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veranderd is. Zijn vrouw is gestorven, 
zijn vrienden zijn weg, en het portret 
van koning George III in de herberg 
is vervangen door een portret van 
iemand die hij niet kent — ene gene-
raal George Washington.

Rip Van Winkle had twintig jaar 
geslapen! En zodoende had hij een 
van de boeiendste perioden in de 
geschiedenis van zijn land gemist — 
hij was door de Amerikaanse Revolu-
tie heen geslapen.

In mei 1966 gebruikte dr. Martin 
Luther King jr. dit verhaal ter illustratie 
van zijn redevoering ‘Slaap niet door 
de revolutie heen.’ 1

Ik wil vanavond hetzelfde thema 
gebruiken en een vraag voorleggen 
aan allen die Gods priesterschap dra-
gen: slaapt u door de herstelling heen?

President Dieter F. Uchtdorf
Tweede raadgever in het Eerste Presidium

Bijna tweehonderd jaar geleden 
werd het Amerikaanse kortver-
haal ‘Rip Van Winkle’ direct een 

groot succes. De hoofdpersoon, Rip, 
is een man zonder ambities die twee 
dingen heel goed weet te omzeilen: 
werken en zijn vrouw.

Op zekere dag loopt hij met zijn 
hond de heuvels in en komt een 
groep vreemd geklede mannen  
tegen, die een drinkgelag houden en 
spelletjes spelen. Na een aantal van 
hun alcoholische versnaperingen te 
hebben genuttigd, valt hij in slaap.  
Als hij wakker wordt, ziet hij tot zijn 
verbazing dat zijn hond weg is, dat 
zijn geweer verroest is en dat hij een 
lange baard heeft.

Rip keert terug naar zijn dorp en 
komt tot de ontdekking dat alles 

Slaapt u door de 
herstelling heen?
Er staat zoveel op het spel voor ons, als individu, als gezin,  
en als Christus’ kerk, dat halfslachtige betrokkenheid bij  
dit heilige werk niet volstaat.

Ten derde: je bent niet slim omdat je 
een smartphone hebt; maar als je hem 
verstandig gebruikt, kun je dat wel worden

Jongemannen, doe geen domme 
dingen met je smartphone. Jullie weten 
wat ik daarmee bedoel (zie Mosiah 
4:29). Er zijn ontelbare manieren 
waarop de technologie je kan afleiden 
van de hoofdzaken in het leven. Pas 
de volgende spreuk toe: ‘Bepaal je tot 
datgene waar je mee bezig bent.’ Als 
je aan het rijden bent, rij dan. Als je in 
de klas zit, volg dan de les. Als je bij 
je vrienden bent, geef hun dan je aan-
dacht. Je hersenen kunnen zich niet op 
twee dingen tegelijk concentreren. Als 
je multitaskt, spring je snel van het ene 
naar het andere. Er is een oude spreuk 
die zegt: ‘Iemand die op twee konijnen 
jaagt, vangt er geen.’

Ten vierde: de Heer geeft ons de 
technologie om zijn doelen te bereiken

Het goddelijke doel van de tech-
nologie is het bespoedigen van het 
heilswerk. Als keuzegeneratie zijn jullie 
vertrouwd met de technologie. Maak 
er gebruik van op je pad naar vervol-
making. Omdat je veel ontvangen hebt, 
moet je ook geven (zie ‘Daar Gij mij veel 
gegeven hebt’, Lofzangen, nr. 151). De 
Heer verwacht dat je deze geweldige 
hulpmiddelen gebruikt om zijn werk 
te bevorderen, om het evangelie te 
verkondigen op een manier waar mijn 
generatie alleen maar van kon dromen. 
Vroegere generaties hadden een invloed 
op hun buren en hun naaste omgeving, 
maar jullie kunnen dankzij het internet 
en de sociale media veel verder gaan en 
de hele wereld bereiken.

Ik getuig dat dit de kerk van de 
Heer is. Jullie zijn uitverkoren om in 
deze tijd aan zijn werk deel te nemen 
omdat Hij erop vertrouwt dat jullie de 
juiste keuzes zullen doen. Jullie zijn 
de keuzegeneratie. In de naam van 
Jezus Christus. Amen. ◼
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We leven in de tijd van de herstelling
Soms denken we aan de herstel-

ling van het evangelie als iets wat 
voltooid is, iets wat achter ons ligt 
— Joseph Smith vertaalde het Boek 
van Mormon, hij ontving priester-
schapssleutels, de kerk werd gesticht. 
In werkelijkheid is de herstelling een 
voortgaand proces; wij leven nu in 
de tijd van de herstelling. Zij omvat 
‘alles wat God heeft geopenbaard, 
alles wat Hij nu openbaart’, alsmede 
de ‘vele grote en belangrijke dingen’ 
die Hij nog zal openbaren.2 Broeders, 
de boeiende ontwikkelingen in deze 
tijd maken deel uit van de voorberei-
ding die zal uitmonden in de lang-
verwachte, heerlijke wederkomst  
van onze Heiland, Jezus Christus.

Dit is een van de opmerkelijkste 
periodes van de wereldgeschiedenis! 
De profeten van weleer keken reikhal-
zend uit naar onze tijd.

Wat zullen we na dit leven te 
vertellen hebben over onze bijdrage 
aan deze belangrijke periode en aan 
de behartiging van het werk van de 
Heer? Zullen we kunnen zeggen  
dat we onze mouwen hebben opge-
stroopt en met hart, macht, verstand 
en sterkte hebben meegewerkt? Of 
zullen we moeten toegeven dat onze 
rol voor het grootste deel die van 
toeschouwer was?

Ik veronderstel dat er verschillende 
redenen zijn die ons ertoe verleiden 
om een beetje slaperig te worden 
ten aanzien van de opbouw van het 
koninkrijk van God. Laat mij drie 

belangrijke redenen noemen. En ter-
wijl ik dat doe, vraag ik u om bij uzelf 
na te gaan of die wellicht van toepas-
sing zijn. Als u ruimte voor verbetering 
ziet, vraag ik u om te overwegen wat 
u kunt doen om die verandering aan 
te brengen.

Zelfzucht
Ten eerste, zelfzucht.
Wie zelfzuchtig zijn, jagen meer 

dan wat ook hun eigen belangen en 
pleziertjes na. De kernvraag voor een 
zelfzuchtig persoon is: ‘Wat levert mij 
dat op?’

Broeders, u ziet zeker wel dat deze 
houding niet strookt met de bezieling 
die nodig is om Gods koninkrijk op te 
bouwen.

Als we zelfzucht boven onzelfzuch-
tig dienstbetoon verkiezen, spitsen 
onze prioriteiten zich op onszelf en 
ons plezier toe.

Egoïsme en narcisme zijn uiteraard 
van alle tijden, maar ik denk dat ze in 
dit ik- tijdperk wel de kroon spannen. 
Kan het toeval zijn dat de Oxford Dic-
tionary onlangs het woord ‘selfie’ tot 
woord van het jaar heeft uitgeroepen? 3

Uiteraard hebben we allemaal 
behoefte aan erkenning en er is niets 
mis met ontspanning en iets leuks 
doen. Maar als het nastreven van 
‘gewin en de lof der wereld’ 4 de kern 
van onze motivatie is, missen we de 
opbouwende en vreugdevolle ervarin-
gen die ons toekomen als we ons in 
ruime mate aan het werk van de Heer 
toewijden.

Wat doen we ertegen?
Het antwoord ligt, zoals altijd, in de 

woorden van Christus:
‘Indien iemand achter Mij wil 

komen, die verloochene zichzelf en 
neme zijn kruis op en volge Mij.

‘Want ieder, die zijn leven zal willen 
behouden, die zal het verliezen; maar 
ieder, die zijn leven verliezen zal om 
Mijnentwil en om des evangelies wil, 
die zal het behouden.’ 5

Wie hun leven geheel en al aan  
de Heiland geven en God en hun 
naaste dienen, ontdekken een rijk  
en overvloedig leven dat de zelfzuch-
tige egotripper nooit zal ervaren.  
De onzelfzuchtigen geven van zich-
zelf. Dat kan gaan om kleine gebaren 
van naastenliefde die veel goeds tot 
stand brengen: een glimlach, een 
handdruk, een knuffel, een luiste-
rend oor, een bemoedigend woord, 
of een blijk van genegenheid. Al die 
liefdevolle daden kunnen harten of 
levens veranderen. Als we profiteren 
van de onbeperkte mogelijkheden 
om onze naaste lief te hebben en te 
dienen, onze partner en kinderen 
niet uitgezonderd, zullen we God 
steeds meer liefhebben en onze 
naasten steeds meer dienen.

Wie anderen dienen, zullen niet 
door de herstelling heen slapen.

Verslavingen
Iets anders wat ertoe kan leiden 

dat we ons al slaapwandelend door 
dit belangrijke tijdperk van de wereld 
begeven, is verslaving.
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Verslavingen beginnen vaak 
ongemerkt. Verslavingen zijn dunne 
draden van herhaalde handelingen die 
zich tot een dik touw van gewoonte 
bundelen. Negatieve gewoonten kun-
nen tot verwoestende verslavingen 
uitgroeien.

Die ketens van verslaving kunnen 
vele vormen aannemen, zoals por-
nografie, alcohol, seks, drugs, tabak, 
gokken, eten, werken, internet of een 
virtuele werkelijkheid. Satan, onze 
gemeenschappelijke vijand, kent heel 
wat trucjes om ons van ons goddelijk 
potentieel te beroven, waarmee we 
onze zending in het koninkrijk van  
de Heer kunnen vervullen.

Het doet onze hemelse Vader ver-
driet om te zien hoe sommigen van zijn 
edele zoons lijdzaam hun polsen naar 
voren steken om zich door verwoes-
tende verslavingen te laten ketenen.

Broeders, we dragen het eeuwige 
priesterschap van de almachtige 

God. Wij zijn werkelijk zoons van de 
Allerhoogste en zijn begiftigd met 
onbeschrijflijk potentieel. We zijn 
geschapen om ongebonden door 
de hemelen te zweven. Het is niet 
de bedoeling dat we aan de aarde 
worden geketend, gevangen in een 
dwangbuis van eigen makelij.

Wat doen we ertegen?
Het eerste wat we moeten begrijpen 

is dat verslavingen heel wat makkelij-
ker zijn te voorkomen dan te gene-
zen. De Heiland zegt het zo: ‘[Laat] 
geen van die dingen in uw hart […] 
opkomen.’ 6

Een paar jaar geleden kregen 
president Thomas S. Monson en ik 
de kans Air Force One van binnen te 
zien — dat schitterende toestel dat 
de president van de Verenigde Staten 
vervoert. De geheime dienst voerde 
een grondige beveiligingscontrole uit, 
en ik kon een glimlach niet onder-
drukken toen agenten onze geliefde 

profeet fouilleerden voordat we aan 
boord mochten.

Toen nodigde de gezagvoerder mij 
uit om in zijn stoel plaats te nemen. 
Het was een buitengewone ervaring 
om weer achter de stuurknuppel van 
een magnifiek vliegtuig te zitten, het 
type waarin ik zoveel jaren had gevlo-
gen. Ik werd overspoeld door herin-
neringen aan vluchten over oceanen 
en continenten. Ik zag mij als het ware 
weer op vele internationale luchtha-
vens opstijgen en landen.

Bijna onbewust legde ik mijn 
handen op de vier gashendels van de 
747. Op dat moment hoorde ik een 
geliefde en niet mis te verstane stem 
achter mij — de stem van Thomas S. 
Monson.

‘Dieter,’ zei hij, ‘ik zou het maar uit 
je hoofd laten.’

Ik zeg niet dat het zo is, maar het 
zou zo maar kunnen zijn dat president 
Monson mijn gedachten kon lezen.

Laten we, als we ertoe worden 
verleid dingen te doen die we niet 
behoren te doen, luisteren naar de 
liefdevolle waarschuwing van familie 
en vrienden, onze geliefde profeet,  
en altijd de Heiland.

De beste verdediging tegen versla-
ving is er nooit mee te beginnen.

Maar hoe staat het met hen die 
zich al in de greep van een verslaving 
bevinden?

Ten eerste, weet alstublieft dat er 
hoop is. Zoek hulp bij dierbaren, kerk-
leiders en professionele hulpverleners. 
De kerk biedt hulp bij verslavings-
herstel door middel van plaatselijke 
kerkleiders, het internet 7 en, in som-
mige gebieden, door middel van LDS 
Family Services.

Vergeet nooit dat u met de hulp 
van de Heiland verslaving kunt 
overwinnen. Het kan een lang en 
moeilijk pad zijn, maar de Heer zal u 
niet in de steek laten. Hij heeft u lief. 
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Jezus Christus onderging de verzoe-
ning om verandering mogelijk te 
maken, om u van de gevangenschap 
van zonde te bevrijden.

Het belangrijkste is dat u het 
blijft proberen — soms lukt iets pas 
nadat u het verschillende keren hebt 
geprobeerd. Geef het dus niet op. 
Verlies uw geloof niet. Blijf in uw 
hart dicht bij de Heer, dan zal Hij u 
de macht ter bevrijding schenken. 
Dan zal Hij u vrijmaken.

Mijn geliefde broeders, houd u 
verre van gewoonten die tot een 
verslaving kunnen uitgroeien. Wie dat 
doen, zijn vrij om hun hart, macht, 
verstand en sterkte aan de dienst aan 
God toe te wijden.

Zij zullen niet door de herstelling 
heen slapen.

Tegengestelde prioriteiten
Een derde obstakel dat ons ervan 

weerhoudt om ons volledig aan dit 
werk te geven, zijn de vele tegen-
gestelde prioriteiten in ons leven. 
Sommigen van ons hebben het zo 
druk dat we op een kar lijken die 
door een dozijn dieren wordt getrok-
ken — elk in een andere richting. Er 
wordt veel energie verspild, maar de 
kar beweegt niet.

Vaak besteden we de meeste 
energie aan een hobby, een sport, een 
baan, of maatschappelijke of politieke 
kwesties. Al die zaken kunnen goed 
en eerbaar zijn, maar de vraag is of er 
tijd en energie overblijft voor wat onze 
hoogste prioriteiten behoren te zijn.

Wat doen we ertegen?
Nogmaals komt het antwoord uit 

de woorden van de Heiland:
‘Gij zult de Here, uw God, liefheb-

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

‘Dit is het grote en eerste gebod.
‘Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij 

zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ 8

Al het andere in het leven dient aan 
deze twee grote prioriteiten onderge-
schikt te zijn.

Zelfs in ons kerkwerk is het een-
voudig om routineus onze plicht te 
doen, zonder dat we ons hart erin 
leggen of ons discipelschap serieus 
nemen.

Broeders, wij dragen het priester-
schap en hebben als zodanig beloofd 
een volk te zijn dat God en onze 
naaste liefheeft en dat bereid is die 
liefde door woord en daad te bewij-
zen. Dat is de kern van wie wij zijn als 
discipelen van Jezus Christus.

Wie deze beginselen naleven, zullen 
niet door de herstelling heen slapen.

Oproep tot ontwaken
De Apostel Paulus heeft geschre-

ven: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op 
uit de doden, en Christus zal over u 
lichten.’ 9

Geliefde vrienden, weet dat jullie 
zoons van het licht zijn?

Sta geen zelfzucht toe! Sta geen 
gewoonten toe die tot verslaving 
kunnen uitgroeien! Sta geen tegenge-
stelde prioriteiten toe die u in slaap 
wiegen, u onverschillig maken of die 
afstand scheppen tussen u en geze-
gend discipelschap en verheffend 
priesterschapswerk!

Er staat zoveel op het spel voor 
ons, als individu, als gezin, en als 
Christus’ kerk, dat halfslachtige 
betrokkenheid bij dit heilige werk 
niet volstaat.

Een discipel van Jezus Christus zijn 
we niet één keer per week of één keer 
per dag. Het discipelschap is voor 
eens en altijd.

De belofte van de Heer aan  
zijn ware priesterschapsdragers 
is bijna te groot om te kunnen 
bevatten.
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ik steeds met de honkbalknuppel te 
slaan zoals ik dacht dat Joe DiMaggio 
het deed. We hadden toen nog geen 
tv (dit is heel lang geleden), waardoor 
ik dus alleen de foto’s uit de krant had 
om zijn stijl na te bootsen.

Toen ik ouder was, nam mijn 
vader me mee naar het Yankee  
Stadium. Dat was de enige keer dat  
ik Joe DiMaggio zag spelen. Ik kan 
me nog steeds herinneren hoe hij  
met zijn knuppel sloeg, waardoor de 
bal op de tribune achter het midden-
veld terechtkwam.

Ik ben nooit zo’n goede honkbal-
ler geworden als mijn jeugdheld. 
Maar die paar keren dat ik de bal 
echt goed raakte, had ik zijn krach-
tige slagbeweging zo goed mogelijk 
nagebootst.

President Henry B. Eyring
Eerste raadgever in het Eerste Presidium

We hebben allemaal helden, 
vooral in onze jeugd. Ik 
ben geboren en getogen 

in Princeton in de Amerikaanse staat 
New Jersey. De bekendste sportploe-
gen in de buurt waren in New York 
City te vinden. Die stad was toen 
de thuisbasis van drie professionele 
honkbalploegen: de Brooklyn Dod-
gers, de New York Giants en de New 
York Yankees. Philadelphia was nog 
dichterbij en de thuisbasis van de 
Athletics en de Phillies. Die ploegen 
hadden heel wat honkballers naar wie 
ik kon opkijken.

Maar Joe DiMaggio, speler van de 
New York Yankees, was mijn honk-
balheld. Toen ik met mijn broers en 
vrienden op het schoolterrein naast 
ons huis honkbal speelde, probeerde 

De priesterschapsman
U kunt een geweldig, gemiddeld of slecht voorbeeld zijn.  
U hecht daar misschien geen belang aan, maar de Heer  
doet dat wel.

Wie getrouw zijn aan het Aäronisch 
en Melchizedeks priesterschap en  
hun roeping grootmaken ‘worden door 
de Geest geheiligd ter vernieuwing van 
hun lichaam’. Daarom zal alles wat de 
Vader heeft aan hen worden gegeven.10

Ik getuig dat de reinigende kracht 
van de verzoening van Jezus Christus 
en de transformerende macht van 
de Heilige Geest het mensdom kan 
genezen en redden. Het is ons een 
voorrecht, onze heilige plicht, en 
onze vreugde om gehoor te geven 
aan de oproep van de Heiland, om 
Hem met een bereidwillige geest en 
vol voornemen van hart te volgen. 
Laten we ‘de ketenen af[schudden] 
waarmee [we] gebonden [zijn], en 
[voortkomen] uit de donkerheid en 
[ons verheffen] uit het stof.’ 11

Laten we wakker zijn en het goed-
doen niet moede worden, want we 
leggen ‘het fundament van een groot 
werk’ 12 namelijk onze voorbereiding 
op de wederkomst van de Heiland. 
Broeders, als we het licht van ons 
voorbeeld als een getuigenis aan de 
schoonheid en kracht van de her-
stelde waarheid toevoegen, zullen we 
niet door de herstelling heen slapen. 
Daarvan getuig ik en ik schenk u mijn 
zegen in de heilige naam van onze 
Meester, ja, Jezus Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Zie Martin Luther King jr., ‘Don’t Sleep 

Through the Revolution’ (lezing in de Ware- 
serie, in 1966 gehouden aan de Unitarian 
Universalist Association General Assembly, 
Hollywood, Florida, 18 mei 1966).

 2. Geloofsartikelen 1:9.
 3. Zie blog.oxforddictionaries.com/press- 

releases/oxford- dictionaries- word- of- 
 the- year- 2013.

 4. 2 Nephi 26:29.
 5. Marcus 8:34–35.
 6. 3 Nephi 12:29.
 7. Zie bijvoorbeeld lds.org/topics/addiction.
 8. Matteüs 22:37–39.
 9. Efeziërs 5:14.
 10. Zie Leer en Verbonden 84:33, 38.
 11. 2 Nephi 1:23.
 12. Zie Leer en Verbonden 64:33.




