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Tegenwoordig zou het voorval 
als volgt kunnen gebeurd zijn. Vier 
mensen vervulden een opdracht van 
hun bisschop om iemand thuis te 
bezoeken die verlamd is. Ik kan me 
voorstellen dat het gaat om een ZHV- 
zuster, een ouderling, een Aäronisch- 
priesterschapsdrager en, zeker niet 
onbelangrijk, een voltijdzendeling. 
Toen in de laatste wijkraad over de 
behoeften die er in de wijk waren, 
werd gesproken, wees de bisschop 
‘reddingsopdrachten’ toe. Deze vier 
mensen hadden de opdracht gekre-
gen om deze verlamde man te helpen. 
Ze konden niet wachten totdat hij zelf 
naar de kerk zou komen. Ze moesten 
hem thuis bezoeken. Zij moesten hem 
opzoeken. En dat deden ze ook. De 
man werd naar Jezus gebracht.

‘Er kwamen ook enigen naar Hem 

Ouderling Chi Hong (Sam) Wong
van de Zeventig

We horen president Thomas S. 
Monson vaak zeggen dat 
we de reddende hand 

moeten bieden.1 Dat doet me aan 
een verhaal uit het Nieuwe Testament 
denken. Het is een uitstekend voor-
beeld dat laat zien hoe we als leden 
en zendelingen eensgezind met de 
wijkraad kunnen samenwerken om de 
helpende hand te bieden en iemand 
te redden. Het verhaal staat in Markus 
2:1–5. Ik vind de verhalen die Jezus 
gebruikte om ons bepaalde leerstellin-
gen of beginselen bij te brengen, altijd 
bijzonder inspirerend en eenvoudig te 
begrijpen.

Een van de hoofdpersonen in dit 
verhaal is een verlamde man, iemand 
die zich niet zonder hulp kon ver-
plaatsen. Deze man kon slechts thuis 
blijven wachten tot hij werd gered.

en veelzeggender het voor ons wordt. 
Toen een zoon zijn zesennegentig-
jarige vader vroeg: ‘Pap, waarom ga 
je naar de kerk? Je kunt niet zien, je 
kunt niet horen en je bent slecht ter 
been. Waarom ga je naar de kerk?’ 
Antwoordde hij: ‘Het draait om het 
avondmaal. Ik ga om van het avond-
maal te nemen.’

Mag een ieder van ons naar de 
avondmaalsdienst komen om ‘echt 
een geestelijke belevenis, een heilige 
bezinning, een vernieuwing van [onze] 
ziel’ 18 te hebben.

Ik weet dat onze hemelse Vader en 
onze Heiland leven. Ik ben dankbaar 
voor de gelegenheid die het avond-
maal biedt om hun liefde te voelen 
en de Geest te ervaren. In de naam 
van Jezus Christus. Amen. ◼
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Eensgezind redden
Om de Heiland te kunnen helpen, moeten we eensgezind 
samenwerken. Iedereen, elke positie en elke roeping is 
belangrijk.
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toe die een verlamde brachten, door 
vier mannen gedragen’ (Markus 2:3).

Maar de ruimte was veel te vol. Ze 
konden niet eens naar binnen. Ik ben 
er zeker van dat ze van alles probeer-
den, maar ze kwamen niet door de 
menigte heen. Het ging niet zoals ze 
gepland hadden. Er waren hindernis-
sen op hun ‘reddingspad’. Maar ze 
gaven de moed niet op. Ze lieten de 
verlamde man niet bij de deur achter. 
Ze overlegden wat ze moesten doen. 
Hoe konden ze deze man naar Jezus 
brengen zodat hij genezen kon wor-
den. Het werk om met Jezus zielen te 
redden, was niet te veel voor hen. Ze 
bedachten een plan. Geen gemakke-
lijk plan, maar ze gingen aan de slag.

‘En omdat zij niet bij Hem konden 
komen vanwege de menigte, verwij-
derden zij de dakbedekking boven de 
plaats waar Hij was; en nadat zij het 
dak opengebroken hadden, lieten zij 
de ligmat waarop de verlamde lag, 
neer’ (Markus 2:4).

Ze droegen hem het dak op. Ik ver-
onderstel dat er geen buitentrap was. 
Dus het zal wel wat tijd hebben gekost 
om iedereen het dak op te krijgen. Ik 
denk dat het zo had kunnen gebeuren: 
de jongeman uit zijn wijk klom als 

eerste op het dak. Omdat hij jong en 
energiek was, was dat voor hem niet 
zo moeilijk. Zijn huisonderwijscollega 
uit het ouderlingenquorum en de lange 
en sterke voltijdzendeling duwden de 
man heel hard omhoog. De ZHV- zuster 
herinnerde ze eraan om voorzichtig te 
zijn, en ze moedigde hen aan. De man-
nen verwijderden de dakbedekking 
terwijl de zuster de man vertroostend 
toesprak, totdat hij genezen was — in 
staat om zich te bewegen en vrij te zijn.

Bij zo’n reddingsactie moet ieder-
een samenwerken. Op het juiste 
moment moet er zorgvuldig geco-
ordineerd worden om de verlamde 
man vanaf het dak te laten zakken. 
De vier mensen moeten eensgezind 
samenwerken. Er mag geen onenig-
heid onder hen zijn. Ze moeten de 
verlamde tegelijk laten zakken. Als 
iemand het touw sneller laat zakken 
dan de anderen, valt de man van zijn 
ligmat af. Door zijn handicap kan hij 
zichzelf niet vasthouden.

Om de Heiland te kunnen helpen, 
moeten we eensgezind samenwerken. 
Iedereen, elke positie en elke roeping 
is belangrijk. We moeten eensgezind 
in de Heer Jezus Christus zijn.

Uiteindelijk werd de zieke, 

verlamde man bij Jezus neergelegd. 
‘En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij 
tegen de verlamde: Zoon, uw zonden 
zijn u vergeven’ (Markus 2:5). Jezus 
toonde hem barmhartigheid en genas 
hem — niet alleen lichamelijk, maar 
ook geestelijk: ‘Zoon, uw zonden 
zijn u vergeven.’ Is dat niet geweldig? 
Zouden wij dat ook niet willen erva-
ren? Ik in ieder geval wel.

Kennen we iemand die geestelijk 
verlamd is, iemand die niet in staat is 
om zelf terug naar de kerk te komen? 
Hij of zij kan een van onze kinderen 
zijn, een van onze ouders, een huwe-
lijkspartner of een vriend of vriendin.

Nu er zoveel meer voltijdzendelin-
gen in elke unit van de kerk zijn, is het 
verstandig als bisschoppen en gemeen-
tepresidenten beter gebruik maken van 
hun wijk-  of gemeenteraad. De bis-
schop kan alle leden van de wijkraad 
uitnodigen om een lijst te maken met 
leden die wellicht hulp nodig hebben. 
Leden van de wijkraad bespreken zorg-
vuldig hoe zij het beste kunnen helpen. 
De bisschop luistert aandachtig naar de 
ideeën en deelt opdrachten uit.

Voltijdzendelingen kunnen bij 
deze reddingsacties veel betekenen. 
Ze zijn jong en energiek. Ze willen 
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van gehoorzaamheid al onze schuld.’
Williams voegt daaraan toe: ‘Maar 

als de zaak slecht is, zal de koning 
rekenschap geven.’

Koning Hendrik is het daar duide-
lijk niet mee eens. ‘De plicht van elke 
onderdaan is de koning gewijd; maar 
de ziel van elke onderdaan behoort 
hemzelf toe.’ 1

Shakespeare probeert dit vraagstuk 
in het toneelstuk niet op te lossen, en 
in de een of andere vorm is het door 
de eeuwen heen actueel gebleven: 
wie is er verantwoordelijk voor wat 
er in ons leven gebeurt?

Als er dingen misgaan, hebben 
velen de neiging om anderen of zelfs 
God de schuld te geven. Sommigen 
menen overal recht op te hebben en 
proberen de verantwoordelijkheid 
voor hun welzijn als individu of groep 
op anderen of de overheid af te schui-
ven. In geestelijke zin menen som-
migen dat mannen en vrouwen niet 
naar persoonlijke rechtschapenheid 
hoeven te streven — want God houdt 
van ons en redt ons wel ‘gewoon 
zoals we zijn’.

Maar God verwacht dat zijn kin-
deren handelen volgens de morele 

Ouderling D. Todd Christofferson
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Het toneelstuk Koning Hendrik V 
van William Shakespeare 
bevat een nachtelijke scène in 

het kamp van Engelse soldaten bij 
Azincourt vlak voor hun strijd tegen 
het Franse leger. In het zwakke licht 
en deels vermomd begeeft koning 
Hendrik zich zonder herkend te 
worden onder zijn soldaten. Hij praat 
met hen en probeert het moreel onder 
zijn troepen te peilen, die zwaar in de 
minderheid zijn. Omdat ze niet door-
hebben wie hij is, spreken ze vrijuit. 
Onder een aantal krijgslieden ontspint 
zich een discussie over de vraag wie 
er verantwoordelijkheid is voor het 
lot van de soldaten — de koning of 
iedere soldaat zelf.

Op een gegeven moment zegt 
koning Hendrik: ‘Ik zou nergens zo 
tevreden sterven als in gezelschap 
van de koning, omdat zijn zaak 
rechtvaardig is.’

Michael Williams antwoordde: ‘Dat 
is meer dan wij weten.’

Zijn kameraad stemt in: ‘Ja, en meer 
dan wij moeten achterhalen; want we 
weten genoeg als we weten dat we 
onderdanen van de koning zijn. Als 
zijn zaak slecht is, delgt onze plicht 

graag een lijst hebben met specifieke 
namen van mensen die ze kunnen 
helpen. Ze werken graag met de leden 
van de wijk samen. Ze weten dat het 
geweldige mogelijkheden zijn om met 
belangstellenden in contact te komen. 
Ze zijn toegewijd aan de vestiging van 
het koninkrijk van de Heer. Ze hebben 
een sterk getuigenis van het beginsel 
dat ze meer op Christus lijken als ze 
aan dergelijke hulpacties deelnemen.

Tot slot wil ik nog één verborgen 
schat bespreken die in dit verhaal zit. 
In vers 5 staat: ‘Toen Jezus hun geloof 
zag’ (cursivering toegevoegd). Dat was 
me nog niet eerder opgevallen — hun 
geloof. Ons gecombineerde geloof 
zal ook het welzijn van anderen 
beïnvloeden.

Wie waren de mensen die Jezus 
noemde? Dat kunnen de vier mensen 
zijn geweest die de verlamde man 
hebben gedragen, of de man zelf, 
of de mensen die voor hem hadden 
gebeden, of iedereen die naar de 
prediking van Jezus had geluisterd 
en zich van binnen had verheugd om 
het wonder dat zou plaatsvinden. Het 
kan ook een huwelijkspartner zijn, 
een zoon of dochter, een zendeling, 
een quorumpresident, een ZHV- 
presidente, een bisschop of een verre 
vriend. We kunnen allemaal elkaar 
helpen. We moeten altijd ijverig bezig 
zijn om mensen in nood te redden.

Ik getuig dat Jezus Christus een 
God van wonderen is. Jezus Christus 
heeft ons allemaal lief. Hij heeft de 
macht om te redden en te genezen, 
zowel lichamelijk als geestelijk. Als wij 
bijdragen aan zijn zending om mensen 
te redden, zullen wij ook gered wor-
den. Daarvan getuig ik in de heilige 
naam van Jezus Christus. Amen. ◼

NOOT
 1. Zie, bijvoorbeeld, Thomas S. Monson, 

‘De reddende hand bieden’, Liahona, 
oktober 2013, p. 5.

Voor eeuwig vrij, om 
zelfstandig te handelen
God wil dat wij als vrije mannen en vrouwen in staat zijn 
ons volledige potentieel te verwezenlijken, zowel in stoffelijk 
als geestelijk opzicht.


