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naar de kerk gaan vond. Ik kan me 
niet meer herinneren wat ze precies 
zei, maar haar woorden wekten iets op 
in mijn hart en kort daarop lieten mijn 
broer en ik ons dopen.

Oma bleef ons steunen. Ik herinner 
me nog dat we haar altijd opbelden 
en om hulp vroegen als mijn broer of 
ik een toespraak in de kerk moesten 
houden. Een paar dagen later zat er 
dan een uitgeschreven toespraak in 
de brievenbus. Na een tijdje stapte ze 
over naar een samenvatting, waardoor 
we zelf meer moeite moesten doen.

Oma gebruikte net genoeg moed 
en respect om mijn vader te laten 
inzien hoe belangrijk het was dat hij 
ons op zondag naar de kerk bracht. Ze 
deed haar best om ons te laten inzien 
dat we het evangelie nodig hadden.

Maar bovenal wisten we dat oma 
van ons en van het evangelie hield. 
Ze was een fantastisch voorbeeld! 
Ik ben zo dankbaar dat ze in mijn 
kinderjaren tot me heeft getuigd. Zij 
heeft mijn koers voor eeuwig ten 
goede beïnvloed.

Toen ik jaren later aan de univer-
siteit afstudeerde, werd ik verliefd op 
een prachtige jonge vrouw, Jeanene 
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A ls ik mijn plicht om het evan-
gelie te verkondigen overpeins, 
denk ik soms aan de liefdevolle 

invloed van dierbaren die richting aan 
mijn geestelijke vooruitgang gegeven 
heeft. Mijn hemelse Vader heeft me 
op cruciale momenten met personen 
gezegend die met hun liefde mijn keu-
zes ten goede beïnvloed hebben. Zij 
gaven gehoor aan de oproep van de 
Heiland: ‘Want Ik heb u een voorbeeld 
gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik 
u gedaan heb.’ 1

In mijn kinderjaren was mijn vader 
geen lid van de kerk en mijn moeder 
was minderactief. We woonden in 
Washington D.C. en mijn grootouders 
langs moeders kant woonden ruim 
vierduizend kilometer bij ons vandaan, 
in de staat Washington. Oma Whittle 
reisde een paar maanden na mijn acht-
ste verjaardag naar de andere kant van 
het land om ons te bezoeken. Ze was 
bezorgd omdat mijn oudere broer en 
ik ons nog niet hadden laten dopen. Ik 
weet niet in hoeverre ze dit met mijn 
ouders had besproken, maar op zekere 
ochtend nam ze mijn broer en mij mee 
naar het park en vertelde ze ons hoe 
belangrijk ze de doop en regelmatig 

‘Ik heb u een 
voorbeeld gegeven’
Ons grootste voorbeeld ooit op aarde is onze Heiland,  
Jezus Christus. Hij nodigt ons uit om zijn volmaakte  
voorbeeld te volgen.

gegrift zullen zijn. En ik bid dat u  
in uw leven altijd uw geloof zult 
tonen! In de naam van Jezus Christus. 
Amen. ◼

NOTEN
 1. Het woord religie is van Latijnse 

oorsprong: re betekent ‘opnieuw’, ‘her- ’  
of ‘terug’, en ligie komt waarschijnlijk van 
ligare, wat ‘binden’ of ‘verbinden’ betekent. 
Daaruit begrijpen wij dat religie ‘gelovigen 
met God verbindt’.

 2. Exodus 20:3. Bovendien heeft de Heer 
gezegd: ‘Bekeert u, keert u af van uw 
afgoden en wendt u af van al uw gruwelen’ 
(Ezechiël 14:6).

 3. Leer en Verbonden 6:36.
 4. Zie Spencer W. Kimball, The Teachings 

of Spencer W. Kimball, geredigeerd door 
Edward L. Kimball (1982), p. 391.

 5. Zie Mosiah 2:41; Leer en Verbonden 58:30–
33; 82:10. Dit beginsel geldt voor iedereen, 
want er is ‘bij God geen aanneming des 
persoons’ (Handelingen 10:34; zie ook 
Moroni 8:12).

 6. Leer en Verbonden 132:22.
 7. Zie Leviticus 15:13.
 8. 2 Timoteüs 3:7.
 9. 1 Nephi 19:23.
 10. Jesaja 5:20.
 11. In de Schriften staat: ‘Komt tot de Heer, 

de Heilige. Bedenkt dat zijn wegen 
rechtvaardig zijn. Zie, het pad voor de 
mens is smal, maar het ligt recht voor 
hem uit en de poortwachter is de Heilige 
Israëls; en Hij heeft daar geen knecht in 
dienst gesteld; en er is geen andere weg 
dan door de poort; want Hij kan niet 
worden misleid, aangezien Here God  
zijn naam is’ (2 Nephi 9:41).

 12. Thomas S. Monson, ‘Courage Counts’, 
Ensign, november 1986, p. 41. Bij een 
andere gelegenheid heeft president 
Monson deze inspirerende aansporing 
gegeven: ‘Om een geweldig leven 
te leiden, moeten we het vermogen 
ontwikkelen om moeilijkheden moedig 
tegemoet te treden, teleurstellingen 
blijmoedig te ondergaan en beproevingen 
ootmoedig te overwinnen. […] Wij zijn 
zoons en dochters van een levende God, 
naar wiens beeld wij zijn geschapen. […] 
Wij kunnen die overtuiging niet echt 
hebben zonder sterk het gevoel van 
hernieuwde kracht te krijgen, de kracht 
om Gods geboden na te leven, de 
kracht om de verleidingen van Satan te 
weerstaan.’ (‘Yellow Canaries with Gray  
on Their Wings’, Ensign, juli 1973, p. 43.)

 13. ‘Onthoud u van alle goddeloosheid’ 
(Moroni 10:32). Vrees de mens niet meer 
dan God (zie Leer en Verbonden 3:7; 59:5).
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Watkins. Ik had het gevoel dat zij ook 
van mij begon te houden. Toen we 
het op een avond over onze toekomst 
hadden, bracht ze heel voorzichtig een 
onderwerp ter sprake dat mijn leven 
voorgoed zou veranderen. Ze zei: ‘Ik 
wil in de tempel trouwen met een 
getrouwe teruggekeerde zendeling.’

Ik had nog nooit echt overwogen 
om op zending te gaan. Die avond 
kreeg ik plots de motivatie om een 
zending te overwegen. Ik ging naar 
huis en kon aan niets anders meer 
denken. Ik lag de hele nacht wakker. 
Ik kon me de dag erna niet op mijn 
studie concentreren. Na veel gebed 
besliste ik om met mijn bisschop te 
spreken en met mijn zendingsvoorbe-
reiding te beginnen.

Jeanene had me niet gevraagd om 
voor haar op zending te gaan. Maar 
ze hield genoeg van me om me haar 
overtuiging toe te vertrouwen en gaf 
me vervolgens de gelegenheid om de 
koers van mijn eigen leven te bepa-
len. We gingen allebei op zending 
en huwden daarna in de tempel. 
Jeanenes moed en toewijding aan 
haar geloof hebben ons verdere leven 
sterk beïnvloed. Ik ben er zeker van 
dat we ons huidige geluk niet hadden 
gevonden zonder haar sterke geloof in 
het beginsel om de Heer op de eerste 
plaats te zetten. Ze is een prachtig, 
rechtschapen voorbeeld!

Oma Whittle en Jeanene hielden 
genoeg van me om me te vertel-
len dat de evangelieverordeningen 
ontvangen en mijn hemelse Vader 
dienen mij tot zegen zouden zijn. 
Geen van beiden dwong me of gaf 
me een schuldgevoel over mezelf. Ze 
hielden gewoon van mij en van hun 
hemelse Vader. Ze wisten allebei dat 
Hij meer van mijn leven kon maken 
dan ik zelf kon. Ze hielpen me met 
moed en liefde op weg naar het 
grootste geluk.

Hoe kan ieder van ons zo’n grote 
invloed uitoefenen? We moeten 
oprecht houden van wie we ten 
goede willen beïnvloeden. Daardoor 
krijgen zij vertrouwen in Gods liefde. 
Voor velen is geloof ontwikkelen in 
een hemelse Vader die hen volmaakt 
liefheeft, de eerste stap die ze moeten 
zetten om het evangelie te aanvaar-
den. Het is makkelijker om dat geloof 
te ontwikkelen als ze vrienden of 
familieleden hebben die op vergelijk-
bare wijze van hen houden.

Als ze vertrouwen op uw liefde, 
kunnen ze geloof in Gods liefde ont-
wikkelen. Vervolgens kunt u hen tot 
zegen zijn door hun met liefde en zorg 
te vertellen over levenslessen die u 
geleerd hebt, ervaringen die u gehad 
hebt en beginselen die u gevolgd hebt 
om uw eigen problemen op te lossen. 
Toon uw oprechte interesse in hun 
welzijn en getuig vervolgens van het 
evangelie van Jezus Christus.

U kunt hen helpen op manieren 
die gebaseerd zijn op evangeliebe-
ginselen en - leerstellingen. Spoor uw 
dierbaren aan om uit te zoeken wat 
de Heer wil dat ze doen. U kunt dit 
bijvoorbeeld doen door hun vragen 
te stellen om hen te laten nadenken 
en hun dan voldoende tijd te geven 
— uren, dagen, maanden, of langer 
— om zelf antwoorden te bedenken. 
U moet hen misschien leren hoe ze 
kunnen bidden en de antwoorden 
op hun gebeden kunnen herkennen. 
Vertel ze dat de Schriften cruciale 
hulpmiddelen bij het ontvangen en 
herkennen van antwoorden zijn. Zo 
bereidt u hen voor op toekomstige 
gelegenheden en beproevingen.

Gods doel is ‘de onsterfelijkheid 
en het eeuwige leven van de mens tot 
stand te brengen.’ 2 Dat is de basis van 
alles wat we doen. Soms zijn we zo 
druk in de weer met onze interesses of 
verliezen we onszelf in het alledaagse 
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leven dat we Gods doeleinden uit het 
oog verliezen. Als u zich voortdurend 
op de grondbeginselen concentreert, 
begrijpt u wat u moet doen, brengt u 
meer vruchten voort voor de Heer, en 
bent u zelf gelukkiger.

Als u zich op de grondbeginselen 
van het heilsplan concentreert, doet 
u meer moeite om anderen over het 
evangelie te vertellen, omdat u het 
eeuwige belang van de evangelie-
verordeningen inziet. U verkondigt  
uw overtuiging dan op zo’n manier 
dat uw vrienden geestelijk opge-
bouwd willen worden. U geeft uw 
vrienden het verlangen om de naam 
van Christus op zich te nemen en al 
zijn geboden te onderhouden.

Onthoud dat de bekering van 
personen maar een deel van het werk 
is. Probeer steeds gezinnen te sterken. 
Houd bij uw onderricht het belang 
voor ogen van gezinnen die in de 
tempel verzegeld worden. Bij som-
mige gezinnen kan dat jaren duren. 
Dat was het geval bij mijn ouders. Vele 
jaren na mijn doop liet mijn vader zich 
dopen, en later werd ons gezin in de 
tempel verzegeld. Mijn vader is in de 
tempel verzegelaar geweest en mijn 
moeder diende er samen met hem. 
Als u de verzegelverordeningen voor 

ogen houdt, helpt u met de opbouw 
van Gods koninkrijk op aarde.

Denk eraan dat u eerst van hen 
moet houden om ze met uw invloed 
te kunnen helpen. De invloed van 
oma Whittle en mijn vrouw, Jeanene, 
zou verwaarloosbaar geweest zijn,  
als ik niet eerst geweten had dat ze 
van me hielden en het beste met  
me voor hadden.

Het is ook belangrijk dat u hun  
vertrouwen geeft. Sommige mensen 
lijken misschien moeilijk te vertrou-
wen, maar probeer het toch. De  
kinderen van onze hemelse Vader  

zijn tot wonderbaarlijke dingen in staat 
als ze vertrouwen krijgen. Ieder van 
Gods kinderen op aarde heeft voor 
het plan van de Heiland gekozen. Ver-
trouw erop dat ze dat weer doen als 
ze daartoe de gelegenheid krijgen.

Vertel hun over beginselen die ze 
kunnen gebruiken om op de weg naar 
het eeuwige leven voorwaarts te stre-
ven. Onthoud dat ieder van ons regel 
op regel vooruitgang maakt. Toen u 
het evangelie leerde begrijpen, hebt u 
datzelfde patroon gevolgd. Verkondig 
het evangelie in eenvoud.

Uw persoonlijke getuigenis van de 
verzoening van Jezus Christus is een 
krachtig hulpmiddel. Gebed, het Boek 
van Mormon en de andere Schriften,  
en uw eigen toewijding aan de 
priesterschapsverordeningen zijn uw 
aanvullende hulpbronnen. Ze bevor-
deren stuk voor stuk de leiding van de 
Geest, die voor u zo cruciaal is om op 
te vertrouwen.

Om doeltreffend te zijn en te doen 
wat Christus heeft gedaan3, concen-
treert u zich op dit basisbeginsel van 
het evangelie: de verzoening van Jezus 
Christus maakt het ons mogelijk om 
meer op onze hemelse Vader te lijken, 
zodat we als gezin voor eeuwig samen 
kunnen zijn.

Sydney (Australië)
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terwijl wij op aarde gehoorzaamheid 
zouden leren. Wanneer wij gehoorza-
men, aanvaarden wij zijn offer, want 
wij geloven dat door de verzoening 
van Jezus Christus de gehele mensheid 
kan worden gered door gehoorzaam-
heid aan de wetten, verordeningen en 
geboden van het evangelie.4

Jezus leerde ons gehoorzaamheid in 
eenvoudige, duidelijke taal: ‘Wanneer 
gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden 
bewaren’ 5 en ‘Kom hier, volg Mij.’ 6

Bij onze doop nemen wij ‘de naam 
van Christus op [ons]’ en gaan wij 
‘met God het verbond [aan] dat [w]ij 
tot het einde van [ons] leven gehoor-
zaam zul[len] zijn’.7 Elke zondag  
hernieuwen wij dat doopverbond 
door van het avondmaal te nemen  
en te betuigen dat wij gewillig zijn de 
geboden te onderhouden. Wij vragen 
vergeving voor alle gedachten, gevoe-
lens of daden die niet stroken met de 
wil van onze hemelse Vader. Als wij 
ons bekeren door ons van ongehoor-
zaamheid af te wenden en weer te 
gaan gehoorzamen, tonen wij onze 
liefde voor Hem.

Ouderling Robert D. Hales
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Broeders en zusters, van alle les-
sen die we uit het leven van de 
Heiland leren, is niets duide-

lijker en krachtiger dan de les van 
gehoorzaamheid.

Het voorbeeld van de Heiland
In de voorsterfelijke raadsverga-

dering in de hemel kwam Lucifer 
in opstand tegen het plan van onze 
hemelse Vader. Zij die Lucifer volgden, 
maakten daarmee een eind aan hun 
eeuwige vooruitgang — kijk dus uit 
wie u volgt!

Toen uitte Jezus zijn voornemen 
om te gehoorzamen: ‘Vader, uw wil 
geschiede en de heerlijkheid zij de 
uwe voor eeuwig!’ 1 Gedurende zijn 
hele bediening ‘onderging [Hij] verzoe-
kingen, maar sloeg er geen acht op’.2 
Ook ‘heeft Hij […] gehoorzaamheid 
geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden’.3

Omdat onze Heiland gehoorzaam 
was, heeft Hij verzoening voor onze 
zonden gebracht, zodat wij zullen 
opstaan uit de dood en naar onze 
hemelse Vader kunnen terugkeren, 
die wist dat wij fouten zouden maken 

‘Wanneer gij Mij 
liefhebt, zult gij mijn 
geboden bewaren’
Onze keuzevrijheid gebruiken om te gehoorzamen  
betekent het goede doen, wat de gevolgen ook zijn.

De verzoening van Jezus Christus 
is de allerbelangrijkste leerstelling 
van onze godsdienst. Getuig bij elke 
gelegenheid van de Heiland en de 
kracht van zijn zoenoffer. Gebruik 
Schriftteksten over Hem die aanto-
nen waarom Hij voor iedereen het 
volmaakte voorbeeld is.4 U zult ijverig 
moeten studeren. Wees niet zo druk 
in de weer met onbelangrijke zaken 
dat u de leer en leerstellingen van de 
Heer links laat liggen. Als u de leer 
goed begrijpt, kunt u de waarheid 
krachtig verkondigen aan anderen 
die er behoefte aan hebben.

We dienen onze hemelse Vader 
het beste als we anderen op recht-
schapen wijze beïnvloeden en die-
nen.5 Ons grootste voorbeeld ooit  
op aarde is onze Heiland, Jezus  
Christus. Zijn aardse bediening 
bestond uit anderen onderwijzen, 
dienen en liefhebben. Hij ging om 
met mensen die zijn gezelschap 
onwaardig geacht werden. Hij had 
ieder van hen lief. Hij zag hun noden 
en leerde hun zijn evangelie. Hij 
nodigt ons uit om zijn volmaakte 
voorbeeld te volgen.

Ik weet dat zijn evangelie in dit 
leven tot gemoedsrust en geluk leidt. 
Laten we doen wat Hij deed door 
anderen die het schitterende licht van 
het evangelie nog niet omarmd heb-
ben onze liefde en ons vertrouwen 
te schenken en hun de waarheid te 
verkondigen. In de naam van Jezus 
Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Johannes 13:15.
 2. Mozes 1:39.
 3. Zie Johannes 13:15.
 4. Zie bijvoorbeeld: Lucas 22:39–46; Johannes 

8:3–11; Filippenzen 4:13; Jakobus 5:15–16; 
1 Johannes 1:7; 2 Nephi 1:15; 2; 25:17–30; 
31; Jakob 4; Alma 7; 42; 3 Nephi 11–30; 
Moroni 10:32–33; Leer en Verbonden 
18:10–16; 19:13–19; 29:3; 88:1–13; 138:2–4; 
Mozes 5:6–12.

 5. Zie Matteüs 22:35–40; Mosiah 2:17.




