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President Thomas S. Monson

Activities Center op de campus van 
BYU–Hawaï een uitvoering voor ons 
verzorgen. In die productie, getiteld 
‘The Gathering Place’, voerden zij op 
creatieve en meesterlijke wijze ver
schillende belangrijke gebeurtenissen 
uit de lokale kerkgeschiedenis en de 
geschiedenis van de tempel op. Het 
was een geweldige avond!

De volgende dag was een geestelijk 

Toen we dit gebouw planden, 
dachten we niet dat we het vol 
zouden krijgen. En kijk nu eens.

Mijn geliefde broeders en zusters, 
het is goed dat we weer bij elkaar zijn 
aan het begin van de 181ste algemene 
aprilconferentie van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen.

Het afgelopen half jaar heb ik het 
heel druk gehad met allerlei taken en 
de tijd is voorbijgevlogen. Een van de 

grote zegeningen in deze periode was 
de herinwijding van de prachtige Laie
tempel op Hawaï, die twee jaar lang 
grondig is gerenoveerd. Ik werd verge
zeld van president Henry B. Eyring en 
zijn echtgenote, ouderling Quentin L. 
Cook en zijn echtgenote, en ouderling 
William R. Walker en zijn echtgenote. 
Op de avond voorafgaand aan de her
inwijding, die in november plaatsvond, 
zagen wij tweeduizend jonge mensen 
uit het tempeldistrict in het Cannon 
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Het is weer conferentie
Ik dank u voor uw geloof en toewijding aan het evangelie, 
voor de liefde en zorg die u elkaar betoont, en voor het 
kerkwerk dat u doet.
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feest toen de tempel in drie diensten 
opnieuw werd ingewijd. De Geest des 
Heren was in rijke mate bij ons.

We blijven tempels bouwen. Het 
is mij een genoegen vanochtend 
drie nieuwe tempels aan te kondi
gen, waarvoor we nu bezig zijn met 
de aankoop van grond en die in de 
komenden maanden en jaren in de 
volgende plaatsen worden gebouwd: 

Fort Collins (Colorado); Meridian 
(Idaho); en Winnipeg (Manitoba, 
Canada). Ze zullen de leden in die 
gebieden zeker tot zegen zijn.

Elk jaar worden er miljoenen 
verordeningen in de tempels ver
richt. Mogen wij die verordeningen 
getrouw blijven verrichten, niet alleen 
voor onszelf, maar ook voor onze 
overleden dierbaren, die dat niet voor 

zichzelf kunnen doen.
De kerk blijft humanitaire hulp 

bieden in tijden van rampspoed. 
Recentelijk ging ons hart uit naar 
de mensen in Japan, waar wij hulp 
boden na die verwoestende aard
beving en tsunami, en de daarop
volgende nucleaire problemen. We 
hebben ruim zeventig ton goederen, 
waaronder voedsel, water, dekens, 
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Ouderling L. Tom Perry
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Broeders en zusters over de hele 
wereld, we zijn vanmorgen bij 
elkaar gekomen om naar de stem 

van een profeet te luisteren. Ik getuig 
dat de stem die we zojuist gehoord 
hebben, de stem van de huidige 
profeet van God op aarde is, presi
dent Thomas S. Monson. Wat worden 
we gezegend door zijn leringen en 
voorbeeld!

Dit jaar worden we allemaal in 
de gelegenheid gesteld om in de 
zondagsschool de woorden van de 
profeten in het Nieuwe Testament te 
bestuderen. Het Oude Testament is 
een studie van profeten en een volk, 
en het Nieuwe Testament is gericht op 
het leven en de invloed van de enige 
mens die met een dubbele nationali
teit, in de hemel en op aarde, aan het 
sterfelijk leven is begonnen — onze 
Heiland en Verlosser, Jezus Christus.

Er zijn tegenwoordig zoveel 
leerstellingen van mensen dat het 
gemakkelijk is om ons geloof in het 
essentiële verslag van het leven en 
de bediening van de Heiland — het 
Nieuwe Testament — te vergeten en 
kwijt te raken. Deze heilige kroniek is 
het middelpunt van de schriftuurlijke 

geschiedenis, net als de Heiland het 
middelpunt van ons leven behoort te 
zijn. We moeten ons voornemen om 
het te bestuderen en te koesteren!

We kunnen door onze studie van 
het Nieuwe Testament waardevolle 
parels van wijsheid vinden. Ik lees altijd 
met plezier de verslagen van Paulus, 
over zijn reizen en hoe hij Jezus’ kerk 
uitbreidde, vooral zijn leringen aan 
Timoteüs. In het vierde hoofdstuk van 
Paulus’ brief aan Timoteüs lezen we: 
‘Beveel en leer dit. (…) Maar wees een 
voorbeeld voor de gelovigen in woord, 
in wandel, in liefde, in geloof en in 
reinheid.’ 1 De beste manier om een 
voorbeeld voor de gelovigen te zijn, is 
volgens mij het heiligen van de sabbat.

Bij de schepping van de wereld 
werd er al een dag van de andere 
dagen afgezonderd. ‘En God zegende 
de zevende dag en heiligde die.’ 2 Zelfs 
God rustte op die dag van zijn werk, 
en Hij verwacht dat zijn kinderen het
zelfde doen. Hij gaf de Israëlieten het 
volgende gebod:

‘Gedenk de sabbatdag, dat gij die 
heiligt;

‘zes dagen zult gij arbeiden en al 
uw werk doen;

beddengoed, hygiënepakketten, 
kleding en brandstof gedistribueerd. 
Onze jonge alleenstaanden hebben 
goed werk verricht door vermiste 
leden op te sporen met gebruik van 
het internet, de sociale media en 
andere communicatiemiddelen. Met 
door de kerk ter beschikking gestelde 
scooters bieden de leden hulp in 
gebieden die moeilijk met de auto te 
bereiken zijn. In verschillende ringen 
en wijken in Tokio, Nagoya en Osaka 
zijn dienstbetoonprojecten van start 
gegaan om hygiëne en schoonmaak
pakketten klaar te maken. Tot dusver 
hebben ruim vierduizend vrijwilligers 
veertigduizend uur aan hulpverlening 
besteed. We zullen in Japan en in 
andere gebieden waar dat nodig is 
hulp blijven bieden. 

Broeders en zusters, ik dank u 
voor uw geloof en toewijding aan het 
evangelie, voor de liefde en zorg die u 
elkaar betoont, en voor het kerkwerk 
dat u doet in uw wijken en gemeenten, 
en uw ringen en districten. Ik dank u 
eveneens dat u getrouw uw tiende en 
giften betaald, en dat u royaal bijdraagt 
aan de andere fondsen van de kerk.

Eind 2010 waren er wereldwijd 
52.225 zendelingen werkzaam in 340 
zendingsgebieden. Het zendingswerk 
is het levensbloed van het koninkrijk. 
Ik geef u in overweging om, wanneer 
u daartoe in staat bent, bij te dragen 
aan het algemeen zendingsfonds van 
de kerk. 

En nu, broeders en zusters, gaan 
we met graagte luisteren naar de toe
spraken die vandaag en morgen wor
den gehouden. De sprekers hebben 
bij het opstellen van hun boodschap 
om hemelse hulp en leiding gevraagd. 
Mag het zo zijn dat we gesticht en 
geïnspireerd, en vervuld worden met 
de Geest van de Heer, terwijl wij luis
teren en leren, dat is mijn gebed in de 
naam van Jezus Christus. Amen. ◼

De sabbat en het 
avondmaal
Vervul uw gezin met liefde door de sabbat te heiligen  
en er gedurende de hele week de geestelijke vruchten  
van te plukken.


