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we een nauwere band met de hemel 
gekregen.

Ik spreek namens de hele kerk 
onze grote waardering uit voor de 
broeders die tijdens de conferentie zijn 
ontheven. We zullen ze missen. Hun 
bijdragen aan het werk van de Heer 
zijn groot en zullen nog generaties 
lang te merken zijn.

Mogen wij naar huis terugkeren met 
een voornemen in ons hart om een 
iets beter mens te zijn dan voorheen. 
Mogen wij wat vriendelijker en attenter 
zijn. Mogen wij anderen hulp bieden 
— niet alleen onze medeleden, maar 
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Broeders en zusters, we hebben 
twee heerlijke dagen met inspi-
rerende boodschappen achter de 

rug. Ons hart is geraakt en ons geloof 
is gesterkt doordat we in deze confe-
rentiebijeenkomsten de Geest hebben 
gevoeld. Aan het slot van deze confe-
rentie danken wij onze hemelse Vader 
voor de vele zegeningen die Hij ons 
heeft gegeven.

Wij zijn opgebouwd en geïn-
spireerd door de prachtige muziek 
die tijdens de bijeenkomsten ten 
gehore is gebracht. Door de gebe-
den die zijn uitgesproken, hebben 

Tot we elkaar weerzien
Mogen wij allen de waarheden die we hebben gehoord 
overpeinzen, en mogen ze ertoe bijdragen dat we nóg 
kloekmoediger discipelen worden.

beginselen van het evangelie van 
de Heiland te leren kennen en na 
te leven.

De verzoening van Jezus Christus 
verschaft het reinigingsmiddel dat 
nodig is om rein en schoon te worden, 
de verzachtende zalf om geestelijke 
wonden te genezen en schuld weg te 
nemen, en de bescherming die ons 
in staat stelt om in goede en slechte 
tijden getrouw te blijven.

Absolute waarheid bestaat
Aan u, familieleden en vrienden 

die geen lid van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen zijn, heb ik geprobeerd de 
fundamentele redenen waarom wij 
zendelingen zijn uit te leggen.

Hoewel de wereld alle absolute 
waarheden in toenemende mate 
minacht en afwijst, blijven ze onver-
minderd van kracht. Op een dag in de 
toekomst zal ‘elke knie’ zich buigen en 
‘elke tong belijden dat Jezus Christus 
de Here is, tot heerlijkheid van God 
de Vader’ (Filippenzen 2:10–11). Jezus 
de Christus is absoluut de eniggebo-
ren Zoon van de eeuwige Vader. Als 
leden van zijn kerk getuigen we dat 
Hij leeft en dat zijn kerk in deze laatste 
dagen in zijn volheid is hersteld.

De uitnodigingen die we u doen 
om onze boodschap te leren kennen 
en te toetsen, komen voort uit het 
positieve effect dat het evangelie van 
Jezus Christus op ons heeft. Soms zijn 
we wel eens onhandig, kortaf of zelfs 
onbuigzaam in onze verkondiging. 
We verlangen slechts u de waarheden 
te vertellen die heel veel voor ons 
betekenen.

Als een van de apostelen van de 
Heer getuig ik met alle energie van 
mijn ziel van zijn goddelijkheid en 
bestaan. En ik zeg tot u: ‘Kom en zie!’ 
( Johannes 1:39) In de heilige naam 
van Jezus Christus. Amen. ◼
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Toen onze jongste dochter aan het 
eind van haar eerste schooldag 
thuiskwam, vroeg ik haar: ‘Hoe 

ging het?’
Ze antwoordde: ‘Goed.’
Maar de volgende ochtend toen ik 

haar wakker maakte om naar school 
te gaan, deed ze haar armen over 
elkaar en verklaarde beslist: ‘Ik ben 
al naar school geweest!’ Blijkbaar had 
ik haar niet voorbereid of uitgelegd 
dat naar school gaan geen eenmalige 
gebeurtenis was maar dat ze jarenlang 
vijf dagen per week naar school zou 
moeten gaan.

Laten we nadenken over het begin-
sel voorbereiding, en stel u dan eens 
het volgende voor: u zit in de celes-
tiale zaal van de tempel en ziet hoe 
een aantal bruiden en bruidegoms 
eerbiedig de zaal in geleid worden om 
te wachten op hun verzegeling voor 
tijd en alle eeuwigheid. Een bruid 
treedt de celestiale zaal binnen, hand 

in hand met haar liefste. Ze draagt een 
eenvoudige maar mooie tempeljurk 
en heeft een kalme, vredige glimlach. 
Ze ziet er goed verzorgd uit maar niet 
zo opvallend dat het afleidt. Ze gaat 
zitten, kijkt om zich heen en raakt 
dan opeens emotioneel. Het lijkt erop 
dat haar tranen het gevolg zijn van 
de bewondering en eerbied die ze 
voelt voor de plaats waar ze is en de 
heilige verordening die haar en haar 
grote liefde nu te wachten staat. Haar 
houding lijkt te zeggen: ‘Ik ben dank-
baar dat ik vandaag in het huis van de 
Heer ben, klaar om met een geliefde 
eeuwige metgezel aan een eeuwige 
reis te beginnen.’ Zij lijkt voorbereid 
op veel meer dan een gebeurtenis.

Onze leuke tienerkleindochter 
legde onlangs een briefje voor mij 
op mijn kussen waarop onder andere 
stond: ‘Een van de dingen die me 
opvalt als ik de tempel binnenkom, 
is de vredige, liefdevolle sfeer. […] 

Voorbereid op een 
wijze die nooit eerder 
was gekend
Mogen we ons voorbereiden op het druppel voor druppel 
ontvangen van de heilsverordeningen en het van ganser 
harte nakomen van de daarbij behorende verbonden.

ook mensen die niet tot ons geloof 
behoren. Mogen wij hun in onze 
onderlinge omgang respect tonen.

Er zijn mensen die dagelijks met 
moeilijkheden worstelen. Laten we ze 
tonen dat we om hen geven, en ze de 
helpende hand toesteken. Als we voor 
elkaar zorgen, worden we gezegend.

Mogen wij aan de bejaarden en hen 
die aan huis gebonden zijn, denken. 
Als we de tijd nemen om ze te bezoe-
ken, weten ze dat we hen liefhebben 
en waarderen. Mogen we de opdracht 
uitvoeren om ‘de zwakken te hulp [te 
komen], de handen [te verheffen] die 
slap neerhangen en […] de knikkende 
knieën’ te sterken.1

Mogen wij eerlijke en integere 
mensen zijn die altijd, onder alle 
omstandigheden, proberen het goede 
te doen. Mogen wij getrouwe volge-
lingen van Christus en voorbeelden 
van rechtschapenheid zijn, zodat we 
‘lichten in de wereld’ worden.2

Broeders en zusters, ik dank u voor 
uw gebeden voor mij. Zij sterken mij 
en bouwen mij op in mijn streven om 
met heel mijn hart en kracht Gods wil 
te doen, en Hem en u te dienen.

Aan het slot van deze conferentie 
smeek ik de zegeningen van de hemel 
over ieder van u af. Moge u die van 
huis zijn daar weer veilig terugkeren en 
alles in goede orde aantreffen. Mogen 
wij allen de waarheden die we hebben 
gehoord overpeinzen, en mogen ze 
ertoe bijdragen dat we nóg kloekmoe-
diger discipelen worden dan we waren 
voordat deze conferentie begon.

Totdat wij over een half jaar weer bij-
eenkomen, vraag ik dat de zegeningen 
van de Heer op u mogen rusten, ja, op 
ons allen. En dat doe ik in zijn heilige 
naam — namelijk Jezus Christus, onze 
Heer en Heiland. Amen. ◼

NOTEN
 1. Leer en Verbonden 81:5.
 2. Filippenzen 2:15.


