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ouderling Quentin L. Cook
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Ik heb vorige maand mijn verjaar-
dag gevierd. Voor mijn verjaardag 
kreeg ik van mijn vrouw een cd met 

liedjes van hoop en geloof, gezongen 
door de beroemde Britse zangeres 
Vera Lynn, die haar luisteraars tijdens 
de donkere dagen van de Tweede 
Wereldoorlog inspireerde.

Er is een reden dat mijn vrouw mij 
dat cadeautje heeft gegeven. Het bom-
bardement van Londen in september 
1940 vond een dag voor mijn geboorte 
plaats. 1 Mijn moeder, die in het zieken-
huis naar het radioverslag luisterde, 
besloot mij te vernoemen naar de 
radioverslaggever, die Quentin heette.

De zangeres, Vera Lynn, is nu 93 
jaar oud. Vorig jaar zijn enkele van 
haar oorlogsliedjes opnieuw uitge-
geven, en al snel bereikte haar cd de 
eerste plaats op de Britse hitlijsten. De 
iets ouderen onder ons herinneren 
zich sommige liedjes nog wel, zoals 
‘The White Cliffs of Dover’.

Het lied ‘When the Lights Go on 
Again (All over the World)’ heeft me 
diep geraakt. Door dat lied moest ik 
aan twee dingen denken. Ten eerste: 
de profetische woorden van een Brits 
staatsman: ‘De lampen in heel Europa 
gaan uit. Wij zullen ze in onze tijd niet 
meer zien aangaan’; 2 en ten tweede: 

de bombardementen op Britse steden, 
zoals Londen. Om het de bommen-
werpers moeilijk te maken, werden er 
verduisteringsmaatregelen ingevoerd. 
De lichten werden uitgedaan en de 
ramen verduisterd.

Het lied weerspiegelde de optimis-
tische hoop dat vrijheid en licht zou-
den terugkeren. Mensen die de rol van 
de Heiland en het licht van Christus 3 
in de voortdurende strijd tussen goed 
en kwaad begrijpen, herkennen met-
een de vergelijking tussen die oorlog 
en het hedendaagse morele conflict. 
Door het licht van Christus kan de 
hele mensheid ‘goed van kwaad’ 4 
onderscheiden.

Vrijheid en licht zijn nooit eenvou-
dig te verkrijgen of te behouden. Sinds 
de oorlog in de hemel hebben de 
machten van het kwaad alle mogelijke 
middelen ingezet om de keuzevrijheid 
te vernietigen en het licht te doven. 
De aanval op morele beginselen en 
godsdienstvrijheid is nog nooit zo 
hevig geweest.

Als heiligen der laatste dagen 
moeten we ons best doen om het licht 
brandende te houden en ons gezin en 
de samenleving te beschermen tegen 
deze aanval op morele beginselen en 
godsdienstvrijheid.

Laat er licht zijn!
In deze wereld die steeds onrechtvaardiger wordt, is het 
belangrijk dat de normen en waarden die op godsdienstige 
beginselen zijn gebaseerd, deel van het maatschappelijk debat 
uitmaken.

verzoening was aangebroken, sprak 
de Heiland zijn indrukwekkende 
hogepriesterlijk gebed voor eenieder 
van ons uit, zeggende: ‘Vader, hetgeen 
Gij Mij gegeven hebt — Ik wil, dat, 
waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om 
mijn heerlijkheid te aanschouwen, 
die Gij Mij gegeven hebt.’ 28 ‘Dit nu is 
het eeuwige leven, dat zij U kennen, 
de enige waarachtige God, en Jezus 
Christus, die Gij gezonden hebt.’ 29

Ik geef u mijn bijzondere getuige-
nis dat Zij leven. Als we onze keu-
zevrijheid rechtschapen gebruiken, 
leren we Hen kennen, gaan we meer 
op Hen lijken, en bereiden we ons 
voor op de dag waarop ‘alle knie (…) 
zich [zal] buigen en elke tong (…) 
belijden’ 30 dat Jezus onze Heiland is. 
Ik bid dat wij Hem en onze eeuwige 
Vader zullen blijven volgen, zoals wij 
dat in het begin hebben gedaan. In de 
naam van Jezus Christus. Amen. ◼
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propageren die de ongelovigen en 
onverschilligen zullen aanspreken en 
de neerwaartse spiraal van geweld en 
kwaad ombuigen?

Dat is een uitermate belangrijke 
vraag. Denk maar aan de profeet Mor-
mon en zijn zielenleed toen hij zei: 
‘Hoe hebt gij die Jezus, die met open 
armen klaarstond om u te ontvan-
gen, kunnen verwerpen!’ 9 Mormons 
zielenleed was gerechtvaardigd, en 
zijn zoon Moroni bleef achter om ‘het 
droeve verhaal van de vernietiging van 
[zijn] volk op te schrijven’. 10

Door mijn omgang en ervaringen 
met mensen over de hele wereld 
ben ik optimistisch gestemd. Ik ben 
van mening dat licht en waarheid in 
onze tijd behouden zullen blijven. 
In alle landen zijn er veel mensen te 
vinden die God aanbidden en besef-
fen dat ze aan Hem verantwoording 
verschuldigd zijn. Sommige waarne-
mers beweren dat er een wereldwijde 
opleving van godsdienst is. 11 Als 
kerkleiders hebben we gesproken met 
leiders van andere kerken. We hebben 
vastgesteld dat er een gemeenschap-
pelijk moreel fundament bestaat dat 
theologische verschillen overstijgt en 
ons verenigt in ons streven naar een 
betere samenleving.

We hebben ook vastgesteld dat de 
meeste mensen nog steeds respect 
hebben voor fundamentele morele 
waarden. Maar we mogen niet onder-
schatten dat er ook mensen zijn die 
het geloof willen vernietigen en elke 
godsdienstige invloed in de samenle-
ving willen uitbannen. Andere godde-
loze mensen buiten uit, manipuleren 
en breken de samenleving af door 
middel van drugs, pornografie, seksu-
ele exploitatie, mensenhandel, diefstal 
en oneerlijke zakelijke praktijken. Hun 
macht en invloed zijn erg groot, ook al 
zijn ze relatief klein in getal.

Er is een voortdurende strijd 

wekelijkse gezinsavond, het dage-
lijkse gezinsgebed en de gezamenlijke 
schriftstudie zijn essentieel. We moe-
ten thuis alleen nog dingen toelaten 
die ‘deugdzaam, liefelijk, of eerzaam 
of prijzenswaardig’ 6 zijn. Als we van 
ons thuis een heilige plek maken die 
ons tegen het kwaad beschut, biedt 
ons dat bescherming tegen de schade-
lijke gevolgen die in de Schriften zijn 
voorspeld.

de samenleving beschermen
Maar we moeten niet alleen ons 

eigen gezin beschermen, we moe-
ten met ons licht ook de samenle-
ving beschermen. De Heiland heeft 
gezegd: ‘Laat zo uw licht schijnen 
voor de mensen, opdat zij uw goede 
werken zien en uw Vader, die in de 
hemelen is, verheerlijken.’ 7

Onze bedeling is omschreven als 
‘een tijdperk van overvloed en twij-
fel’. 8 Eenvoudig geloof in de macht en 
het gezag van God wordt niet alleen 
in twijfel getrokken, het wordt ook 
geminacht. Hoe kunnen wij in die 
omstandigheden normen en waarden 

Het gezin beschermen
Gezinnen zijn voortdurend in 

gevaar, want het kwaad komt van alle 
kanten op ons af. Hoewel het onze 
voornaamste taak is om naar licht 
en waarheid te streven, doen we er 
verstandig aan ons huis te verduiste-
ren tegen de dodelijke bommen die 
onze geestelijke groei en ontwikke-
ling ondermijnen. Vooral pornografie 
is een massavernietigingswapen in 
moreel opzicht en speelt een grote rol 
in de erosie van zedelijke normen en 
waarden. Sommige tv-programma’s 
en internetpagina’s zijn even dodelijk. 
De machten van het kwaad nemen 
licht en hoop weg uit de wereld. De 
morele verwording neemt toe. 5 Als 
we het kwaad niet uit ons gezin en 
ons leven bannen, hoeven we ons 
niet te verwonderen als vernietigende 
morele explosies de vrede van een 
rechtschapen levenswijze uiteen doen 
spatten. Wij hebben de verantwoor-
delijkheid om wel in de wereld, maar 
niet van de wereld te zijn.

Daarnaast moeten we thuis veel 
beter het evangelie gaan naleven. De 
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norm eerlijkheid uitstraalt in de 
joods-christelijke wereld. En over-
weeg welke invloed het heeft op de 
maatschappij als jongeren op school 
niet oneerlijk zouden zijn, als volwas-
senen op hun werk eerlijk zouden zijn 
en trouw aan hun huwelijksgelofte. 
Voor ons is het beginsel eerlijkheid 
gebaseerd op het leven en de leringen 
van de Heiland. Ook in veel andere 
godsdiensten en in de historische lite-
ratuur wordt eerlijkheid een belang-
rijke eigenschap genoemd. De dichter 
Robert Burns heeft gezegd: ‘Een eerlijk 
man is het indrukwekkendste werk 
van God.’ 21 In bijna alle gevallen voe-
len gelovige mensen dat ze aan God 
verantwoording verschuldigd zijn over 
hun eerlijke gedrag. Daarom bekeerde 
de man in Californië zich van zijn 
eerdere oneerlijkheid.

Op een afstudeerdag vorig jaar 
heeft Clayton Christensen, hoogle-
raar aan de Harvard University en 
leider van de kerk, het waargebeurde 
verhaal verteld van een collega uit een 
ander land die democratie had gestu-
deerd. De vriend was verbaasd toen 
hij leerde hoe essentieel godsdienst 
voor een democratie is. Hij wees erop 
dat in samenlevingen waar de burgers 
van jongs af aan leren dat ze aan God 
verantwoording verschuldigd zijn 
wat eerlijkheid en integriteit betreft, 
men regels en gebruiken naleeft die, 
hoewel ze niet afdwingbaar zijn, wel 
democratische idealen bevorderen. 
In samenlevingen waar dat niet het 
geval is, kan er niet genoeg politie op 
de been gebracht worden om eerlijk 
gedrag af te dwingen. 22

Het is duidelijk dat ethische nor-
men en waarden die met eerlijkheid 
te maken hebben, een belangrijke rol 
spelen om licht en waarheid te bevor-
deren en de samenleving te verbete-
ren. Wie geen geloof hebben, moeten 
ze op waarde leren schatten.

voorkeursbehandeling krijgen, maar 
evenmin veronachtzaamd worden. 19

Een godsdienstige overtuiging is 
een hoeveelheid licht, kennis en wijs-
heid, die de samenleving bijzonder 
van nut kan zijn als de volgelingen 
moreel gedrag vertonen omdat ze vin-
den dat ze aan God verantwoording 
verschuldigd zijn. 20

Twee godsdienstige beginselen 
verduidelijken dat.

Eerlijkheid gemotiveerd door 
verantwoording aan God

Het dertiende geloofsartikel begint 
met: ‘Wij geloven eerlijk te moeten 
zijn.’ Het beginsel eerlijkheid is op een 
godsdienstige overtuiging gebaseerd 
en is een van Gods fundamentele 
wetten.

Toen ik vele jaren geleden als 
advocaat in Californië werkzaam 
was, kwam een vriend en cliënt die 
geen lid van onze kerk was enthou-
siast bij me op kantoor en liet me 
een brief lezen die hij van een bis-
schop uit een nabijgelegen wijk had 
ontvangen. De bisschop schreef dat 
een man uit zijn wijk, een voormalig 
medewerker van mijn cliënt, materi-
aal uit het bedrijf van mijn cliënt had 
meegenomen en zichzelf had wijsge-
maakt dat het toch om overschotten 
ging. Maar nadat hij een toegewijd 
lid van de kerk was geworden en 
probeerde Jezus Christus te vol-
gen, was deze man tot de conclusie 
gekomen dat hij iets oneerlijks had 
gedaan. In de envelop zat een geld-
bedrag van die man om niet alleen 
de kosten van het materiaal te dek-
ken, maar ook de rente. Mijn cliënt 
was onder de indruk van het feit dat 
de kerk door middel van een onbe-
zoldigde leider een man hielp om 
zich met God te verzoenen.

Denk eens aan het licht en de 
waarheid die de gemeenschappelijke 

gaande tussen gelovige mensen en 
diegenen die godsdienst en God uit 
het openbare leven willen bannen. 12 
Veel opiniemakers verwerpen een 
ethisch wereldbeeld dat gebaseerd is 
op joods-christelijke waarden. Vol-
gens hen is er geen objectieve morele 
orde. 13 Zij zijn van mening dat ethi-
sche doelstellingen geen voorkeursbe-
handeling verdienen. 14

Toch willen de meeste mensen goed 
en eerzaam zijn. Het licht van Chris-
tus, dat verschilt van de Heilige Geest, 
inspireert hun geweten. We weten uit 
de Schriften dat het licht van Christus 
de Geest is die ‘licht [geeft] aan ieder 
mens die in de wereld komt’. 15 Het licht 
wordt gegeven ‘ter wille van de gehele 
wereld’. 16 President Boyd K. Packer 
heeft gezegd dat dit licht een ‘bron 
van inspiratie [is], die ieder van ons 
bezit, alle mensen op aarde’. 17 Daarom 
accepteren veel mensen morele nor-
men en waarden, ook als ze gebaseerd 
zijn op godsdienstige overtuigingen 
waar ze zelf niet achter staan. Zoals we 
in Mosiah in het Boek van Mormon 
lezen, ‘is het niet gebruikelijk dat de 
stem van het volk iets verlangt in strijd 
met wat goed is; integendeel, gebrui-
kelijk is dat de minderheid van het 
volk verlangt wat niet goed is’. Mosiah 
waarschuwt vervolgens: ‘Indien de tijd 
komt dat de stem van het volk onge-
rechtigheid kiest, dan is de tijd daar dat 
de oordelen Gods u zullen treffen.’ 18

In deze wereld die steeds onrecht-
vaardiger wordt, is het belangrijk 
dat de normen en waarden die op 
godsdienstige beginselen zijn geba-
seerd, deel van het maatschappelijk 
debat uitmaken. Morele standpunten 
die zijn gestoeld op een godsdienstig 
geweten, hebben evenveel recht om 
in het maatschappelijk debat gehoord 
te worden. In de grondwet van de 
meeste landen mag iemand met 
een godsdienstige overtuiging geen 
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het duidelijk zijn dat zulke opvat-
tingen en normen het recht hebben 
om op hun waarde beoordeeld te 
worden.

Het morele fundament van onze 
leer kan een lichtbaken voor de 
wereld zijn en een verbindende kracht 
voor zowel normen en waarden als 
geloof in Jezus Christus. We moeten 
onze gezinnen beschermen en samen 
met alle welmenende mensen vechten 
voor licht, hoop en goede zeden in 
onze samenleving.

Als we deze beginselen zowel 
naleven als verkondigen, volgen we 
Jezus Christus, die het ware Licht van 
de wereld is. Wij kunnen een recht-
schapen invloed uitoefenen bij de 
voorbereiding op de wederkomst van 
onze Heer en Heiland, Jezus Christus. 
We kijken uit naar die prachtige dag 
wanneer ‘vrije harten zullen zingen 
als over de hele wereld opnieuw het 
licht aangaat’. 31 In de heilige naam van 
Jezus Christus. Amen. ◼
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overgave mobiliseerde hij de morele 
en sociale leiders van zijn land om 
een nationale strijd tegen zedeloos-
heid te voeren. 27

Uit onze kerkgeschiedenis blijkt 
dat de meeste kerkleden destijds 
tegen de slavernij waren. 28 Naast 
hun godsdienstige overtuiging was 
dat een andere belangrijke reden 
voor de vijandigheid en het geweld 
die ze ervaarden, met als dieptepunt 
het uitroeiingsbevel dat gouverneur 
Boggs in Missouri uitvaardigde. 29 In 
1833 kreeg Joseph Smith de volgende 
openbaring: ‘Daarom is het niet juist 
dat enig mens andermans slaaf is.’ 30 
Ons geloof in godsdienstvrijheid en 
dat alle mensen als zoon en dochter 
van God behandeld dienen te wor-
den, zijn wezenlijke onderdelen van 
onze leer.

Dit zijn slechts twee voorbeel-
den van de manier waarop religieus 
geïnspireerde waarden beginselen 
ondersteunen die onze samenleving 
tot zegen zijn. Maar er zijn er nog veel 
meer. We moeten zelf actief deelne-
men en goede en integere mensen 
steunen om opnieuw die zedelijke 
waarden te vestigen die onze hele 
samenleving tot zegen zullen zijn.

Ik wil graag duidelijk stellen dat 
alle stemmen in het maatschappe-
lijk debat gehoord moeten worden. 
Er mogen geen godsdienstige of 
ongodsdienstige stemmen tot zwijgen 
gebracht worden. Verder mogen we 
niet verwachten dat onze opvattin-
gen automatisch geaccepteerd zullen 
worden of een voorkeursbehandeling 
krijgen omdat ze op godsdienstige 
beginselen zijn gebaseerd. Maar laat 

Al Gods kinderen als broeders en zusters 
behandelen

Een tweede voorbeeld van hoe een 
godsdienstige overtuiging de samen-
leving tot nut kan zijn en licht aan de 
wereld geeft, is de rol die godsdienst 
speelt om al Gods kinderen als broe-
ders en zusters te behandelen.

Veel instellingen met een gods-
dienstige grondslag hebben de hel-
pende hand uitgestoken naar mensen 
die in barre omstandigheden leven, 
omdat ze geloven dat alle men-
sen naar het beeld en de gelijkenis 
van God zijn geschapen. 23 William 
Wilberforce, de Britse staatsman die 
een grote bijdrage heeft geleverd 
aan de afschaffing van de slavernij in 
Groot-Brittannië, is daar een uitste-
kend voorbeeld van. 24 In het ontroe-
rende lied ‘Amazing Grace’, en in de 
inspirerende film met dezelfde titel, 
worden de tijdgeest van het begin 
van de negentiende eeuw en het 
verslag van zijn heldhaftige optreden 
goed weergegeven. De onvermoei-
bare inspanningen van Wilberforce 
waren de eerste stappen die leidden 
tot de afschaffing van dit verschrik-
kelijke, onderdrukkende, wrede en 
corrupte gebruik. Tegelijkertijd heeft 
hij er met andere leiders aan gewerkt 
om de openbare moraal te hervor-
men. Hij was van mening dat het 
onderwijs en de overheid op ethi-
sche normen en waarden gebaseerd 
moesten zijn. 25 ‘Hij zette zich ten 
volle in voor de morele en geestelijke 
verbeteringen die hij op het oog had, 
hetzij de verdediging van het huwe-
lijk, de afschaffing van de slavernij of 
de heiliging van de sabbatdag.’ 26 Vol 
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We leven in een van de 
geweldigste bedelingen van 
alle tijden — een tijd waar 

profeten van weleer naar uitkeken, 
over profeteerden en volgens mij ook 
naar verlangden. Maar nu we al die 
hemelse zegeningen genieten, is Satan 
meer dan ooit aanwezig en actief, en 
worden we voortdurend bestookt met 
allerlei tegenstrijdige berichten. De 
engel Moroni waarschuwde de jonge 
profeet Joseph Smith dat zijn naam 
zowel ten goede als ten kwade over 
de hele wereld bekend zou zijn (zie 
Geschiedenis van Joseph Smith 1:33), 
en de vervulling van die profetie is 
overduidelijk. De profeet gaf zijn leven 
voor zijn getuigenis, en de aanvallen 
tegen de kerk en zelfs tegen de Hei-
land gaan onophoudelijk voort. Het 
bestaan van de Heiland, zijn zoenoffer 
en het belang van die kennis voor alle 
mensen, worden in twijfel getrokken 
en vaak afgedaan als een mythe of de 
ongegronde hoop van een zwak en 
onontwikkeld mens. Ook de herstel-
ling van het evangelie in deze laatste 
dagen wordt voortdurend betwist. 
Deze aanhoudende stroom berichten 

kan tot verwarring, twijfel en pessi-
misme leiden, en is een aanval op de 
fundamentele waarheden waarin we 
geloven, ons geloof in God en onze 
hoop voor de toekomst.

Dat mag dan wel zo zijn in de 
wereld, toch kunnen we zelf kiezen 
hoe we erop reageren. Als onze hei-
lige leer en geloofspunten in twijfel 
worden getrokken, is dat een gelegen-
heid om God op een uiterst per-
soonlijke en intieme manier te leren 
kennen. We staan dan voor een keuze.

Gezien de conflicten en uitdagin-
gen die op ons afkomen, stel ik u 
één keuze voor — een keuze voor 
gemoedsrust en bescherming, en een 
keuze die voor iedereen opgaat. Die 
keuze is geloof. Bedenk dat geloof 
ons niet komt aanwaaien, zonder 
enig nadenken, verlangen of inspan-
ning van onze zijde. Geloof komt niet 
zomaar uit de lucht vallen. De Heiland 
heeft gezegd: ‘Komt tot Mij’ (Matteüs 
11:28) en ‘Klopt en u zal opengedaan 
worden’ (Matteüs 7:7). Het gaat hier 
om werkwoorden — kom, klop. Het 
zijn keuzes. Dus zeg ik: kies voor 
geloof. Kies voor geloof boven twijfel, 
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