
DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN • JANUARI 2016

Howard W. Hunter:  
vader, advocaat, musicus, 

profeet, p. 18
De kracht van het Boek van 

Mormon om ons leven te 
veranderen, pp. 24, 40, 56, 68, 72

Kennis over de Godheid 
opdoen, p. 32

Moeite om je leven op te bouwen? 
Probeer Gods blauwdruk, p. 62



De
 k

us
t b

ij D
ub

ai 
(V

er
en

ig
de

 A
ra

bi
sc

he
 

Em
ira

te
n)

 a
an

 d
e 

oo
stk

an
t v

an
 h

et
 A

ra
bi

-
sc

he
 S

ch
ier

eil
an

d.
 Le

hi
 e

n 
zij

n 
ge

zin
 re

isd
en

 
va

nu
it 

Je
ru

za
lem

 in
 zu

id
eli

jke
 ri

ch
tin

g 
aa

n 
de

 w
es

tk
an

t v
an

 h
et

 sc
hi

er
eil

an
d.

‘Ik
 za

l d
e 

w
eg

 vo
or

 u
 u

it 
be

re
id

en
 in

di
en

 g
ij m

ijn
 g

eb
od

en
 o

nd
er

ho
ud

t; 
da

ar
om

, v
oo

r z
ov

er
re

 
gi

j m
ijn

 g
eb

od
en

 o
nd

er
ho

ud
t, 

zu
lt 

gi
j in

 d
e 

ric
ht

in
g 

va
n 

he
t b

elo
of

de
 la

nd
 w

or
de

n 
ge

lei
d;

 e
n 

 
gi

j z
ul

t w
et

en
 d

at
 g

ij d
oo

r M
ij w

or
dt

 g
ele

id
.’

1 
Ne

ph
i 1

7:
13



 J a n u a r i  2 0 1 6  1

RUBRIEKEN
8 Notities oktoberconferentie 

2015

10 Wat wij geloven: Wij geloven 
positief te moeten zijn

12 Ons gezin, ons thuis:  
Onze beste verdediging  
tegen pornografie
Kerry Hanson Jensen

14 Bespiegelingen: Niet het  
wonder dat we wilden
Brittany King

15 Dienen in de kerk:  
Bid erover
Taryn Taylor

16 Kerknieuws

40 Onder heiligen der  
laatste dagen

80 Tot we elkaar weerzien:  
De gelijkenis van de  
exprestrein ‘de uil’
Ouderling James E. Talmage

Liahona, januari 2016

BOODSCHAPPEN
4 Boodschap van het Eerste  

Presidium: Geluk voor de  
mensen van wie we houden
President Henry B. Eyring

7 Huisbezoekboodschap:  
Het gezin: een proclamatie  
aan de wereld

HOOFDARTIKELEN
18 Howard W. Hunter:  

Mijn vader, de profeet
Richard A. Hunter
Hoe een zoon over een heden-
daagse profeet denkt.

24 De kracht tot bekering van  
het Boek van Mormon
Ouderling Kevin S. Hamilton
Er is één sleutel om een getuige-
nis van het evangelie van Jezus 
Christus te krijgen.

28 Kom dan en volg Mij:  
thuis de basis aanleren
Alicia Stanton en Natalie Campbell
Ideeën om als gezin over de 
maandelijkse onderwerpen  
voor jongeren te leren.

32 De Godheid kennen
Ouderling Jeffrey R. Holland
We behoren ernaar te streven 
om met de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest één te worden, waar 
Jezus voor ons om heeft gebeden.OP DE OMSLAG

Voor: foto van president Howard W.  
Hunter met kleindochters Kathleen en 
Anne. Binnenzijde vooromslag: foto  
Abrar Mohsin. Binnenzijde achteromslag: 
foto Robert Casey.

4



2 L i a h o n a

44 Geopenbaarde waarheden  
over het aardse leven
Ouderling Paul B. Pieper
We moeten Satans leugens verwer-
pen om de volheid van het aardse 
leven te ervaren dat naar eeuwig 
geluk leidt.

J O N G V O L W A S S E N E N

50 JMJV- thema 2016: Standvastig 
in Christus voorwaarts streven
Algemene presidiums van de 
jongemannen en de jongevrouwen

52 Regel op regel: 2 Nephi 31:20

53 Poster: Voorwaarts streven

54 Onze hemelse Vader leren  
kennen: een gigantische studie
Hoe goed ken je je hemelse Vader?

56 Moroni, mijn moeder  
en een wijze levensles
Louisa Hoe
Het evangelie thuis leren,  
was voor mij een grote zegen.

58 Onze plek

60 Antwoorden van kerkleiders: 
Hoe we voorwaarts streven
Ouderling Neil L. Andersen

61 Aangestipt

62 Laat God je architect zijn
David Dickson
God heeft een beter plan voor je 
leven dan je ooit kunt dromen.

J O N G E R E N

66 Kinderen die pal staan:  
Pal staan in Ethiopië
Amie Jane Leavitt

68 Elke dag beter lezen
Marissa Widdison en 
Sonia Quenallata
Dankzij het Boek van Mormon  
is Joseph beter gaan lezen!

70 Antwoorden van een apostel: 
Hoe krijg ik mijn eigen  
getuigenis?
Ouderling Robert D. Hales

71 Wilfords vastengave
Ouderling Chi Hong (Sam) Wong
Wilford verdiende geen geld,  
maar hij wilde toch delen  
wat hij wél had.

72 Het Boek van Mormon  
leert ons over Jezus Christus
Alle profeten in het Boek van  
Mormon leerden ons over Jezus.

74 Held uit het Boek van Mormon: 
Nephi was gehoorzaam

75 Ik kan het Boek van Mormon 
lezen

76 Voor jonge kinderen:  
Een reis in de wildernis

79 Kleurplaat: Ik kies  
de goede weg

K I N D E R E N

Kijk eens of je 
de Liahona kunt 

vinden die we 
in deze uitgave 
hebben verstopt. 

Hint: Welke  
reizen heb jij  
zoal gemaakt?

44

71

62



 J a n u a r i  2 0 1 6  3

Ideeën voor de gezinsavond

IN UW TAAL
De Liahona en andere kerkmaterialen staan in vele talen op languages.lds.org. Ga naar 
facebook.com/liahona.magazine (beschikbaar in het Engels, Portugees en Spaans) om 
ideeën te vinden voor de gezinsavond, zondagse lessen en artikelen waar u vrienden en 
familieleden over kunt vertellen.

ONDERWERPEN IN DEZE UITGAVE
De nummers verwijzen naar de eerste pagina van het artikel.

Bekering, 40
Boek van Mormon, 12, 

24, 40, 41, 42, 43, 66, 68, 
72, 74, 75, 76

Eeuwig leven, 50, 52
Gebed, 14, 15
Gehoorzaamheid, 4, 32, 

60, 62, 70, 74
Geloof, 50, 58, 60, 62, 80
Getuigenis, 32, 42, 58, 

66, 70
Gezin, 7, 12, 14
Gezinsavond, 12, 28, 54
Godheid, 28, 32

Heilige Geest, 4, 28, 32, 
50, 52, 70

Heilsplan, 28, 44
Hemelse Vader, 32, 54, 70
Hoop, 50, 52, 60, 62
Houding, 10, 50
Hunter, Howard W., 18
Huwelijk, 18, 44
Jezus Christus, 28, 32, 50, 

52, 70, 72
Jongeren, 50, 58
Keuzevrijheid, 4, 44
Kinderen, 14, 15, 44

Liefde, 4, 32, 50, 52, 60
Offerande, 18, 71
Onderwijs, 28
Priesterschap, 28, 50
Profeten, 18, 28
Roepingen, 15
Schriftstudie, 12, 54, 56, 

58, 70, 72, 75
Vastengaven, 71
Vreugde, 4, 10
Vriendelijkheid, 18, 71
Werk, 44
Zendingswerk, 12, 58, 66

In deze uitgave staan artikelen en activiteiten die u voor de gezinsavond kunt gebruiken. 
Hieronder staan twee voorbeelden.

‘Kom dan en volg Mij: thuis de basis 
aanleren’, pagina 28. Dit artikel bevat 
onderwijs-  en leerideeën voor zes onder-
werpen. U kunt het idee dat voor de jeugd 
geopperd wordt, de Godheid, tijdens 
een gezinsavond gebruiken. U kunt ook 
als gezin de leermethoden in het artikel 
bekijken en bespreken aan welke daarvan 
uw gezin vooral veel gehad heeft. U kunt 
gezinsleden uitnodigen om deze methoden 
toe te passen als ze weer een gezinsavon-
dles voorbereiden die te maken heeft met 
de onderwerpen in dit artikel.

‘Een tocht door de wildernis’, p. 76. 
Maak een kleine hindernisbaan in uw huis. 
U kunt bijvoorbeeld meubilair verplaatsen 
en een touw spannen in de gang. Blind-
doek ieder gezinslid behalve degene die 
de anderen gaat instrueren hoe ze het 
traject moeten volgen. Na afloop kunt u 
bespreken hoe onze hemelse Vader Nephi 
en zijn familie naar het beloofde land 
leidde. Daarna kunt u bespreken hoe onze 
hemelse Vader heeft gezorgd dat u en uw 
gezin veilig bij Hem thuis zullen aankomen.
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W ij allen wensen de mensen van wie wij 
houden geluk toe en willen dat zij zo min 
mogelijk verdriet meemaken. Als we in het 

Boek van Mormon de verhalen lezen over geluk en ver-
driet, dan grijpen die ons aan als we aan onze dierbaren 
denken. Hier volgt een waar verslag van een periode 
van geluk:

‘En het geschiedde dat er geen twist in het land was 
wegens de liefde voor God die de mensen in hun hart 
koesterden.

‘En er was geen afgunst, noch strijd, noch opschudding, 
noch hoererij, noch leugen, noch moord, noch enigerlei 
wellust; en er kon stellig geen gelukkiger volk zijn onder 
alle volken die door de hand Gods waren geschapen.’

En dan lezen we:
‘En wat waren zij gezegend! Want de Heer zegende hen 

in al hun werken; ja, zij werden gezegend en voorspoedig 
gemaakt totdat er honderdtien jaar waren verstreken; en 
het eerste geslacht vanaf Christus was heengegaan en er 
was geen twist in het gehele land’ (4 Nephi 1:15–16, 18).

Liefdevolle discipelen van Christus bidden en werken 
om zulke zegeningen voor anderen en voor zichzelf te 
verkrijgen. Velen van ons weten niet alleen door verhalen 
uit het Boek van Mormon maar ook uit eigen ervaring dat 
de gave van geluk binnen ons bereik ligt. We weten dat 
de route naar geluk duidelijk aangegeven is. We weten 
ook dat gelukkig blijven niet gemakkelijk is, tenzij de 
‘liefde voor God’ in ons hart is, zoals bij de Nephieten 
na het bezoek van de Heiland.

Die liefde was in hun hart doordat de Nephieten 
de wet naleefden die dat mogelijk maakte. We vinden de 
samenvatting van die wet in de avondmaalsgebeden, die 
met een intense smeekbede tot onze liefdevolle hemelse 
Vader beginnen. We bidden met geloof in onze persoon-
lijke Heiland en met grote liefde in ons hart voor Hem. 
Wij beloven met een oprechte bedoeling dat wij zijn naam 
op ons nemen, Hem altijd in gedachten houden en al zijn 
geboden onderhouden. Tenslotte oefenen we geloof dat de 
Heilige Geest, het derde lid van de Godheid, altijd bij ons 
zal zijn en in ons hart van de Vader en zijn geliefde Zoon 
zal getuigen. (Zie LV 20:77, 79.)

Door het gezelschap van de Heilige Geest kan ons 
hart veranderen, zodat we de liefde van onze hemelse 
Vader en de Heer, Jezus Christus, willen verwelkomen. 
De manier waarop we de liefde van God in ons hart kun-
nen ontvangen, is eenvoudig. En de manier waarop we die 
kwijt kunnen raken ook. Iemand kan bijvoorbeeld kiezen 
om minder vaak tot onze hemelse Vader te bidden of 
geen volledige tiende te betalen of zich niet meer aan het 
woord van God te vergasten of de armen en behoeftigen 
te negeren. 

Iedere keuze om de geboden van de Heer niet te onder-
houden, kan ertoe leiden dat de Geest zich uit ons hart 
terugtrekt. Met dat verlies wordt ons geluk ook minder.

Het geluk dat we onze dierbaren toewensen, hangt 
van hun keuzen af. Hoeveel we ook van een kind, een 
onderzoeker of onze vrienden houden, we kunnen hen 
niet dwingen om de geboden te onderhouden zodat de 

President 
Henry B. Eyring
Eerste raadgever in 
het Eerste Presidium

B O O D S C H A P  V A N  H E T  E E R S T E  P R E S I D I U M

Geluk  
VOOR DE MENSEN 

VAN WIE WE HOUDEN
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LESGEVEN MET DEZE BOODSCHAP

President Eyring leert ons dat het geluk dat we in 
dit leven ervaren afhangt van de beslissingen die 

we nemen. Als u deze boodschap bespreekt, kunt u 
zich richten op de dingen die president Eyring noemt 
als mogelijke keuzen (zoals bidden, werken, geloof 

oefenen, met een oprechte bedoeling beloven) om ons 
naar het pad van geluk te leiden. U kunt de mensen met 
wie u deze boodschap bespreekt uitnodigen om twee 
of drie dingen op te schrijven die ze willen doen om 
dichter bij ‘het pad naar blijvend geluk’ te komen. 

Heilige Geest ze kan raken en hun 
hart veranderen.

Dus het beste wat we kunnen 
doen, is hen die we liefhebben helpen 
om zelf over hun keuzen te waken. 
Alma gaf een uitnodiging die we mis-
schien kunnen gebruiken:

‘[…] dat gij u voor het aangezicht 
des Heren verootmoedigt en zijn 

heilige naam aanroept en voortdu-
rend waakt en bidt dat gij niet zult 
worden verzocht boven hetgeen gij 
kunt verdragen, en aldus door de 
Heilige Geest zult worden geleid, 
en ootmoedig wordt, zachtmoedig, 
onderworpen, geduldig, vol liefde 
en lankmoedigheid;

‘met geloof in de Heer; met de 

hoop dat gij het eeuwige leven zult 
ontvangen; met de liefde voor God 
altijd in uw hart, opdat gij ten laatsten 
dage zult worden verhoogd en zult 
ingaan tot zijn rust’ (Alma 13:28–29).

Ik bid dat zij die u liefhebt een 
geïnspireerde uitnodiging aannemen 
om het pad naar blijvend geluk te 
kiezen. ◼
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De uitdaging om 
vriendelijk te zijn

Toen Jezus de mensen in 
Amerika bezocht, leerde 

Hij ze om elkaar lief te hebben 
en vriendelijk te zijn. Wat kun 
je doen om Jezus te volgen en 
anderen lief te hebben? Hier zijn 
wat ideeën. Vink elke uitdaging 
af die je gedaan hebt.

Daden die tot geluk leiden

President Eyring leert ons dat ‘het geluk dat wij onze 
geliefden toewensen van hun keuzen afhangt.’
Je kunt over de gevolgen van keuzen in het leven van 

Nephi, Laman en Lemuël lezen. Laman en Lemuël klaagden 
en wilden de geboden niet onderhouden (zie 1 Nephi 2:12). 
Als gevolg daarvan werden zij met hun nageslacht vervloekt 
en van de tegenwoordigheid van de Heer afgesneden (zie 
2 Nephi 5:20–24). Nephi besloot de geboden te gehoorza-
men (zie 1 Nephi 3:7), en daarom leidden zijn volk en hij 
‘een leven van geluk’ (2 Nephi 5:27).

JONGEREN

KINDEREN

Je kunt besluiten om recht-
schapen te leven en gelukkig te 
zijn. Maar de mensen om je heen 
zullen waarschijnlijk nog wel slechte 
keuzen maken die tot ellende en ongemak leiden. Hoewel 
dat hun keuzen zijn, kan jouw voorbeeld hun keuzen ten 
goede beïnvloeden. Hoe kunnen jouw keuzen anderen geluk 
brengen? Bespreek met uw gezin op welke manieren je de 
mensen om je heen positief kunt beïnvloeden en kunt helpen 
om gelukkig te zijn.

Ik kan iemand 
omhelzen die 
verdrietig is. □

Ik kan in het 

geheim iets voor 

een ander doen. □

Ik kan een conferen-

tietoespraak over 

vriendelijk zijn lezen 

of bekijken. □

Ik kan een 
jeugdwerkliedje 
voor mijn familie 
zingen. □

Ik kan naar iemand 

glimlachen die 

eenzaam lijkt. □

Ik kan ____________

__________________

_____________. □

Ik kan _________________

_______________________

__________________. □
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Het gezin:  
een proclamatie 
aan de wereld

Bonnie L. Oscarson, algemeen 
jongevrouwenpresidente, heeft het 

volgende gezegd over de algemene 
ZHV- bijeenkomst in 1995, toen presi-
dent Gordon B. Hinckley (1910–2008) 
‘Het gezin: een proclamatie aan de 
wereld’ voor het eerst voorlas: ‘We 
waren dankbaar voor de helderheid, 
eenvoud en waarheid van dit geopen-
baarde document en waardeerden 
het. […] De proclamatie over het gezin 
is onze maatstaf geworden om de filo-
sofieën van de wereld te toetsen, en 
ik getuig dat de beginselen die [erin] 
worden uiteengezet nu evenzeer waar 
zijn als toen zij ons bijna twintig jaar 
geleden door een profeet van God 
werden gegeven.’ 1

Carole M. Stephens, eerste 
raadgeefster in het algemeen ZHV- 
presidium, heeft daaraan toegevoegd: 
‘In de proclamatie over het gezin 
lezen we: “In het voorsterfelijk leven 
kenden en aanbaden de geestzonen 
en - dochters God als hun eeuwige 
Vader.” 2 […]

‘[…] Allemaal behoren we tot en 
zijn we nodig in het gezin van God.’ 3

Wij leven in een tijd waarin ouders 
hun gezin moeten beschermen. ‘Het 
gezin: een proclamatie aan de wereld’ 
kan ons tot richtsnoer zijn.

Aanvullende Schriftteksten
Mosiah 8:16–17; Leer en  
Verbonden 1:38

Bestudeer dit materiaal onder gebed om te bepalen wat u het beste kunt bespreken. Hoe zal uw 
begrip van de leer van het gezin de zusters over wie u door huisbezoek waakt tot zegen zijn? Ga 
voor meer informatie naar reliefsociety.lds.org.

Uit het leven gegrepen
‘Li Mei Tsjen Ho uit de wijk 

Tao Joean 3 in de ring Tao 
Joean (Taiwan) zegt dat zij door 
de proclamatie heeft geleerd 
dat je in het gezin goddelijke 
eigenschappen zoals geloof, 
geduld en liefde leert ontwik-
kelen. “Als ik probeer mijzelf te 
verbeteren overeenkomstig de 
proclamatie, kan ik echt gelukkig 
zijn”, zegt ze.’ 4

Barbara Thompson, die aan-
wezig was toen de proclamatie 
voor het eerst voorgelezen werd 
en die later als raadgeefster in 
het algemeen ZHV- presidium 
werkzaam was, heeft gezegd: 
‘Ik dacht even dat ik niet zoveel 
aan [de proclamatie over het 
gezin] zou hebben omdat ik niet 
getrouwd was en geen kinderen 
had. Maar al snel dacht ik: ik 
heb er wel degelijk iets aan. Ik 
maak deel uit van een familie. 
Ik ben een dochter, een zus, een 
tante, een nicht en een klein-
dochter. […] Zelfs als ik het enige 
levende lid van onze familie zou 
zijn, maak ik nog altijd deel uit 
van het gezin van God.’ 5

Ter overweging
In welke opzichten is ‘Het gezin: 
een proclamatie aan de wereld’ 
een document voor deze tijd?

H U I S B E Z O E K B O O D S C H A P

NOTEN
 1. Bonnie L. Oscarson, ‘Verdedigsters van 

de Proclamatie over het gezin’, Liahona, 
mei 2015, 14–15.

 2. ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, 
Liahona, november 2010, 129.

 3. Carole M. Stephens, ‘God geeft ons een 
gezin’, Liahona, mei 2015, 11.

 4. Zie Nicole Seymour, ‘“Het gezin: een 
proclamatie aan de wereld” tien jaar oud’, 
Liahona, november 2005, 127.

 5. Barbara Thompson, in Dochters in mijn 
koninkrijk: de geschiedenis en het werk 
van de zustershulpvereniging (2011), 160.

geloof, gezin, hulp



8 L i a h o n a

NOTITIES OKTOBERCONFERENTIE 2015
‘Wat Ik, de Heer, heb gesproken, heb Ik gesproken, […] hetzij door mijn eigen 
stem, hetzij door de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde’ (LV 1:38).

‘Geloof in de Heer Jezus Christus is 
niet iets vluchtigs; het zweeft niet 
door de lucht. Geloof is niet iets wat 
ons zomaar overkomt en is ook geen 
geboorterecht. De Schriften beschrij-
ven het als “een vaste grond […], een 
bewijs van de zaken die men niet 
ziet” [Hebreeën 11:1]. Geloof straalt 
geestelijk licht uit dat waarneembaar 
is. Geloof in Jezus Christus is een 
hemelse gave die we ontvangen als 
we ervoor kiezen om te geloven, die 

gave echt nastreven en haar niet los-
laten. Ons geloof neemt toe of neemt 
af. Geloof is een beginsel van macht 
dat niet alleen in dit leven belangrijk 
is, maar ook voor onze vooruitgang 
in het hiernamaals. Dankzij de genade 
van Christus worden we op een dag 
door geloof in zijn naam verlost. De 
toekomst van uw geloof is geen toe-
val, maar een keuze.’
Ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der 
Twaalf Apostelen, ‘Geloof is geen toeval, maar 
een keuze’, Liahona, november 2015, 65.
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U kunt deze pagina’s (en de conferentienotities in toekomstige uitgaven) gebruiken 
om de leringen te onderzoeken en toe te passen die de levende profeten, apostelen 
en andere kerkleiders in de algemene oktoberconferentie 2015 hebben besproken.

L E E R S T E L L I G  A C C E N T

Geloof is een keuze

P R O F E T I S C H E  B E L O F T E

Laat uw licht 
schijnen
‘Als we het voorbeeld van de 
Heiland volgen, krijgen we de 
gelegenheid om een licht voor 
anderen te zijn. Dat kunnen onze 
eigen familieleden en vrienden, 
onze collega’s, kennissen of vol-
slagen vreemden zijn.

‘Tot ieder van u zeg ik dat 
u een zoon of dochter van onze 
hemelse Vader bent. U bent uit 
zijn tegenwoordigheid gekomen 
om enige tijd op deze aarde te 
vertoeven, om de liefde en lerin-
gen van de Heiland uit te stralen, 
en om uw licht moedig te laten 
schijnen zodat allen het kunnen 
zien. Als uw tijd op aarde erop 
zit  en u uw deel hebt gedaan, 
zult u de heerlijke zegening mee-
maken om terug te keren en eeu-
wig bij Hem te wonen.’
President Thomas S. Monson, ‘Wees 
een voorbeeld en een licht’, Liahona, 
november 2015, 88.
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ANTWOORDEN  
VOOR U
Elke conferentie geven profe-
ten en apostelen geïnspireerde 
antwoorden op vragen die kerkle-
den hebben. Gebruik de Liahona 
van november 2015 of bezoek 
conference.lds.org om antwoord 
op  de volgende vragen te krijgen:

•  Maar waarom lijkt de kerk 
voor sommige mensen beter 
te werken dan voor andere? 
Zie Dieter F. Uchtdorf, ‘Het 
werkt uitstekend!’ 20.

•  Dankzij welke waarheden 
en leerstellingen kunnen we 
veilig in de kerk verankerd 
blijven? Zie M. Russell Ballard, 
‘God staat aan het roer’, 24.

•  Waarom zijn de hoogste 
leidinggevenden van de kerk 
oudere mannen? Zie David A. 
Bednar, ‘Gekozen […] om van 
mijn naam te getuigen’, 128.

•  Waarom moet ik bij de kerk 
betrokken zijn als ik mezelf 
al geestelijk genoeg vind? 
Zie D. Todd Christofferson, 
‘Waarom de kerk er is’, 108.

NIEUWE BIJZONDERE GETUIGEN

U kunt de toespraken van de algemene conferentie lezen, bekijken of beluisteren op 
conference.lds.org.

P A R A L L E L L E N  T R E K K E N

Het avondmaal
Soms behandelen meerdere sprekers hetzelfde evangelieonderwerp. 
Drie sprekers zeiden het volgende over het avondmaal:

•  ‘Als we in geloof van het avondmaal nemen, kan de Heilige Geest ons 
en onze dierbaren vervolgens beschermen tegen de verleidingen die 
zich steeds intenser en vaker aandienen.’ — President Henry B. Eyring, 
‘De Heilige Geest als uw metgezel’, 104.

•  ‘Door de verhalen van Christus te bestuderen zullen we meer van de 
sabbat en het avondmaal genieten. Al doende vestigen we tradities 
die ons geloof en getuigenis versterken en ons gezin beschermen.’  
— Ouderling Claudio R. M. Costa, ‘Dat zij Hem altijd indachtig zijn’, 101.

•  ‘Een ideaal moment om te vragen: “Wat ontbreekt mij nog?” is als we 
aan het avondmaal deelnemen. […] In die eerbiedige sfeer, als onze 
gedachten hemelwaarts reiken, kan de Heer ons liefdevol duidelijk 
maken waar we vervolgens aan moeten werken.’ — Ouderling  
Larry R. Lawrence, ‘Wat ontbreekt mij nog?’, 34.

‘Ik [kreeg] een duide-
lijke ingeving: […] ik 
moest mij niet concen-
treren op wat ik niet 
kan doen, maar op 
wat ik wél kan doen. 
Ik getuig van de dui-
delijke en waardevolle 
waarheden van het 
evangelie.’ — Ouder-
ling Gary E. Stevenson, 
‘Duidelijke en waarde-
volle waarheden’, 92.

‘Ik wil met heel mijn 
hart een ware volge-
ling van Jezus Christus 
zijn. Ik heb hem lief. 
Ik aanbid Hem. Ik 
getuig dat Hij werke-
lijk leeft.’ — Ouder-
ling Dale G. Renlund, 
‘Door Gods ogen’, 94.

‘Ik ben dankbaar 
voor de verzoening 
van onze Heiland en 
wil die net als Alma 
met de bazuin Gods 
verkondigen.’  
— Ouderling 
Ronald A. Rasband, 
‘Ik sta sprakeloos’, 
90.
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alleen voor de gehele mensheid, maar 
voor ieder van ons als individu.’ 1 
Moeilijkheden komen zeker, want ze 
maken op natuurlijke wijze deel uit 
van de sterfelijkheid, maar we hoeven 
niet door ontmoediging en verdriet 
terneergedrukt te zijn. We kunnen 
ons vertrouwen in de Heer stellen en 
positief zijn.

Jezus Christus garandeerde ons dat 
we verdrukking zullen ervaren, maar 
Hij zei ook: ‘Heb goede moed: Ik heb 
de wereld overwonnen’ ( Johannes 
16:33). President Ezra Taft Benson 
(1899–1994) vond dat wij als heiligen 

In de Schriften wordt ons vaak aan-
geraden om ‘blij’ en ‘goedsmoeds’ te 

zijn. De Heer zegt in 2 Nephi 2:25 dat 
‘de mensen zijn, opdat zij vreugde zul-
len hebben.’ Het doel van dit leven is 
ons naar de vreugde te leiden die de 
Heer uiteindelijk belooft. 

Goedsmoeds zijn betekent niet 
dat we onwetend of naïef tegenover 
de problemen van het leven staan. 
Ouderling Neal A. Maxwell (1926–
2004) van het Quorum van de Twaalf 
Apostelen beschreef goede moed als 
‘een diep vertrouwen in doeleinden 
van God die zich ontvouwen — niet 

WIJ GELOVEN POSITIEF  
TE MOETEN ZIJN

W A T  W I J  G E L O V E N

‘Zoveel in het leven 
hangt af van onze 
instelling. Hoe we 
naar dingen kijken 
en op anderen 
reageren heeft 
heel veel invloed. 

Als we ons uiterste best doen en 
ervoor kiezen om tevreden te zijn 
met onze omstandigheden, wat die 

der laatste dagen, vanwege het evan-
gelie, ‘van alle mensen […] het meest 
optimistisch en het minst pessimistisch 
moeten zijn.’ 2

We voelen ons allemaal van tijd 
tot tijd verdrietig of ontmoedigd, 
maar toch kunnen we goedsmoeds 
zijn. Ouderling Richard G. Scott 
(1928–2015) van het Quorum van de 
Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Ik 
getuig dat er met geloof in de Heiland 
en gehoorzaamheid aan zijn leringen 
nooit een eind aan geluk komt, maar 
wel aan verdriet.’ 3 We kunnen met 
vreugde leven in het besef dat onze 
‘ellende slechts van korte duur [zal] 
zijn’ (Leer en Verbonden 121:7).

Als we ons vertrouwen in Gods 
plan voor ons stellen en beslui-
ten om een positieve houding te 
hebben, wordt ons vermogen om 
met onze problemen om te gaan, 
versterkt. Onze zorgen en angsten 
zullen ons minder beroeren en we 
zullen de vreugde ervaren die Hij 
ons toewenst. ◼
NOTEN
 1. Neal A. Maxwell, ‘But a Few Days’ 

[toespraak voor CES- leerkrachten, 
10 september 1982], 4.

 2. Ezra Taft Benson, ‘Do Not Despair’, Ensign, 
november 1974, 65.

 3. Richard G. Scott, ‘Finding Joy in Life’, 
Ensign, mei 1996, 26.

 4. Gordon B. Hinckley, ‘The Continuing 
Pursuit of Truth’, Ensign, april 1986, 4.

ook mogen zijn, geeft ons dat 
gemoedsrust en voldoening. […] 
We hebben geen invloed op 
de wind, maar we kunnen wel 
onze zeilen bijstellen. Wie kiest 
voor een positieve levenshou-
ding, ervaart maximaal geluk, 
gemoedsrust en tevredenheid.’
President Thomas S. Monson, ‘Denk aan 
de zegeningen’, Liahona, januari 2012, 4.

BESLUIT OM GELUKKIG TE ZIJN
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Wij kunnen ons, zoals 
Nephi, ‘verlustig[en] in 
de Schriften’ (2 Nephi 
4:15–16). De woorden 
van God en zijn profeten 
zullen ons opbeuren.

President Gordon B. Hinckley 
(1910–2008) moedigde ons 
aan om ‘meer over elkaars 
deugden te spreken dan over 
elkaars fouten’ en ‘royaler 
waardering te uiten voor 
deugd en echt proberen.’ 4

Echte volheid 
van vreugde 
komt alleen door 
God (zie Leer en 
Verbonden 101:36). 
Als wij ons tot Hem 
wenden, verandert 
ons hart.
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Ons op God richten is geen 
eenmalige aangelegenheid. We 
moeten verbonden sluiten en 
consequent naleven, zoals wekelijks 
waardig aan het avondmaal 
deelnemen.

God zegent ons allen (zie 
Psalmen 145:9). Wij kunnen 
proberen ons bewust te zijn 
van zijn tedere genade.

De Schriften en de profeten leren ons hoe 
wij positief kunnen zijn.
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Ik was met mijn negenjarige zoon aan 
het winkelen om schoolkleren aan te 

schaffen toen ons gesprek van luch-
tig gebabbel naar een ernstige vraag 
verschoof. ‘Mam, waarom moeten ze 
dat spul in alle etalages zetten?’

Met ‘dat spul’ bedoelde hij onfat-
soenlijke reclameplaten in de etalages 
van bijna elke winkel waar we langs-
kwamen. Hoewel er altijd al zulke 
platen waren geweest, had ik er tot 
nu toe niet veel aandacht aan besteed. 
Maar door het feit dat het mijn zoon 
opviel, werd ik ze me ook bewust. In 
de daaropvolgende weken zag ik die 
beelden overal: op de televisie, in de 
supermarkt, in restaurants, in recla-
meblaadjes die in de bus vielen. Ik 
kon er niet aan ontsnappen. Sommige 
platen waren zo expliciet dat ik 
verbijsterd was, en er ontstond een 
gevoel van grote bezorgdheid. Hoe 
moest ik mijn gezin tegen de valkui-
len van pornografie beschermen?

We horen tijdens elke conferentie 
waarschuwingen tegen het verwoes-
tende effect ervan en we kennen 
slachtoffers. We hadden thuis alle voor-
zorgsmaatregelen met onze computer 
en de toegestane media getroffen, 

maar het was duidelijk onmogelijk 
om ongewenste beelden die tot meer 
nieuwsgierigheid konden leiden vol-
ledig te vermijden, tenzij we onze 
kinderen in quarantaine zouden doen. 
Kon de onschuldige blik van mijn zoon 
in de supermarkt tot een levenslange 
worsteling met pornografie uitgroeien? 
Mijn onrust over dit onderwerp nam 
toe en ik begon me hulpeloos en 
kwetsbaar in het beschermen van 
mijn kinderen te voelen.

Toen ik op een dag in het Boek 
van Mormon zat te lezen, vond 
ik onverwacht geruststelling in 
1 Nephi 15. Nephi legt Lehi’s visioen 
van de boom des levens aan Laman 
en Lemuël uit en zij vragen naar de 
betekenis van de rivier met water. In 

vers 27 staat Nephi’s antwoord: ‘En ik 
zeide tot hen dat het water dat mijn 
vader had gezien vuilheid was; en 
zijn geest was zodanig door andere 
dingen in beslag genomen, dat hij 
zich niet van de vuilheid van het 
water bewust was geweest ’ (cursive-
ring toegevoegd). Lehi richtte zich op 
de boom des levens en wilde dat zijn 
gezin van zijn vruchten nam! Door 
zich daarop te concentreren, zag hij 
het vuil niet eens.

Dat was het antwoord! Ongepaste 
media uit ons huis houden, was een 
begin, maar een direct, bewust plan 
om onze kinderen in het evangelie 
te onderwijzen, is uiteindelijk hun 
beste afweer tegen alles wat hun 
kan wegleiden. 

Vanwege die ervaring met de 
Schriften hebben mijn man en ik 
besloten om twee keer zo hard ons 
best te doen om onze kinderen te 
onderwijzen en ons oog op die manier 
op de liefde van God te richten in 
plaats van op het vuil in de wereld. 
Wij hebben het idee dat we ons op 
drie gebieden moeten richten*:

1. Meer persoonlijke 
Schriftstudie en minder ‘ruis’ om 

O N S  T H U I S ,  O N S  G E Z I N

In een Schrifttekst vond ik voor ons gezin de sleutel om de ongepaste beelden die overal 
op je afkomen te vermijden.

Zij die worstelen met pornogra-
fie kunnen hulpbronnen vinden 
op de website van de kerk 
overcomingpornography.org en 
in het recente artikel van ouder-
ling Dallin H. Oaks, ‘Aan de val-
strik van pornografie ontkomen’, 
in de Liahona van oktober 2015.

ONZE BESTE VERDEDIGING TEGEN 
PORNOGRAFIE
Kerry Hanson Jensen
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ons heen. Onze geest moet, zoals 
die van Lehi, met positieve zaken 
gevuld worden, zodat we de ingevin-
gen van de Geest kunnen waarnemen 
en ons kunnen blijven richten op het 
in het evangelie verankeren van ons 
gezin. Mijn man en ik proberen regel-
matig tijd te maken om de geestelijke 
behoeften van ieder gezinslid te 
bespreken en te overleggen hoe we 
aan die behoeften tegemoet kunnen 
komen en thuis een klimaat kunnen 
scheppen waarin de Geest overvloe-
dig aanwezig kan zijn.

2. Gezamenlijke Schriftstudie 
zinvoller maken. Hoewel het veel 
moeite kost om het gezin dagelijks 
bij elkaar te krijgen om de Schriften KA
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te lezen, proberen we meer te discus-
siëren als we de Schriften lezen. We 
hebben kinderen van allerlei leeftijden 
en daarom lezen we de Schriften met 
de jongere kinderen later op de dag 
en met de oudste kinderen ’s morgens 
vroeg als de kleintjes nog slapen, zodat 
er minder afleiding en meer gelegen-
heid tot een gesprek is. We hebben 
gemerkt dat we dagelijks praten over 
actuele gebeurtenissen die verband 
houden met de verzen die we lezen. 

De meeste ochtenden zijn verre 
van idyllisch, maar met doorzettings-
vermogen merken we dat de kinderen 
luisteren en meedoen, zelfs al kost 
het soms veel moeite om iedereen 
bij elkaar te krijgen. 

3. Zendingswerk verrichten Als 
we getuigen, bevestigt de Geest dat 
wat we zeggen waar is, en ons getui-
genis groeit. We proberen van zen-
dingswerk een gezinsaangelegenheid 
te maken. We praten over het evange-
lie uitdragen en nodigen regelmatig 
vrienden bij ons uit. We grijpen ook 
iedere kans aan om de zendelingen 
en onderzoekers bij ons op bezoek 
te hebben voor een gesprek over 
het evangelie. We hebben geweldige 
ervaringen gehad met nieuwe leden 
van de kerk en onderzoekers bij ons 
thuis, en het is van invloed op onze 
kinderen doordat ze dan nadenken 
over hun eigen getuigenis en dat van 
de zendelingen.

Ik ben erg dankbaar voor het Boek 
van Mormon en de wonderbaarlijke 
manier waarop een enkele Schrifttekst 
me geruststelling en duidelijke leiding 
voor ons gezin heeft verschaft. De 
Schriften kunnen werkelijk angst en 
hulpeloosheid plaats doen maken 
voor macht en vrede. ◼
De auteur woont in Washington (VS).

* Andere gezinnen hebben misschien andere aan-
dachtspunten nodig, zoals kinderen over media, 
het lichaam en gezonde seksualiteit leren.

Lehi richtte zich op de 
boom des levens en wilde 
dat zijn gezin van de 
vruchten van de boom 
nam! Doordat hij zich 
daarop concentreerde, 
zag hij het vuil niet eens.
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Over een paar maanden zou ik 
afstuderen en, hopelijk, mijn 

eerste baby krijgen. Mijn man keek er 
net zo naar uit als ik om aan kinderen 
te beginnen.

Eén jaar, vier maanden, tientallen 
negatieve zwangerschapstests, vijf 
negatieve ovulatietests, twee ellendige 
maanden aan de medicijnen en dui-
zenden tranen later hadden we geen 
baby en weinig hoop op een natuur-
lijke conceptie. Toen de doktersprak-
tijk ons belde met het voorstel om ons 
naar een gynaecoloog door te verwij-
zen, sloegen we dat af. We konden 
niet nog meer druk aan en moesten 
eerst tot onszelf komen. Voordat ik 
ophing, zei de verpleegkundige: ‘Bel 
ons als je een wonder beleeft.’

Wonderen zijn, tja, wonderbaarlijk. 
Ze komen in allerlei soorten en maten 
voor. Ze komen voor als we er het 
minst op bedacht zijn en als we ze 
dringend nodig hebben. En soms bid-
den en bidden we om het wonder dat 
we willen tot onze knieën zeer doen, 
maar dan geeft God ons het wonder 
dat we nodig hebben.

Lange tijd baden we wanhopig 
om een kind, maar de hemelen leken 
gesloten. Uiteindelijk beseften we dat 
we om het verkeerde baden. God 

weet welke zegeningen we nodig 
hebben en wanneer we ze nodig heb-
ben. Hij ziet het hele plaatje. Wij zien 
alleen vandaag. We gooiden het dan 
ook over een andere boeg. We baden 
niet meer om wat we wilden, maar 
begonnen in plaats daarvan ‘dank U’ 
te zeggen.

Hemelse Vader, dank U dat u ons 
met elkaar gezegend hebt.

Dank U voor liefdevolle familieleden 
en vrienden.

Dank U voor de kinderen om ons 
heen van wie we kunnen genieten tot 
we zelf kinderen hebben.

NIET HET WONDER  
DAT WE WILDEN
Brittany King

B E S P I E G E L I N G E N

Soms bidden en bidden we om het wonder dat we willen tot onze knieën 
zeer doen, maar dan geeft God ons het wonder dat we nodig hebben.

Dank U voor artsen en de weten-
schap die duidelijk maken wat er wel 
en niet in ons lichaam werkt.

En (nu komt het moeilijkste om te 
zeggen) dank U voor deze beproeving.

Dankbaar zijn voor datgene wat 
ons hart brak, was moeilijk, maar we 
wisten dat onze hemelse Vader ons 
liefhad. Ergens in die beproeving 
waren er zegeningen. We zouden 
de zegeningen nooit vinden als we 
toelieten dat de beproeving ons over-
meesterde. We kozen er juist voor om 
dankbaar te zijn, waarna de zegenin-
gen duidelijk werden:

We steunden meer op elkaar, ver-
telden elkaar meer over onze gevoe-
lens, hielden meer van elkaar.

We stelden meer vertrouwen in 
de Heer en baden meer.

We kwamen dichter tot de Heiland, 
voelden zijn aanwezigheid meer, had-
den Hem meer lief.

We voelden de liefde van familie-
leden en vrienden die voor ons baden.

En nadat we al die zegeningen op 
een rij gezet hadden, werden we door 
de zuiverste, heerlijkste innerlijke vrede 
overspoeld die je je voor kunt stellen.

Dat we op dat moment geen eigen 
kinderen hadden, betekende niet dat 
God niet om ons gaf. We moesten 
gewoon op zijn timing vertrouwen, 
en we hadden zijn vrede nodig om 
dat vertrouwen levend te houden. 
We hadden zijn vrede nodig om ons 
gebroken hart te helen en ons het 
geloof te schenken om voorwaarts 
te blijven gaan.

Innerlijke vrede was het wonder 
dat we nodig hadden — niet het 
wonder waar we om gesmeekt had-
den, maar wel het wonder dat we 
het hardst nodig hadden. ◼
De auteur woont in Utah (VS).
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Ik vertelde de bisschop dat hij de ver-
keerde persoon voor zich had.

‘Ik hou niet van andermans kinde-
ren, ik heb nooit aan kinderen lesge-
geven en ik kan niet zingen’, zei ik.

‘Zuster Taylor,’ antwoordde hij, ‘de 
Heer maakt degene die Hij roept ook 
bekwaam. U zult het fantastisch doen.’

Hij vroeg me over de roeping na te 
denken en hem de volgende zondag 
te laten weten of ik akkoord ging.

‘Ik probeer een zesjarige, een drie-
jarige en een baby groot te brengen’, 
zei ik. ‘Ik heb mijn handen al vol aan 
mijn eigen kinderen, en nu wilt u me 
er nog eens veertig bij geven en ze 
leren zingen?’

Zijn reactie was: ‘Bid erover.’
Die middag probeerde ik mijn 

man, Mark, uit te leggen waarom de 
roeping geen goed idee was. Hoe kon 
ik in het jeugdwerk werkzaam zijn 
als ik niet eens de moeder voor mijn 
eigen kinderen kon zijn die ik voor 
ogen had? Ik werd al maandenlang 
geplaagd door de angst dat ik geen 
goede moeder was.

De week ging in een waas voorbij, 
maar ik moest steeds aan de laatste 
woorden van de bisschop denken. 
Uiteindelijk ging ik zondagochtend 
in de slaapkamer op mijn knieën in 

gebed. Er liepen tranen over mijn 
wangen, maar ik voelde een vredige 
rust over mij komen. Ik wist meteen 
dat het goed was om de roeping te 
aanvaarden. Door me aan de wil van 
de Heer over te geven, verdween alle 
angst uit mijn hart.

Toen ik na de avondmaalsdienst 
het jeugdwerklokaal binnenkwam, 
stelde de jeugdwerkpresidente mij 
voor en zongen de kinderen een 
welkomstliedje. Ik keek in hun hoop-
volle ogen en zag mijn zoontje van 
zes stralen. Op dat moment besloot 
ik mijn uiterste best te doen als 
jeugdwerkdirigente.

Ik besteedde voortaan veel tijd aan 
het leren van liedjes en voorbereiden 
van lessen. Ik speelde de jeugdwerk-
liedjes thuis, in de auto en onder 
het wandelen af. Ik verdiepte me in 
verschillende onderwijsmethoden, en 
was elke week uren bezig met posters 
maken en spelletjes uitwerken.

Terwijl ik op een middag aan de 
keukentafel een les voor de zang-
periode aan het voorbereiden was, 
neuriede ik het liedje ‘Scripture Power’ 

BID EROVER
Taryn Taylor

Ik had de Heer gevraagd me te tonen hoe ik 
een betere moeder kon worden, en Hij gaf me 
een roeping waardoor ik dat zou leren.

(Kracht uit de Schriften). Mijn zesja-
rige zat bij het aanrecht een boterham 
te eten en mijn driejarige was naast 
me papiertjes aan het knippen. Bij het 
neuriën van het refrein barstten beide 
kinderen opeens los:

Kracht uit de Schriften beschermt 
me tegen zonde.

Kracht uit de Schriften is kracht 
om te overwinnen.

Kracht uit de Schriften! Heb ik 
elke dag nodig

De kracht die ik krijg als ik lees.1

Toen wist ik dat de roeping een 
antwoord op mijn gebeden was. Ik 
had de Heer gevraagd me te tonen 
hoe ik een betere moeder kon wor-
den, en Hij gaf me een roeping waar-
door ik dat zou leren terwijl ik mijn 
kinderen leerde zingen.

Ik ben zo dankbaar voor de inspi-
ratie van mijn bisschop en zijn liefde-
volle woorden: ‘Bid erover.’ ◼
De auteur woont in Utah (VS).

NOOT
 1. Clive Romney, ‘Scripture Power’,  

lds.org/callings/primary/sharing-  
time- music.ILL
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Vooruitgang tempels

In 2015 zijn er vijf tempels ingewijd, 
twee heringewijd en voor vier tem-
pels werd de eerste spade gestoken.
Tempels in 2015 ingewijd: 

Córdoba (Argentinië), Payson (Utah, 
VS), Trujillo (Peru), Indianapolis 
(Indiana, VS) en Tijuana (Mexico).

Tempels in 2015 heringewijd: 
Mexico- Stad (Mexico) en Montreal 
(Quebec, Canada). De Suvatempel 
(Fiji) wordt in februari 2016 
heringewijd. 

Eerstespadestekingen in 2015: 
Star Valley (Wyoming, VS), Cedar City 
(Utah, VS), Concepción (Chili) en 
Tucson (Arizona, VS).

KERKNIEUWS
Ga naar news.lds.org voor meer nieuws en evenementen van de kerk.

Godsdienstvrijheid 
verdedigen

Mensen die geloven dat God ons 
het vermogen gegeven heeft om 

tussen goed en kwaad te kiezen, dienen 
samen te werken om de vrijheid van 
geloofsuitoefening te verdedigen en 
te vergroten. Dat zei ouderling Dallin 
H. Oaks van het Quorum der Twaalf 
Apostelen in een toespraak tot de 
Argentijnse raad voor internationale 
betrekkingen.

‘Het in stand houden van gods-
dienstvrijheid hangt af van publiek 
begrip en publieke steun voor die 
essentiële vrijheid’, zei hij. ‘Het is afhan-
kelijk van de waarde die het publiek 
hecht aan de leer van goed en kwaad 
in kerken, synagogen en moskeeën. 
Gelovigen en niet- gelovigen moet 
geleerd worden dat het geloof in God is 
— in welke vorm dan ook — dat ertoe 
leidt dat godsdienstige leringen in het 
morele gedrag worden omgezet dat 
een land ten goede komt.’ ◼

De Frankfurt- en Freibergtempel 
zijn vorig jaar dichtgegaan voor reno-
vatie en de Jordan Rivertempel (Utah, 
VS) zal vanaf februari 2016 voor 
renovatie gesloten zijn. De Provo City 
Centertempel in Provo (Utah, VS) 
wordt in maart 2016 ingewijd.

De kerk heeft over de hele wereld 
148 tempels in gebruik, er zijn er  
elf in aanbouw en nog veertien  
aangekondigd. ◼
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Boven: Indianapolistempel (Indiana, VS); rechts, 
van boven naar beneden: Suvatempel (Fiji); Mexico- 
Stadtempel (Mexico); Cordobatempel (Argentinië)

Ouderling Dallin H. Oaks van het 
Quorum der Twaalf Apostelen sprak 
op 23 april 2015 in Argentinië tot de 
Argentijnse raad voor internationale 
betrekkingen (CARI).
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Ouderling 
Andersen in 
Jeruzalem

Gedreven werkzaam

Ouderling Neil L. Andersen 
van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft tijdens een 

internationale genealogische confe-
rentie in Jeruzalem met Nir Barkat, 
de burgemeester van de stad, gespro-
ken. Ze spraken over de geschiede-
nis en activiteiten van het Brigham 
Young University Jerusalem Center 
for Near Eastern Studies, dat al 27 jaar 
in Jeruzalem gevestigd is, en over de 
initiatieven van de kerk om familiege-
schiedenis te bewaren.

De genealogische conferentie trok 
honderden deelnemers aan, onder 
wie familiehistorische deskundigen 
en onderzoekers uit Israël, Noord- 
Amerika, Europa en andere delen 
van de wereld. ◼

Heiligen der laatste dagen zijn gedreven 
werkzaam (zie LV 58:27) om wereldwijd 

veel goeds te doen. Hieronder enkele hoog-
tepunten van het afgelopen jaar:

•  In Honduras hebben zeshonderd 
mormoonse jongeren samen met de 
plaatselijke gemeenschap, alsmede 
medische en militaire vertegenwoor-
digers, terreinen schoongemaakt 
die muggen aantrekken.

•  In India hebben mormoonse jongeren 
in Haiderabad de gangen en klaslo-
kalen van de Government Girls High 
School schoongemaakt en geschilderd.

•  In Letland hebben leden — gekleed in 
de T- shirts en hesjes van Mormoonse 
Helpende Handen — een terrein in hun 
gemeenschap schoongemaakt, wat 
resulteerde in zeventig zakken vuilnis.

•  In Tonga hebben heiligen der laatste 
dagen maniok en broodvruchten inge-
zameld en naar Vanuatu gestuurd voor 
de slachtoffers van de cycloon Pam.

•  In Maleisië heeft de kerk in samen-
werking met overheidsinstellingen 
watersnoodslachtoffers van kook-  en 
koeltoestellen voorzien, en vrouwen 
geleerd om een elektrische mixer en 
oven te gebruiken.

•  Op de Salomonseilanden hebben 
leden geholpen met het installeren van 
watertanks om ongeveer tweeduizend 
mensen van zuiver water te voorzien.

•  In Rusland hebben heiligen der laatste 
dagen tijdens het paasweekend aan 
een schoonmaak in de gemeenschap 
deelgenomen.

•  In Turkije hebben leden van de kerk in 
een interreligieus koor met katholieken, 
protestanten en moslims gezongen. ◼

Ouderling Neil L. Andersen met de 
burgemeester van Jeruzalem, Nir Bakat

Van boven naar beneden: 
vrijwilligers dienen in Letland, 
op de Salomonseilanden en 
in Honduras.
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Howard W. Hunter: 
Mijn vader,  
de profeet

Vrienden stel-
len me vaak 
twee vragen: 
‘Hoe was het 
om de zoon van 
een profeet te 
zijn en bij zo’n 
bijzondere man 
op te groeien?’ 
en ‘Denk je echt 
dat je vader een 
profeet van God 
was?’

Richard A. Hunter
(foto links)

Ik ben van mening dat men beoordeeld wordt op dat waar men 
waarde aan hecht en wat men bereid is met die waarden te doen. 
Grootse mensen lijken consequent te doen wat vereist is om naar hun 

waarden te leven, zelfs als dat grote offers vergt. Mijn vader was een van 
die grootse mensen. Ik had het voorrecht om van hem veel opmerkelijke 
dingen over de ware betekenis van grootsheid te leren. Die lessen kwa-
men niet door wat hij me vertelde, maar door wat hij deed en wie hij was.

De volgende verhalen illustreren hoe het was om in de nabijheid van 
mijn vader op te groeien. Hij was advocaat, musicus, verzorger, profeet, 
en bovenal een man die vriendelijkheid uitstraalde en bereid was om 
alles voor God en zijn gezin op te geven.

Offers brengen ten behoeve van zijn gezin
Toen ik een tiener was, zat ik eens op zolder te rommelen en stuitte ik 

op een stapel oude dozen. Ik trof een klarinet, een saxofoon, een viool en 
een trompet aan. Ik vroeg mijn vader ernaar en kwam er zo achter dat hij 
op die en andere instrumenten gespeeld had. Hij had een band toen hij in 
Boise (Idaho, VS) op de middelbare school zat. Hij was een getalenteerd 
musicus die dol was op muziek en muziek maken. Zijn band speelde 
op belangrijke sociale evenementen in Boise en zelfs aan boord van een 
cruiseschip dat naar Azië voer. Nadat hij in 1928 naar het zuiden van 
Californië verhuisd was, kreeg de band een nieuwe bezetting en werd 
deze zeer populair.

In 1931 trouwde hij met mijn moeder, Clara Jeffs. Ze wilden graag kin-
deren. Hij vond dat de amusementswereld teveel van hem zou eisen wat 
tegen het gezinsleven dat hij voor ogen had indruiste. Op een dag stopte 
hij dan ook alle instrumenten in de bijbehorende koffer en borg ze op 



zolder op. Hij speelde 
er alleen nog bij zeld-
zame familieaangele-
genheden op.

Later besefte ik pas 
wat voor offer hij gebracht had. In 1993 

verhuisde hij van zijn woning in Salt Lake 
City (Utah, VS) naar een appartement in het 
centrum van Salt Lake City, in de buurt van 
zijn kantoor. Bij de verhuizing kwamen de 
instrumenten weer tevoorschijn. Ik vroeg 
hem of hij ze aan de kerk wilde schenken 
vanwege de belangrijke rol die ze in zijn 
jonge leven gespeeld hadden. Zijn 
antwoord verraste mij: 

‘Nog niet. Ik kan ze nog 
niet missen.’ Mijn vader 
wist dat hij er nooit 

meer op zou spelen, 
maar kon er toch geen afstand 
van doen. Toen besefte ik pas 
hoe groot het offer was dat 
hij gebracht had.

Toewijding aan 
familiegeschiedenis

Toen mijn ouders getrouwd waren, was 
lesgeven in familiegeschiedenis een van de 
eerste roepingen die mijn vader kreeg. In 
die periode wijdde hij zich toe aan het doen 
van familiehistorisch werk. Op de kalender 
in zijn advocatenpraktijk waren veel mid-
dagen gereserveerd om voor genealogisch 
onderzoek naar de openbare bibliotheek in 
Los Angeles te gaan. Hij begon gezinslijsten 
van bijna twee meter lang te maken, die hij 
in stevige registers bond.

Mijn vader onderhield ook contact met 
familieleden en won gegevens in die zij 
bezaten. Hij stuurde honderden brieven naar 
zijn verwanten die hij gaandeweg ontdekte. 

Op onze gezinsvakanties zochten we altijd 
neven, nichten, tantes en ooms 
op. Daardoor ben ik het goede 
gaan inzien dat een dagje vakan-
tiepret opofferen teweeg kan 
brengen.

Zijn doorzettingsvermogen 
als rechtenstudent

Toen ik geboren werd, 
was mijn vader in de wacht-
ruimte van het ziekenhuis 
een studieboek over wils-
beschikkingen en testa-
menten aan het lezen. HI
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Hij had besloten om rechten te gaan 
studeren toen hij in het Los Angeles 
Flood Control District in het zuiden 
van Californië met juristen werkte. 
Als echte huisvader vond hij dat hij 
zijn gezin beter kon onderhouden 
als hij advocaat was. Met een vrouw, twee kinderen en een 
voltijdbaan wist hij echter dat naar school gaan en studeren 
in de avond zouden moeten gebeuren.

Toen ik later zelf rechten ging studeren, vroeg ik me af 
hoe mijn vader het klaargespeeld had. Ik vroeg: ‘Wanneer 
sliep je dan?’ Hij zei dat hij zo veel studeerde als hij kon. 
Als hij dan zo moe was dat hij niet meer studeren kon, 
ging hij drie tot vier uurtjes slapen. Dat ging vijf jaar zo 
door. Ik verwonderde mij over zijn doorzettingsvermogen.

Tijd voor zijn zoons
Mijn vader had een drukbezet leven, maar hij maakte 

toch tijd voor zijn gezin. Toen ik op scouting zat, waren we 
van plan om met onze groep op de Rogue River in Oregon 
(VS) in zelfgemaakte kajaks te gaan kajakken. Mijn vader 
bood zich als vrijwilliger aan om mee te gaan, hoewel 
kamperen en op de grond slapen niet echt iets voor hem 
was. We bouwden samen urenlang in de garage aan onze 
tweepersoonskajak.

Het duurde niet lang voor we ons op de rivier bevon-
den. Ik zat voorin en pa achterin. Verderop in de rivier 
kwamen we al snel in gevaarlijke watervallen terecht.

De neus van onze kajak dook onder aan de waterval-
len diep het water in en sloeg om, waarbij we allebei 
door het spatzeil heen de rivier in geslingerd werden. 
Ik kwam boven en keek of ik mijn vader kon zien, maar 
ik zag hem nergens. Uiteindelijk kwam hij proestend 
boven. We wisten de kajak weer in de juiste positie te 
krijgen en in te stappen. Voordat we aan land konden 
gaan om te kijken wat er gebeurd was, kwamen we in de 
volgende reeks stroomversnellingen terecht. We hadden 
geen tijd om de kajak de goede kant op te krijgen toen 
we door een kleine draaikolk rondgedraaid werden. We 
schoten achterwaarts en stuurloos door een lange reeks 
stroomversnellingen.

We kwamen die avond uiteindelijk in het 
kamp met de andere scouts aan. Pa vertelde 
ons uitgebreid over het verhaal van Job. De 
gebeurtenissen van die dag en het verhaal 
van Job maakten ons duidelijk dat het leven 
niet altijd makkelijk is. De volgende ochtend 

keerde mijn vader niet naar huis terug, maar stapte hij weer 
in ons bootje en gingen we verder. Die gebeurtenis heeft 
me geleerd wat een groot man doet als hij waarde aan zijn 
gezin hecht.

Voor zijn vrouw zorgen
In 1970 werd bij mijn moeder een chronische ziekte 

vastgesteld die de slagaderen naar haar hersenen afsloot. 
Zij was een bijzonder levenslustige, elegante en inne-
mende vrouw met sprankelende ogen. Maar in de daar-
opvolgende dertien jaar ging haar toestand achteruit. 
Het was alsof je beetje bij beetje afscheid van een goede 
vriendin nam.

Mijn vader wierp zich op als haar primaire verzorger. 
Aanvankelijk bracht hij kleine offers om haar op te vrolij-
ken en het haar naar de zin te maken. Hij bereidde haar 
maaltijden, zong liedjes voor haar en hield haar hand vast. 
Met het verstrijken van de tijd werd de zorg voor mijn moe-
der echter zwaarder en intensiever. Dat moet heel zwaar 
voor mijn vader geweest zijn.

Met de verslechtering van mijn moeders toestand werd 
ook mijn vaders gezondheid zorgelijker. Ik was erbij toen 
zijn arts hem vertelde dat mijn moeder vierentwintig uur 
per dag zorg in een verzorgingstehuis nodig had. Hij zou 
vermoedelijk het loodje leggen als hij haar de mate van 
zorg bleef geven die ze nodig had. En dan zou ze niemand 
hebben om voor haar te zorgen.

De laatste dertien maanden van mijn moeders leven 
zocht mijn vader haar elke dag wanneer hij niet voor de 
kerk op pad was in het verzorgingstehuis op. Zij herkende 
hem niet, maar dat maakte hem niet uit. Hij sprak met haar 
alsof alles in orde was. Ik zag hem wel eens van een ring-
conferentie in een of ander ver oord terugkomen. Hij was 
dan doodop. Maar het eerste wat hij bij aankomst deed, was 
moeder bezoeken, om haar zoveel mogelijk op te vrolijken.

‘Het gezin is de basiseenheid in tijd 
en alle eeuwigheid. Het is daarom het 
allerbelangrijkste aspect van het leven.’ 1



Mijn vader had niet beter voor mijn moeder 
kunnen zorgen. Ik heb veel over opoffering 
geleerd door te zien hoe hij voor haar zorgde.

Offers brengen voor zijn roeping
Mijn vader was ervan doordrongen dat zijn roeping als 

apostel absolute prioriteit had — en terecht. Er zijn slechts 
enkele mannen als bijzondere getuige geroepen om leiding 
aan Gods werk op aarde te geven. Zij kunnen geen dag, 
laat staan een jaar, vrij nemen.

Zijn opdrachten vervullen was voor mijn vader zelfs 
belangrijker dan zijn gezondheid. Mijn vader liet het 
aan de Heer over om zijn lichaam te vernieuwen (zie 
LV 84:33). Hij vroeg eens of ik met hem naar een regionale 
conferentie in Parijs wilde gaan. Zijn arts achtte het raad-
zaam dat hij een paar dagen voor de reis zou uittrekken 
vanwege de aanslag die het reizen op mijn vaders gestel 

zou betekenen, maar we vlo-
gen rechtstreeks naar Parijs. 
Ik kon mijn ogen nauwelijks 
openhouden, terwijl mijn 

vader vol energie bijeenkomsten 
leidde, gesprekken hield en anderen opbeurde.

Tegen het einde van zijn leven had hij vaak verschrikke-
lijke pijn. Ik wist niet dat het menselijk lichaam dergelijke 
pijn verduren kon. ‘Pa,’ vroeg ik, ‘denk je werkelijk dat 
we jubelden van vreugde om een lichaam te krijgen?’ Vol 
overtuiging antwoordde hij: ‘Ja.’ Daarna voegde hij er met 
enige humor aan toe: ‘Ik weet alleen niet of ze ons wel 
alles verteld hadden.’

Vriendelijkheid tonen
Mijn vader hechtte waarde aan vriendelijkheid. Hij 

sprak met het morele gezag van een vriendelijk mens. 
Buren, familieleden, vrienden, cliënten, collega’s 
en kerkleden kenden en respecteerden hem als 
een vriendelijk man.

Ik kan me niet heugen dat hij me als kind ooit 
onnodig streng of onvriendelijk behandeld heeft. 
Zelfs wanneer een strenge berisping wellicht op 

zijn plaats was, reageerde hij niet bestraffend 
maar behandelde hij elke situatie als een 

leermoment. We bespraken waarom het 
fout was wat ik gedaan had en wat ik 

eraan zou moeten doen. Dat werkte 
voor mij — in elk geval voor zover 

dat te verwachten viel.
Mijn vader was bisschop 

van de wijk El Sereno toen de 
kerk zich pas in Los Angeles 

(Californië) en omgeving 
aan het vestigen was. De 

wijkleden hebben het nog 
steeds over zijn vriende-

lijkheid jegens hen en 
hun familieleden. 

Op een zondag 
was mijn 

‘Ik aanvaard zonder voorbehoud de roe-
ping die [ik gekregen heb] en ik ben bereid 
om mijn leven en alles wat ik heb aan deze 
bediening toe te wijden.’ 2
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vader niet bij de priesterschapsvergadering. 
Iedereen vroeg zich af wat er met hem aan 
de hand was. Ze kwamen er later achter dat 
een van de priesters het moeilijk vond om op 
tijd voor de vergadering op te staan. Hij was 
zo vriendelijk om de quorumvergadering in 
de slaapkamer van de priester te houden.

Een van mijn vriendinnen van de mid-
delbare school was een bijzonder persoon 
met veel potentieel, maar ze maakte zich na 
haar eerste studiejaar zorgen over de kosten 
om haar opleiding te vervolgen. Haar zorgen 
kwamen mijn vader ter ore en hij nodigde 
haar op zijn kantoor uit. Aan het einde van 
het bezoek gaf hij haar een al ingevulde 
cheque om haar opleiding voort te zetten.

Ik had aan de middelbare school nog een 
vriendin in de ring Pasadena toen mijn vader 
ringpresident was. Ze was aan de Brigham 
Young University gaan studeren. Terwijl ze 
namens de universiteit op reis was, raakte 
ze bij een vreselijk auto- ongeluk betrokken 
en werd ze in een ziekenhuis in Las Vegas 
(Nevada, VS) opgenomen. Toen mijn vader 
dat hoorde, reed hij 435 kilometer van Los 
Angeles naar Las Vegas om haar zijn liefde 
en steun te bieden.

Ik weet niet hoeveel vriendelijke daden 
als deze mijn vader nog meer verricht heeft. 
Hij sprak er nooit met ons of anderen over. 
Vriendelijke mensen doen dat doorgaans niet.

Ik kwam sommige van die vriende-
lijke daden te weten door brieven die hij 
bewaarde van mensen die hem dankbaar 
schreven. De volgende brief is in dat opzicht 
kenmerkend: ‘Uit wanhoop schreef ik over 
onze oudste dochter. […] U nam de tijd en 
was zo attent en vriendelijk om haar uit te 
nodigen voor een gesprek, waarbij u haar 
uw eigen telefoonnummer gaf. Ze was ver-
baasd en verrast dat u haar de moeite waard 

vond. Dat telefoongesprek en dat persoon-
lijke onderhoud waren echt een keerpunt in 
haar leven.’ De brief weidt verder over haar 
terugkeer naar de kerk, haar verzegeling in 
de tempel, en haar gelukkige en productieve 
leven uit. ‘Na het lezen van uw woorden 
[over vriendelijkheid, in de algemene okto-
berconferentie van 1994] kreeg ik tranen in 
de ogen in het besef dat u al jaren doet wat 
u ons nu allemaal aanspoort te doen.’

Mijn vader, een profeet van God
Mijn vader geloofde in Jezus Christus. Hij 

maakte het voor mij gemakkelijk om ook in 
Christus te geloven. Ik zag wat iemand doet 
die in Christus gelooft en op Hem lijkt. Ik 
voelde de vrede, hoop en vreugde die uit 
een dergelijke levenswijze voortvloeien.

Nu wat de laatste vraag aangaat: ‘Denk je 
dat je vader echt een profeet van God was?’ 
Die vraag heb ik altijd gemakkelijk kunnen 
beantwoorden. Ik kan me geen moment in 
mijn vaders persoonlijke, zakelijke, kerke-
lijke of gezinsleven voor de geest halen dat 
mij eraan zou kunnen laten twijfelen dat 
hij daarvoor geschikt was. Maar dat is wat 
anders dan geloven dat hij werkelijk als Gods 
vertegenwoordiger voor al zijn kinderen op 
aarde geroepen was. Ik ben te weten geko-
men dat hij een profeet van God was, niet 
omdat ik hem kende, zijn voorbeeld gade-
sloeg, of geraakt werd door wat ik hem zag 
doen en zeggen. Die dingen dragen er wel 
toe bij. Maar die kennis is mij als genadegave 
geschonken door dezelfde God die Hem 
geroepen heeft. ◼
De auteur woont in Utah (VS).

NOTEN
 1. Leringen van kerkpresidenten: Howard W. Hunter 

(2015), 221.
 2. Leringen: Howard W. Hunter, 243.
 3. Leringen: Howard W. Hunter, 1.

‘Ik nodig alle leden 
van de kerk uit steeds 
grotere aandacht te 
schenken aan het 
leven en het voor-
beeld van de Heer 
Jezus Christus, in het 
bijzonder de liefde, 
hoop en barmhartig-
heid die Hij ten toon 
heeft gespreid. Ik bid 
dat we elkaar vrien-
delijker […] zullen 
bejegenen.’ 3
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Als jongen genoot ik ervan om lange rijen dominostenen in allerlei inge-
wikkelde patronen achter elkaar te plaatsen en de eerste dominosteen 
dan om te duwen. In de daaropvolgende kettingreactie vielen alle 

dominostenen een voor een tot het einde van de rij om. Ik was vaak uren bezig 
om de dominostenen zorgvuldig op hun plek te zetten, zodat ik daarna van de 
vallende stenen kon genieten.

Een getuigenis van het Boek van Mormon is een van de eerste stappen om 
een getuigenis van het evangelie van Jezus Christus te krijgen. Zoals de eerste 
dominosteen de andere stenen een voor een laat omvallen, kan onze kennis 
dat het Boek van Mormon waar is ertoe leiden dat we ook gaan beseffen dat 
Jezus Christus onze Heiland en Verlosser is, dat Joseph Smith zijn profeet was 
door wie de herstelling plaatsvond, en dat De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen de ware kerk van Jezus Christus is, in deze tijd met 
macht en gezag op aarde hersteld.

Het Boek van Mormon staat centraal in onze boodschap
De profeet Joseph Smith heeft over het Boek van Mormon gezegd: ‘Ik 

vertelde de broeders dat het Boek van Mormon het nauwkeurigste boek 
op aarde en de sluitsteen van onze godsdienst is, en dat de mens dichter 
bij God komt door zich aan de leringen daarin te houden, dan door welk 
ander boek ook.’ 1

Ouderling  
Kevin S. Hamilton
van de Zeventig

Alle waarheden van het evangelie vallen op hun plek als  
we te weten komen dat de sluitsteen van ons getuigenis —  
het Boek van Mormon — waar is.

DE  kracht tot 
bekering  

VAN HET BOEK VAN MORMON
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Toen liet ze me haar exemplaar van het Boek van 
Mormon zien, opengeslagen bij 3 Nephi 27. Bijna ieder 
woord in dat hoofdstuk was rood onderstreept.

‘Daarom geloof ik’, zei ze. ‘Dit boek spreekt tot mij 
op een manier die ik niet kan ontkennen. Ik weet dat het 
waar is, en ik weet dat De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen waar is.’

Ze liet zich dopen en werd een trouw lid van de kerk.

De inleiding tot het Boek van Mormon
De inleiding tot het Boek van Mormon geeft ons een 

methode om er zelf achter te komen dat de evangelie-
boodschap waar is. De inleiding ‘werd voor het eerst in 
de uitgave van 1981 van het Boek van Mormon gepubli-
ceerd. De lezer wordt daarin met achtergrondinformatie 
en een beschrijving van het boek ingeleid in het Boek 
van Mormon.’ 3

De inleiding vertelt ons meteen precies wat het Boek 
van Mormon is: ‘Een boek met heilige Schriftuur dat ver-
gelijkbaar is met de Bijbel. Het is een kroniek van Gods 
handelen met de vroegere bewoners van Amerika en bevat 

Joseph zette verder uiteen dat het centraal staat in ons 
geloof en getuigenis. ‘Haal het Boek van Mormon en de 
openbaringen weg, en wat blijft er van onze godsdienst 
over?’ vroeg hij. ‘Niets.’ 2

Het mooie van de evangelieboodschap is dat ieder van 
ons voor zichzelf te weten kan komen dat het Boek van 
Mormon waar is.

Enkele jaren geleden had ik als zendingspresident in 
Frankrijk, België en Nederland het voorrecht en de zegen 
om een normengesprek met doopkandidaten te houden. 
Ik zal het gesprek met een bepaalde zuster nooit vergeten.

Tijdens het gesprek vroeg ik haar hoe ze te weten 
was gekomen dat de kerk waar is. Ze pakte een bedui-
meld, intensief gelezen paperbackeditie van het Boek van 
Mormon uit haar handtas. Ze sloeg het boek bij 3 Nephi 27 
open en legde uit dat de zendelingen haar dit hoofdstuk 
eerst hadden laten lezen. Ze zei dat ze onder het lezen 
diep geraakt werd door wat ze las en door de Geest die ze 
voelde. Ze was zo onder de indruk van de geest van het 
Boek van Mormon dat ze met een rood potlood de woor-
den begon te onderstrepen die haar het meest troffen.
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de volheid van het eeuwige evangelie.’ We komen te weten 
dat het ‘door vele profeten van weleer door de geest van 
profetie en openbaring geschreven’ is op gouden platen, 
en samengevat is ‘door een profeet en geschiedschrijver die 
Mormon heette’.

We komen ook te weten dat ‘de belangrijkste gebeurte-
nis in het Boek van Mormon […] de persoonlijke bedie-
ning van de Heer Jezus Christus onder de Nephieten kort 
na zijn opstanding [is]. Het boek zet de leerstellingen van 
het evangelie uiteen, geeft het heilsplan in grote trekken 
weer en geeft de mensen aan hoe zij vrede in dit leven en 
eeuwig heil in het toekomende leven 
kunnen verwerven.’

Een van de belangrijkste dingen 
die we uit het Boek van Mormon 
kunnen leren, is dat de kerk die Jezus 
Christus door toedoen van Joseph 
Smith hersteld heeft, waar is.

De inleiding nodigt ons uit ‘om het 
Boek van Mormon te lezen, de bood-
schap die het bevat in [ons] hart te 
overwegen en daarna God, de eeu-
wige Vader, in de naam van Christus 
te vragen of het boek waar is’. We 
krijgen de belofte dat ‘zij die daartoe 
bereid zijn en in geloof vragen, […] 
door de macht van de Heilige Geest 
een getuigenis van de waarheid en 
goddelijkheid ervan [zullen] ontvan-
gen. (Zie Moroni 10:3–5.)’

Daarop volgt deze aanvullende 
belofte: ‘Zij die dit goddelijk getuige-
nis door de Heilige Geest ontvan-
gen, zullen door diezelfde macht 
ook te weten komen dat Jezus 
Christus de Heiland van de wereld 
is, dat Joseph Smith zijn openbaarder en profeet in deze 
laatste dagen is, en dat De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen het koninkrijk van de Heer 
is, wederom op aarde gevestigd ter voorbereiding op de 
wederkomst van de Messias.’

Sta daar eens bij stil! Wij kunnen werkelijk zelf het 
volgende te weten komen:

•  Jezus is de Christus, de Heiland van de wereld en 
de Verlosser van alle mensen.

•  Joseph Smith is een waar profeet. Hij vertelde de waar-
heid. Hij zag de dingen die hij zei te hebben gezien, 
en hoorde de woorden die hij zei te hebben gehoord.

•  De kerk die Jezus Christus door toedoen van Joseph 
Smith hersteld heeft, is ‘de enige ware en levende kerk 
op het oppervlak der gehele aarde’ (LV 1:30). Het is de 

Kerk van Jezus Christus. De kerk heeft 
waarheid, kracht, gezag en verordenin-
gen. De kerk wordt persoonlijk door 
de Heer en Heiland Jezus Christus via 
levende profeten bestuurd.

Dit alles kunnen we weten als 
we te weten komen dat het Boek 
van Mormon waar is. Er gaat kracht 
tot bekering en overtuiging van uit.

Mijn getuigenis van het  
Boek van Mormon

Als jonge zendeling in Frankrijk 
wilde ik voor mijzelf weten of het Boek 
van Mormon waar was. Ik geloofde dat 
het waar was. Ik hoopte dat het waar 
was. Ik was zelfs op zending gegaan 
met het vertrouwen dat het waar was. 
Terwijl ik de mensen in mijn beperkte 
Frans als zendeling echter zo goed als 
ik kon vertelde dat ik een getuigenis 
van het boek had, wist ik het eigenlijk 
nog steeds niet voor mijzelf.

Ons kleine appartement in het zui-
den van Frankrijk was die hele eerste 

winter koud en vochtig. Elke ochtend en avond, vóór en 
na het werk van die dag, sloeg ik een deken en overjas 
om me heen om mijn Boek van Mormon te lezen en te 
bestuderen. Ik kende de belofte van Moroni, dat als ik las, 
overpeinsde en bad, ik het ook kon weten. Ik las dagen 

Als we door de Heilige Geest een goddelijk 
getuigenis krijgen dat het Boek van 

Mormon waar is, kunnen we werkelijk 
voor onszelf te weten komen dat Jezus de 

Christus is, de Heiland van de wereld.

Een van de belangrijkste dingen die we 
uit het Boek van Mormon kunnen leren, 
is dat de kerk die Jezus Christus door 
toedoen van Joseph Smith  
hersteld heeft, waar is.
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en weken, maar er gebeurde niets. Geen 
licht, geen engel, geen stem — niets dan een 
gevoel van vrede terwijl ik las.

Ik bleef lezen, betekenisvolle passages 
onderstrepen en bidden om te weten te 
komen of het Boek van Mormon waar was. 
Het wonder kwam uiteindelijk. Zoals ouder-
ling David A. Bednar van het Quorum der 
Twaalf Apostelen het beschreven heeft, leek 
het meer op het opkomen van de zon dan 
het plotseling aandoen van een lichtscha-
kelaar.4 Ik merkte dat mijn hart en verstand 
verlicht werden. Ik begon het Boek van 
Mormon in een ander licht te zien. Teksten 
die ik eerder gelezen had, kregen een 
nieuwe betekenis. De beste manier waarop 
ik die ervaring kan beschrijven, is dat het 
me begon te dagen.

Ik kan zeggen dat ik over een periode 
van weken en maanden zekerder dan ooit 
tevoren te weten kwam dat het Boek van 
Mormon het woord van God is. Ik kwam 
te weten dat het voor onze tijd geschreven 
en bewaard was, en dat het als een krachtig 

getuigenis van Jezus Christus en zijn kerk 
voortgebracht was. Ik kreeg keer op keer 
door de stem van de Geest de innerlijke 
bevestiging: ‘Het is waar, het is waar, het 
is allemaal waar.’

Veertig jaar later ervaar ik dat getuigenis 
nog steeds. Ik heb het Boek van Mormon nu 
vele keren gelezen, en telkens weer — tel-
kens weer — hoor ik die woorden: ‘Het is 
waar.’ Dat heeft mij de verzekering gegeven 
dat Jezus Christus mijn Heiland is en dat dit 
zijn grote heilswerk is.

Net zoals de dominostenen waar ik als jon-
gen graag mee speelde allemaal omvielen als 
ik de eerste een zetje gaf, vallen alle waarhe-
den van het evangelie op hun plek als we te 
weten komen dat de sluitsteen van ons getui-
genis — het Boek van Mormon — waar is. ◼
NOTEN
 1. Joseph Smith, in de inleiding tot het Boek van 

Mormon; zie ook History of the Church, 4:461.
 2. Zie Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith 

(2007), 211.
 3. Zie Het Boek van Mormon: lesboek voor de leerkracht 

(2004), 19.
 4. Zie David A. Bednar, ‘De geest van openbaring’, 

Liahona, mei 2011, 87–90.

HET MIDDELPUNT 
VAN DE HERSTELLING
‘Het Boek van Mormon 
is het middelpunt van 
de herstelling. Het is 
geschreven, behouden 
en overgedragen onder 
toezicht van de Heer. Het 
is vertaald “door de gave 
en macht van God”.’
President Russell M. Nelson, 
president van het Quorum der 
Twaalf Apostelen, ‘Laat u mee-
voeren op de golf’, Liahona,  
mei 2013, 47.
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de Geest volgde, toen hij niet wist 
hoe hij de platen van Laban moest 
krijgen.’

Haar dochter reageert en vertelt 
hoe zij naar een ingeving heeft 
geluisterd om met een eenzaam 
meisje in de bus te praten. Haar 
vader geeft haar een pluim voor die 
keuze en vertelt over iets wat hij op 
zijn werk heeft meegemaakt.

Ze ronden het gesprek af met de 
lofzang ‘Neem de Heil’ge Geest tot 
gids’, (lofzang 203).

Een eenvoudige lesmethode — 
vertellen over ervaringen met die 
leer — maakte die gezinsavond 
tot een succes.

Dit artikel beschrijft ware voor-
beelden van de manieren waarop 
mensen de beginselen in het per 
maand gerangschikte zondagse 
leerplan voor jongeren geleerd heb-
ben. Natuurlijk zijn deze voorbeel-
den niet de enige manier om meer 
over deze leerstellingen te weten te 
komen. U kunt ernaar streven om 
zelf inspiratie voor de behoeften 
van uw eigen gezin op te doen.

Alicia Stanton en  
Natalie Campbell

Een gezin gaat zitten voor de 
gezinsavond en de moeder 
begint met een vraag aan 

haar twee kinderen: ‘Wanneer heb 
je leiding van de Geest ervaren?’

Haar zeventienjarige dochter 
klaagt: ‘Ik heb deze maand al drie 
lessen over de Geest gehad.’

‘Mooi,’ zegt vader, ‘dan heb jij 
veel bij te dragen.’ Het is stil en 
vader en moeder wachten geduldig 
terwijl hun kinderen over de vraag 
nadenken.

Tenslotte vertelt hun veertienja-
rige zoon over iets wat die dag op 
school was gebeurd.

‘Ja,’ antwoordt zijn moeder, ‘dat 
doet me denken aan Nephi die 

Het zondagse leerplan voor 
jongeren — Kom dan en volg 
Mij — bevat elke maand één 
fundamentele leerstelling 
van het evangelie. Hier vol-
gen manieren waarop u uw 
gezinsleden die beginselen 
kunt bijbrengen.

DEEL 1

KOM DAN EN VOLG MIJ: 
Thuis de basis  

aanleren
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JANUARI  
De Godheid

De leden van de Godheid — onze hemelse Vader, 
Jezus Christus en de Heilige Geest — zijn drie afzonder-
lijke Personen, maar Zij zijn één in doel en heerlijkheid.

Een jonge vrouw vertelt wat ze over de Godheid 
ontdekte: ‘Het is belangrijk voor mij dat mijn hemelse 
Vader, mijn Heiland en de Heilige Geest afzonderlijke 
Personen zijn, die ik individueel kan leren kennen maar 
in eenheid kan volgen. Ik ben dankbaar dat ik heb ont-
dekt dat ik zoals God kan worden, omdat de Godheid 
geen ongedefinieerde, onbegrijpelijke werkelijkheid is, 
maar bestaat uit goddelijke Personen die liefhebben, 
zegenen, leiden en mij kennen.’

Bij het bespreken van deze leer kunt u vragen stel-
len zoals: ‘Wat kunnen we van de Godheid leren over 
samenwerken?’ of ‘Hoe kunnen we onze band met 
de leden van 
de Godheid 
verbeteren?’

Johannes 
10:30 en Leer 
en Verbonden 
50:43 met 
elkaar ver-
gelijken kan 
tot een goed 
gesprek lei-
den en inzicht 
in eenheid 
verschaffen.

LEERMIDDELEN

De kerk verschaft veel leermiddelen waarmee wij deze beginselen kunnen bestuderen 
en onderwijzen. Overweeg naast de Schriften en conferentietoespraken de  

volgende mogelijkheden:

Leringen van kerkpresidenten. Ga naar https://www.lds.org/languages/nld?lang=nld
Trouw aan het geloof. Ga naar https://www.lds.org/languages/nld?lang=nld
Predik mijn evangelie en bijbehorende brochures. Ga naar 

https://www.lds.org/languages/nld?lang=nld
Muziek. De muziek in Lofzangen en Kinderliedjes versterkt de beginselen van het 

evangelie. Ga naar lds.org/music.
Video’s. Kerkvideo’s boeien en kunnen thuis het begin van een evangeliegesprek zijn. 

Ga naar lds.org/media- library.
Kunstreproducties. Kunstreproducties zoals die in het Evangelieplatenboek kunnen  

leiden tot inzicht in de Schriften. Ga naar lds.org/media- library.

FEBRUARI  
Het heilsplan

Het heilsplan geeft antwoord op de meest funda-
mentele menselijke vragen, zoals: ‘Wie ben ik?’ en 
‘Wat is het doel van het leven?’ Door zelf vragen te 
stellen en naar antwoorden te zoeken, kunnen we 
veel leren over het geluksplan van de Vader.

Zo begon een jongeman zijn Schriftstudie met 
de vraag: ‘Hoe verhouden Gods eigenschappen 
zich tot de eigenschappen die ik in het voorsterfelijk 
bestaan had, die ik nu heb en die ik in het volgende 
leven hoop te hebben?’ Hij schreef de antwoor-
den die hij in de Schriften op die vragen vond op 
en gebruikte ze om anderen over het heilsplan te 
vertellen.

Welke vragen hebben uw kinderen over het 
heilsplan?
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MAART  
De verzoening van Jezus Christus

Hoe leren we niet alleen over de verzoening 
van Jezus Christus, maar ook over de oprechte hoop 
van de Heiland dat we van zijn verzoening gebruik 
zullen maken?

Omdat we allemaal wel eens eenzaam zijn, fouten 
maken en kracht nodig hebben, moeten we allemaal 
de verzoening beter begrijpen en gebruiken. Een jonge-
vrouwenleidster liet een video zien waardoor haar klas 
de verzoening van de Heiland beter kon begrijpen.

Een jongevrouw zegt hierover:
‘We hebben naar “None Were with Him” (video, 

LDS.org) gekeken. Terwijl een fluit een verdrietige wijs 
speelde, hoorden we de stem van ouderling Jeffrey R. 
Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen die zei: 
“Het is in de paastijd een grote troost dat wij zo’n lange, 
eenzame weg niet helemaal alleen hoeven af te leggen 
omdat Jezus dat al heeft gedaan.”

‘Ik schaamde me dat ik de verzoening van de 
Heiland nodig had, maar vervuld van de Geest voelde 
ik hoe de hoop van zijn verzoening mijn schuldge-
voelens wegvaagde. De Heer heeft zijn leven voor mij 
gegeven. Hij had er geen spijt van en ik dus ook niet.’

Omdat de verzoening het hoogtepunt van ons heil is, 
moeten we erin onderwijzen en er onder leiding van de 
Heilige Geest meer over leren. Misschien wordt u geleid 
om Schriftgedeelten of apostolische getuigenissen, zoals 
‘De levende Christus’, te bespreken. Het getuigenis van 
de apostelen, Liahona, april 2000, 2. Een mogelijke 
vraag is: ‘Wanneer heb je de genezende, versterkende 
of verlossende kracht van de verzoening gevoeld?’

APRIL  
Bedeling, afval en herstelling

Door inzicht in de afval — het wegvallen van het 
ware evangelie — begrijpen we de noodzaak van 
de herstelling van het evangelie, het priesterschap 
en de Kerk van Jezus Christus beter.

Met de volgende gelijkenis konden een paar zen-
delingen hun onderzoeker de afval en de herstelling 
goed uitleggen.

‘Mijn collega en ik gebruikten plastic bekertjes 
waarop onderdelen van de ware kerk geschreven 
waren om een piramide te bouwen en daarbij uit 
te leggen hoe Jezus Christus zijn kerk vestigde.

‘Vervolgens spraken we over de afval terwijl we 
de bekertjes die de apostelen voorstelden weghaal-
den en toekeken hoe het hele bouwwerk instortte. 
Terwijl we vertelden over de herstelling van het 
evangelie door de profeet Joseph Smith, bouwden 
we de toren weer op en lieten daarmee zien dat 
de kerk nu net zo is georganiseerd als Christus 
het oorspronkelijk had gedaan.

‘De man begreep het voor het eerst. De herstel-
ling kreeg eindelijk betekenis voor hem toen hij 
begreep waarom die nodig was.’

Er zijn nog veel meer manieren om de cyclus van 
bedeling, afval en herstelling uit te beelden. U kunt 
Schriftgedeelten over deze onderwerpen lezen en 
onder leiding van de Geest uw eigen uitbeelding 
maken van wat u leert. (Zie bijvoorbeeld Amos 
8:11–12; 1 Nephi 13; Leer en Verbonden 136:36–38; 
Mozes 5:55–59.)
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MEI  
Profeten en openbaring

De Heer wil graag met ons communiceren. 
Wij krijgen leiding door openbaringen 

die Hij aan zijn profeten en aan ons 
persoonlijk geeft.

Vaak kunnen we evangeliebe-
ginselen beter begrijpen als we 
ze vergelijken met voorwerpen of 
gebeurtenissen in ons dagelijks leven. 

Een jonge vrouw vertelt hoe een 
vergelijking haar hielp om openbaring 

te herkennen:
‘Ik kwam door een hedendaags profeet 

meer over openbaring te weten. Ouderling David A. 
Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen sprak 
over de geest van openbaring en gaf uitleg door 
middel van een gelijkenis met licht. Af en toe komt 
openbaring plotseling en duidelijk, zoals wanneer je 
een lamp aandoet in een donkere kamer. Vaak komt 
openbaring geleidelijk, net als de zon die in de och-
tend opkomt en steeds helderder schijnt. Maar 
volgens ouderling Bednar is openbaring meestal als 
licht op een mistige dag. “Er is voldoende licht om 
net genoeg te zien zodat je een paar stappen vooruit 
in de mist kunt doen” (in “Patterns of Light: Spirit of 
Revelation” [video], LDS.org). Die weliswaar eenvou-
dige gelijkenis had veel invloed op me, omdat ik 
besefte dat ik openbaring kon krijgen als ik de 
tijd nam om haar op te merken.’

Als we de tijd nemen om metaforen, gelij-
kenissen en symbolen te bestuderen, kan ons 
begrip van de leer blijven groeien. We heb-
ben nog meer baat bij dergelijke onderwijs-
methoden als we de Geest toestaan om ons 
nieuwe perspectieven te openbaren.

JUNI  
Priesterschap en priesterschapssleutels

Het priesterschap is voor iedereen een belangrijk 
onderwerp. Het is de macht van God die ons allen tot 
zegen kan zijn. Wij spelen allemaal een belangrijke 
rol in het werk van de priesterschap.

Sommige mensen zijn niet op de hoogte van de 
plichten, ambten en geschiedenis van het priesterschap. 
Een quiz is een leuke manier om er meer over te leren.

Naar gelang wat u wilt onderwijzen kunt u de vol-
gende vragen gebruiken en uw kinderen uitnodigen 
om antwoorden in de Schriften en de leringen van 
hedendaags profeten op te zoeken. 

•  Wat zijn de ambten van het Aäronisch priester-
schap en het Melchizedeks priesterschap?

•  Wat zijn priesterschapssleutels? Wie heeft ze? 
Waarom zijn sleutels noodzakelijk?

•  Wat is het verschil tussen een priesterschapsambt, 
priesterschapsgezag en priesterschapsmacht?

•  Hoe is het priesterschap zowel mannen als 
vrouwen tot zegen?

Antwoorden zijn te vinden in naslagwerken zoals 
Evangeliebeginselen (2009) en Trouw aan het geloof: 
Evangeliewijzer (2004) en in Schriftteksten zoals Leer 
en Verbonden 13, 20 en 107.

Het antwoord op de laatste vraag ‘Hoe is het priester-
schap zowel mannen als vrouwen tot zegen?’ kunnen 
we in de Schriften vinden, maar vooral door ons af te 
vragen hoe deze leer ons persoonlijk raakt. ◼

Deel 2 van dit artikel, ideeën voor 
juli tot en met december, zal later 
dit jaar verschijnen.
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De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Het eerste beginsel van het evange-
lie is het karakter van God grondig te leren kennen.’ 1 Daar voegde hij aan 
toe: ‘Ik wil dat u Hem allemaal goed leert kennen, en vertrouwd met Hem 

raakt.’ 2 Wij moeten ‘een juist beeld hebben van zijn […] volmaaktheden en eigen-
schappen’ en bewondering voor ‘de voortreffelijkheid van [zijn] karakter’.3

Ik wil de opdracht van de profeet aan ons uitbreiden en zeggen dat wij en onze 
zendelingen, onze leden en onze onderzoekers met zekerheid het karakter van de 
leden van de Godheid moeten kennen. Wij moeten een juist beeld hebben van hun 
individuele volmaaktheden en eigenschappen en bewondering voor de voortreffe-
lijkheid van hun persoonlijke karakter.

Ons eerste geloofsartikel luidt niet toevallig ‘Wij geloven in God, de eeuwige 
Vader, en in zijn Zoon, Jezus Christus, en in de Heilige Geest’ (Geloofsartikelen 1:1). 
De boodschap is duidelijk voor allen die in het evangelie onderwijzen. Het heeft 
geen zin om met de andere waarheden die we geloven verder te gaan als wij en 
onze toehoorders de wezenlijke rol van de Godheid in onze leer en in onze eeuwige 
bestemming niet helder voor ogen hebben. Wij moeten deze goddelijke Personen 
op alle mogelijke manieren leren kennen. Wij moeten Hen liefhebben, nader tot 
Hen komen, Hun gehoorzamen en ernaar streven zoals Hen te zijn.

Ouderling 
Jeffrey R. Holland
van het Quorum der 
Twaalf Apostelen

DE  

Wij moeten deze goddelijke 
Personen op alle mogelijke 
manieren leren kennen. Wij 
moeten Hen liefhebben, nader tot 
Hen komen, Hun gehoorzamen en 
ernaar streven zoals Hen te zijn.
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Naar een toespraak, ‘The Godhead’, gehouden op 23 juni 2013 in een instructiebijeenkomst voor nieuwe 
zendingspresidenten in het opleidingscentrum voor zendelingen te Provo.
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ervoor zorgen dat Zij geen vreemden voor ons zijn en 
nooit ver van de gedachten en overleggingen van ons hart 
(zie Mosiah 5:13), dan mogen wij de resultaten verwach-
ten die koning Benjamin had. En wat waren die? Zijn volk 
ondervond ‘een grote verandering’, was ‘niet meer geneigd 
[…] om kwaad te doen, maar wél om voortdurend goed 
te doen’, en ze waren ‘bereid een verbond […] aan te gaan 
dat [zij] voor de rest van [hun] levensdagen [Gods] wil [zou-
den] doen, en gehoorzaam [zouden] zijn aan zijn geboden 
in alle dingen die Hij [hun zou] gebieden’ (Mosiah 5:2, 5).

Dat was de uitwerking van koning Benjamins lerin-
gen op zijn toehoorders. Het is tevens een perfecte 
Schriftuurlijke definitie van de echte groei bij onze bekeer-
lingen die we bij de vestiging van de kerk in ‘heel de 
wereld’ (Markus 16:15) voor ogen hebben.

De Heiland heeft ons zelf geleerd dat zendingswerk 
— het heilswerk — als een net is dat we over een steeds 
wijdere wereld van landen, culturen en volken uitwerpen. 
In die zin zullen wij, zoals de gelijkenis het noemt, ‘allerlei 
soorten’ vissen bijeenbrengen (Mattheüs 13:47). Veel van 
die ‘vissen’ op ons uitdijende terrein weten niet wie God is 
of wat zijn Vaderschap precies inhoudt; zij weten niet wie 
Jezus Christus werkelijk is of waarom er onder de hemel 
geen andere Naam gegeven is waardoor wij zalig kun-
nen worden (zie Handelingen 4:12); zij weten niet wie de 
Heilige Geest is of waarom dit lid van de Godheid ‘uitge-
zonden is om in de waarheid te onderwijzen’ (LV 50:14).

Kennis van de Godheid
Er is uiteraard nog veel meer wat deze bijeengebrachte 

vissen van allerlei soorten niet weten. Maar als zij het 
herstelde evangelie willen aannemen en werkelijk redding 
voor hun ziel willen vinden, zal dat met enige kennis en 
begrip van de leden van de Godheid moeten beginnen. 
Uiteindelijk ‘is ware en heilbrengende verering alleen te 
vinden onder hen die de waarheid kennen aangaande […] 
de Godheid, en die de ware band begrijpen die men dient 
te hebben met elk lid van dat Eeuwige Presidium [zoals 
een van de algemene autoriteiten Hen eens noemde]’.4

Ouderling Bruce R. McConkie (1915–1985) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft ons eraan herinnerd 
dat Lucifer het belang van die leer begrijpt, ook al doen 
wij dat niet. Hij heeft gezegd:

De mensen die we tot de kerk brengen, dopen we niet 
als lid van de kerk van een mens, of die persoon nu Joseph 
Smith of Brigham Young of Thomas S. Monson heet — 
hoewel we eerbied voor die profeten hebben. We dopen 
ze niet als lid van de kerk van gelukkige gezinnen of van 
het Mormoons Tabernakelkoor.

De mensen die we tot de kerk brengen, dopen we in 
de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige 
Geest. Daarmee leiden we ze in de tegenwoordigheid van 
de Vader terug door de bediening, verzoening en genade 
van zijn Zoon, met de invloed van de Heilige Geest tot 
gids naar dat doel. We moeten die hoogste status van de 
Godheid bij het heilswerk dat we doen als weg én als 
doel altijd goed voor ogen houden.

Als wij, naar de raad van koning Benjamin, deze god-
delijke Personen die we dienen werkelijk kennen, en 

De uitwerking van koning Benjamins leringen op zijn 
toehoorders is een perfecte Schriftuurlijke definitie van de 
echte groei bij onze bekeerlingen die we bij de vestiging 
van de kerk in ‘heel de wereld’ voor ogen hebben.
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‘Er is geen heil in het geloven van […] 
valse leer, in het bijzonder een verkeerde 
of onverstandige kijk op de Godheid of 
een van de leden ervan. […]

‘Daaruit volgt dat de duivel liever valse 
leer over God en de Godheid verspreidt, en 
valse gevoelens met betrekking tot een van 
Hen opwekt, dan vrijwel al het andere wat 
hij zou kunnen doen.’ 5

Er kan dus geen onderzoeker in deze kerk 
komen met een echt getuigenis, met echte 
bekering, met wat we echte groei bij elke 
bekeerling noemen en waar we naar streven, 
tenzij hij of zij op zijn minst iets van een 
persoonlijke, geestelijke, werkelijke erva-
ring met God gehad heeft. Die werkelijke 
ervaring is alleen mogelijk als men beseft 
dat Hij echt bestaat, dat Hij een Persoon is, 
een letterlijke Vader van vlees en beenderen 
die spreekt, ziet en voelt, die de namen en 
behoeften van al zijn kinderen kent, die al 
hun gebeden hoort, en die al zijn kinderen 
in zijn kerk wil brengen. Die onderzoekers 
moeten weten dat Hij een plan voor hun 
eeuwig heil heeft, en dat Hij geboden gege-
ven heeft, zodat we onze weg terug naar 
Hem kunnen vinden.

Een God die liefdevol om hen geeft zoals 
een ouder voor een kind zorgt, kan geen 
ongrijpbare mist zijn, geen vage filosofische 
Bron van alles of een deïstisch afwezige 
huisbaas. Hij moet erkend worden voor wie 
Hij werkelijk is — een barmhartige, liefde-
volle Vader, naar wiens beeld al zijn kinderen 
geschapen zijn, en voor Wie wij allen op een 
dag komen te staan — en dan zullen knielen! 
Maar weinig van onze onderzoekers zullen 
die God nu kennen, binnen of buiten het 
hedendaagse christendom.

In dat opzicht is het veelzeggend dat 
les 1 in Predik mijn evangelie met de vol-
gende eenvoudige verklaring begint: ‘God 
is onze hemelse Vader.’ 6 In die les stellen de 

zendelingen ten eerste vast wat iedere per-
soon die zij lesgeven van de ware aard van 
God afweet.

Als zendelingen vanaf het begin van hun 
onderricht in het verstand en het hart van 
hun onderzoekers een juist begrip van God 
kunnen overbrengen, zal al het andere in de 
lessen die volgen veel makkelijker op zijn 
plaats vallen.

De zending en boodschap 
van Jezus Christus

Hetzelfde geldt voor de grootsheid 
van de zending en boodschap van Jezus 
Christus, die van de Vader is neergedaald en 
de mensen leerde wat de Vader Hem geleerd 
had. Ouderlingen, zusters én onderzoekers 
moeten daar veel meer waarde aan hechten. 
Allen moeten gaan beseffen dat Jezus op 
aarde kwam om ons de weg, de waarheid en 
het leven te tonen. Hij is werkelijk de enige 
weg, de volledige waarheid en het volmaakte 
leven. Als zodanig is Hij het enige kind in de 
menselijke familie van wie de Vader volle-
dig en volkomen kan verklaren: ‘Dit is Mijn 
geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen 
heb’ (Mattheüs 17:5).

Allen moeten 
gaan beseffen 
dat Jezus op 

aarde kwam om 
ons de weg, de 

waarheid en het 
leven te tonen.
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Wij moeten geloof in Christus hebben, 
erop vertrouwen dat Hij ons lichamelijk 
van de dood en geestelijk van de hel verlost 
heeft, zijn verzoening aannemen als de enige 
manier om ons met God te verzoenen, en 
erkennen dat er geen andere weg naar eeu-
wig heil is. Wil de wereld verlost worden, 
dan moet elke knie zich buigen en elke tong 
belijden dat Jezus de Christus is, de levende 
Zoon van de levende God. We moeten met 
geloof en geestdrift ‘de leer van Christus’ uit-
eenzetten (zie Hebreeën 6:1; 2 Johannes 1:9; 
2 Nephi 31:2, 21; 32:6; Jakob 7:2, 6), zoals 
die in de Schriften vervat is en in les 3 van 
Predik mijn evangelie samengevat.

Onze vissen uit het uitgestrekte net moe-
ten weten dat de Heilige Geest het lid van 
de Godheid is met wie zij hun intensiefste en 
intiemste band zullen hebben als zij de zen-
delingen ontvangen en om hemelse leiding 
aangaande hun boodschap bidden. Dat lid 
van de Godheid zal onderzoekers tot waar-
heid leiden en dan van die waarheid getui-
gen wanneer ze ermee in aanraking komen. 
De onderzoekers moeten leren de Geest te 
herkennen als Hij zich in de loop van de les-
senreeks manifesteert. De zendelingen moe-
ten de goddelijke rol van de Heilige Geest in 
het bekeringsproces grondig begrijpen, en er 
altijd naar streven de Geest bij zich te hebben.

‘Waartoe zijt gij geordend?’ vraagt de 
Heer. ‘Om mijn evangelie te prediken door 
de Geest, namelijk de Trooster, die uitgezon-
den is om in de waarheid te onderwijzen. […]

‘Daarom begrijpen hij die predikt en 
hij die ontvangt elkaar en beiden worden 
opgebouwd en verblijden zich tezamen’ 
(LV 50:13–14, 22).

We kunnen er absoluut zeker van zijn 
dat het niet goed zal gaan — voor de zende-
lingen of voor hun onderzoekers — als we 
onze leringen over de Godheid overslaan. 
We moeten niet op aardse leiders wijzen, 

voordat we over de hemelse Leiders heb-
ben gesproken en van Hen getuigd heb-
ben. We moeten niet proberen aanvullende 
waarheden te prediken voordat we de fun-
damentele uiteengezet hebben. We moeten 
niet haastig naar de doop en ons doel van 
een nieuwe bekeerling toewerken voordat 
we waar geloof in God en de noodzaak 
van ware bekering in Christus uitgelegd heb-
ben. Eveneens moeten we ervoor zorgen dat 
die cruciale eerste scheuten van het groei-
ende getuigenis van een bekeerling sterk 
en levensvatbaar blijven door de voedende 
werking van de Heilige Geest.

Christelijke verwarring
Aangaande de afzonderlijke en onder-

scheiden aard van deze goddelijke Personen 
komen wij uit hedendaagse openbaringen 
het volgende te weten: ‘De Vader heeft een 
lichaam van vlees en beenderen, even tast-
baar als dat van de mens; de Zoon eveneens; 
maar de Heilige Geest heeft geen lichaam 
van vlees en beenderen, maar is een Persoon 
van Geest’ (LV 130:22).

Duidelijker kan een basisverklaring niet 
zijn! Maar helaas heeft tweeduizend jaar 
christelijke geschiedenis in dat opzicht ont-
zettende verwarring gezaaid met bijna fatale 
afloop. Vele geformuleerde en bewerkte 
geloofsbelijdenissen hebben de simpele 
duidelijkheid van ware leer ernstig vervormd. 
Zij verklaren dat de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest abstract, absoluut, transcen-
dent, immanent, wezenseen, voor eeuwig 
tezamen bestaand en onbevattelijk zijn, dat 
Zij geen lichaam, lichaamsdelen of emoties 
hebben, en dat Zij boven ruimte en tijd staan.

In dergelijke geloofsbelijdenissen zijn alle 
drie de leden aan de ene kant afzonderlijke 
personen, maar aan de andere kant zijn ze 
één wezen, wat vaak ‘het mysterie van de 
Drie- eenheid’ wordt genoemd. Zij zijn drie 

Door de macht 
van de Heilige 

Geest kunnen we 
duisternis uit ons 
midden verjagen, 

en voor gevaar 
en onwaarheid 
gewaarschuwd 

worden. Ik getuig 
dat de Heilige Geest 

tevens de Heilige 
Geest der belofte 
is, die verbonden 
en verordeningen 

bevestigt en 
goedkeurt, en 

uiteindelijk alle 
heilbrengende 

zegeningen die tot 
het eeuwige leven 

behoren, verzegelt.
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afzonderlijke personen, maar toch zijn zij niet drie Goden, 
maar één God. Alle drie zijn zij onbegrijpelijk, maar toch 
zijn zij één God die onbegrijpelijk is.

Wij zijn het op dat laatste punt met onze critici eens — 
dat een dergelijke formulering van de Godheid onbegrij-
pelijk is. Daar de kerk zo’n verwarrende definitie van God 
werd opgelegd, was het geen wonder dat een monnik in 
de vierde eeuw uitriep: ‘Wee mij! Zij hebben mij mijn God 
afgenomen […] en ik weet niet Wie ik moet aanbidden of 
aanspreken.’ 7 Hoe moeten wij iemand vertrouwen, liefheb-
ben en aanbidden — om niet te zeggen ernaar streven 
om meer op Hem te gaan lijken — die onbegrijpelijk en 
onbevattelijk is? Hoe zit het dan met Jezus’ gebed: ‘Dit is 
het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige 
God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt’? ( Johannes 
17:3; cursivering toegevoegd.)

Het is niet onze bedoeling om iemands geloof of de 
leer van enige godsdienst neer te halen. Wij respecteren de 
leer van anderen net zozeer als wij hen vragen de onze te 
respecteren. (Dat staat ook in een van onze geloofsartike-
len.) Maar niemand minder dan de auteurs van de uiterst 
betrouwbare Harper’s Bible Dictionary vermelden dat ‘de 
formele leer van de Drie- eenheid zoals die in de vierde en 
vijfde eeuw door de grote kerkraden is gedefinieerd, [ner-
gens] in het [Nieuwe Testament] te vinden is’.8

Wij maken dus eerlijk gezegd met een gerust hart 
bekend dat wij een vierde-  of vijfde- eeuwse, op heidense 
invloeden gebaseerde visie op de Godheid niet onder-
schrijven, net zo min als de eerste christelijke heiligen die 
ooggetuige van de levende Christus waren, dat deden.9 
Wij zijn christenen die zich baseren op het Nieuwe 
Testament — niet op Nicea.

De eenheid van de Godheid
Ik haast mij evenwel te beklemtonen dat we niet alleen 

de eigenheid van de drie Personen duidelijk maken, maar 
daarnaast ook het even belangrijke feit van hun volkomen 
eensgezindheid en hoe werkelijk Eén de Godheid is. Ik 
denk dat ik wel kan stellen dat de reden waarom anderen 
in de christelijke traditie ons vaak zo verkeerd begrijpen, 
deels voortkomt uit het feit dat we vooral de individuele 
Personen van de Godheid beklemtonen, zonder daarna 
vaak genoeg op hun eenheid in vrijwel alle andere 

Wil de wereld 
verlost worden, 
dan moet elke knie 
zich buigen en elke 
tong belijden dat 
Jezus de Christus 
is, de levende 
Zoon van de 
levende God.
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denkbare opzichten te wijzen en te hameren. Dat heeft 
ons nodeloze kritiek opgeleverd, en we hebben onze posi-
tie als kerk moeilijker te begrijpen gemaakt dan nodig is.

De geweldige tekst over de ‘leer van Christus in 2 Nephi 
31 eindigt juist met de volgende verklaring: ‘Dit is de leer 
van Christus, en de enige en ware leer van de Vader, en 
van de Zoon, en van de Heilige Geest, die één God is, 
zonder einde’ (2 Nephi 31:21).

We hebben allemaal wel het verheven hogepriesterlijke 
gebed van de Heiland in Johannes 17 gelezen. We weten 
dat het een verklaring van de eenheid tussen de Vader en 
de Zoon, en tussen Hen en ons, hun aardse discipelen, 
is. Lees het vaak. President David O. McKay (1873–1970) 
heeft het niet voor niets eens ‘het belangrijkste gebed […] 
ooit in deze wereld geuit’ genoemd.10 We behoren ernaar 
te streven om met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
één te worden, waar Jezus om bad.

Getuigenis van een apostel
Ik besluit met mijn getuigenis van elk van deze godde-

lijke Personen, die samen dat eerdergenoemde ‘Eeuwige 
Presidium’ vormen. Ik getuig van de Heilige Geest door 
de gave van de Heilige Geest, dat getuigen tot zijn grote 
taken behoort. Ik getuig dat de Heilige Geest een leraar, 
de Trooster en de brenger van persoonlijke openbaring 
is. Ik getuig dat de Heilige Geest ons alles in herinne-
ring zal brengen — een bijzondere zegen, aangezien 
indachtig zijn een van de grote geboden is die ons gege-
ven zijn, met inbegrip van de avondmaalsgebeden (zie 
LV 20:77, 79).

Ik getuig dat we door de macht van de Heilige Geest 
duisternis uit ons midden kunnen verjagen, en voor gevaar 
en onwaarheid gewaarschuwd kunnen worden. Ik getuig 
dat de Heilige Geest tevens de Heilige Geest der belofte is, 
die verbonden en verordeningen bevestigt en goedkeurt, 
en uiteindelijk alle heilbrengende zegeningen die tot het 
eeuwige leven behoren, verzegelt. Ik sta versteld dat we 
zo’n directe toegang tot een lid van de Godheid hebben, 
en dat we Hem zo constant en herhaaldelijk bij ons kun-
nen hebben als we dat door onze levenswijze waardig 
zijn. Ik spreek mijn bijna onuitsprekelijke dank voor de 
gave van de Heilige Geest uit.

Ik getuig van Jezus Christus, de levende Zoon van 
de levende God, die de losprijs voor uw ziel en mijn 
ziel betaald heeft, en voor de ziel van iedere man, iedere 
vrouw en ieder kind van Adam tot aan het einde van de 
wereld. Ik getuig dat het eerste beginsel van het evangelie 
geloof in de Heer Jezus Christus is, en dat dit het funda-
ment en de centrale boodschap van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is.

Ik getuig dat ieder mens in deze wereld met het Licht 
van Christus in zijn of haar ziel geboren is. Ik getuig dat Hij 
de Eerste en de Laatste is, het Begin en het Einde, de Alfa 
en de Omega van ons eeuwig heil. Ik verklaar dat Hij de 
grote Jehova is, de verlossende Ik Ben, het Lam van God 
dat sedert de grondlegging van de wereld geslacht is. Ik 
getuig dat in Hem de volheid gewoond heeft, en dat Hij 
geboren is, geleefd heeft en gestorven is als een volmaakt, 
zondeloos Mens, smetteloos en onbevlekt.

Ik ben dankbaar dat het gezag van Jezus Christus, dat 
alles van eeuwige betekenis in dit universum reguleert, 

We behoren ernaar te streven om met de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest één te worden, waar Jezus om bad.
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zijn naam draagt, namelijk het heilig priester-
schap naar de orde van de Zoon van God. Al 
zou ik duizend jaar worden, dan nog zou ik 
mijn verwondering en onbekwaamheid nooit 
afdoende kunnen verwoorden dat ik als een 
van zijn apostelen geroepen ben, een getuige 
van zijn naam in de gehele wereld.

’k Sta spraak’loos dat Christus zo’n 
liefde mij schenken kan,

verward dat Hij mij zo genadig 
bedenken kan.11

Ik getuig van God de eeuwige Vader, 
de grote Elohim, mijn Vader en uw Vader, 
die ons geestelijk leven gegeven heeft. Ik 
getuig dat Hij de Mens der Heiligheid is, 
dat barmhartigheid en goedheid, liefde en 
mededogen slechts het begin zijn van zijn 
voornaamste en eeuwige eigenschappen. 
Ik getuig dat Christus gekomen is om ons 
de Vader te tonen, en dat Hij als zodanig 
terecht de Zoon des Mensen (der Heiligheid) 
genoemd werd.

Ik getuig dat God onze Vader het grote 
heilsplan opgesteld heeft, en dat wat als 
het evangelie van Jezus Christus bekend 
is komen te staan, ook wel ‘het Evangelie 
van God’ genoemd wordt (Romeinen 1:1; 
zie ook de verzen 2–3). Ik getuig dat de 
Vader de Schepper van alle dingen was 
en is, die in samenwerking met Jehova en 
andere hemelse afgevaardigden die schep-
ping tot stand gebracht heeft, en dat Hij 
de titel Schepper met zijn geliefde Zoon 
deelt. Ik getuig dat we de Vader in de naam 
van de Zoon moeten dienen, net zoals 
we tot de Vader in de naam van de Zoon 
moeten bidden.

Ik getuig dat Jezus Christus gekomen is 
om de wil van de Vader te doen, in de leer 
van de Vader onderwezen heeft, en zijn 
eigen heil dankzij de Vader bewerkt heeft. 
Ik getuig plechtig dat de Vader de wereld, 

zijn kinderen, zo liefhad, dat Hij zijn beste 
kind, zijn volmaakte kind, zijn eniggeboren 
Kind gegeven heeft, opdat ieder die in Hem 
zou geloven, het eeuwige leven heeft (zie 
Johannes 3:36; 6:47; Helaman 14:8).

Ik ben dankbaar voor de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest, in wier namen de hei-
lige en heilbrengende verordeningen van de 
doop tot en met de tempelverzegelingen in 
deze kerk verricht worden. Ik spoor u allen 
aan om deze goddelijke Personen grondig 
te leren kennen. ◼

NOTEN
 1. Joseph Smith, in History of the Church, 6:305.
 2. Joseph Smith, in History of the Church, 6:305.
 3. Lectures on Faith (1985), 38, 42.
 4. Bruce R. McConkie, ‘Our Relationship with the 

Lord’ (devotional aan de Brigham Young University, 
2 maart 1982), 1, speeches.byu.edu.

 5. Bruce R. McConkie, ‘Our Relationship with  
the Lord’, 1–2.

 6. Predik mijn evangelie: handleiding voor zendings-
werk (2004), 31.

 7. In Owen Chadwick, red., Western Asceticism  
(1958), 235.

 8. Paul J. Achtemeier, red., Harper’s Bible Dictionary 
(1985), 1099.

 9. Voor een grondige bespreking van deze kwestie, 
raadpleegt u Stephen E. Robinson, Are Mormons 
Christians? (1991), 71–89; zie ook Robert L. Millet, 
Getting at the Truth: Responding to Difficult 
Questions about LDS Beliefs (2004), 106–122.

 10. David O. McKay, Conference Report, oktober 1967, 5.
 11. ‘’k Sta spraak’loos’, Lofzangen, nr. 129.

Jezus Christus 
is gekomen om 
de wil van de 
Vader te doen, 
heeft in de leer 
van de Vader 
onderwezen, 
en heeft zijn 

eigen heil door 
middel van de 
Vader bewerkt.
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IK HERKENDE HET WOORD VAN GOD

Enkele jaren geleden was ik op de 
luchthaven van São Paulo (Brazilië). 

Daar zag ik in een boekwinkel een 
boek uitgestald met de titel ‘Het Boek 
van Mormon: eveneens een testament 
aangaande Jezus Christus’. Ik betwij-
felde of onze in verval rakende en 
losgeslagen wereld nog een testament 
aangaande Jezus Christus zou aanne-
men. Het hele weekend moest ik aan 
dat boek denken.

Uiteindelijk kon ik mijn nieuwsgie-
righeid niet meer bedwingen. Ik ging 
naar de boekwinkel terug om het te 
kopen. Ik kon het daar echter nergens 
meer vinden. Ik beschreef het boek 
aan de verkoper, maar hij zei dat hij 
het nooit gezien had. Hij kon er ook 
geen gegevens over vinden, hoewel 
alle uitgestalde boeken gedocumen-
teerd werden.

Enige tijd later zag ik bij een apo-
theek een open boek op een toon-
bank liggen. Ik begon erin te lezen. 
Het ging over een man die Korihor 
heette en die de macht van God in 
twijfel trok. Uiteindelijk werd hij met 
stomheid geslagen. Ik dacht na over 
de woorden die ik had gelezen en 
zag in dat ze van God kwamen.

In die periode was ik op zoek 
naar leiding van omhoog. Op een dag 
knielde ik neer en vroeg God in vurig 
gebed me het ware pad te tonen dat 
me tot Hem zou brengen. Een paar 
dagen later werd onze zoon ziek, 
zodat ik weer naar de apotheek ging. Ik 
wilde net vertrekken toen er drie jonge 
Amerikanen met een naamplaatje op 
binnenkwamen. Ik kreeg meteen een 
warm gevoel in mijn boezem, wat me 
ertoe aanzette ze aan te spreken.

Ze vertelden me dat ze in Brazilië 
waren om het evangelie van Jezus 
Christus te verkondigen. Ik vroeg of ze 
me konden onderwijzen, en we maak-
ten een afspraak.

Toen ik voor het eerst over de pro-
feet Joseph Smith hoorde, wist ik dat 
mijn gebed verhoord was. De zende-
lingen gaven me ook een boek. Tot 
mijn verbazing was het een exemplaar 
van het Boek van Mormon — zoals 
het boek dat ik uitgestald had gezien. 
Ik kreeg weer een fijn, warm gevoel en 
was zo blij dat ik amper praten kon.

De zendelingen legden de oorsprong 
van het boek uit. Daarna vroegen ze me 

te bidden en God te vragen of het waar 
was. Ik had al absolute zekerheid over 
de goddelijke oorsprong van het boek, 
want de Heer had het me getoond — 
tweemaal. Niettemin onderzocht ik het 
grondig. Toen ik in 3 Nephi hoofdstuk 
17 las, wist ik dat het een goddelijk 
verhaal betrof, want de woorden van 
Jezus Christus stonden erin.

Mijn getuigenis is gebaseerd op de 
zekerheid dat het Boek van Mormon 
het woord van God bevat. Ik ben 
erdoor veranderd en ik blijf erdoor 
veranderen. ◼

José Evanildo Matias Fernandes,  
São Paulo (Brazilië)

Enige tijd later zag 
ik bij een apotheek 

een open boek op een 
toonbank liggen. Toen 
ik erin begon te lezen 
en nadacht over de 
woorden, zag ik in dat 
ze van God kwamen.
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DOOR EEN MIST 
VAN DUISTERNIS 
HEEN DE WEG 
VINDEN

Enkele jaren geleden maakte ik een 
heel duistere periode door. Ik had 

veel moeilijkheden. Ik was gedepri-
meerd en door zware lasten overstelpt.

Op een zondag keek ik om mij 
heen naar alle gelukkige gezinnen 
die aan het zingen waren en van 
Gods liefde genoten. Ik wilde me 
net zo voelen, maar ik had de indruk 
dat er fysiek iets mis met me was. 

Ik had in het verleden de Geest 
gevoeld, maar dat was me al enige 
tijd niet meer gelukt. Zoals in Lehi’s 
visioen van de boom des levens, had 
ik het gevoel dat ik volledig door 
een mist van duisternis omgeven 
was — ik kon de boom niet eens 
zien (zie 1 Nephi 8:2–24).

Toen de avondmaalsgebeden 
begonnen, sloot ik mijn ogen en 
smeekte ik mijn hemelse Vader om de 
geruststelling van zijn liefde. Ik vroeg 

Hem waarom ik niet in staat was om 
de vrucht van de boom des levens te 
proeven.

Terwijl ik nadacht over Lehi’s 
droom, kwam ik tot een diepzinnig 
besef. Waarom heb ik daar niet eerder 
aan gedacht?, dacht ik. Door de mist 
van duisternis reizen, is een heel nor-
maal onderdeel van Gods plan. Hij laat 
toe dat we van tijd tot tijd problemen 
hebben zodat we volledig op Hem en 
zijn Zoon kunnen bouwen. De sleutel 
is je vastklampen aan de ijzeren roede. 
Ik verkeerde nog steeds in een mist 
van duisternis, maar ik had hoop.

Toen ik dit had bedacht, voelde ik 
een heerlijke geruststelling van de Hei-
lige Geest dat mijn beproevingen over 
zouden gaan. De Geest getuigde dat 
mijn hemelse Vader er was. Ik veegde 
de tranen uit mijn ogen, dankbaar dat 
ik de Geest weer had kunnen voelen.

Ik ging me in de Schriften verdie-
pen. Ik had nog steeds veel duistere 
dagen, maar ik had het geloof dat 
ik, als ik me stevig vasthield aan de 
ijzeren roede — het woord van God 
(zie 1 Nephi 11:25) — van de mist van 
duisternis bevrijd zou worden. Ik weet 
niet precies hoe lang het duurde, maar 
er kwam een dag waarop ik de liefde 
van God weer kon proeven. Het was 
als warm zonlicht na een lange winter.

Ondanks mijn levensworstelingen 
heb ik mijn belofte niet vergeten dat 
ik mij stevig aan de Schriften en de 
woorden van de levende profeten 
vast zou houden. Ik weet dat ik, 
als de mist van duisternis komt, de 
nodige middelen heb om mij er een 
weg doorheen te banen en dat er 
de belofte van een warme ontvangst 
aan de andere kant is. ◼
Juventa Vezzani, Californië (VS)

Ik weet niet precies hoe lang het 
duurde, maar er kwam een dag 

waarop ik de liefde van God weer 
kon proeven. Het was als warm 
zonlicht na een lange winter.
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JE WEET DAT HET WAAR IS!
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Op een dag was ik aan het werk 
in een warenhuis in Oakland 

(Californië, VS) toen er een vriendin 
van me langskwam en me voor het 
avondeten uitnodigde. Ze zei dat er 
ook twee mormoonse zendelingen 
zouden komen.

Na het eten zetten de zendelingen 
een klein flanelbord neer en begon-
nen me vragen te stellen. Ik raakte 
een beetje geïrriteerd. Ik wilde alleen 
naar ze luisteren en dan vertrekken.

Maar aan het eind van het gesprek 
schoof een jonge zendeling uit Utah 
zijn stoel dichterbij, keek me in de 
ogen, gaf me een boek- van- mormon 
en gaf zijn getuigenis. Hij zei dat hij 

wist dat de kerk waar was en dat ik 
dat ook te weten kon komen door het 
boek te lezen. Toen citeerde hij Moroni 
10:4 en zei dat als ik het God met een 
oprecht hart en een eerlijke bedoeling 
zou vragen, Hij de waarheid van het 
boek door de macht van de Heilige 
Geest aan mij bekend zou maken.

De week daarop las ik verschei-
dene hoofdstukken en kwamen we 
weer bij mijn vriendin samen. Na ons 
derde gesprek voltooide de zendeling 
uit Utah zijn zending en keerde naar 
huis terug.

Ik bleef iedere avond lezen en bid-
den, en vroeg of het boek waar was. 
Op een avond na mijn gebed kroop ik 

in bed en las nog een paar hoofdstuk-
ken. Plosteling hoorde ik een stem zes 
simpele woorden zeggen: ‘Je weet dat 
het waar is!’

Ik had de Geest nog nooit tot mij 
horen spreken. Maar ik wist nu dat 
God me kende en van me hield. Ik 
was zo emotioneel dat ik mijn tranen 
niet kon onderdrukken. Ik wist dat 
ik lid moest worden van de Kerk van 
Jezus Christus. Ik begreep ook hoe de 
jonge zendeling uit Utah kon zeggen 
dat hij wist dat de kerk waar was.

Ik werd lid van de kerk en trouwde 
later in de Oaklandtempel met een 
mooie jonge vrouw. We kregen 
acht kinderen en woonden 33 jaar 

Ik nam het boek aan, keek 
hem in de ogen, gaf het 

boek weer aan hem en zei: 
‘Ik weet dat dit boek waar is!’
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in Californië voordat we naar Utah 
verhuisden.

Een paar jaar geleden was onze 
jongste dochter zich op een zending 
aan het voorbereiden en ze vroeg me 
of ik ooit had geprobeerd om met de 
jonge zendeling die me had onderwe-
zen in contact te komen. 

‘Ik heb door de jaren heen wel aan 
hem gedacht’, antwoordde ik, ‘maar 
ik zou niet weten hoe ik hem moet 
vinden.’

Binnen tien minuten was ze terug 
en zei: ‘Dit is zijn telefoonnummer.’

Toen ik hem te pakken kreeg, 
hadden we een lang gesprek. Hij 
vroeg om mijn e- mailadres zodat 
hij me alles kon vertellen over 
zijn leven. In zijn e- mail de vol-
gende dag schreef hij dat al veer-
tig jaar geen lid van de kerk meer 
was, en hij hoopte dat ik niet 
teleurgesteld was. 

‘Hoe kan ik teleurgesteld zijn?’ 
schreef ik terug. ‘Je hebt mijn leven 
veranderd!’

We schreven elkaar nog vaker en 
besloten toen tot een afspraak. Al 
gauw reed ik naar zijn huis, hij liet me 
binnen en stelde me aan zijn vrouw 
voor. We spraken over het verleden 
en ik vroeg hem of hij een boek- van- 
Mormon had. Hij ging naar boven 
en kwam met het Boek van Mormon 
terug. Ik nam het boek aan, keek hem 
in de ogen, gaf het boek weer aan 
hem en zei: ‘Ik weet dat dit boek waar 
is! Als je Moroni 10:4 leest en erover 
bidt, kun je ook een getuigenis van 
de waarheid krijgen.’

De maanden daarop las hij, bad 
en bekeerde hij zich. Spoedig daarna 

doopte zijn zoon van achttien hem 
en mocht ik hem bevestigen. 

Ik weet dat mijn dochter geïnspi-
reerd was om die vraag te stellen en ik 
weet dat onze hemelse Vader ons bei-
den op een hereniging na 45 jaar heeft 
voorbereid. Ik heb de kracht van het 
Boek van Mormon ontdekt. Ik heb ook 
geleerd dat je iemand die van de kerk 
is afgedwaald nooit op moet geven. ◼
Henry (Hank) Brown, Utah (VS)

WAS MIJN 
STUDIE 
GENOEG?

Sinds mijn tienerjaren had ik 
elke dag trouw in het Boek van 

Mormon gelezen. Zelfs op dagen dat 
ik uitgeput in bed kroop, en daarna 
besefte dat ik die dag nog niet gelezen 
had, pakte ik het en las ik op zijn 
minst een paar verzen.

Twee jaar geleden werd me 
gevraagd om de leergang over het 
Oude Testament in het ochtendsemi-
narie te onderwijzen. Ik was minder 
met het Oude Testament bekend 
dan met enige andere Schriftuur, dus 
besteedde ik soms wel drie à vier uur 
per dag aan de voorbereiding van 
mijn les. Omdat ik zoveel tijd aan de 
Bijbel en hedendaagse openbaring 
besteedde, las ik niet meer dagelijks in 
het Boek van Mormon. We lazen het 
elke avond als gezin en ik gebruikte 
het af en toe voor verwijzingen, maar 
ik had het idee dat ik genoeg dage-
lijkse evangeliestudie deed.

Middenin het schooljaar, in januari, 

nodigde mijn ringpresident de hele ring 
uit om elke dag een hoofdstuk in het 
Boek van Mormon te lezen. Hoewel ik 
me afvroeg hoe ik daar met mijn inten-
sieve seminariestudie de tijd voor kon 
vrijmaken, besloot ik de uitnodiging 
aan te nemen. Ik moest dat doen, niet 
alleen voor mezelf, maar ook als voor-
beeld voor mijn kinderen en leerlingen.

Vanaf dat ogenblik las ik elke dag 
een hoofdstuk in het Boek van Mor-
mon als ik aan mijn voorbereiding 
op mijn seminarieles begon of als ik 
me klaarmaakte om naar bed te gaan. 
Er kwamen weer een geest en kracht 
in mijn leven, die ik onbewust had 
gemist. Mijn seminarielessen, die goed 
verliepen, werden nog beter. Delen 
van het Oude Testament die moeilijk 
te begrijpen waren, werden duidelij-
ker. Ik besefte ook dat ik het Boek van 
Mormon beter begreep als gevolg van 
mijn intensieve studie van de profeten 
en de wet van Mozes.

In de inleiding van het Boek van 
Mormon staan de volgende woorden 
van Joseph Smith: ‘Ik zei tegen de 
broeders dat het Boek van Mormon 
het nauwkeurigste boek op aarde en 
de sluitsteen van onze godsdienst is, 
en dat de mens dichter bij God komt 
door zich aan de leringen erin te hou-
den, dan door welk ander boek ook.’

Het Boek van Mormon brengt alle 
delen van het evangelie bij elkaar en 
bevat een krachtig getuigenis van Jezus 
Christus en het heilsplan. Door het 
Boek van Mormon valt al het andere 
in mijn leven op zijn plek. Ik ben dank-
baar dat het Boek van Mormon een rol 
speelt in mijn dagelijks leven. ◼
Angie Nicholas, Texas (VS)
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Iedereen wordt in unieke omstandig-
heden op aarde geplaatst. We zijn 
weliswaar uniek, maar de Heer heeft 

wel waarheden over de doeleinden 
van het aardse leven geopenbaard 
die voor ons allemaal opgaan. Hij 
heeft die waarheden aan onze eerste 
ouders, Adam en Eva, bekendgemaakt 
en ze in deze tijd bevestigd.

Ik noem ze de ‘waarheden over 
het aardse leven’. Als we de overvloe-
digste zegeningen en voordelen uit 
onze tijd op aarde willen halen, zul-
len we die geopenbaarde waarheden 
moeten begrijpen en onderschrijven. 
Begrijpen we ze niet of, erger nog, 
gaan we er bewust aan voorbij, dan 
zullen we onze tijd op aarde verkeerd 
besteden, onbenut laten en mogelijk 
volkomen verspillen.

Het volstaat niet om eenvoudigweg 
naar de aarde te komen, een sterfe-
lijk lichaam te ontvangen en je leven 
hier uit te zitten. Willen we profijt van 
onze tijd hier hebben, dan moeten 
we de door God vastgestelde doel-
einden van het aardse leven nastre-
ven en ondervinden — volledig en 
van ganser harte — en ons niet door 

interessante, gerieflijke en genoeglijke 
zaken laten afleiden.

Toen Adam en Eva uit de hof van 
Eden verdreven werden, stapten ze 
een sterfelijke wereld binnen. De 
Heer bereidde hen op hun aardse 
levensfase voor door ze over de 
omstandigheden die ze zouden door-
maken in te lichten. Ik wil drie van 
die omstandigheden of waarheden 
bespreken.

Vergeet daarbij niet dat veel voor-
sterfelijke geesten geen stoffelijk 
lichaam kregen omdat ze hun eerste 
staat niet behouden hadden.1 Zij zijn 
erop gebrand ons de volheid van het 
aardse leven te ontnemen. Zij willen 
ons ervaringen weerhouden die tot 
ons eeuwige geluk leiden.

Waarheid nummer 1: Door te 
werken, ontwikkelen we de 
capaciteiten en eigenschappen 
die voor het eeuwige leven 
cruciaal zijn.

God heeft tegen Adam gezegd: 
‘In het zweet uws aanschijns zult gij 
brood eten, totdat gij tot de grond 
wederkeert’ (Mozes 4:25; zie ook 

Geopenbaarde 
waarheden over het  Ouderling  

Paul B. Pieper
van de Zeventig

AARDSE LEVEN
Genesis 3:19). Sommigen zien de 
woorden van de Heer als een vloek 
over Adam en zijn nakomelingen 
omdat hij van de verboden vrucht 
genomen had. Ik versta die woorden 
echter als die van een liefdevolle 
Vader die aan een jonge en onerva-
ren zoon de omstandigheden in de 
gevallen, sterfelijke wereld uiteenzet, 
waarin de zoon weldra zal vertoeven.

Net zoals een aardse vader zijn 
zoon die uit huis gaat daarop voor-
bereidt, bereidde de Vader de eerste 
mens voor om op eigen benen te 
staan. Hij legde uit dat werken een 
nieuwe realiteit was — iets dat bij het 
aardse leven hoort.

Onze hemelse Vader wist dat Adam 
en Eva zich spoedig tegen de elemen-
ten en de aarde zelf moesten weren. 
In tegenstelling tot hun leven in de 
hof van Eden, waar in alles voor hen 
voorzien werd, zou het aardse leven 
lichamelijke en geestelijke inspanning, 
zweet, geduld en volharding vergen 
om in leven te blijven.

Leren werken — ons verstand, 
ons lichaam en onze geest oefe-
nen en disciplineren door ons in 
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Laten we de illusies 
van de voorschriften 
van mensen terzijde 
schuiven en ons aan 
de geopenbaarde 

waarheden van God 
vasthouden, zodat onze 
levensreis overvloedig 

en werkelijk is.
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te spannen, iets voort te brengen, iets 
tot stand te brengen en vooruitgang 
te maken — is een fundamentele 
waarheid in ieders aardse leven. Dat 
is een van de manieren waarop we 
op God gaan lijken en zijn doelein-
den op aarde verwezenlijken. Onze 
hemelse Vader, Jezus Christus en 
de Heilige Geest werken allemaal. 
Hun werk en hun heerlijkheid is 
‘de onsterfelijkheid en het eeuwige 
leven van de mens tot stand te bren-
gen’ (Mozes 1:39). De realiteit is dat 
er zonder werken geen sprake van 
heerlijkheid kan zijn.

Een van de voornaamste redenen 
waarom wij moeten werken, is om 
in het onderhoud van ons gezin te 
voorzien. In ‘Het gezin: een procla-
matie aan de wereld’ wordt ‘voorzien 
in de levensbehoeften’ als een van 
de drie specifieke taken van de man 
genoemd.2 Een man die weet hoe hij 
moet werken en hoe hij in zijn eigen 
onderhoud voorziet, ontwikkelt het 
zelfvertrouwen dat hij een huwelijk 
aan kan gaan en voor zijn vrouw 
en kinderen kan zorgen.

Bisschop H. David Burton, voor-
malig presiderende bisschop van de 
kerk, heeft gezegd: ‘Werken — eerlijk 
en productief werk doen — geeft 
een gevoel van bevrediging en eigen-
waarde. Als wij al het mogelijke heb-
ben gedaan om zelfredzaam te zijn en 
in onze eigen behoeften en die van 
onze gezinsleden te voorzien, kunnen 
we ons vol vertrouwen tot de Heer 
wenden en vragen om wat ons nog 
ontbreekt.’ 3

Satan ligt altijd op de loer om de 
doeleinden van God te dwarsbomen 
en afbreuk aan ons aardse leven te 
doen. De tegenstander ondermijnt 

je nooit de voldoening schenken die 
echt werken met zich meebrengt. 
Echt werken vraagt om inzet, vol-
harding, geduld en discipline om 
zinvolle kennis op te doen, nuttig 
werk te verrichten of een moeilijk 
doel te verwezenlijken.

Als we in ons aardse leven niet 
leren werken, zullen we ons volledige 
potentieel en geluk in dit leven niet 
verwezenlijken. Evenmin zullen we 
de capaciteiten en eigenschappen ont-
wikkelen die voor het eeuwige leven 
cruciaal zijn.

Waarheid nummer 2: Door een 
eeuwig huwelijk kunnen wij alle 
zegeningen verkrijgen die onze 
hemelse Vader ons geven wil.

De Heer heeft in de eed en het ver-
bond van het priesterschap beloofd:

‘Wie ook getrouw zijn zodat zij 
deze twee priesterschappen, waarvan 
Ik heb gesproken, verkrijgen […], wor-
den […] het nageslacht van Abraham, 
en de kerk en het koninkrijk, en de 
uitverkorenen Gods.

‘En ook: allen die dit priester-
schap ontvangen, ontvangen Mij, 
zegt de Heer;

‘[…] Wie Mij ontvangt, ontvangt 
mijn Vader;

‘en wie mijn Vader ontvangt, ont-
vangt mijn Vaders koninkrijk; daarom 
zal alles wat mijn Vader heeft, hem 
gegeven worden.

‘En dat is volgens de eed en het 
verbond die tot het priesterschap 
behoren’ (LV 84:33–35, 37–39).

Onze liefdevolle Vader wil dat al 
zijn kinderen alles ontvangen — een 
volheid, zijn volheid. Om deze volheid 
te ontvangen, ‘moet een mens tot deze 
orde van het priesterschap toetreden 

het belang dat de Vader aan werken 
hecht, door velen in deze tijd ervan 
te overtuigen dat je in dit leven werk 
vooral moet zien te mijden. In de 
huidige maatschappij zoeken veel 
mensen naar een goedbetaalde baan 
waarvoor je maar weinig hoeft te 
doen, naar lucratieve investeringen 
of frauduleuze praktijken die geen 
inspanning vereisen, en programma’s 
die betalen voor wat ze willen zon-
der er zelf iets aan bij te dragen. 
Sommigen leven bij voorkeur van 
geleend geld zonder de intentie het 
terug te betalen of ervoor te werken. 
Ze willen niet werken, budgetteren 
en sparen voordat ze geld uitge-
ven. Kerkleiders hebben de raad 
gegeven dat we moeten werken 
voor wat we verkrijgen en dat we er 
goed aan doen ‘leningen [te mijden], 
behalve voor onze meest essentiële 
behoeften’.4

Nog een geniepige tactiek die de 
tegenstander in deze generatie aan-
wendt, is de natuurlijke ambitie van 
mannen om te werken en te pres-
teren op een virtueel dwaalspoor te 
zetten. God heeft in jongemannen het 
verlangen geplant om te concurreren 
en te presteren, met de bedoeling dat 
ze die ambitie aanwenden om een 
goede kostwinner voor een gezin 
te worden. In onze jeugd kan deze 
ambitie voor academische, sportieve 
of andere doelen aangewend worden 
om doorzettingsvermogen, discipline 
en werklust aan te leren. Satan buigt 
die ambitie echter subtiel om naar 
een virtuele wereld van videospel-
letjes die tijd en ambitie opslokken 
en tot verslaving leiden.

Hoe intensief je ook een video-
spelletje speelt, virtueel werk kan 
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(namelijk het nieuw en eeuwigdurend 
huwelijksverbond)’ (LV 131:2).

Een eeuwig huwelijk en alles wat 
ons kennis en ervaring verschaft, zijn 
de sleutel om alle zegeningen te ont-
vangen die onze hemelse Vader voor 
zijn kinderen weggelegd heeft. Alleen 
een gezin — een man en een vrouw 
die waardig leven om het huis van de 
Heer te betreden en die aan elkaar 
verzegeld worden — kan daarvoor 
in aanmerking komen. De volledige 
zegeningen van het priesterschap 
worden als man en vrouw samen 
ontvangen, of helemaal niet.

Het is interessant dat de Heer 
in de eed en het verbond de werk-
woorden verkrijgen en ontvangen 
gebruikt. Hij gebruikt het werkwoord 
ordenen niet. Alleen in de tempel 
verkrijgen en ontvangen man en 
vrouw — samen — de zegeningen 
en macht van zowel het Aäronisch als 
Melchizedeks priesterschap. Nadat 
een echtpaar die zegeningen in het 
huis van de Heer ontvangen heeft, 
ontwikkelen ze bovenal in huiselijke 
kring de nodige goddelijke eigen-
schappen en hoedanigheden. Ze 
offeren zich met een dienende hou-
ding voor elkaar op, hebben elkaar 
met volledige huwelijkstrouw lief, en 
zijn in hun liefde voor elkaar en voor 
God verenigd.

Volheid, priesterschap, gezin — die 
drie verwante woorden zijn allemaal 
in de realiteit van een eeuwig huwe-
lijk vervat. Als we al het mogelijke 
doen om in ons aardse leven een 
eeuwig huwelijk te verwezenlijken, 
zorgen we ervoor dat we onze tijd 
op aarde niet verspillen.

Satan, de aartsbedrieger, is 
tegenwoordig overal bezig om 

de waarheden van het aardse leven te 
verdraaien en te verbuigen. Hij maakt 
overuren om de opvatting die mannen 
en vrouwen over de essentie en bete-
kenis van het huwelijk hebben, teniet 
te doen. Sommigen overtuigt hij van 
de leugen dat het huwelijk niet nodig 

is, dat liefde volstaat. Anderen over-
stelpt hij met nieuwe juridische defi-
nities van het huwelijk om immorele 
relaties te rechtvaardigen. Wie in het 
huwelijk geloven zoals God het gede-
finieerd heeft, haalt hij over om voor-
rang aan een opleiding en financiële 
zekerheid te geven. Hij maakt mensen 
bang voor de offers en moeilijkheden 
die met een huwelijk gepaard gaan. 
Velen verroeren zich niet omdat ze 
van angst verlamd zijn. Ze laten met 
zich handelen in plaats van voorwaarts 
te gaan en in geloof te handelen.

Een eeuwig huwelijk 
is de sleutel om 
alle zegeningen 

te ontvangen die 
onze hemelse Vader 
voor zijn kinderen 
weggelegd heeft.



Sommigen, overweldigd door de 
vereisten van het werken aan een echte 
relatie, hebben wel de behoefte aan 
gezelschap en intimiteit, en laten zich 
door valse hoop in de virtuele wereld 
meelokken. Hun pogingen tot virtuele 
intimiteit kunnen alleen maar in meer 
leegte, begeerte en schaamte uitmon-
den. Velen worden steeds weer tot een 
holle zoektocht aangezet totdat hun 
patroon een verslaving wordt die nooit 
bevredigd kan worden.5 Ze komen 
in een vicieuze cirkel terecht die hun 
weerstand gaandeweg afbreekt. Ze 
beschikken nog wel over hun keuze-
vrijheid, maar niet over voldoende 
hoop in hun vermogen om weerstand 
te bieden. In dat web gevangen, riske-
ren zij dat ze de volheid en vreugde 
van een van de subliemste waarheden 
van het aardse leven, namelijk een 
eeuwig huwelijk, mislopen.

Als je in dat web verstrikt bent, 
vraag dan om hulp. Wacht er niet 
mee. Anders vertraag je je groei en 
vooruitgang in dit leven.

Neem je leven onder de loep. 
Onderzoek of je gedachten niet door 
valse denkbeelden over het huwe-
lijk vertroebeld zijn. Bedenk dat een 
geslaagd huwelijk is gegrondvest op 
‘geloof, gebed, bekering, vergeving, 
respect, liefde, mededogen, werk en 
gezonde ontspanning’.6

Begin die eigenschappen vandaag 
nog bij jezelf te ontwikkelen. De 
Heer zal dan de weg voor je openen 

om de volheid van de zegeningen te 
ontvangen die hij voor zijn kinderen 
bereid heeft — het nieuw en eeu-
wigdurend huwelijksverbond. Laat je 
aardse leven niet ‘volslagen worden 
verwoest’ (Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:39).

Waarheid nummer 3: Kinderen 
krijgen en grootbrengen, draagt 
ertoe bij dat wij zoals God 
kunnen worden.

Toen Hij Adam en Eva ‘zegende’, 
oftewel aan elkaar verzegelde, om 
het eerste gezin op aarde te stichten7, 
gaf God hun het gebod om vrucht-
baar te zijn, talrijk te worden en de 
aarde te vervullen (zie Genesis 1:28; 
Mozes 2:28). Huwelijk en kinderen 
gaan samen. Het voortplantings-
vermogen dat de aardse geboorte 
mogelijk maakt, dient alleen gebruikt 
te worden tussen een man en 
een vrouw die wettig met elkaar 
gehuwd zijn.8

Adam en Eva begrepen dat kinde-
ren krijgen een belangrijke realiteit van 
het aardse leven was. Zij gehoorzaam-
den Gods gebod, ‘en Adam bekende 
zijn vrouw, en zij baarde hem zonen 
en dochters, en zij begonnen zich 
te vermenigvuldigen en de aarde te 
vervullen’ (Mozes 5:2). Hedendaagse 
profeten hebben verklaard dat ‘Gods 
gebod aan zijn kinderen om zich te 
vermenigvuldigen en de aarde te ver-
vullen van kracht blijft’.9

In de huidige wereld zijn veel men-
sen echter niet meer van mening dat 
‘kinderen een erfdeel des Heren’ zijn 
(Psalmen 127:3, NBG).

Enkele jaren geleden kwam er 
een stel naar me toe dat op het punt 
stond om te trouwen. Ze vroegen mij 

Adam en Eva 
begrepen dat 

kinderen krijgen 
een belangrijke 
realiteit van het 

aardse leven was.
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om advies aangaande kinderen. Ik 
verwees hun naar het gebod dat ze 
zouden krijgen wanneer ze verzegeld 
werden, en gaf ze de raad om dat 
gebod in samenspraak met de Heer 
na te komen. Ik vertelde hun dat het 
een gebod is, net als tiende betalen, 
de sabbat heiligen en andere gebo-
den. Als we eenmaal een verbond zijn 
aangegaan, is de vraag niet óf we ons 
eraan houden, maar hóe we ons eraan 
houden, op een manier die de Heer 
behaagt en goedkeurt.

Ik lette op hoe ze hun huwelijk 
begonnen. Hij had nog een jaar van 
zijn bachelorstudie en zij nog een 
jaar in een masterprogramma voor 
de boeg. Ze voelden de aansporing 
om hun gezin direct uit te breiden, 
ondanks hun studielast en onzeker-
heid over toekomstig werk. Het was 
niet gemakkelijk en het kwam niet 
gelegen om zo snel een kind te krij-
gen. Hij moest een baan zoeken, ze 
moesten verhuizen en zij moest nog 
afstuderen. Ze worstelden met stress 
en opofferingen. Hij moest elke dag 
snel naar huis om op de baby te pas-
sen terwijl zij haar scriptie afmaakte 
en praktijkervaring opdeed. Zij stu-
deerde en schreef tussen het voeden 
en luiers verschonen door.

De Heer heeft hun gezegend en 
voorspoedig gemaakt. Terwijl vele 
anderen hun baan in de economi-
sche crisis van 2008 kwijtraakten, 
kon hij zijn baan houden en pro-
motie maken. Ze leefden zuinig 
en hebben daardoor, behalve een 
hypotheek, geen schulden opge-
bouwd. Bovendien hebben ze een 
masterprogramma volledig zonder 
schulden weten te bekostigen. Al die 
tijd hebben ze ook de waardevolle 

lessen geleerd die alleen aan het 
ouderschap verbonden zijn. Kinderen 
krijgen is niet gemakkelijk en komt 
evenmin gelegen, maar het is een 
gebod waardoor we de werkelijke 
zegeningen van het aardse leven 
kunnen verwezenlijken.

Een grote gave
Het aardse leven is een van de 

grootste gaven die onze Vader ons 
gegeven heeft. Hij heeft ons lief en wil 
dat wij die gave volledig en ten volle 
gebruiken. Alleen door de waarheden 
en omstandigheden te aanvaarden die 
God geopenbaard heeft, en die cen-
traal te stellen, kunnen wij de doelein-
den vervullen waarvoor we naar de 
aarde zijn gekomen. Satan weet dat 
hij niets kan doen om ons ervan te 
weerhouden een lichaam te krijgen, 
dus probeert hij ons af te leiden van 
de doeleinden waarvoor het gescha-
pen is — om te werken, te huwen en 
kinderen te krijgen.

Laten we niet doelloos en stuur-
loos leven, om er uiteindelijk achter 
te komen dat we onze tijd op aarde 
aan andere zaken verspild hebben 
dan de geopenbaarde waarheden 
van het aardse leven, die cruciaal 
zijn om onze doeleinden hier te 
verwezenlijken. Laten we de illusies 
van de voorschriften van mensen 
terzijde schuiven en ons aan de 
geopenbaarde waarheden van God 
vasthouden, zodat onze levensreis 
overvloedig en werkelijk is. ◼

Naar de toespraak ‘The Realities of Mor-
tality’, gehouden op woensdag 19 febru-
ari 2013 tijdens een devotional aan de 
Brigham Young University–Idaho. Zie 
voor de volledige toespraak (in het Engels) 
web.byui.edu/devotionalsandspeeches.

DE BELOFTE VAN EEUWIG 
NAKOMELINGSCHAP
‘Wie niet trouwen of geen 
kinderen kunnen krijgen, wor-
den niet buitengesloten van 
die eeuwige zegeningen die 
zij nastreven, maar die nu nog 
buiten hun bereik liggen. We 
weten niet altijd hoe en wanneer 
de zegeningen komen, maar de 
belofte van eeuwig nakomeling-
schap zal geen enkele persoon 
die heilige verbonden sluit en 
nakomt onthouden worden.’
President Boyd K. Packer (1924–2015), 
president van het Quorum der Twaalf 
Apostelen, ‘Het getuigenis’, Liahona, 
mei 2014, 95.

NOTEN
 1. Zie Abraham 3:26, 28.
 2. Zie ‘Het gezin: een proclamatie aan de 

wereld’, Liahona, november 2010, 129.
 3. H. David Burton, ‘De zegeningen van 

werken’, Liahona, december 2009, 37.
 4. Neil L. Andersen, ‘Eerbied voor God is het 

begin van de wijsheid’, Liahona, januari 
2013, 26; zie ook Robert D. Hales,‘In stoffe-
lijk en geestelijk opzicht voorzorgen nemen’, 
Liahona, mei 2009, 7–10.

 5. Ouderling Robert D. Hales van het Quorum 
der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat ‘een 
verslaving een begeerte van de natuurlijke 
mens is die nooit volledig vervuld kan 
worden’. (‘In stoffelijk en geestelijk opzicht 
voorzorgen nemen’, 10.)

 6. ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’.
 7. Zie Joseph Fielding Smith, Doctrines of 

Salvation, samengesteld door Bruce R. 
McConkie, 3 delen (1954–1956), 1:115, 2:71.

 8. ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’.
 9. ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’.
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DE ZEGENINGEN 
VAN VOORWAARTS 
STREVEN

bos in gebed knielde, werd hij door 
een onzichtbare macht aangevallen 
die zo sterk was dat hij vernietigd 
dreigde te worden. Alleen door uit 
alle macht God aan te roepen, werd 
hij bevrijd en verschenen de Vader 
en de Zoon aan hem.

Toen Joseph later vertelde wat 
hij meegemaakt had, werd hij door 
vrienden en vooraanstaande burgers 
belachelijk gemaakt (zie Geschiedenis 
van Joseph Smith 1:15–17, 21–26). Die 
vervolging is nooit opgehouden en 
leidde 24 jaar later tot zijn dood.

Maar Joseph streefde voorwaarts 
met hoop, en hij deed dat met 
vreugde in dienst van de 

JMJV- THEMA 2016

‘Daarom moet gij  

VOORWAARTS STREVEN,  

met volmaakt stralende hoop, en liefde voor God en voor alle mensen. Welnu, indien 
gij voorwaarts streeft, u vergastend aan het woord van Christus, en tot het einde 

volhardt, zie, zo zegt de Vader: Gij zult het eeuwige leven hebben’ (2 Nephi 31:20).

Christus voorwaarts streeft en je je 
verbonden trouw blijft, kan God won-
derbare dingen voor jou en door jou 
doen. En Hij kan je tegelijkertijd hoop, 
troost en gemoedsrust geven.

Daarvan was de profeet Joseph 
Smith zich heel goed bewust. Hij was 
nog maar veertien toen hij het eerste 
visioen kreeg. Toen hij in het heilige 

Het algemeen jongemannenpresidium

Als trouw lid van de kerk word 
je enorm gezegend. Maar dat 

betekent niet dat je leven niet af en 
toe moeilijk zal zijn. Verleidingen, 
vrienden die je in de steek laten, 
problemen in je familie en noem maar 
op. Allerlei zaken zullen je van het 
verbondspad proberen af te brengen.

Daarom is het JMJV- thema voor dit 
jaar, ‘standvastig in Christus voorwaarts 
streven’ (2 Nephi 31:20), zo’n krach-
tige boodschap. Als je standvastig in 

Links: Douglas D. Holmes, eerste raadgever; 
midden: Stephen W. Owen, president;  
rechts: M. Joseph Brough, tweede raadgever

DOOP
AVONDMAAL

STANDVASTIG IN CHRISTUS  
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VOORWAARTS 
GAAN
Het algemeen jongevrouwenpresidium

Weet je welke kant je op gaat 
en waar je wilt terechtkomen? 

Het JMJV- thema voor 2016 is 2 Nephi 

31:20. Dit ene vers geeft je zeven 
punten met raad over de richting in 
je leven. Daarin vind je de door God 
geboden aanwijzingen, actie, hou-
ding, kennis en beloofde beloning 
voor je inspanningen. Laten we 
eens naar enkele kernwoorden in 
dit vers kijken.

Voorwaarts streven impliceert 
dat je je echt tegen een tegenwer-
kende kracht in moet inspannen. 
Het evangelie naleven vergt energie 
omdat we door een wereld omringd 
worden die tegen de geboden van 
God gekant is.

Ben je standvastig in Christus? 
Ben je onwrikbaar in je trouw 
aan Hem?

Als je ‘in Hem blijft’ (zie Johannes 
15:4) en zijn leringen volgt, ben je 

werkelijk standvastig en zullen zege-
ningen zeker je deel zijn.

Je neemt in hoop en liefde voor 
God en de mensen toe als je Gods 
liefde begrijpt en voelt. Dat begrip 
neemt toe als je je aan de woorden 
van Christus vergast, ofwel als je 
de woorden van Christus dankbaar en 
doelbewust in je eigen leven toepast.

Tot slot moet je volharden! Klinkt 
dat moeilijk en zwaar? Eigenlijk bete-
kent volharden onder meer dat je 
doorgaat met het goede wat je doet 
— dat je constant voorwaarts streeft. 
Als je standvastig op het evangeliepad 
blijft, ben je aan het volharden.

Is dat de moeite waard? JA! Onze 
liefdevolle Vader in de hemel wil dat 
we bij Hem terugkomen, dat we eeu-
wig leven bij Hem. Hij weet immers 
dat we daar ware, blijvende vreugde 
en onvoorstelbaar geluk zullen erva-
ren. Daarom geeft Hij in 2 Nephi 31:20 
zo duidelijk en specifiek aan hoe we 
bij Hem terug kunnen keren. Daar zijn 
we met zijn hulp toe in staat. Hij zal 
altijd de weg voor ons bereiden zodat 
we kunnen doen wat Hij gebiedt. ◼

Heer. Hij bleef standvastig in Christus 
en oefende geloof om het goede te 
doen, waarbij God hem zegende 
en steunde. En dat zal Hij bij jou 
ook doen.

Streef dus voorwaarts. Neem je vast 
voor het evangelie na te leven. Houd 
je ogen gestaag op de Heiland gericht. 
Heb ‘volmaakt stralende hoop, en 
liefde voor God en voor alle men-
sen’. ‘[Vergast je] aan het woord van 
Christus.’ Dien op aanwijzing van de 
priesterschap. Streef ernaar te zijn wie 
God wil dat je bent.

Als je voorwaarts streeft, en op het 
pad naar het eeuwige leven verbon-
den sluit en nakomt, getuigen we dat 
je geluk zult vinden. ◼

Links: Carol F. McConkie, eerste raadgeefster; 
midden: Bonnie L. Oscarson, presidente; 

rechts: Neill F. Marriott, tweede raadgeefster
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GIJ ZULT HET EEUWIGE 
LEVEN HEBBEN

Dankzij de verzoening van Jezus 
Christus heeft de Vader ons het eeu-
wige leven beloofd — te worden 
zoals Hij is — als we bepaalde dingen 
doen. Hier zijn enkele Schriftteksten 
waarin sommige van die dingen 
genoemd worden:

•  Johannes 3:15; 6:54
•  Moroni 7:47
•  Leer en Verbonden 5:22;  

101:38; 133:62
•  Mozes 6:59

2 Nephi 31:20
Door het JMJV- thema van dit jaar gaan we inzien hoe we 
voorwaarts kunnen gaan en tegelijk standvastig blijven.

Noot van de redactie: deze pagina is niet bedoeld als allesomvattende uitleg van de gekozen 
seminariekerntekst, maar als uitgangspunt voor persoonlijke studie.

R E G E L  O P  R E G E L

TOT HET EINDE 
VOLHARDEN

‘De beproeving die 
een liefdevolle God ons 
geeft, is niet om te zien 

of we problemen kunnen doorstaan, 
maar wordt gegeven om te kijken of 
we die op goed wijze zullen door-
staan. We slagen als we laten zien dat 
we Hem indachtig zijn en zijn gebo-
den onderhouden.’
President Henry B. Eyring, eerste raadgever in 
het Eerste Presidium, ‘In de kracht van de Heer’, 
Liahona, mei 2004, 17.

ONS AAN HET WOORD 
VAN CHRISTUS 
VERGASTEN

‘Ons vergasten houdt 
meer in dan ervan 

proeven. Ons vergasten houdt in 
dat we ervan genieten. We genieten 
van de Schriften als we ze opgewekt 
onderzoeken en gehoorzaam zijn. Als 
we ons aan de woorden van Christus 
vergasten, worden ze een integraal 
deel van onze aard.’
Zie president Russell M. Nelson, president van het 
Quorum der Twaalf Apostelen, ‘Geleid door de 
Schriften’, Liahona, januari 2000, 17.

LIEFDE VOOR GOD EN 
VOOR ALLE MENSEN

‘Liefde voor God en voor alle men-
sen’ bestrijkt het eerste en tweede 
grote gebod (zie Mattheüs 22:37–40). 
Een ander woord voor dergelijke liefde 
is naastenliefde, oftewel de reine liefde 
van Christus (zie Moroni 7:47).

VOLMAAKT  
STRALENDE HOOP

‘Hoewel zwakke 
hoop ons aan onze 
stemmingen en omstan-

digheden overlevert, brengt “stra-
lende hoop” verlichte mensen voort. 
Hun uitstraling wordt opgemerkt, 
waarmee ook weer andere dingen 
worden opgemerkt! […] Soms is er in 
de diepste duisternis geen licht, dan 
alleen ons innerlijk licht als gids en 
zekerheid.’
Ouderling Neal A. Maxwell (1926–2004) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen, ‘Brightness of Hope’, 
Ensign, november 1994, 35.

VOORWAARTS STREVEN

Wat moet je doen terwijl je op 
het pad naar het eeuwige leven voor-
waarts streeft? Lees wat de mensen in 
Lehi’s visioen van de boom des levens 
deden (zie 1 Nephi 8:30). Ken je nog 
meer voorbeelden uit de Schriften?

STANDVASTIG IN CHRISTUS

Standvastig zijn betekent pal 
staan, onwrikbaar zijn. Standvastig in 
Christus zijn, betekent onwankelbaar 
geloof in Hem hebben en zijn gebo-
den gehoorzamen, wat onder meer 
verordeningen ontvangen en verbon-
den sluiten en nakomen inhoudt.



STANDVASTIG IN CHRISTUS 

VOORWAARTS  
STREVEN  

2 NEPHI 31:20
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Toen we het Boek van Mormon 
bestudeerden, kwamen we bij 
Moroni, een profeet die ik echt 

Louisa Hoe

Er veranderde veel toen ik zeven-
tien jaar werd. Ik ging naar een 
hogere school en naar mijn 

derde seminariejaar. Bovendien kreeg 
ik een nieuwe seminarieleerkracht: 
mijn moeder.

Had ik al gezegd dat ik de enige 
leerling in de klas was? Aangezien 
ik naar mijn nieuwe school een uur 
met de trein moest reizen, besloot 
mijn moeder mij thuisseminarie te 
geven zodat ik op tijd op school kon 
komen. Ik bofte dat zij me elke dag 
lesgaf, maar het was ook een beetje 
zenuwslopend. Ik moest haar al mijn 
aandacht geven, wat om half zes ’s 
morgens een hele worsteling was. 

bewonder. Maar ik had me altijd 
afgevraagd: Waarom was Moroni 
alleen? Waarom gaf onze hemelse 

HET GEZIN: DE EVANGELIEWORKSHOP

‘Een plek waar we het beste met licht en waarheid kunnen 
worden gevuld, is ons huis. […] Het gezin is de workshop 
van de Heer op aarde waardoor wij het evangelie leren 
kennen en naleven. Wij worden in ons gezin geboren met 

de heilige plicht om elkaar geestelijk te versterken.
‘Sterke eeuwige gezinnen en huizen die van de Geest vervuld zijn, ont-

staan niet vanzelf. Het vergt veel inspanning en tijd, en het vereist dat ieder 
gezinslid zijn deel doet. Ieder gezin is anders, maar ieder gezin waar zelfs 
maar één persoon naar waarheid zoekt, kan verschil uitmaken.’
Cheryl A. Esplin, ‘Ons huis met licht en waarheid vullen’, Liahona, mei 2015, p. 8.

Moroni, mijn moeder en een  
levensles voor mij
Door deze les uit het Boek van Mormon weet ik 
dat ik geestelijk nooit alleen ben.
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IDEEËN OM HET EVANGELIE  
TE LEREN EN NA TE LEVEN 

Vader hem niet iemand als gezel-
schap? Waarom klaagde hij niet 
toen de Heer hem helemaal alleen 
liet om het Boek van Mormon af 
te maken?

Mijn moeder legde uit dat 
Moroni vanwege zijn rechtscha-
penheid en geloof in zijn hemelse 
Vader wist dat hij niet alleen was. 
Hij had Vader in de hemel en Jezus 
Christus om hem bij het afmaken 
van het Boek van Mormon te hel-
pen. Ik besefte dat het niet nodig 
was dat Moroni iemand lichamelijk 
bij zich had, omdat hij wist dat er 
geestelijk iemand was die over hem 
waakte. Hij wist dat Vader in de 
hemel hem nooit alleen zou laten.

Dat maakte veel indruk op me. 
Ik weet nu dat ik, als ik denk dat 
ik alleen ben, niet geestelijk alleen 
ben, omdat ik het gezelschap van 
de Heilige Geest geniet, waardoor 
ik me dichter bij Vader in de hemel 
en Jezus Christus voel. Ik weet dat ik 
nooit alleen zal zijn zolang ik geloof 
en vertrouwen in de Heer heb. 

Deze les was van grote invloed 
op mijn geloof en getuigenis van 
Vader in de hemel en Jezus Christus. 
Hoewel ik wat bedenkingen had 
over seminarie thuis doen, ben 
ik er nu dankbaar voor, omdat ik 
daardoor bijzondere leerervaringen 
met mijn moeder heb gehad. ◼
De auteur woont in Singapore.

‘[Neig] je hart […] naar het inzicht.’ —Spreuken 2:2.

‘De Geest der waarheid zal […] u de weg wijzen 
tot de volle waarheid.’ —Johannes 16:13

‘Leer in uw jeugd de geboden Gods te 
onderhouden.’ —Alma 37:35

‘Zoekt kennis, ja, door studie en ook door geloof.’ 
—Leer en Verbonden 88:118.

WAT STAAT ER IN DE SCHRIFTEN  
OVER EVANGELIESTUDIE?

Schrijf geestelijke ingevingen op. 
Je kunt geestelijk meer alert  
worden door ingevingen op te 

schrijven, bijvoorbeeld als je hebt gebeden, 
de Schriften gelezen of aan een gezinsavond 
meegedaan.

Vertel wat je leert van je seminarie-
les, de kerkdiensten, je Schriftstudie 
of zelfs gebeurtenissen in je dagelijks 

leven. Als je anderen over je inzichten vertelt, 
versterk je hen.

Bereid je voor op de gezinsavond. 
Je kunt je ouders bijvoorbeeld om 
een taak vragen of jullie gezin kan 

besluiten om allemaal een toespraak van de alge-
mene conferentie te lezen of een hoofdstuk in 
de Schriften, en die op de volgende gezinsavond 
te bespreken. 

Leer van je dagelijks leven. Welke 
situaties vereisen geloof? Welke 
mogelijkheden heb je om je verbon-

den na te komen? Hoe getuigen dingen om je 
heen van Christus?
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MIJN JONGEVROUWENMEDAILLON

ONZE PLEK

Ik heb deze banier met de hulp 
van mijn moeder en zus voor de 

ZHV- sportdag van onze ring beschil-
derd. Mijn moeder heeft me bij de 
ZHV- presidente aanbevolen en zij 
heeft me gevraagd om de banier 
te maken. Ik ben op dat verzoek 
ingegaan en heb eerst ruwe schetsen 
gemaakt. Door onze samenwerking 
konden we een prachtig kunstwerk 
maken dat het thema ‘Moederschap 
adelt, vrouw zijn brengt vreugd’ 
uitbeeldt.

Ik weet dat we, als we onze talen-
ten inzetten om anderen te dienen, 
niet alleen hen blij maken, maar ook 

Vader dankbaar voor deze organisatie. 
Ik heb een van mijn doelen bereikt 
door mijn medaillon te verdienen, en 
ik weet dat ik nog veel goeds in het 
werk van de Heer kan doen.
Katherine Moreno, Venezuela

zelf onze capaciteiten ontwikkelen. 
De Heer zegent hen die zijn gaven 
gebruiken om zijn koninkrijk op te 
bouwen. Van de gelijkenis van de 
talenten leren we dat we onze gaven 
verliezen als we ze niet voor anderen 
gebruiken (zie Mattheüs 25:24–29). 
Maar als we onze talenten ten 
goede gebruiken, kunnen we 
de wereld verbeteren
Vanessa Pamittan, Filippijnen

MET ONZE TALENTEN KUNNEN WE DE WERELD VERBETEREN

Ik ben heel blij dat ik mijn jonge-
vrouwentijd mooi heb afgerond. 

Ik ben trots dat ik kan zeggen dat 
ik zuiver en rein ben gebleven, en 
dat ik mijn medaillon met gepaste 
trots kan dragen. ‘Wie zal een deug-
delijke vrouw vinden? Haar waarde 
gaat die van robijnen ver te boven’ 
(Spreuken 31:10).

De jongevrouwenorganisatie is 
geweldig. Zij helpt jongevrouwen om 
vooruitgang te maken en zich op een 
huwelijk in de heilige tempel voor 
te bereiden. Ik ben mijn hemelse 
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WAT JE KUNT LEREN VAN MIJN PLICHT 
JEGENS GOD VERVULLEN

Echt deelnemen aan de activiteiten in Mijn plicht jegens God 
vervullen vergt je hele hart, toewijding, kracht en vooral 

geloof. Het Plicht jegens God- programma is echt geïnspireerd.
Als jongeman leer je geweldige dingen die je de rest van je 

leven kunt toepassen door aan de doelen in het programma 
te werken: geestelijk, materieel, lichamelijk en veel meer.

Ik kan zeggen dat serieus aan die doelen werken zeker 
de moeite waard is. Ik ben er een beter mens door geworden, 
mijn getuigenis van het evangelie van Jezus Christus is erdoor 
gegroeid en ik ben beter voorbereid op het ontvangen van 
het Melchizedeks priesterschap. Het is fijn om te weten dat ik 
in de toekomst een goed voorbeeld voor mijn kinderen kan 
zijn doordat ik dit geweldige, belangrijke doel heb bereikt.
Jonathan Argüello, Venezuela

Als jongeman heb ik jarenlang uit-
gekeken naar de dag dat ik een 

voltijdzending zou vervullen. Toen ik 
tenslotte in mijn zendingsgebied aan-
kwam, ontdekte ik dat zendingswerk 
niet was wat ik verwacht had — het 
was beter. Het was moeilijker dan 
ik dacht, maar de voldoening die ik 
kreeg door te doen wat de Heer van 
me vroeg, was onbeschrijflijk.

Nooit eerder had ik de vreugde 
ervaren die je voelt als je iemand 
motiveert om naar de kerk te gaan. 
Nooit eerder had ik mij zo blij gevoeld ILL
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bij woorden zoals: ‘Ja, kom maar bin-
nen’, zodat ze over het herstelde evan-
gelie konden horen. Nooit eerder had 
ik de ware kracht van de oproep tot 
bekering gevoeld. Nooit eerder had ik 
met zo’n oprechte bedoeling gebeden. 
Nooit eerder was een uur Schriftstudie 
zo snel voorbijgegaan. Nooit eerder 
had het besef van mijn onvolkomen-
heden mij tot tranen toe bewogen. 
Nooit eerder had ik de wanhoop 
ervaren die de woorden ‘Jullie hoe-
ven niet meer terug te komen’ bij mij 
teweegbrachten. Nooit eerder had ik 

een blaar ter grootte van mijn duim 
op mijn voet gehad. Nooit eerder had 
ik me zo beschermd gevoeld. Nooit 
eerder had ik me zo verantwoordelijk 
voor mijn daden gevoeld omdat ik de 
naam van Jezus Christus op mijn borst 
droeg. 

Nooit eerder was ik zo dicht bij mijn 
hemelse Vader geweest als tijdens mijn 
voltijdzending.
Nahuel Cabranes, Peru

EEN ZENDING WAS BOVEN VERWACHTING
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Voorwaarts streven impliceert meer dan gewoon voorwaarts gaan. Om 
in dit leven voorwaarts te gaan, moet je ernaar streven om verlei-
dingen uit de weg te gaan, obstakels te overwinnen, je 

niet door twijfel en angst te laten tegenhouden, en goddelijke 
eigenschappen van geloof, hoop en liefde te omarmen.

Hoe streef je voorwaarts? Nephi antwoordt: ‘Daarom moet gij standvastig in 
Christus voorwaarts streven, met onverzwakte hoop, en met liefde voor God en 
alle mensen’ (2 Nephi 31:20).

Standvastig in Christus voorwaarts streven betekent geloof in Hem heb-
ben. Het betekent Hem tot het middelpunt van je gedachten en 
daden maken. Als je Hem volgt, is voorwaarts streven het ultieme avontuur.

Voorwaarts streven, betekent de verleidingen en zorgen van de wereld 
voorblijven en de geboden nauwkeurig onderhouden. ‘Wanneer 
gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren’ ( Johannes 14:15).

Nephi voegt daaraan toe dat we door standvastigheid in Christus een vol-
maakt stralende hoop en liefde voor God en voor alle mensen zullen ervaren. 
Hoop lacht ons toe. We vinden vrede, zelfs in moeilijkheden. Door ons discipel-
schap kunnen we onze ware doeleinden op aarde zien. Die doeleinden draaien 
om onze familie, onze dierbaren en de mensen om ons heen 
helpen. Daarbij hoort het koninkrijk van God opbouwen, en door 
dat te doen, worden wij zoals we moeten worden.

Nephi zegt ons dat we voorwaarts moeten streven en ons vergasten aan 
de woorden van Christus. Hij zegt dat we met de gave van de Heilige 
Geest de taal van engelen kunnen spreken (en verstaan) (zie 2 Nephi 32:2–5). 
Ik ken die stem. We moeten voortdurend klaar zijn om die stem te horen.

Als je rechtschapen voorwaarts streeft, zal Jezus Christus je ‘voortleiden’ (Leer 
en Verbonden 78:18) en zul je met nog grotere zekerheid weten dat Hij bestaat 
en dat Hij van je houdt. Als je in geloof voorwaarts streeft, zal de Heilige Geest 
je tonen wat je moet doen (zie 2 Nephi 32:5). ◼
Naar een toespraak gehouden aan de Brigham Young University- Hawaiï op 14 december 2013.

HOE WE  
VOORWAARTS STREVEN

Ouderling  
Neil L. Andersen
van het Quorum van 
de Twaalf Apostelen

B O O D S C H A P P E N  V A N  K E R K L E I D E R S

HOE HEB JE DIT 
TOEGEPAST?

Mijn lievelingstekst is Markus 4:39 
vanwege deze drie woorden die 
de Heiland sprak: ‘Zwijg, wees stil.’ 
Zoals de discipelen zich verloren 
voelden in de nood van de storm, 
zo heb ik me ook wel eens verloren 
gewaand in ellende zonder hoop 
op een uitkomst. Dat kan iedereen 
overkomen. Maar ik kwam erachter 
dat de Heiland met die eenvoudige 
woorden echte stormen kan stillen. 
Als Hij een echte storm kan stillen 
dan geloof ik dat Hij, als ik vertrou-
wen in Hem stel, ook de stormen in 
mijn dagelijks leven kan stillen.
Anneka W., (18), Utah (VS)
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Wat je in zo’n situatie het beste kunt 
doen: (1) wees vriendelijk, liefdevol 

en accepteer je vriend en (2) twijfel niet aan 
je getuigenis.

Als je dat doet, zal je vriend je liefde en 
acceptatie hopelijk voelen en graag bij je 
willen zijn. Hopelijk zal hij ook zien dat uit-
lachen en bespotten naar is en dat iemand 
die zijn bewondering en vriendschap ver-
dient, andermans geloof niet op die manier 
aanvalt.

Jouw voorbeeld is misschien wel een van 
de beste dingen die je je vriend kunt geven. 
Wees als de mensen uit Lehi’s droom die van 
de vrucht van de boom des levens namen en 
bespot werden door de mensen in het grote, 
ruime gebouw, maar die er ‘geen acht op 
sloegen’ (1 Nephi 8:33). Als je vriend ziet dat 
jij in je geloof volhardt en de spotternij van 
anderen waardig, respectvol en met humor 
weerstaat, ziet hij misschien in dat hij dat ook 
kan. Als er nog een zaadje van geloof in zijn 
hart is, dan kunnen jouw voorbeeld en getui-
genis ertoe bijdragen dat hij de Geest voelt 
en zich herinnert wat hij eens wist. ◼

AANGESTIPT

De kerk is tegen gokken in elke vorm, inclusief loterijen. 
(Zie Handboek 2: de kerk besturen [2010], 21.1.19.) De 

reden waarom we geen tijd en geld aan gokken moeten ver-
spillen, is simpel: ‘Gokken is verkeerd. […] Het is verslavend 
en kan gemiste kansen, geruïneerde levens en ontwrichte 
gezinnen tot gevolg hebben. Je houdt jezelf voor de gek als je 
gelooft dat je iets voor niets kunt krijgen.’ (Voor de kracht van 
de jeugd [boekje, 2011], 41.) ◼

Mijn vriend
is niet meer bij 
de kerk
niet meer bij 
de kerk
niet meer bij 

 omdat 
anderen de 

kerk belachelijk 
maken

kerk belachelijk 
maken

kerk belachelijk 
, 

Wat moet ik doen?

Wat is het standpunt  
van de kerk  

inzake gokken?
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Je kunt in je leven heel ver komen als je gaandeweg uitzoekt hoe een en 
ander in elkaar zit. Of dat nu inhoudt dat je op eigen houtje een bouwpak-
ket in elkaar zet zonder de montage- instructies erbij te pakken, of jezelf 

een muziekinstrument leert spelen door lukraak noten te produceren die het 
beste klinken, je capaciteit om door vallen en opstaan te leren kent vrijwel 
geen grenzen.

Alleen is die werkwijze vaak niet erg handig.
Stel je iets heel ingewikkelds voor. Als je nou eens je eigen huis moest bou-

wen en je alle benodigde materialen tot je beschikking had. Zie je die stapel 
spullen al voor je? Planken, spijkers, buizen, kabels, gereedschap en alle andere 
zaken om een prachtig huis voor je gezin te bouwen.

Zou je nog steeds gaandeweg willen uitzoeken hoe je te werk moet gaan? 
Of zou je hulp willen van iemand die echt weet hoe je de materialen het beste 
kunt gebruiken?

Voor ons levenspad gaat dat ook op. We hebben allemaal hulp nodig om 
ons leven vorm te geven. En er is geen betere bouwer tot wie we ons kunnen 
wenden dan God.
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In Voor de kracht van de jeugd wordt uitgelegd: ‘De 
Heer zal veel meer van je leven maken dan je ooit zelf 
zou kunnen. Hij zal je meer kansen en inzicht geven, en 
je sterken. Hij zal je de hulp geven die je nodig hebt om 
je beproevingen en problemen aan te kunnen. Als je je 
Vader in de hemel en zijn Zoon, Jezus Christus, beter leert 
kennen, zul je een groter getuigenis krijgen, ware vreugde 
vinden en hun liefde voelen’ ([2011], 43).

Als we Gods geboden gehoorzamen en Hem bij onze 
plannen betrekken, worden we wie we moeten worden — 
niet wie we dachten te willen zijn.

Hier zijn enkele mensen die, met Gods hulp, een betere 
weg gevonden hebben dan ze zelf uitgezocht hadden.

Geweld loslaten
In een videoserie op mormonchannel.org vertelt een 

jongeman, Bubba, hoe zijn leven op een ramp dreigde 
uit te lopen.1 Hij was in een gewelddadige gezinssituatie 
opgegroeid: zijn vader werd vermoord toen Bubba nog 
maar drie was.

Bubba koos voor hetzelfde leven dat hij altijd om zich 
heen gezien had. Hij sloot zich bij een bende aan en ging 
met iedereen op de vuist die hem in de weg liep. Op de 
middelbare school besefte hij dat hij wel eens snel in de 
gevangenis kon belanden. Maar dat maakte hem niet uit.

God greep in. Op dat gevaarlijke kruispunt in zijn leven 
maakte Bubba kennis met een gezin in de kerk dat hem 
liefdevol en vriendelijk bejegende en goed voor hem was. 
Hij had nooit eerder zulke mensen ontmoet — mensen 
die hem met liefde en medeleven behandelden. Hij begon 
zo veel mogelijk tijd met hen door te brengen. Toen hij ze 
vroeg waarom ze zo deden, zeiden ze dat het door hun 
geloof in Jezus Christus kwam.

Hij wilde te weten komen wat zij wisten. Hij begon te 
bidden en de Schriften te bestuderen. En al gauw voelde 
hij iets wat hij nooit eerder gevoeld had. ‘Er is zeker een 
God, en Hij houdt van mij!’ zegt Bubba. Met Gods hulp 
liet Bubba zijn oude leven achter zich en begon met Jezus 
Christus als fundament een nieuw leven op te bouwen.

‘Mijn aard veranderde. Ik ben een ander mens dan wie 
ik was. Ik heb nu een doel. Ik heb een bestemming’, zegt 
hij. ‘Ik werk ergens naar toe.’

Bubba ziet nu met geloof en hoop een stralende toe-
komst voor zich. ‘Ik weet dat ik alleen dankzij Jezus 
Christus, mijn geloof in Hem, in staat ben om zo ver te 
komen waar ik wil zijn’, zegt hij.2

Een nieuwe richting
President Hugh B. Brown (1883–1975), lid van het 

Quorum der Twaalf Apostelen en van het Eerste Presidium, 

Als we Gods geboden gehoorzamen 
en Hem bij onze plannen betrekken, 
worden we wie we moeten worden — 

niet wie we dachten te willen zijn.
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heeft verteld hoe God meer van zijn leven heeft kunnen 
maken dan hij zelf had gekund.

Hugh had in het Canadese leger gediend en stond op 
de nominatie om tot generaal bevorderd te worden. Hij 
had tien jaar lang voor die promotie gewerkt, gehoopt 
en gebeden.

Toen de positie beschikbaar kwam, werd hij echter enkel 
en alleen op grond van zijn lidmaatschap in de kerk gepas-
seerd. Dat was letterlijk de enige reden die men opgaf.

Hugh was woedend. Hij zei: ‘Ik nam de trein en onder-
nam de terugreis […] met een verscheurd hart en een 
verbitterde ziel. […] Toen ik in mijn tent kwam, [smeet] ik 
mijn pet op mijn brits. Ik balde mijn vuisten en hief ze ten 
hemel. Ik zei: ‘Hoe kon U me dit nu aandoen, God? Ik heb 
alles gedaan wat ik moest om hiervoor in aanmerking te 
komen. Ik had niet meer kunnen doen of moeten doen, 
ik heb alles gedaan. Hoe kon U me dit aandoen?’ Ik was 
heel erg verbitterd.’ 3

Toen moest Hugh denken aan een voorval van jaren eer-
der. Hij had eens een verwaarloosde boerderij gekocht waar 
hij een doorgeschoten krentenboompje ontdekte. Als het 
niet teruggesnoeid werd, zou het boompje nooit vruchten 
voortbrengen. Het wilde alleen maar groter worden.

Hugh snoeide het dan ook rigoureus terug. Nadien 
zag hij dat zich op elk stompje van een gesnoeide tak een 
druppel vormde. Ze zagen er als tranen uit. ‘Ik ben hier de 
tuinman’, vertelde hij het krentenboompje. Hugh wist wat 
hij het krentenboompje wilde laten worden, en dat was 
geen schaduwboom.

Dat voorval schoot hem te binnen toen hij het met zijn 
woede over de gemiste promotie te kwaad had. ‘En toen 
hoorde ik een stem, en ik herkende de toon van die stem. 
Het was mijn eigen stem, en die zei: “Ik ben hier de tuin-
man. Ik weet precies wat jij moet worden.” De verbittering 
vloeide weg uit mijn ziel, en ik viel bij mijn brits op mijn 
knieën om vergiffenis te vragen voor mijn ondankbaarheid 
en mijn verbittering. […]

‘En nu, bijna vijftig jaar later, zie ik op naar [God] 
en zeg: “Dank U, Meneer de Tuinman, dat u mij hebt 

teruggesnoeid, dat U mij voldoende liefhad om me pijn 
te doen.”’ 4

Hugh is nooit generaal geworden. De Heer had 
andere plannen met president Brown. Met de Heer als 
zijn architect werd president Browns leven een meesterlijk 
bouwwerk.

Vanaf de grond opbouwen
Door een profeet van God ‘kind der hel’ genoemd wor-

den, klinkt niet echt alsof je de goede kant op gaat met je 
leven. Maar dat is precies wat Zeëzrom, een wetgeleerde 
in het Boek van Mormon, overkwam. (Zie Alma 11:23.)

Alma en Amulek waren in het land aan het prediken 
waar Zeëzrom probeerde zich als wetgeleerde te verrij-
ken door de mensen tegen Alma en Amulek op te hitsen. 
Zeëzrom probeerde Alma en Amulek met zijn vragen te 
strikken, maar ze dienden hem van repliek en wezen hem 
terecht. Zeëzroms gedachten werden hun door de Geest 
geopenbaard. (Zie Alma 11–12.)

In de loop van het gesprek werd Zeëzrom tot zwijgen 
gebracht. Hij begon zijn fouten in te zien en voelde zich 
erg schuldig over zijn zonden en wat hij gedaan had om 
de mensen te misleiden. Hij probeerde al snel iets van de 

‘Ik ben hier de tuinman.  
Ik weet precies wat jij moet worden.’
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TIJDELIJK OF EEUWIG
In dit leven kunnen we vaak naar 
eigen believen handelen. Alle sociale 
netwerken, populariteit en vrienden 
lijken misschien erg belangrijk in dit 
leven, maar uiteindelijk gaat het om 
het koninkrijk van God. Ik houd van 
het volgende citaat uit een confe-
rentie toespraak van ouderling Neal A. 
Maxwell (1926–2004) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen: ‘Als je 
niet eerst kiest voor Gods koninkrijk, 
zal het uiteindelijk niet uitmaken wat 
je in plaats daarvan hebt gekozen.’ 5

Soms concentreren we ons zo op 
dit leven dat we het belangrijkste uit 
het oog verliezen. Als we de sluier 
van ons konden wegnemen, zou ons 
hele perspectief veranderen. Dan 
zouden we nederiger worden en de 
Heer belangrijker en mensen minder 
belangrijk gaan vinden.

Ik ben ervan overtuigd dat ik 
rechtschapen wil zijn en God wil 
volgen. Ik wil een eeuwig perspec-
tief hebben, zodat ik zijn machtige 
koninkrijk kan binnentreden. Dat is 
beter dan al het geld en de macht 
van de wereld bij elkaar. Dit leven is 
maar een korte periode in vergelij-
king tot de eeuwigheid. De heerlijk-
heid de we dan ontvangen, zal voor 
altijd onze heerlijkheid zijn.
Isabelle A. (19), Mexico

schade die hij veroorzaakt had te herstellen. Hij zei: ‘Zie, ik ben schuldig 
en deze mannen zijn vlekkeloos voor het aangezicht van God’ (Alma 14:7).

Dat werkte echter niet. De mensen wierpen Zeëzrom hun stad uit. 
Zeëzrom voelde zich zo schuldig en wanhopig over wat hij gedaan had 
— mede gevoed door een onterechte vrees dat zijn betoog tegen Alma en 
Amulek tot hun dood geleid had — dat hij ziek werd met koorts, waarbij 
‘een brandende hitte hem [begon] te verzengen’ (Alma 15:3).

Het bouwwerk dat hij voor zijn leven opgetrokken had, was tot op het 
fundament afgebrokkeld. Maar daar houdt het verhaal van Zeëzrom niet op.

Toen hij hoorde dat Alma en Amulek nog in leven waren, vatte Zeëzrom 
moed en vroeg hij of ze bij hem wilden komen. Dat deden zij, waarop 
Zeëzrom om genezing vroeg. Dankzij zijn geloof werd Zeëzrom volledig 
genezen. Hij liet zich vervolgens dopen en begon vanaf die tijd te prediken 
(zie Alma 15:11–12).

Zeëzroms nieuwe leven, nu met God als zijn architect, was net begonnen.

Meer dan hamer en spijker
Het goede nieuws is dat we nooit alleen door het leven hoeven te gaan. 

God wil ons bij elke stap hulp bieden. En laten we Hem helpen, dan is er 
geen grens aan wat we kunnen worden. ◼
NOTEN
 1. Videoserie ‘His Grace’, mormonchannel.org.
 2. ‘From Gang Member to “Good Man”’ (video), mormonchannel.org.
 3. Hugh B. Brown, ‘Het krentenboompje’, Liahona, maart 2002, 24.
 4. Hugh B. Brown, ‘Het krentenboompje’, Liahona, 22, 24.
 5. Neal A. Maxwell, ‘Response to a Call’, Ensign, mei 1974, 112.
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K I N D E R E N  D I E  P A L  S T A A N

HOE IK EEN  
GETUIGENIS KREEG
Ik kwam voor het eerst in 

de kerk toen ik acht 
was. Ik las het Boek 

van Mormon, ik 
luisterde naar de 
zendelingen en 
ik bad. De Geest 
vertelde me dat 
de kerk waar was, 
en ik wilde me 
laten dopen. Het 
evangelie maakt 

me gelukkig.

Ethiopië

Ik woon in Ethiopië, een land in het oosten van Afrika.  
Ik hou van voetballen en lezen. En ik wil later arts worden. 

Ik probeer pal te staan door het evangelie elke  
dag na te leven en er mijn vrienden en  

vriendinnen over te vertellen!

Amie Jane Leavitt
De auteur woont in Utah (VS).
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WAT PAL STAAN  
VOOR MIJ BETEKENT
‘Pal staan’ betekent het 
evangelie elke dag naleven. 

Onze hemelse Vader en Jezus willen 
dat ik van Hen getuig! Ik wil dat al 
mijn vrienden en vriendinnen over 
de hele wereld met hun vrienden 
en vriendinnen over het herstelde 
evangelie praten.

ANDEREN VERTELLEN WAT IK WEET
Ik vertel mijn vrienden en vriendinnen op school 
over het herstelde evangelie. Eén vriendin stelde 
me altijd vragen over de kerk. Opeens stopte ze 
daarmee. Ik vroeg haar waarom. Ze zei dat haar 
ouders er moeite mee hadden. Ik hoop dat haar 
ouders eens van gedachten veranderen.

MIJN KERKROEPING
De avondmaalsdienst vind ik 
het fijnst. Ik mag dirigeren.

Ik leer graag over het evange-
lie. Mijn lievelingsverhaal uit 
de Schriften is dat van David 
en Goliath. Mijn lievelingsliedje 
is ‘Verhalen uit het Boek van 
Mormon’.

MIJN FAMILIELEDEN HELPEN
We lopen meestal met ons gezin in ongeveer een uur naar de kerk.  
Als mijn broertje moe wordt, draagt mijn broer of ik hem. Ik help  
thuis met de afwas en met het huis schoonmaken.

TSIONS TIPS OM 
PAL TE STAAN

•  Krijg zelf een getuigenis. Bid en 
lees in de Schriften.

•  Geef je getuigenis en wees een 
goed voorbeeld voor je vrienden 
en vriendinnen.

•  Ga elke zondag naar de kerk en 
leef de evangeliebeginselen na.

STUUR ONS JE VERHAAL
Hoe volg je Jezus door pal te staan? Stuur ons  

je ervaring en foto, en de goedkeuring van je ouders.  
Stuur ze per e- mail naar liahona@ldschurch.org.
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Marissa Widdison en  
Sonia Quenallata
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal

Elke 

beter 

Joseph sloeg de bladzijde in 
zijn boek om. Hij fronste zijn 

wenkbrauwen. Hij moest nog 
twee bladzijden.

‘Is alles in orde?’ vroeg mama.
‘Ik lees graag’, zei Joseph. 

‘Maar ik ben zo langzaam. 
Hoe kan ik beter leren lezen?’

‘Ik heb een idee’, zei mama. 
‘Lees elke dag een hoofdstuk in 
het Boek van Mormon. Dan zul 
je beter leren lezen.’

Joseph probeerde het. Eerst 
deed hij er heel lang over. Hij 
moest de lange woorden in 
stukjes uitspreken. Maar hij bleef 
elke dag lezen. Hij kon al snel 
meer dan één hoofdstuk lezen.

Er gingen twee weken voor-
bij. Josephs boekenlegger ging 
van 1 Nephi naar 2 Nephi. Toen 
was hij al bij het boek Jakob!

J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16J A N U A R I  2 0 16dag  

lezen
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Op een gezinsavond was 
Joseph aan de beurt om les 
te geven.

Ik weet wat ik ga doen! 
dacht Joseph. Hij zocht het 
boek Verhalen uit het Boek 
van Mormon op. Er ston-
den woorden en plaatjes in. 
Hij bladerde door het boek 
tot hij het perfecte verhaal 
gevonden had.

Joseph las het verhaal aan 
zijn familie voor. Hij las korte 
woorden, zoals schip. Hij las 
lange woorden, zoals geboden. 
Profeten hadden die woorden 
lang geleden opgeschreven. 
De woorden waren makkelijk 
te lezen.

Toen het verhaal uit was, had 
mama tranen in haar ogen.

‘Is alles in orde, mama?’ 
vroeg Joseph.

‘Ja’, zei mama. ‘Ik ben blij. 
Je hebt er hard aan gewerkt.’

Er verscheen een grote glim-
lach op Josephs gezicht.

‘Ik lees elke dag, zoals je 
gezegd hebt.’ Hij liet mama 
zijn boek- van- mormon zien. 
Zijn boekenlegger was bij het 
boek Alma!

Op een dag zou Josephs boe-
kenlegger bij het einde van het 
boek zijn. En dan kon hij weer 
vooraan beginnen! ◼
De auteurs wonen in Utah (VS) en in Bolivia.

ILLUSTRATIES KATIE MCDEE
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Zo ben ik 
het als kind 

zelf te weten 
gekomen.

Hoe kan ik ZELF een 
getuigenis ontwikkelen?

A N T W O O R D E N  V A N  E E N  A P O S T E L
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Ouderling  
Robert D. Hales
van het Quorum van 
de Twaalf Apostelen

Als je 
het goede doet, 

zal de Heilige Geest 
je helpen.

Je kunt leren door de Schriften te lezen. Je kunt van de leringen en het getuigenis 
van je ouders en leerkrachten leren.

Je getuigenis groeit als je meer te weten komt over onze hemelse Vader en Jezus.

Robert D. Hales, ‘Het eeuwige leven — onze hemelse Vader en zijn Zoon, 
Jezus Christus, kennen’, Liahona, november 2014, pp. 80–82.
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Op een dag zag ik mijn oudste 
zoon, Wilford, een tiende- 

envelopje klaarmaken. Hij was 
toen ongeveer vijf jaar oud. Wilford 
verdiende geen geld, dus vroeg ik 
me af waarom hij tiende betaalde. 
Toen ik het hem vroeg, zei hij dat hij 
eigenlijk een vastengave betaalde.

Wilford had zelf niet veel geld. 
Maar toch wilde hij heel graag vas-
tengave betalen.

Ik was onder de indruk van zijn 
goede daad. Ik vroeg hem waarom 
hij het deed.

Wilford antwoordde: ‘Ik heb niets 
nodig. Maar ik weet dat anderen wel 
iets nodig hebben.’ Hij wist dat men-
sen met zijn geld geholpen zouden 
worden. Daar was hij heel blij om.

Die eenvoudige ervaring heeft 
me iets geleerd: kinderen zijn op 
de Geest afgestemd en hebben van 

De vastengave 
van Wilford
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Ouderling Chi 
Hong (Sam) Wong
van de Zeventig

nature christelijke liefde. Wilford had 
iets wat hij niet nodig had en wist 
dat anderen ermee geholpen zou-
den zijn. Hij was bereid om dat offer 
te brengen,

Geld sparen is goed. Maar mijn 
zoontje leerde me door zijn voor-
beeld iets anders. Als we luisteren 
naar de Heilige Geest, kunnen we 
anderen tot zegen zijn als we delen 
wat we hebben. ◼



72 L i a h o n a

Het  
Boek van Mormon  

leert mij over  
Jezus Christus

A ls je het Boek van Mormon leest, ga je op 
avontuur. Je reist met het gezin van Lehi 

en Sariah in de wildernis en ziet hoe Nephi 
een boot bouwt. Je maakt ook kennis met 
veel profeten, zoals Lehi, Nephi, Abinadi, 
Samuël en Mormon. Alle profeten in het 
Boek van Mormon spraken over Jezus. 
Sommigen hebben Hem zelfs gezien. 
En dat is ook de reden dat hemelse 
Vader ons dit bijzondere boek heeft 
gegeven: zodat mensen overal meer 
over Jezus leren! ◼

MAAK EEN PLAN!
Maak een plan om het Boek van Mormon dit jaar te lezen. Ga naar de 
helden- in- het- Boek- van- Mormon- kaart en de leesopdracht van deze 
maand op bladzijde 74–75.

Kijk naar ‘Hoofdstuk 1: hoe we het Boek van Mormon gekregen 
hebben’ op scripturestories. lds. org.  Klik op ‘Book of Mormon’.



 J a n u a r i  2 0 1 6  73

KIN
D

EREN 

Lees de verzen om de beurt. Schrijf het nummer van 
de tekst op die bij de profeet in het Boek van Mormon 
past. Controleer je antwoorden onderaan.

1.  Ether 12:39, 41
2.  1 Nephi 1:5, 9
3.  1 Nephi 11:26–27
4.  Mosiah 16:8–9
5.  Alma 6:8
6.  Moroni 9:22

Moroni

Lehi

Nephi

Abinadi

Alma

Antwoorden: 1. Moroni, 2. Lehi, 3. Nephi, 4. Abinadi, 5. Alma, 6. Mormon
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SCHRIJF EROVER!
Hoe toonde Jezus zijn liefde voor ons  
in het Boek van Mormon?

Mormon



Nephi moest veel moeilijke en enge dingen doen. Hij moest zijn huis achterlaten, bij een goddeloze man 
de platen van koper ophalen, en zijn familie in de wildernis in leven houden. Maar hij vertrouwde op 

God en vond de moed om te gehoorzamen. Hoe kun je deze maand Nephi’s voorbeeld volgen?

Nephi was GEHOORZAAM
H E L D  U I T  H E T  B O E K  V A N  M O R M O N
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□  Leer 1 Nephi 3:7 uit je hoofd.

□  Als je ouders iets van je vragen, wees 
dan net als Nephi gehoorzaam!

□  Bekijk hoofdstuk 2–9 van de video’s 
over het Boek van Mormon op  
scripturestories.lds.org.

□  Ik daag mezelf uit om …

Mijn moeder en ik 
begonnen het Boek van 
Mormon te lezen. Toen we 
over Nephi lazen, besefte 
ik dat Nephi altijd gehoor-
zaam was en dat hij daar 
voor gezegend werd. Ik 

voel dat het goed is op die manier en ik wil ook 
als Nephi zijn. Als mijn moeder nu zegt: ‘Ruim 
je rommel op’, zeg ik: ‘Oké, mam!’
Heidi M. (10), Jeongnam (Zuid- Korea)

Ik kan gehoorzaam zijn!

N E P H I

Knip, vouw en bewaar deze kaart met uitdagingen!
Ellie B. (8), Utah (VS)
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Terwijl de familie van Nephi door de wildernis trok, gaf de 
Heer hun een speciaal kompas dat de Liahona heette. Als ze 

getrouw waren, stond er op de Liahona waar ze heen moesten 
gaan en zelfs waar ze voedsel konden vinden. Lees meer over de 
Liahona op bladzijde 76–78. En kijk in de volgende uitgave uit 
naar een nieuwe opdracht! ◼
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Op liahona.lds.org kun je meer exemplaren afdrukken.

I K  K A N  H E T  B O E K  V A N  M O R M O N  L E Z E N

De Liahona

Teksten van deze maand:
Kleur de genummerde delen op de Liahona 
als je een Schriftgedeelte gelezen hebt.
1  1 Nephi 1:1–10
2  1 Nephi 2:1–7, 16–20
3  1 Nephi 3:1–9
4  1 Nephi 3:22–31; 4:1
5  1 Nephi 4:4–35
6  1 Nephi 8:2; 5–18
7  1 Nephi 8:19–33
8  1 Nephi 16:9–16

1

1

1
2 2

3

6

5

5
5
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7
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Een reis in de 
V O O R  J O N G E  K I N D E R E N
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Nephi’s vader bad. Onze hemelse 
Vader vertelde hem dat zijn 
familie de stad moest verlaten. 
Dan zouden ze veilig zijn. Het 
was moeilijk om hun huis achter 
te laten. Maar Nephi’s familie 
gehoorzaamde toch.

Nephi woonde met zijn familie 
in Jeruzalem. Zijn vader, Lehi, was 
profeet. Zijn moeder heette Sariah. 
Laman, Lemuël en Sam waren 
zijn broers.

wildernis
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Onze hemelse Vader 
gaf Nephi’s familie een 
speciaal kompas. Het heette 
de Liahona. Als Nephi’s 
familie onze hemelse Vader 
gehoorzaamde, wees het hun 
de weg in de wildernis. Het 
liet Nephi zelfs zien waar 
hij voedsel voor zijn familie 
kon vinden.

Nephi’s familie ging de wildernis in. Toen zei onze hemelse Vader dat Nephi 
en zijn broers naar de stad terug moesten gaan om de Schriften op te halen. 
Dat was best moeilijk. Maar Nephi was een goed voorbeeld toen zijn broers niet 
wilden gehoorzamen. Hij zei dat hij zou doen wat onze hemelse Vader vroeg.
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We kunnen net als Nephi de geboden gehoorzamen 
en onze hemelse Vader volgen! ◼
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K L E U R P L A A T

Ik kies de goede weg
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Toen ik studeerde, moest ik een 
keer veldonderzoek verrichten als 

onderdeel van een verplichte cursus 
geologie. […]

We waren dagenlang aan het werk 
om een bepaalde opdracht uit te voe-
ren. […] Toen ons onderzoek bijna 
voorbij was, werden we door een 
hevige storm verrast, gevolgd door 
een dik pak sneeuw — abnormaal 
voor het seizoen, en onverwacht. 
Maar we liepen gevaar om in de heu-
vels ingesneeuwd te raken. De storm 
was het hevigst toen we een lange, 
steile berghelling afdaalden, enkele 
kilometers bij een klein station van-
daan, vanwaar we die avond met de 
trein naar huis hoopten te gaan. Met 
veel moeite bereikten we ’s avonds 
laat het station. De storm woedde 
nog hevig. […]

De trein waar we zo hoopvol op 
stonden te wachten, was de expres-
trein ‘de uil’ — een sneltrein tussen 
grote steden die ’s nachts reed. […]

Na middernacht kwam de trein in 
een verschrikkelijke wind-  en sneeuw-
storm op het station aan. Toen mijn 
medestudenten snel de trein ingingen, 
bleef ik staan, want ik was geïnteres-
seerd in de machinist, die tijdens deze 
korte stop de puffende locomotief 
nakeek, sommige onderdelen oliede 
en andere bijstelde, terwijl zijn assis-
tent het water bijvulde. Ik probeerde 
een gesprek met hem aan te knopen, 
hoewel hij het erg druk had. Ik vroeg 
hoe hij zich voelde op zo’n wilde, 
vreemde en woeste avond, waarop 
de weerselementen overal vrij spel 
leken te hebben en onbeheerst hun 
gang gingen, de storm woedde en 

DE GELIJKENIS 
VAN DE 
EXPRESTREIN 
‘DE UIL’
Ik dacht diep na over de woorden van de 
groezelige, met olie besmeurde machinist.

T O T  W E  E L K A A R  W E E R Z I E N

er van alle kanten gevaar dreigde. […]
Zijn antwoord zal ik nooit vergeten. 

In krampachtige en onsamenhan-
gende zinnen zei hij in feite: ‘Kijk eens 
naar de koplamp van de locomotief. 
Verlicht die lamp niet zo’n negentig 
meter of meer van het spoor? Nou, ik 
probeer die negentig meter spoor zo 
goed mogelijk in de gaten te houden. 
Die afstand kan ik zien en daarvan 
weet ik dat het spoor open en veilig 
is. […] Het licht van de locomotief 
schijnt altijd voor me uit!’

Toen hij weer in de locomotief klom. 
sprong ik snel de eerste passagierswa-
gon in. En terwijl ik me in de kussens 
van mijn stoel liet zakken, en genoot 
van de warmte en het comfort, in grote 
tegenstelling tot de harde storm, dacht 
ik diep na over de woorden van die 
groezelige, met olie besmeurde machi-
nist. Er sprak veel geloof uit — geloof 
waardoor veel bereikt kan worden, 
geloof waar moed en vastberadenheid 
uit voortkomen. […]

We weten doorgaans niet wat 
ons in de toekomst te wachten staat, 
zelfs niet in de komende uren of 
dagen. Maar een paar meter voor 
ons is het spoor te zien, is onze taak 
duidelijk en is ons pad verlicht. Die 
korte afstand, de volgende stap, 
moeten we, onder leiding van God, 
afleggen! ◼

Uit ‘Drie gelijkenissen — de onverstandige bij, de 
exprestrein “de uil”, en de twee lampen’, Liahona, 
februari 2003, 36–41. AF
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Ouderling  
James E. Talmage 
(1862–1933)
van het Quorum der 
Twaalf Apostelen



Hoe worden we een volk dat graag naar de tempel gaat?

‘Laten wij een volk zijn dat graag naar de tempel gaat. Ga zo vaak naar de tempel als uw persoonlijke omstandigheden dat toelaten. Hang 
thuis een foto van de tempel op, zodat uw kinderen die kunnen zien. Leer ze waar het huis van de Heer voor dient. Laat ze zich van jongs 
af aan voornemen om naar de tempel te gaan en die zegen waardig te blijven.’

INZICHT

President Howard W. Hunter (1907–1995), ‘Kostbare en zeer grote beloften’, De Ster, januari 1995, 6.

RECENTELIJK OPNIEUW INGEWIJDE OGDENTEMPEL (UTAH, VS)



Ook in deze uitgave
VOOR JONGVOLWASSENEN

Geopenbaarde  
waarheden  
over het aardse leven
We kunnen een zinvol en doelgericht leven leiden als we 
de drie waarheden over het aardse leven aannemen die 
de Heer aan Adam en Eva uiteenzette.

p. 44

VOOR JONGEREN

JMJV- thema  
2016

De algemene presidiums van de jongemannen en 
jongevrouwen lichten het thema voor dit jaar toe en wat 
het betekent om ‘standvastig in Christus voorwaarts [te] 
streven’ (2 Nephi 31:20).

p. 50

VOOR KINDEREN

Het Boek van Mormon 
leert ons over 

Jezus Christus
Als je dit jaar het Boek van Mormon leest, maak 
je kennis met veel profeten die allemaal hetzelfde 
wilden — ons over Jezus Christus leren!

p. 72




