

Waf vragen de mensen over ons?

Gordon B. Hinckley, jan, 82

WEDERKOMST
Bij zijn wederkomst, Sydney S. Reynolds,

dec, KI 2

Wees een vriend(in)

Marissa D. Thompson, mrt, 48

Wees getrouw en onderhoud de
geboden
Juan Carlos Porcel, aug, 26

Welkom thuis

Keith B. McMullin, jul, 93

Welkom op de conferentie

Gordon B. Hinckley, jan, 4

Wells, Robert E.

Eenheid in het samengestelde gezin,

jun, 28

WELZIJNSPROGRAMMA
Een stralende en vreugdevolle dag voor

Argentinië, Judy C. Olsen, nov, 32

Het geïnspireerde welzijnsprogramma van

de kerk, Joseph B. Wirthlin, jul, 89

WERKEN
Ouderling Dieter F. Uchtdorf, apr, K2

Papa's truc, Vira H. Blake, mrt, KI 4

WERELDWIJDE KERK
De kerk vestigen, Earl M. Monson, jan, 95

De verplichtingen van het leven, Gordon B.

Hinckley, mei, 2

'Eén uit een stad en twee uit een

geslacht': het begin van de kerk in

Tsjernigov (Oekraïne), Marvin K.

Gardner, apr, 36

Het werk gaat voorwaarts, Gordon B.

Hinckley, jul, 4 apr, 18; aug, 14;

nov, 1 2

Welkom op de conferentie, Gordon B.

Hinckley, jan, 4

West, Stephen A.

'Met kleine middelen', jul, 32

Westwood, Vilo

Michael helpt, mei, K4

Weyland, Jack

De positieve lijst, mrt, 40

Whetten, Robert J.

Trouwe volgelingen, jul, 34

Wie Jezus liefhebben

Thomas S. Monson, mrt, 2

Wie ben ik?

Janet Fawcett Higginson, mrt, KI 1

Wie heeft mijn gebed nodig?
Janene Dykstra, nov, K6

Wij kunnen tot onze Vader in de
hemel bidden
Jeanne Ellerbeck, nov, K8

Wij kunnen van Jezus Christus en

zijn evangelie getuigen

Sydney S. Reynolds, sep, K2

'Wij prijzen hen zalig, die volhard

hebben'
mei , 1 2

Wij zijn kinderen van God
Russell M. Nelson, jan, 101

Wij zijn niet alleen

Sheri L. Dew, jan, 1 1 2

Wil cox, Brad
Ervoor zorgen dat de jeugd zich

thuisvoelt, jun, 42

Wirthlin, Joseph B.

Zijn leven als voorbeeld nemen, feb, 34

Het geïnspireerde welzijnsprogramma

van de kerk, jul, 89

Goddelijke eigenschappen aankweken,

jan, 28

WONDEREN
Brood voor de zendelingen, Marcelino

Fernandez Rebollos Suarez, mrt, 38

Een God van wonderen, nov, 8

Het wonder van zuster Stratton, Diane K.

Cahoon, mei, Kó

In handen van de Heer, Kristopher

Swinson, mrt, 46

Met een dankbaar hart, aug, 25

DECEMBER 1999

Wood, Ray H.

'Gemaakt zoals de Zoon van God', jul, 48

WOORD VAN WIJSHEID
Beter omgaan met mijn geld en mijn

gezondheid, Evelin Korndörfer, okt, 44

Daniels keuze, Ann Woodbury Moore,

mrt, KI 2

Dichtbij de Heer leven, Matteo Duca,

okt, KI 4

'Nee, dank je', Jeremy Driggs, feb, KI 1

Wat is de zwaarste last?, Zoltan Soltra,

apr, 29

Wij zijn kinderen van God, Russell M.

Nelson, jan, 1 01

'Zal hij van deze leer weten'

Kenneth Johnson, jun, 1 1

ZEDELIJKHEID (zie KUISHEID,

INTEGRITEIT)

Zegen
Gordon B. Hinckley, jan, 104

ZEGENINGEN
Schatten, Vivian Paulsen, nov, KI 4

Zegeningen van de tempel: op
aarde en in de eeuwigheid
mei , 42

Ze hadden het zich al voorgenomen
F. Onyebueze Nmeribe, sep, 10

Zelfbeheersing

jun, 25

ZELFVERBETERING (zie

PERSOONLIJKE GROEI)
ZELFBEHEERSING

In ons huis wordt geen kwaad over u

gesproken, Cree-L Kofford, jul, 96

Zelfbeheersing, jun, 25
ZELFREDZAAMHEID

Aan de jongens en de mannen, Gordon B.

Hinckley, jan, 63

Hebzucht, zelfzucht en onmatigheid, Joe J.

Christensen, jul, 9

Het geïnspireerde welzijnsprogramma van

de kerk, Joseph B. Wirthlin, jul, 89

Zelfs de haren van uw hoofd

Emily Cannon Orgill, mrt, K8

ZELFZUCHT
Hebzucht, zelfzucht en onmatigheid, Joe J.

Christensen, jul, 9

Ons bekeren van onze zelfzucht, Neal A.

Maxwell, jul, 26

ZEMSKOWA, MASJA
Masja Zemskowa uit Poesjkin (Rusland),

Marvin K. Gardner, okt, K8

Zendelingen van negen jaar

Ashley Callister, okt, KI 5

ZENDINGSWERK
Aan de jongens en de mannen, Gordon B.

Hinckley, jan, 63

Brood voor de zendelingen, Marcelino

Fernandez Rebollos Suarez, mrt, 38

Concha's wedergeboorte, Hillary

Huefner, apr, 20

De droom van dienstbetoon, John Jairo

Bustamante, jun, 26
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De Geest heeft getuigd, okt, 25

De juiste keus, Jordan Stangier, Jun, Cl 3

Een stem tot waarschuwing, Henry B.

Eyring, jan, 37

Gehoorzaamheid en naastenliefde, Choi

Chung Lap, aug, 26

Getuigenis, Gordon B. Hinckley, Sep, Cl 3

Het werk gaat voorwaarts, Gordon B.

Hinckley, jul, 4

Hoeveel appels groeien er uit één pit?,

Julio Cesar Sonoda, aug, 26

'Ik beloof het je', Lanna J. Carter, nov, 30

'Ik vertelde hem over het evangelie',

Graciela Guadalupe Nünez

Hernandez, mei, 8

Laaf uw licht schijnen, Sydney S.

Reynolds, okt, K6

Liefde en dienstbetoon, David B. Haight,

jul, 79

Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here

dienen!, H. Bryan Richards, Jan, 50

Mijn naamplaatje, Augusto Sanchez,

aug, 26

Neem de uitdaging aan, L. Tom Perry,

sep, 44

Nog sfeeds op de fiets, Ja net Peterson,

apr, 26

Parels uit het zand, E, Ray Bateman,

jan, 32

Tegenspoed kan je sterken, Marco

Antonio Panés Spano, aug, 26

Thuis een zendeling zijn, Elaine Cristina

Padilha Sluzarski, aug, K5

Uitgekozen Hem altijd te dienen, aug, 26

Van jeugdwerk tot zendingswerk, Brian

Lewis, feb, 46

Wees getrouw en onderhoud de

geboden, Juan Carlos Porcel, aug, 26

Ze hadden het zich al voorgenomen, F.

Onyebueze Nmeribe, sep, 10

Zendelingen van negen jaar, Ashley

Callister, okt, KI 5

Zoek de lammeren, hoed de schapen,

Gordon B. Hinckley, jul, 1 18

Zij getuigen van Hem
sep, K8

Zijn leven als voorbeeld nemen
Joseph B. Wirthlin, feb, 34

Zoek de lammeren, hoed de
schapen
Gordon B. Hinckley, jan, 118

ZONDAGSSCHOOL
Met alle ijver onderwijzen in het woord

Gods, L. Tom Perry, jul, 6

ZONDE (zie ook BEKERING)
Ons bekeren van onze zelfzucht, Neal A.

Maxwell, jul, 26

Zondigen door iets niet te doen, James E.

Faust, mei, KI 3

Zondigen door iets niet te doen
James E. Faust, mei, KI 3

Zonnestraaltjesliefde

Sharon Montgomery Meyers, feb, 7

ZUID-AFRIKA
Soweto's rooskleurige toekomst, Marvin K.

Gardner, dec, 36

ZUSTERSHULPVERENIGING
'Kom naar de zustershulpvereniging'

,

Virginia U. Jensen, jan, 109

Laat ons wandelen in het licht des Heren,

Mary Ellen Smoot, jan, 106

Wandelen in het licht van de Heer,

Gordon B. Hinckley, jan, 1 15

D E STER
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Want ons is een Kind

geboren, ons is een

Zoon gegeven, en de

heerschappij zal op zijn

schouders zijn; en zijn naam

zal zijn: Wonderlijk, Raadgever,

de Machtige God, de Eeuwige

Vader, de Vredevorst' (2 Nephi

19:6; zie Jesaja 9:5).

DUTCH
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