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Noot van de redactie: president Russel M. Nelson, die op 14 januari 2018 als 
17e president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen werd aangesteld, hield deze toespraak op 16 januari 2018 tijdens een 
live uitzending vanuit het bijgebouw van de Salt Laketempel (Utah, VS). Hij 
heeft verzocht zijn toespraak in deze uitgave te publiceren.

Geliefde broeders en zusters, het stemt me nederig 
vanochtend bij u te zijn. We hebben vier dagen 
geleden een geweldige man, een profeet van 

God, president Thomas S. Monson, begraven. De groots-
heid van zijn leven is niet in woorden uit te drukken. 
Ik zal altijd vol dankbaarheid terugdenken aan onze 
vriendschap en wat hij me heeft geleerd. Nu moeten  
we de toekomst tegemoetzien, met vol vertrouwen in 
onze Heer Jezus Christus, die aan het hoofd van deze 
kerk staat.

Twee dagen geleden kwamen alle huidige apostelen in 
de bovenkamer van de Salt Laketempel bijeen. Daar namen 
zij de unanieme beslissingen om, ten eerste, het Eerste Pre-
sidium te reorganiseren, en, ten tweede, mij als president 
van de kerk te laten fungeren. Woorden schieten tekort om 
u te vertellen hoe het voelde toen mijn broeders – broeders 
die alle priesterschapssleutels dragen die door de profeet 
Joseph Smith in deze bedeling zijn teruggebracht – mij hun 
handen oplegden om mij te ordenen en als president van 
de kerk aan te stellen. Het was een heilige en ootmoedi-
gende ervaring.

Het werd vervolgens mijn taak om te ontdekken wie 

de Heer als mijn raadgevers had voorbereid. Hoe kon ik 
slechts twee van de twaalf andere apostelen kiezen,  
terwijl ik ze allemaal zielsveel liefheb? Ik ben de Heer 
uiterst dankbaar dat Hij mijn vurige gebeden heeft ver-
hoord. Ik ben erg dankbaar dat president Dallin Harris 
Oaks en president Henry Bennion Eyring bereid zijn  
om respectievelijk mijn eerste en tweede raadgever te  
zijn. President Dieter F. Uchtdorf heeft zijn plek in het 
Quorum der Twaalf Apostelen weer ingenomen. Hij heeft 
al grote opdrachten gekregen waarvoor hij de unieke 
capaciteiten bezit.

Ik loof hem en president Eyring om hun uitstekende 
werk als raadgevers van president Monson. Ze waren 

President  
Russell M. Nelson

Nu we samen  
verdergaan

B O O D S C H A P  V A N  H E T  E E R S T E  P R E S I D I U M

De maandelijkse boodschap het  
Eerste Presidium wordt stopgezet
Deze boodschap is de laatste boodschap van het Eerste 
Presidium die op maandelijkse basis in de tijdschriften 
wordt gepubliceerd. In de toekomst verspreidt het Eerste 
Presidium, wanneer het nodig is, belangrijke boodschap-
pen door de diverse kanalen van de kerk, waaronder in 
kerktijdschriften en op LDS .org.
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uiterst capabel, toegewijd en geïn-
spireerd. We zijn hun erg dankbaar. 
Ieder is bereid om nu te dienen waar 
hij het hardste nodig is.

Als de volgende apostel in seni-
oriteit wordt president Oaks ook 
president van het Quorum der Twaalf 
Apostelen. Maar gezien zijn roeping 
in het Eerste Presidium, en in over-
eenstemming met de orde van de 
kerk, zal president M. Russell Ballard 
als waarnemend president van dat 
quorum optreden. Het Eerste Pre-
sidium zal er samen met de Twaalf 
naar streven om de wil van de Heer 

te onderscheiden, en zal zijn heilige 
werk voorwaarts stuwen.

We zijn dankbaar voor uw gebe-
den. Overal in de wereld heeft u voor 
ons gebeden. Op de ochtend waarop 
president Monson overleed, werd er 
zo’n gebed uitgesproken door een 
jongetje van vier, Benson. Ik haal 
enkele onderdelen van dat gebed 
aan uit de brief die zijn moeder mijn 
vrouw, Wendy, schreef. Benson bad: 
‘Hemelse Vader, dankuwel dat presi-
dent Thomas S. Monson zijn vrouw 
mocht weerzien. Dankuwel voor 
onze nieuwe profeet. Help hem om 

moedig en niet bang te zijn omdat hij 
nieuw is. Help hem om gezond en 
sterk te worden. Help hem om macht 
te hebben, want hij heeft het priester-
schap. En help ons om altijd vriende-
lijk te zijn.’

Ik dank God voor zulke kinderen 
en voor ouders die hun toewijding 
aan rechtschapen, doelgericht ouder-
schap serieus nemen. Ik ben in alle 
nederigheid erg dankbaar voor elke 
ouder, leerkracht en elk lid dat een 
zware last draagt en toch zo bereid-
willig dient – met andere woorden, 
voor ieder van u.

Elke dag die een apostel dient, is een dag om  
te leren en zich voor te bereiden op meer ver-
antwoordelijkheid in de toekomst.
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De Heer staat aan het roer
Nu wij verder gaan, nodig ik u uit om na te denken over 

de majestueuze wijze waarop de Heer zijn kerk bestuurt. 
Als een president van de kerk overlijdt, is het geen mysterie 
wie er als volgende geroepen zal worden om die functie 
op zich te nemen. Er is geen verkiezing, geen verkiezings-
campagne, maar alleen de stille werking van een goddelijk 
opvolgingsplan dat de Heer zelf heeft ingesteld.

Elke dag die een apostel dient, is een dag om te leren 
en zich voor te bereiden op meer verantwoordelijkheid 
in de toekomst. Er zijn tientallen jaren van apostolisch 
dienstbetoon voor nodig om van de plek van de nieuwste 
apostel over te stappen op die van de senior apostel. In 
die tijd krijgt hij persoonlijke ervaring met elk facet van 
de kerk. En hij raakt goed bekend met de volken van de 

aarde, inclusief hun geschiedenis, cultuur en taal, als hij 
voor de uitvoering van zijn taken over de hele wereld 
reist. Deze opvolgingsprocedure voor de leiding van de 
kerk is uniek. Ik ken geen enkele andere instantie die er 
zo een heeft. Dat zou ons niet moeten verbazen, want dit 
is de kerk van de Heer, en Hij werkt niet op de wijze van 
de mens.

Ik heb in het Quorum der Twaalf onder vijf kerkpre-
sidenten gediend. Ik heb elke president openbaring zien 
ontvangen en daarnaar zien handelen. De Heer heeft altijd 
zijn profeten geïnstrueerd en geïnspireerd, en zal dat altijd 
blijven doen. De Heer staat aan het roer. Wij die geordend 
zijn om in de hele wereld van zijn heilige naam te getui-
gen, zullen ernaar blijven streven om zijn wil te weten te 
komen en er gevolg aan te geven.

Blijf op het verbondspad. Uw toewijding aan het volgen van 
de Heiland, door verbonden met Hem te sluiten en u daar aan 
te houden, zal de deur opendoen naar elk geestelijk voorrecht 
en elke zegen.
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Blijf op het verbondspad
Nu zeg ik tegen ieder lid van de kerk: blijf op het ver-

bondspad. Uw toewijding aan het volgen van de Heiland, 
door verbonden met Hem te sluiten en u daar aan te hou-
den, zal de deur opendoen naar elk geestelijk voorrecht en 
elke zegen die mannen, vrouwen, en kinderen overal ter 
beschikking staan.

Als nieuw presidium willen wij beginnen met de uit-
komst in gedachten. Om die reden spreken wij vandaag tot 
u vanuit een tempel. De uitkomst waar ieder van ons naar 
streeft, is begiftigd te worden met macht in een huis van 
de Heer, als gezin aan elkaar verzegeld te worden – trouw 
aan verbonden die in een tempel zijn gesloten – waardoor 
wij in aanmerking komen voor de grootste gave van God, 
het eeuwige leven. De verordeningen van de tempel en de 

verbonden die u sluit, zijn de sleutel tot het versterken van 
uw leven, uw huwelijk en gezin, en uw vermogen om de 
aanvallen van de tegenstander te weerstaan. Uw aanbid-
ding in de tempel en uw werk in de tempel voor uw voor-
ouders zal u zegenen met meer individuele openbaring en 
gemoedsrust en zal uw voornemen versterken om op het 
verbondspad te blijven.

Welnu, als u van het pad bent afgeweken, nodig ik 
u met alle hoop in mijn hart uit om alstublieft terug te 
komen. Wat uw bezwaren of moeilijkheden ook zijn, er 
is een plek voor u in deze kerk, de kerk van de Heer. U, 
en nog ongeboren generaties, zullen gezegend worden 
als u nu terugkeert op het verbondspad. Onze Vader in 
de hemel koestert zijn kinderen en wil dat ieder van ons 
naar Hem terugkeert. Dat is een groots doel van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen – om 
ieder te helpen weer thuis te komen.

Ik spreek mijn grote liefde voor u uit – liefde die in de 
tientallen jaren waarin ik u heb ontmoet, met u heb aan-
beden, en u heb gediend – gegroeid is. Het is onze god-
delijke opdracht om naar elke natie, taal en volk te gaan 
om de wereld voor te bereiden op de wederkomst van de 
Heer. Dit doen wij met geloof in de Heer Jezus Christus, 
wetend dat Hij aan het roer staat. Dit is zijn werk en zijn 
kerk. Wij zijn zijn dienstknechten.

Ik verklaar mijn toewijding aan God, onze eeuwige 
Vader, en aan zijn Zoon, Jezus Christus. Ik ken Hen, ik heb 
Hen lief, en ik beloof om Hen – en u – te dienen met elke 
ademtocht die ik nog in me heb. In de heilige naam van 
Jezus Christus. Amen. ◼FO
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God heeft ons vele gaven gegeven, 
veel verscheidenheid en vele 

verschillen, maar het voornaamste 
wat wij van elkaar weten, is dat wij 
allemaal zijn kinderen zijn.

De uitdaging waar wij als lid van 
de kerk voor staan, is om allemaal van 
elkaar te leren, zodat wij elkaar lief-
hebben en samen groeien.

De leringen van het evangelie zijn 
onontbeerlijk. Ze zijn onmisbaar, 
maar de verpakking is facultatief. Ik 
wil u een eenvoudig voorbeeld geven 
om het verschil aan te tonen tussen 
de leerstellingen van de kerk en de 
culturele verpakking. Hier heb ik 
een pot perziken uit Utah, geweckt 
door een huisvrouw uit Utah om haar 
gezin in de winter voor te zetten. 
Hawaïaanse huisvrouwen wecken 
geen fruit. Ze plukken voldoende 
voor een paar dagen en bewaren het 
voor hun gezin in een mand, zoals 
deze. In deze mand heb ik mango’s, 
bananen, een ananas en een papaja 
[…] geplukt […] door een Polyne-
sische huisvrouw om haar gezin te 
voeden in een klimaat waar de vruch-
ten het hele jaar rijp worden.

De mand en de pot zijn welis-
waar verschillend, maar de inhoud is 

MANDJES EN POTTEN
Chieko N. Okazaki

V A N A F  H E T  S P R E E K G E S T O E L T E

dezelfde: vruchten voor een gezin. Is 
de pot beter dan de mand? Welnee, 
ze zijn allebei even goed. Het zijn 
verpakkingen die gepast zijn voor de 
cultuur en de behoeften van de men-
sen. En ze zijn allebei geschikt voor 
hetgeen erin zit, de vruchten.

En wat zijn de vruchten? Paulus 
heeft geschreven: ‘De vrucht van de 
Geest is echter: liefde, blijdschap, 
vrede, geduld, vriendelijkheid, goed-
heid, geloof, zachtmoedigheid [en] 
zelfbeheersing’ (Galaten 5:22). In de 
zusterschap van de zustershulpver-
eniging, in de broederschap van de 
priesterschapsquorums, bij het eer-
biedige samenkomen om te nemen 
van het avondmaal, verenigen de 
vruchten van de Geest ons in liefde, 
blijdschap en vrede, ongeacht of 
de zustershulpvereniging in Taipei 
of Tonga is, ongeacht of de avond-
maalsdienst op Fiji of op de Filipijnen 
plaatsvindt.

[…] Toen ik […] in het algemeen 
ZHV- presidium werd geroepen, zei 
president [Gordon B.] Hinckley tegen 
mij: ‘U brengt een bijzondere eigen-
schap mee voor dit presidium. U zult 
worden herkend als iemand die de 
zusters vertegenwoordigt van buiten 

Deze nieuwe rubriek gaat over het leven van toegewijde vrouwen en hun boodschap, en bevat uittreksels 
uit het boek At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women (2017).

OVER ZUSTER 
OKAZAKI

Chieko Nishimura 
Okazaki (1926–2011) 

groeide op in Hawaï (VS), 
in een boeddhistisch gezin van 

Japanse afkomst. Ze werd lid van de 
kerk toen ze 15 jaar was.

Tegen die tijd had zuster Okazaki 
begrepen dat haar etnische en cultu-
rele status niet eenvoudig was. Na de 
Japanse aanval op Pearl Harbor in Hawaï 
maakten zuster Okazaki en haar moeder 
zich zorgen over wat anderen van hen 
zouden denken. Daarom verbrandden 
ze al hun Japanse bezittingen. Maar 
toen keek ze in de spiegel en dacht: ‘Ik 
ben nog nooit naar Japan geweest. Ik 
voel mij niet Japans. Maar ik kan mezelf 
niet verloochenen. Mijn ogen, mijn 
huid, mijn haar, alles aan mij is Japans.’ 1

Zuster Okazaki heeft gedurende haar 
hele leven tegen racisme gestreden. 
Vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen 
veel mensen in de Verenigde Staten 
nog anti- Japanse gevoelens koesterden, 
begon zuster Okazaki les te geven. Drie 
moeders wilden niet dat hun kinderen 
bij haar in de klas zouden komen. Zuster 
Okazaki wist hen echter al gauw op 
andere gedachten te brengen.2

Zuster Okazaki was de eerste vrouw 
die in het bestuur van alle drie de 
hulporganisaties voor vrouwen diende: 
eerst bij de jongevrouwen, daarna 
in het jeugdwerk en ten slotte in de 
zustershulpvereniging.3

Deze boodschap komt uit haar toe-
spraak over eenheid en verscheidenheid, 
gehouden tijdens de algemene aprilcon-
ferentie van 1996.
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de Verenigde Staten en Canada. […] 
Zij zullen in u een voorbeeld zien van 
hun een- zijn met de kerk.’ Hij gaf mij 
een zegen dat mijn tong zou worden 
losgemaakt wanneer ik met de men-
sen sprak.4

[Toen ik in andere landen ging 
spreken,] voelde [ik] hoe de Geest 
mijn woorden regelrecht naar hun 
hart voerde, en ik voelde hoe ‘de 
vrucht van de Geest’ hun liefde, hun 
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blijdschap en hun geloof in mijn hart 
bracht. Ik voelde hoe de Geest ons 
één maakte.

Broeders en zusters, of uw vruch-
ten nu perziken of papaja’s zijn, of u 
ze in een pot of een mand stopt, wij 
danken u dat u ze in liefde aanbiedt. 
Vader in de hemel, dat wij één zullen 
zijn en de uwe,5 bid ik in de heilige 
naam van onze Heiland, Jezus  
Christus. Amen. ◼

NOTEN
 1. Chieko N. Okazaki, Lighten Up! (1993), 7.
 2. Zie Okazaki, Lighten Up!, 48–50; Gregory A. 

Prince, ‘“There Is Always a Struggle”: An 
Interview with Chieko N. Okazaki’, Dia
logue: A Journal of Mormon Thought 45, 
nr. 1 (voorjaar 2012): 114–115.

 3. ‘Obituary: Okazaki, Chieko’, Deseret News, 
7 augustus 2011.

 4. Zie Prince, ‘There Is Always a Struggle’, 121. 
Toen zuster Okazaki in 1990 werd geroepen, 
was Gordon B. Hinckley eerste raadgever in 
het Eerste Presidium.

 5. Zie Leer en Verbonden 38:27.
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Wij weten wat de opstanding is 
– de hereniging van geest en 

lichaam tot hun volmaakte vorm. […]
Kun u zich dat indenken? In de 

bloei van ons leven? Nooit meer ziek, 
nooit meer pijn, nooit meer belast 
met de kwalen die ons in het sterfelijk 
leven zo vaak overvallen?

De opstanding staat centraal in 
onze overtuiging als christenen. […]

Toen de Heiland opstond uit het 
graf, deed Hij iets wat niemand anders 
kon doen. Hij verbrak de banden  
des doods, niet alleen voor zichzelf, 
maar voor allen die ooit geleefd  
hebben – zowel de rechtvaardigen 
als de onrechtvaardigen. […]

Hij [maakte] die gave beschikbaar 
voor allen. En met die allesovertref-
fende daad verzachtte Hij het ver-
schrikkelijke, verterende verdriet dat 
knaagt aan de ziel van hen die een 
dierbare verloren hebben.

‘Ik bedenk hoe duister die vrijdag 
was toen Christus aan het kruis werd 
gehangen. […]

De aarde beefde en het werd  
donker. […]

‘De slechte mensen die Hem het 
leven wilden benemen, verheugden 
zich. […]

Die dag werd de voorhang van de 
tempel in tweeën gescheurd.

Maria Magdalena en Maria, de 
moeder van Jezus, waren allebei 
overmand door verdriet en wan-
hoop. […] De buitengewone man die 
zij hadden liefgehad en geëerd, hing 
levenloos aan het kruis. […]

De apostelen waren volkomen ver-
slagen. Jezus, hun Heiland – de man die 
op het water had gelopen en de doden 
had opgewekt – was overgeleverd aan 
de genade van slechte mensen. […]

Het was een vrijdag vol verschrik-
kelijk, verterend verdriet. […]

DIE HELDERE ZONDAGOCHTEND
Ouderling Joseph B. Wirthlin (1917–2008)
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Op die dag heeft de herrezen Heiland de banden van de dood verbroken. Hij herrees uit het graf 
en verscheen als de heerlijke Overwinnaar, als de Heiland van alle mensen.

E V A N G E L I E P A R E L S

Ik denk dat die vrijdag van alle 
dagen sinds het begin van de wereld-
geschiedenis de zwartste was.

[Maar] de wanhoop bleef niet, 
want op zondag verbrak de herrezen 
Heer de banden des doods. Hij her-
rees uit het graf en verscheen als de 
heerlijke Overwinnaar, als de Heiland 
van alle mensen.

En in een oogwenk droogde de 
tranenstroom in de ogen op. De lip-
pen die gebeden van smart en rouw 
hadden gefluisterd, spraken nu ver-
wonderd lof uit, want Jezus Christus, 
de Zoon van de levende God, stond 
voor hen […] als het bewijs dat de 
dood slechts het begin van een nieuw, 
wonderlijk bestaan is.

Ieder van ons krijgt zijn eigen 
vrijdag – die dag waarop het heelal in 
duigen lijkt te vallen en de scherven 
van onze wereld overal om ons heen 
liggen. […]



 A p r i l  2 0 1 8  11

‘Maar ik getuig tot u in de naam 
van Degene die de dood heeft over-
wonnen: de zondag komt. In het duis-
ter van ons verdriet: de zondag komt.

[…] Hoeveel verdriet we ook heb-
ben, de zondag komt. In dit leven of 
hierna, de zondag komt.

Ik getuig tot u dat de opstanding 
geen fabeltje is. We hebben het 
getuigenis van hen die Hem hebben 
gezien. Duizenden in de oude en de 
nieuwe wereld zagen de herrezen 

Heiland. Zij voelden de wonden 
in zijn handen, zijn voeten en zijn 
zijde. […]

Na de opstanding kregen de 
discipelen een nieuwe impuls. Zij 
reisden over de hele wereld […] en 
verkondigden stoutmoedig Jezus 
de Christus, de herrezen Zoon van 
de levende God.

Velen van hen […] stierven als 
martelaar, met het getuigenis van de 
herrezen Christus op de lippen.

De opstanding veranderde het 
leven van hen die er getuige van 
waren. Zou het ons leven ook niet 
moeten veranderen?

We staan allemaal op uit het 
graf. […]

Dankzij het leven en het eeuwige 
offer van de Heiland van de wereld 
worden wij herenigd met hen die 
wij liefhadden.

[…] Die dag verheugen wij ons dat 
de Messias alles heeft overwonnen 
opdat wij voor altijd kunnen leven.

Vanwege de heilige verordeningen 
die we in de heilige tempel ontvan-
gen, kan ons vertrek uit dit korte 
sterfelijke leven ons niet lang scheiden 
van hen met wie we een band hebben 
voor de eeuwigheid.

Het is mijn plechtig getuigenis 
dat de dood niet het einde van het 
bestaan is. […]

Mogen wij begrip krijgen van, en 
in dankzegging leven voor, de gaven 
van onschatbare waarde die wij als 
zoons en dochters van een liefheb-
bende hemelse Vader krijgen, en 
voor de belofte van die heerlijke dag 
waarop wij allen zegevierend uit het 
graf verrijzen.

[…] Hoe duister onze vrijdag ook 
is, de zondag komt. ◼

Naar een toespraak gehouden tijdens de algemene 
oktoberconferentie van 2006.
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Chakell Wardleigh
Kerktijdschriften

Tijdens zijn sterfelijk leven ondernam de 
Heiland talloze tochten: de tocht van 
Bethlehem naar Egypte die Hij als baby 

maakte; de veertig dagen in de woestijn; zijn 
reizen naar steden, dorpen en huizen waar 
Hij tijdens zijn bediening mensen onderwees, 
genas en zegende; en vele andere. Eén tocht 
moest de Heiland echter alleen maken, een 
tocht die alleen Hij kon doorstaan.
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‘Op paaszondag vieren we de heerlijkste, langstverwachte 
gebeurtenis in de wereldgeschiedenis.

‘Het is de dag die alles veranderde.
‘Die dag veranderde mijn leven.
‘Uw leven veranderde.
‘De bestemming van al Gods kinderen veranderde.’

President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, 
‘De gave van genade’, Liahona, mei 2015, 107.

Onvoorstelbaar lijden
‘Geen sterveling kan volledig bevatten wat Christus in 

Gethsémané heeft gedaan.
‘Wij weten wel dat Hij uit iedere porie grote bloeddruppels 

zweette, toen Hij de beker met bittere droesem ledigde die 
zijn Vader Hem voorgehouden had.

‘Wij weten dat Hij naar lichaam en geest méér heeft gele-
den dan enig mens kan verdragen zonder te sterven.

‘We weten dat zijn lijden, op de een of andere voor ons 
niet te bevatten manier, heeft voldaan aan de eisen der 
gerechtigheid, boetvaardige zielen heeft verlost van de straf 
en boete voor zonden, en barmhartigheid binnen het bereik 
heeft gebracht van hen die in zijn heilige naam geloven.

‘Wij weten dat Hij machteloos op de grond lag, toen de 
foltering van een oneindige last Hem deed sidderen en 
de wens deed uiten dat die bittere beker aan Hem voorbij 
mocht gaan.’
Ouderling Bruce R. McConkie (1915–1985) van het Quorum der Twaalf  
Apostelen, ‘The Purifying Power of Gethsemane’, Ensign, mei 1985, 9.

Persoonlijke toepassing: Hoewel we dat niet 
altijd beseffen, heeft de Heiland bij de verzoening 
alle mogelijke pijnen doorstaan. Hij begrijpt elke 
lichamelijke pijn, van een botbreuk tot de ern-
stigste chronische ziekte. Hij heeft de duisternis 
en wanhoop van mentale kwalen gevoeld, zoals 
depressie, angst, verslaving, eenzaamheid en 
verdriet. En Hij heeft elke geestelijke verwonding 
gevoeld, omdat Hij alle zonden van de mensheid 
op Zich heeft genomen.

Ouderling David A. Bednar van het Quorum  
der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘In een 
moment van zwakte roepen we misschien uit: 
“Niemand weet wat ik doormaak. Niemand 
begrijpt me.” Maar de Zoon van God begrijpt 
ons volkomen, want Hij heeft onze persoonlijke 
lasten gevoeld en gedragen.’ (‘Hun lasten met 
gemak dragen’, Liahona, mei 2014, 90.)
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Hij was de enige die het kon
‘Wat Hij deed, kon alleen een God. Als de eniggeboren Zoon 

van de Vader in het vlees, erfde Jezus goddelijke eigen-
schappen. Hij was de enige die ooit geboren werd die deze uiterst 
belangrijke en bovenaardse daad kon stellen. Als de enige zonde-
loze Mens die ooit op aarde heeft geleefd, was Hij niet onderhevig 
aan de geestelijke dood. Door zijn goddelijke aard bezat Hij ook 
macht over de lichamelijke dood. Zo heeft Hij voor ons gedaan 
wat we zelf niet kunnen. Hij verbrak de koude greep van de dood. 
Hij heeft voor ons ook de grootste en vredige vertroosting van de 
gave van de Heilige Geest mogelijk gemaakt.’
President James E. Faust (1920–2007), tweede raadgever in het Eerste Presidium, ‘Onze 
vurigste hoop is in de verzoening’, Liahona, januari 2002, 20.

Persoonlijke toepassing: Door de verzoe-
ning heeft de Heiland de banden des doods 
losgemaakt. Hij heeft ieder van ons van onze 
zonden verlost zodat wij het eeuwig leven 
kunnen hebben. Hij was de enige die zo’n 
ontzaglijke en onmogelijke opdracht kon 
verwezenlijken. Als we met ernstige beproe-
vingen te maken krijgen, vinden we troost in 
het besef dat de Heiland werkelijk het onmo-
gelijke mogelijk kan maken.



DE
 B

EG
RA

FE
NI

S,
 C

AR
L 

HE
IN

RI
CH

 B
LO

CH
DE

 K
RU

IS
W

EG
, B

ER
NA

RD
O

 C
AV

AL
LIN

O
, C

HR
YS

LE
R 

M
US

EU
M

 O
F 

AR
T

Hij deinsde niet terug
‘Terwijl hulpeloze volgelingen toekeken, werd zijn gewonde lichaam 

op de heuvel Golgotha aan het kruis genageld. Genadeloos werd 
Hij bespot, vervloekt en gehoond. […]

‘De laatste kwellende uren verliepen terwijl het leven uit Hem weg-
vloeide. Met uitgedroogde lippen sprak Hij de woorden: “Vader, in 
uw handen beveel Ik mijn geest.” En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij 
de geest.’

‘De Meester had op het laatste moment terug kunnen treden. Maar 
dat deed Hij niet. Hij daalde onder alle dingen neer om alle dingen te 
kunnen redden. Zijn levenloze lichaam werd gehaast, maar voorzichtig, 
in een geleend graf gelegd.’
President Thomas S. Monson (1927–2018), ‘Hij is uit de dood verrezen!’ Liahona, mei 2010, 89.

Persoonlijke toepassing: Hij ging gebukt 
onder helse pijn, eenzaamheid en wan-
hoop, en toch hield de Heiland zijn ster-
felijke tocht waardig tot het einde vol. Hij 
vroeg zijn Vader zelfs om vergeving voor 
hen die Hem hadden gekruisigd. Door 
zijn volmaakte voorbeeld kunnen wij onze 
beproevingen en problemen waardig het 
hoofd bieden, en met zijn hulp kunnen 
ook wij tot het einde toe volharden.
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Persoonlijke toepassing: Hoewel wij het 
opgestane en volmaakte lichaam van de 
Verlosser niet hebben gezien, kunnen wij 
nu van Hem getuigen. Hij kan altijd het 
middelpunt van ons leven zijn, wanneer 
of waar we ook zijn geboren. Telkens als 
we ons hart en onze handen ten dien-
ste stellen van anderen, als we iedereen 
met zachtheid, vriendelijkheid en respect 
bejegenen, als we de waarheid verdedigen 
en over ons getuigenis van het evangelie 
spreken, dan zijn wij ware getuigen van 
Jezus Christus.

De vele getuigen van zijn opstanding
‘Ik [geloof ] de vele getuigen van de opstanding van de Heiland 

wier ervaringen en getuigenissen in het Nieuwe Testament zijn 
beschreven – onder andere Petrus en zijn collega’s van de Twaalf en 
de lieve, reine Maria van Magdala. Ik geloof de getuigenissen die in 
het Boek van Mormon staan – van onder andere de apostel Nephi en 
de naamloze menigte in het land Overvloed. En ik geloof het getuige-
nis van Joseph Smith en Sidney Rigdon die, na vele getuigenissen, hun 
grote getuigenis van deze laatste bedeling gaven “dat Hij leeft! Want 
wij zagen Hem.” Onder de blik van zijn alziend oog sta ik zelf als een 
getuige dat Jezus van Nazareth de herrezen Verlosser is, en ik getuig 
van alles wat voortvloeit uit het feit van zijn opstanding. Dat u de over-
tuiging en troost van datzelfde getuigenis mag ontvangen.’
Ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen, ‘De opstanding 
van Jezus Christus’, Liahona, mei 2014, 114.
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We hoeven het niet alleen te doen
‘De grote troost van deze paastijd is dat Jezus die lange, 

eenzame weg geheel alleen heeft afgelegd en dat wij 
dat daarom niet hoeven te doen. Zijn eenzame weg heeft 
ons geweldig gezelschap op onze eigen kleine versie van 
die weg bezorgd – de liefhebbende zorg van onze Vader 
in de hemel, de constante hulp van zijn geliefde Zoon, de 
grootse gave van de Heilige Geest, engelen in de hemel, 
familieleden aan beide kanten van de sluier, profeten en 
apostelen, leerkrachten, leiders en vrienden. Dit alles en 
meer is ons gegeven als metgezel op onze levensreis van-
wege de verzoening van Jezus Christus en de herstelling van 
zijn evangelie. Van de heuvel Golgotha weerklinkt de waar-
heid dat wij nooit alleen of zonder hulp worden gelaten, 
ook al voelen wij dat soms wel zo. […]

‘Mogen wij […] bij Jezus Christus staan “te allen tijde en in 
alle dingen en op alle plaatsen waar [wij ons] ook [mogen] 
bevinden, […] zelfs tot de dood”, want zo stond Hij ons bij 
toen het tot de dood was en Hij er helemaal alleen voor 
stond.’
Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen, ‘Niemand 
was bij Hem’, Liahona, mei 2009, 88.

Persoonlijke toepassing: Denk in deze paastijd aan de 
laatste, eenzame tocht van de Heiland. Hij heeft alles wat Hij 
had, opgeofferd, zodat u en ieder mens rein kan worden en 
het eeuwige leven kan hebben. Volg zijn volmaakte voor-
beeld. Houd Hem in uw gedachten en in uw hart. En weet 
dat u er nooit alleen voor staat. Omdat Hij zijn laatste tocht 
in uiterste eenzaamheid heeft doorstaan, zal Hij u nooit in 
de steek laten. Zijn liefde voor u is eindeloos en onverander-
lijk. Hij staat klaar om u gemoedsrust, troost en hoop op uw 
eigen tocht te bieden. De gave van de verzoening is eeuwig, 
en ze is u gegeven. ◼
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Ouderling  
Gary E. 
Stevenson
van het Quorum  
der Twaalf 
Apostelen
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W ij zijn de Kerk van Jezus Christus, in de 
laatste dagen gevestigd. Zoals de Heer 
zijn discipelen vanouds heeft opgedra-

gen, hebben ook wij de opdracht om in de laatste 
dagen ‘in heel de wereld [heen te gaan en] het Evan-
gelie aan alle schepselen’ te prediken (Markus 16:15).

Nephi heeft de bedoeling van zijn zending en 
boodschap als volgt beschreven: ‘En wij spreken over 
Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken 
Christus, wij profeteren over Christus, en wij schrijven 
volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zul-
len weten op welke Bron zij mogen vertrouwen voor 
vergeving van hun zonden’ (2 Nephi 25:26).

In het boek Mosiah lezen we hoe koning Benjamin, 
de profeet vanouds, zijn volk uit het hele land rond 
de tempel bijeen liet komen, een toren liet bouwen, 
en hen onderrichtte. Tijdens dat onderricht profe-
teerde hij onder meer over onze tijd: ‘En voorts zeg ik 
u dat de tijd komt dat de kennis van een Heiland zich 

LATEN WE 

Wij hebben een 
vredesboodschap 
en u verkondigt 

die. En dat 
kunt u langs 
deze nieuwe, 

spannende 
technologische 
kanalen doen.

ANDEREN 

vertellen  
DAT WE VAN 
EEN HEILAND 

AFWETEN
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gebied van de boekdrukkunst en de uitvin-
ding van radio en tv die het mogelijk maak-
ten om de boodschap van de herstelling aan 
de hele wereld te brengen. We herinneren 
ons nog enkele van de talrijke voorbeelden 
hiervan.

Binnen de eerste tien jaar na het eerste 
visioen, en de maand vóór de oprichting van 
de kerk, werden er 5000 exemplaren van het 
Boek van Mormon uitgebracht. Sindsdien zijn 
er meer dan 175 miljoen exemplaren gedrukt.

’s Zondags kunt u luisteren of kijken naar 
de uitzending van Music and the Spoken 
Word. Inmiddels naderen we al de vijfdui-
zendste uitzending. De eerste live- uitzending 
op de radio vond in 1929 plaats. In 1949 vond 
de eerste tv- uitzending van een algemene 
conferentie plaats.

Interessant is dat president David O. 
McKay (1873–1970) in 1966 over de toekomst 
sprak: ‘Ontdekkingen met zo’n grote sluime-
rende kracht, tot zegen of tot vernietiging van 
de mens, wat de verantwoordelijkheid van 
de mens om ze te beheersen de allergrootste 
maakt die de mens ooit heeft gehad. […] Dit 
tijdperk is vol oneindig grote gevaren, maar 
ook vol onnoemelijke mogelijkheden.’ 1

In 1974 beschreef president Spencer W. 
Kimball (1895–1985) zijn visioen van een tijd 
die zou komen: ‘De Heer heeft de wereld met 
veel […] satellieten gezegend. Ze zijn hoog 
in de hemelen gestationeerd en sturen sig-
nalen terug naar vrijwel elke uithoek van het 
oppervlak van de aarde. […] Deze satellieten 
zijn beslist slechts de genesis van wat er voor 
wereldwijde uitzendingen in het verschiet ligt. 
[…] ‘Ik geloof dat de Heer ons graag uitvin-
dingen wil geven die onze verbeelding als 
leken te boven gaan.’ 2

Nu we na de uitvinding van het internet 
ook allerlei andere sprongen vooruit maken 
in de technieken die we voor de media 
en de communicatie gebruiken, lijkt het 
erop dat we tijdens ons leven de profetieën 
van koning Benjamin, president McKay en 

zal verbreiden onder alle natie, geslacht, 
taal en volk’ (Mosiah 3:20).

Van een Heiland afweten
Een van de waardevolste gaven om thuis 

te koesteren en aan anderen door te geven, 
is dat we van een Heiland afweten, namelijk 
Jezus Christus.

Bij het begin van de bedeling van de 
volheid der tijden kreeg de mens verlich-
ting, en was er een stortvloed aan techno-
logische ontwikkelingen. Dat luidde het 
industriële tijdperk in en bracht ons com-
municatiemiddelen, waardoor de profetie 
van koning Benjamin vervuld kon worden.

Als lid van het Quorum der Twaalf 
Apostelen, als bijzonder getuige ‘van 
de naam van Christus in de gehele 
wereld’ (LV 107:23), met taken in zowel 
het public affairs- comité als het commu-
nicatiedienstencomité, kan ik me op de 
vervulling van deze profetie concentreren: 
dat we met behulp van de allernieuwste 
technologie de hele wereld vertellen dat 
we van een Heiland afweten.

Aan elke natie, stam, taal en volk
In de loop van de geschiedenis waren 
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‘Deze satellieten zijn 
slechts de genesis van 
wat er voor wereld-
wijde uitzendingen in 
het verschiet ligt. […] 
Ik geloof dat de Heer 
ons graag uitvindingen 
wil geven die onze 
verbeelding als leken 
te boven gaat.’  
– President  
Spencer W. Kimball
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president Kimball letterlijk in vervulling hebben 
zien gaan.

En het is duidelijk dat we deze technieken voor 
de opbouw van Gods koninkrijk op aarde zijn gaan 
gebruiken. Ik wil u enkele voorbeelden geven.

LDS.org en Mormon.org
In 1996 begon de kerk officieel het web als 

berichten-  en communicatiemiddel te gebrui-
ken. Sindsdien heeft de kerk zo’n 260 websites 
opgezet, inclusief sites die in bijna alle landen 
waar kerkleden wonen in hun plaatselijke taal 
beschikbaar zijn.

Ik wil twee bekende voorbeelden van die 
websites aandragen. De eerste is LDS .org, opgezet 
in 1996. De site krijgt inmiddels 24 miljoen nieuwe 
bezoekers per jaar en gemiddeld ruim een miljoen 
bezoekers per week. Veel leden vinden er hun les-
materiaal en toespraken van algemene conferen-
ties. De tweede is Mormon .org, een website die is 
opgezet om onze naasten en vrienden die geen lid 
van de kerk zijn met het evangelie kennis te laten 
maken. Deze site krijgt ruim 16 miljoen unieke 
bezoekers per jaar.

Mobiele apps
Deze technieken ontwikkelen zich met duize-

lingwekkende snelheid, en het kost aanzienlijke 
moeite en geld om de ontwikkelingen bij te hou-
den. Met de uitvinding van smartphones kregen 
we de macht om enorme hoeveelheden gegevens 
in de hand te houden en te gebruiken. Veel van 
die informatie is in mobiele applicaties oftewel 
‘apps’ georganiseerd. De kerk bracht in 2007 haar 
eerste app uit.

Er zijn talloze voorbeelden van het nut van 
mobiele apps bij de verspreiding van de bood-
schap dat wij van een Heiland afweten. Ik zal 
niet alle beschikbare apps beschrijven, maar hier 
volgen enkele voorbeelden die u waarschijnlijk 
bekend voorkomen:

• Evangelie-
bibliotheek

• Mormon Channel

• LDS Tools
• LDS Music
• Family Tree

Deze apps worden wekelijks miljoenen keren 
door miljoenen gebruikers gebruikt.

Sociale media
Per definitie zijn sociale media een manier 

voor individuele gebruikers en organisaties 
om via virtuele gemeenschappen en netwerken 
informatie, ideeën en andere uitingsvormen te 
bekijken, met de computer aan te maken en 
te delen.

In 2010 begon de kerk voor het eerst serieus 
gebruik te maken van sociale media om de wereld 
te vertellen dat wij van een Heiland afweten. Dit 
is een snelle, dynamische digitale methode. Er is 
bijna niets dat sneller verandert.

Eén kenmerk van sociale media is dat zodra 
je aan het ene platform gewend bent, het vol-
gende grotere en schijnbaar betere platform 
verschijnt.

Ik zal in het kort de vijf sociale mediaplatforms 
beschrijven die de kerk als communicatiekanaal 
gebruikt:

1. Facebook heeft wereldwijd ruim 2 miljard 
gebruikers. Op Facebook bouwen gebruikers 
hun eigen sociale vriendennetwerk op.

2. Instagram is een sociale site voor foto’s 
en video’s.

3. Pinterest is een virtueel prikbord. Op  
Pinterest prikken gebruikers afbeeldingen 
die ‘pins’ heten op een bord. Het kunnen  
inspirerende motto’s of wensdroomafbeeldin-
gen zijn.AF
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4. Twitter is een sociaal netwerk waar 
gebruikers korte boodschappen van 280 
tekens verzenden en lezen die we ‘tweet’ of 
‘Twitterbericht’ noemen.

5. Snapchat verspreidt foto’s en videootjes 
die meteen of na 24 uur verdwijnen.

De kerk maakt als instelling erg goed 
gebruik van deze sociale media.

FACEBOOK
U herinnert zich misschien de gevoelige 

toespraak over depressie die ouderling  
Jeffrey R. Holland van het Quorum der 
Twaalf Apostelen enkele jaren geleden hield.3 
Een videosegment uit zijn toespraak werd 
alleen al op Facebook ruim twee miljoen 
keer bekeken. Duizenden mensen vonden 
het leuk, deelden het en maakten er positieve 
opmerkingen over.4

INSTAGRAM
In augustus 2016 plaatste president  

Dieter F. Uchtdorf een video op Instagram 
waarin hij zijn kleinzoon Erik evangeliebegin-
selen leert in – u raadt het al – de cockpit van 
een vliegtuig! 5 President Uchtdorfs Instagram-
bericht werd door duizenden gewaardeerd 
en er werden heel veel positieve opmerkin-
gen over gemaakt.

De kerk publiceerde in november 2017 op 
Instagram een video waarin de ouderlingen 
Dallin H. Oaks en M. Russell Ballard een 
vraag van een jonge vrouw beantwoordden 

over zusters die op zending gaan. Die werd 
meer dan 112 duizend keer bekeken.

PINTEREST
Op Pinterest zijn honderden pins van  

LDS.org te vinden, en nog meer van individu-
ele leden, die andere mensen inspireren. 

Veel mensen delen bijvoorbeeld de woor-
den van profeten uit heden en verleden. Een 
pin van een van de leringen van president 
Monson bevat de woorden ‘Zo veel in het 
leven hangt van onze houding af.’6

TWITTER
Een tweet van ouderling David A.  

Bednar van het Quorum der Twaalf Apos-
telen op paasochtend afgelopen jaar is 210 
duizend keer bekeken. Ouderling Bednar 
liet zien dat een korte, eenvoudige bood-
schap, ‘Hij is hier niet, want Hij is opgewekt’ 
(Mattheüs 28:6) een diepe en blijvende 
indruk kan achterlaten.

SNAPCHAT
Ten laatste zijn er afbeeldingen en woor-

den uit een Boodschap van het Eerste Pre-
sidium van president Monson op Snapchat 
verschenen.

Risico’s
Nu we de deugden van deze nieuwe 

technieken hebben omhelsd en hebben 
laten zien dat er gepaste manieren zijn om 
ze te gebruiken, lijkt het me ook nuttig 
om enkele van de bijkomende risico’s te 
bespreken.

We zouden ons allemaal bewust moeten 
zijn dat het gebruik van sociale media en 
mobiele apps veel tijd kan opslokken. En 
het gebruik van sociale media kan ertoe 
leiden dat we minder in eigen persoon met 
mensen omgaan, wat de ontwikkeling van 
sociale vaardigheden onder onze jongeren 
kan hinderen.

In augustus 2016 
plaatste president 
Dieter F. Uchtdorf  
een video op  
Instagram waarin 
hij zijn kleinzoon 
Erik evangeliebe-
ginselen leert in 
– u kunt het raden – 
de cockpit van een 
vliegtuig!
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We moeten ook de gevaren die met ongepaste 
inhoud gepaard gaan niet onderschatten. Er is een 
toenemende epidemie van pornoverslaving in de 
samenleving, en die heeft zelfs op kerkleden en 
hun gezinsleden een negatieve uitwerking.

Tot slot wil ik twee met elkaar verbonden risi-
co’s noemen die vrijwel iedereen raken, inclusief 
jongevrouwen, moderne moeders en echtgenotes. 
Ik noem die twee risico’s geïdealiseerde werkelijk-
heid en verlammende vergelijkingen. Ik kan deze 
twee waarschijnlijk het beste met wat voorbeelden 
beschrijven.

Doorgaans stellen de afbeeldingen op sociale 
media het leven onrealistisch mooi voor. Het zijn 
vaak prachtige afbeeldingen van interieurs, fantas-
tische vakantiebestemmingen en uitvoerige recep-
ten. Maar natuurlijk bestaat het gevaar dat veel 
mensen ontmoedigd raken, doordat hun leven het 
zo te zien niet haalt bij deze geïdealiseerde virtu-
ele werkelijkheid.

Mijn nichtje plaatste onlangs het resultaat van 
haar poging om het recept uit een pin van een 
pannenkoekverjaardagstaart na te maken. In plaats 
van toe te geven aan de druk van het 
idealisme, besloot ze anderen te inspi-
reren door haar Pinterestmislukking (zie 
pannenkoekenfoto) te plaatsen.

Hopelijk kunnen we meer humor 
zien en minder ontmoedigd raken, als 
we foto’s zien van een geïdealiseerde 
werkelijkheid die maar al te vaak tot 
verlammende vergelijkingen kunnen 
leiden.

Dit is blijkbaar niet alleen een teken 
van onze tijd, maar gezien de woorden 
van Paulus kwam het in het verleden 
ook voor: ‘door zichzelf af te meten […] 
en zichzelf te vergelijken met zichzelf, 
zijn zij bepaald niet verstandig’  
(2 Korinthe 10:12).

Ouderling J. Devn Cornish van de 
Zeventig heeft ons ook goede raad voor 
onze tijd gegeven: ‘We pijnigen ons-
zelf onnodig door te wedijveren en te 

vergelijken. We laten ons zelfbeeld ten onrechte 
afhangen van de dingen die we wel of niet heb-
ben en de mening van anderen. Als we dan toch 
moeten vergelijken, laten we ons dan vergelijken 
met wie we in het verleden waren – en zelfs met 
wie we willen worden.’ 7

Ik wil u een van onze gezinsgeheimpjes vertel-
len over deze gezinsfoto (zie de volgende pagina), 
die jaren geleden, vóór de opkomst van sociale 
media, genomen is. Als die foto in deze tijd geno-
men was, zou hij waarschijnlijk geplaatst zijn: een 
afbeelding van een gezin met vier goed uitziende, 
brave jongens in bijpassende kleuren die een 
harmonieus fotomoment meemaken. Wilt u weten 
wat de werkelijkheid was?

Ik herinner me het telefoontje van mijn vrouw 
nog. ‘Gary, waar ben je? We zijn in de buiten-
studio van de fotograaf. We zijn klaar voor de 
fotosessie. Het was niet makkelijk om de jongens 
allemaal aangekleed, georganiseerd en klaar te 
krijgen. Ben je er bijna?’

Ik was het vergeten en was nog op kantoor! Ik 
was een half uur te laat en een en ander was in 

Veel men-
sen raken 
ontmoedigd 
doordat ze 
niet lijken te 
voldoen aan 
de normen 
van de geïde-
aliseerde 
virtuele 
werkelijkheid.

Geïdealiseerde werkelijkheid Verlammende vergelijkingen
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mijn afwezigheid niet zo goed 
gegaan, het was nogal chao-
tisch geweest.

Wat was er gebeurd? Mijn oudste zoon had in 
de tuin appels geplukt en was die naar de andere 
jongens gaan gooien. Hij raakte onze derde zoon 
in de rug. Die viel, en begon te huilen.

Intussen ging onze tweede zitten en zijn 
broekspijpen gingen een beetje omhoog. De 
andere kinderen zagen dat hij witte sportsok-
ken droeg in plaats van de zondagse sokken 
die zijn moeder voor hem had klaargelegd. 
Ze vroeg: ‘Waarom draag je je zondagse 
sokken niet?’

Hij zei: ‘Ik vind ze niet fijn. Ze zijn ruw.’
Terwijl ze met hem praatte, rende onze twee-

jarige zoon door de tuin, struikelde ergens over, 
viel, en kreeg een bloedneus. Toen droop er 
bloed op zijn witte coltrui en kwamen er vlekken 
op. En op dat moment arriveerde ik. De enige 
manier om de gewenste foto te nemen, was de 
coltrui om te draaien en die achterstevoren te 
dragen, zodat de bloedvlekken voor de camera 
verborgen waren.

Onze oudste zoon was aan het rondrennen en 
appels aan het gooien. Hij viel en kreeg een grote 
grasvlek op zijn knie. Dus op de foto is zijn arm 
strategisch over de grasvlek geplaatst.

En wat onze derde zoon betreft: we wachtten 
twintig minuten tot zijn ogen niet meer rood van 
het huilen waren.

En 
natuurlijk 

had onze 
jongste zoon 

inmiddels bloedvlek-
ken op de achterkant 
van zijn overhemd.

Onze tweede had 
zijn handen strategisch 
over de bovenkant van 
zijn witte sportsokken 
geplaatst, zodat alles 
eruitzag alsof de kleu-

ren bij elkaar pasten.
En ik was uit de gratie want 

mijn late aankomst had dit allemaal veroorzaakt.
Dus als u deze prachtige gezinsfoto ziet en u 

zich beklaagt ‘Waarom krijgen wij het niet voor 
elkaar om zo’n prachtige gezinsfoto te nemen?’ 
dan weet u nu allemaal beter!

Sociale media en zendingswerk
Zoals u kunt zien, moeten we ons bewust zijn 

van de gevaren en de risico’s, inclusief geïdeali-
seerde werkelijkheid en verlammende vergelij-
kingen. De wereld is niet altijd zo mooi als hij op 
sociale media lijkt. Maar toch is er veel goeds van 
deze communicatievormen gekomen, en zal er 
nog veel goeds van komen.

In 2017 gaf de afdeling zendingswerk een 
nieuwe instructie omtrent praktische manie-
ren om sociale media voor zendingswerk te 
gebruiken. De vele digitale hulpmiddelen die 
ons ter beschikking staan, zijn zo krachtig, zo 
makkelijk, zo eenvoudig en zo doeltreffend te 
gebruiken.

Er zijn zo veel manieren om de techniek op 
gepaste en geïnspireerde manieren in te zetten. 
Laten we het rechtschapen gebruik van technolo-
gie ook op de volgende generatie overbrengen, en 
laten we ze voor de gevaren en negatieve toepas-
sing ervan waarschuwen. Dan zouden de voorde-
len van de techniek zwaarder dan de bijkomende 
risico’s moeten wegen.
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‘Hoe liefelijk zijn de boodschappers’
In de periode dat ik over deze boodschap 

nadacht en er uitvoerig over bad, werd ik op een 
ochtend wakker met de eenvoudige woorden van 
een lofzang in gedachten: ‘Hoe liefelijk zijn de 
boodschappers die ons het evangelie van vrede 
verkondigen.’ 8

Wij hebben een vredesboodschap en u bent de 
liefelijke boodschappers die deze verkondigen. 
En dat kunt u met deze nieuwe, spannende tech-
nologische kanalen doen. We leven in een unieke 
wereld in de volheid der tijden, en we hebben de 
mogelijkheid om het evangelie van vrede te ver-
kondigen letterlijk binnen handbereik.

We hebben de profetische woorden van pro-
feten vanouds, die onze tijd perfect kenschetsen 
en ons raad geven: ‘En voorts zeg ik u dat de 
tijd komt dat de kennis van een Heiland zich zal 
verbreiden onder alle natie, geslacht, taal en volk’ 
(Mosiah 3:20).

En we krijgen ook door hedendaagse open-
baring woorden om ons te leiden in onze tijd en 
omstandigheden. Met de woorden van ouder-
ling Bednar: ‘Volgens mij is het tijd dat we als 
discipel van Christus op een gepaste en doeltref-
fende manier met die geïnspireerde hulpmid-
delen aan de slag gaan om te getuigen van God, 
de eeuwige Vader, zijn plan van geluk voor zijn 
kinderen, en zijn Zoon, Jezus Christus, de Heiland 
van de wereld; om te verkondigen dat de herstel-
ling van het evangelie echt in de laatste dagen 

plaatsgevonden heeft; en om het werk van de 
Heer te volbrengen.’ 9

Ik nodig u allemaal uit om goed na te denken 
over uw rol als liefelijke boodschapper die het 
evangelie van vrede verkondigt. Laten we allemaal 
ons deel doen en alle natie, geslacht, taal en volk 
vertellen dat wij van een Heiland afweten. De beste 
manier om dit te doen, is op unieke wijze één stap 
tegelijk te zetten zoals het voor u en uw gezin het 
beste werkt. Moge ieder van u de moed hebben 
om zo te bloggen, pinnen, leuk te vinden, plaatsen, 
tot vriend te maken, twitteren, snappen en swipen 
dat u de wil van onze liefhebbende hemelse Vader 
eert en respecteert, en u uw familieleden, dierba-
ren en vrienden – inclusief uw vrienden op sociale 
media – kennis van de Heiland geeft. ◼
Naar een toespraak, ‘The Knowledge of a Savior’, op 5 mei 2017 
tijdens een vrouwenconferentie aan de Brigham Young University 
gehouden.
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We leven in een unieke 
wereld in de volheid der 
tijden, en we hebben 
de mogelijkheid om het 
evangelie van vrede te 
verkondigen letterlijk 
binnen handbereik. 

Laten we 
allemaal ons 
deel doen 
en alle natie, 
geslacht, taal 
en volk vertel-
len dat wij 
van een Hei-
land afweten.
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Drie jaar en drie oogstseizoenen gingen voorbij. 
Joseph was vrijwel dagelijks bezig met het ontgin-
nen en omspitten van de grond, en werkte als 

boerenknecht om geld te verdienen voor de jaarlijkse afbe-
taling van de boerderij van zijn ouders. Omdat hij zo veel 
werkte, kon hij vaak niet naar school gaan en bracht hij zijn 
vrije tijd met zijn familie of met andere arbeiders door.

Joseph en zijn vrienden waren jong en zorgeloos. 
Ze deden soms domme dingen, en Joseph besefte dat 
eenmalig vergeving krijgen niet betekende dat hij zich 
nooit meer hoefde te bekeren. Evenmin beantwoordde 
zijn heerlijke visioen al zijn vragen, noch maakte het een 
einde aan zijn verwarring.1 Daarom deed hij zijn best om 
dicht bij God te blijven. Hij las de Bijbel, vertrouwde erop 
dat Jezus Christus de macht had om hem te redden, en 
gehoorzaamde Gods gebod dat hij zich bij geen enkele 
kerk mocht aansluiten.

Net als veel andere mensen in zijn omgeving, onder wie 
zijn vader, geloofde Joseph dat God zijn kinderen kennis 
openbaarde door middel van voorwerpen als roedes en 
stenen, zoals Hij dat voor Mozes, Aäron en andere Bijbelse  
figuren ook had gedaan.2 Toen Joseph op een dag een 
waterput hielp graven voor een buurman, vond hij diep 
onder de grond een kleine steen. Omdat hij wist dat 
mensen soms bijzondere stenen gebruikten om verloren 

voorwerpen of verborgen schatten te vinden, vroeg Joseph 
zich af of dit zo’n steen was. Toen hij erin keek, zag hij 
dingen die voor het natuurlijke oog onzichtbaar waren.3

Josephs familieleden waren onder de indruk van zijn 
gave om de steen te gebruiken. Ze beschouwden het 
als een teken van goddelijke begunstiging.4 Hoewel hij 
nu een begiftigd ziener was, wist Joseph nog steeds niet 
zeker of God tevreden over hem was. Hij kon de verge-
ving en gemoedsrust die hij na zijn visioen van de Vader 
en Zoon had ervaren, niet meer voelen. In plaats daarvan 
voelde hij zich dikwijls schuldig om zijn zwakheid en 
onvolmaaktheden.5

Op 21 september 1823 lag de 17- jarige Joseph wakker in 
de zolderkamer die hij met zijn broers deelde. Hij was die 
avond laat opgebleven om te horen wat de andere gezins-
leden over verschillende kerken en hun leerstellingen 
zeiden. Iedereen sliep nu en het was stil in huis.6

In het donker begon Joseph te bidden en God vurig 
om vergeving van zijn zonden te smeken. Hij verlangde 
met een hemelse boodschapper te spreken om te weten 
wat zijn status voor het aangezicht van de Heer was, en 
om de kennis van het evangelie te ontvangen die hem in 
het bos was beloofd. Joseph wist dat God zijn gebeden 
al eens had verhoord, en hij was er vast van overtuigd 
dat Hij weer zou antwoorden.

Terwijl Joseph bad, verscheen er naast zijn bed een licht 
dat steeds helderder werd, tot het de hele zolder verlichtte. 
Joseph keek op en zag een engel in de lucht staan. De 
engel droeg een naadloos wit gewaad dat hem tot aan 
zijn polsen en enkels bedekte. Hij straalde licht uit en zijn 
gezicht schitterde als de bliksem.

HOOFDSTUK 3

De gouden platen
Dit is hoofdstuk 3 van een nieuwe vierdelige serie over de geschiedenis van 
de kerk met als titel Heiligen: de geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus  
in de laatste dagen. Het boek zal in veertien talen in druk, in de sectie Kerk
geschiedenis van de app Evangeliebibliotheek, en online op heiligen.lds.org 
verschijnen. De eerstvolgende hoofdstukken worden in komende uitgaven 
gepubliceerd. Later dit jaar zal deel 1 verschijnen. Die hoofdstukken verschij
nen in 47 talen in de app Evangeliebibliotheek, en online op heiligen.lds.org. 
Hoofdstuk 2 gaat over het eerste visioen van Joseph Smith – de verschijning 
van de Vader en de Zoon in het voorjaar van 1820.
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‘Hij zal ieder woord van wat je vertelt, geloven’, beloofde 
de engel.13

De volgende ochtend zei Joseph niets over Moroni, 
hoewel hij wist dat zijn vader ook in visioenen en engelen 
geloofde. In plaats daarvan ging hij de hele ochtend met 
Alvin graan oogsten op een nabijgelegen veld.

Het werk verliep moeizaam. Joseph probeerde het 
tempo van zijn broer te volgen terwijl ze hun zeis met 
een zwaaiende beweging door het graan haalden. Het 
bezoek van Moroni had hem echter de hele nacht wak-
ker gehouden, en de gedachte aan de oude kroniek en 
de heuvel waarin hij was begraven, bleef in hem opkomen.

Al gauw stopte hij met werken. Alvin zag het en riep 
Joseph toe: ‘We moeten doorwerken, anders krijgen we 
ons werk niet af.’ 14

Joseph deed zijn best om harder en sneller te werken, 
maar hij kon Alvin maar niet bijhouden. Na een tijdje merkte 
Joseph sr. dat Joseph er bleek uitzag en dat hij opnieuw 

gestopt was. ‘Ga maar naar huis’, zei hij, in 
de veronderstelling dat zijn zoon ziek was.

Joseph gehoorzaamde zijn vader en 
liep moeizaam weer naar huis. Toen hij 
over een hek wilde springen, zakte hij 
echter uitgeput in elkaar.

Terwijl hij daar lag en weer op krach-
ten probeerde te komen, zag hij opnieuw 
Moroni boven zijn hoofd staan, omgeven 
door licht. Hij vroeg: ‘Waarom heb je je 
vader niet verteld wat ik je heb verteld?’

Joseph zei dat hij bang was dat zijn 
vader hem niet zou geloven.

‘Hij zal je geloven’, verzekerde Moroni 
hem, waarop hij zijn boodschap van de vorige nacht nog 
een keer herhaalde.15

Joseph sr. huilde toen zijn zoon hem over de engel en 
diens boodschap vertelde. ‘Het was een visioen van God’, 
zei hij. ‘Geef er gehoor aan.’ 16

Joseph begaf zich onmiddellijk naar de heuvel. Hij wist 
waar hij naartoe moest gaan omdat Moroni hem die nacht 
in een visioen had getoond waar de platen waren verbor-
gen. De heuvel was een van de grootste in de omgeving en 
hij lag op ongeveer vijf kilometer van zijn huis. De platen 
lagen begraven onder een grote, ronde steen op de weste-
lijke flank van de heuvel, net onder de top.

Onderweg dacht Joseph over de platen na. Hoewel  
hij wist dat ze heilig waren, kon hij zich er niet van 

Eerst was Joseph bang, maar al gauw kwam er 
gemoedsrust over hem. De engel noemde hem bij naam en 
stelde zichzelf voor als Moroni. Hij zei dat God zijn zonden 
had vergeven en dat Hij een werk voor hem had. Hij zei 
dat de naam van Joseph Smith onder alle volken zowel ten 
goede als ten kwade bekend zou zijn.7

Moroni vertelde dat er gouden platen in een nabij-
gelegen heuvel waren begraven. Op de platen was een 
kroniek gegraveerd van een volk dat lang geleden op 
het Amerikaanse vasteland woonde. De kroniek vertelde 
waar het volk vandaan kwam, en bevatte een verslag van 
het bezoek van Jezus Christus die hen in de volheid van 
zijn evangelie onderrichtte.8 Moroni zei dat er twee zie-
nerstenen bij de platen waren begraven. Joseph noemde 
deze stenen later de Urim en Tummim, of uitleggers. De 
Heer had in deze stenen voorzien om het vertalen van 
de kroniek voor Joseph mogelijk te maken. De heldere 
stenen waren samen aan een borstplaat bevestigd.9

Verder citeerde Moroni profetieën uit de bijbelboeken 
Jesaja, Joël, Maleachi en Handelingen. Hij 
voorspelde ook de nakende komst van 
de Heer en legde uit dat de mensheid 
niet aan het doel van haar schepping 
zou voldoen tenzij Gods oude verbond 
werd hernieuwd.10 Moroni zei dat God 
Joseph had gekozen om het verbond te 
hernieuwen, en dat hij degene was die 
de kroniek op de platen zou openbaren, 
als hij ervoor koos trouw te blijven aan 
Gods geboden.11

Voor zijn vertrek gebood de engel 
Joseph om goed voor de platen te 
zorgen en ze aan niemand te laten 
zien, behalve als het hem werd geboden. Als hij deze 
raad niet gehoorzaamde, zou hij vernietigd worden. Toen 
trok het licht zich rond Moroni samen, waarna hij naar de 
hemel opvoer.12

Terwijl Joseph over het visioen lag na te denken, begon 
het in de kamer weer licht te worden. Moroni verscheen 
opnieuw en bracht dezelfde boodschap als voorheen. 
Daarna ging hij weer weg, maar hij verscheen nog een 
derde keer om zijn boodschap over te brengen.

‘Wees op je hoede’, zei hij. ‘Als je de platen gaat halen, 
zullen je gedachten met duisternis zijn vervuld, en aller-
lei kwade gedachten zullen in je opkomen om je ervan 
te weerhouden Gods geboden te gehoorzamen.’ Moroni 
spoorde Joseph aan om zijn vader over zijn visioenen te 
vertellen, zodat hij iemand had die hem steunde.

Moroni vertelde Joseph dat 
God Joseph uitgekozen 
had om het verbond te 

herstellen. Als hij getrouw 
aan Gods geboden was, 
zou hij degene zijn die 
het verslag op de platen 

openbaar mocht maken.
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weerhouden zich af te vragen hoeveel ze waard waren. Hij 
had verhalen gehoord over verborgen schatten die door 
geesten werden bewaakt, maar Moroni en de platen die 
hij beschreven had, leken niet op die verhalen. Moroni 
was een hemelse boodschapper, door God aangewezen 
om de kroniek veilig aan een door Hem uitgekozen ziener 
te bezorgen. Bovendien waren de platen niet waardevol 
omdat ze van goud waren, maar omdat ze van Jezus  
Christus getuigden.

Toch kon Joseph zich niet van het idee ontdoen dat 
hij wist waar hij een schat kon vinden die een einde kon 
maken aan de armoede van zijn familie.17

Toen hij bij de heuvel kwam, vond Joseph de plek die 
hij in zijn visioen had gezien. Hij begon de steen uit te 
graven tot hij de randen ervan duidelijk kon zien. Ver-
volgens nam hij een dikke tak die hij als een hefboom 
gebruikte om de steen op te tillen en aan de kant te 
schuiven.18

Onder de steen lag een kist waarvan de bodem en de 
zijkanten van steen waren gemaakt. Joseph zag dat de gou-
den platen, de zienerstenen en de borstplaat erin lagen.19 
De platen werden aan één zijde door drie ringen bij elkaar 
gehouden en er stonden oude tekens op. Iedere plaat was 
ongeveer 15 cm breed, 20 cm lang, en erg dun. Een deel 
van de platen was verzegeld zodat niemand kon lezen wat 
erop stond.20

Opnieuw vroeg Joseph zich verwonderd af hoeveel 
de platen waard waren. Hij strekte zijn hand ernaar uit, 
maar kreeg daarbij een schok. Geschrokken trok hij zijn 
hand terug. Nog twee keer strekte hij zijn hand uit naar 

de platen, maar telkens kreeg hij een schok.
‘Waarom mag ik dit boek niet aanraken?’, riep hij uit.
‘Omdat je Gods geboden niet hebt gehoorzaamd’, sprak 

een stem vlakbij.21

Joseph keerde zich om en zag Moroni. Meteen kwam 
de boodschap van de vorige nacht weer in hem op, en hij 
besefte dat hij het ware doel van de kroniek uit het oog 
had verloren. Hij begon te bidden, en zijn verstand en ziel 
werden met de Heilige Geest vervuld.

‘Kijk’, gebood Moroni. Een ander visioen ontvouwde 
zich voor Josephs ogen. Hij zag Satan, omringd door tal-
loze legerscharen. De engel verklaarde: ‘Dit alles wordt 
je getoond, het goede en het kwade, het heilige en het 
onreine, de heerlijkheid van God en de macht van de 
duisternis, zodat je in het vervolg deze twee machten zult 
herkennen en nooit beïnvloed of overwonnen zult worden 
door de boze.’

Hij droeg Joseph op zijn hart te zuiveren en zijn ver-
stand te versterken, zodat hij de kroniek in ontvangst kon 
nemen. ‘Als iemand deze heilige voorwerpen kan verkrij-
gen, gebeurt dat door gebed en door getrouwe gehoor-
zaamheid aan de Heer’, legde Moroni uit. ‘Ze liggen hier 
niet om iemand winst en wereldse rijkdom te bezorgen. 
Ze zijn door het gelovige gebed verzegeld.’ 22

Joseph vroeg wanneer hij de platen in bezit mocht 
nemen.

‘Op 22 september aanstaande, op voorwaarde dat je de 
juiste persoon meebrengt’, zei Moroni.

‘Wie is de juiste persoon?’ vroeg Joseph.
‘Je oudste broer.’ 23

De heuvel Cumorah ligt ongeveer 5 kilometer ten zuidoosten van de boerderij van het gezin Smith in Palmyra (New York, VS). 
Joseph wist waar hij de platen van het Boek van Mormon kon vinden, want Moroni had hem de heuvel in een visioen laten zien.
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Als kleine jongen wist Joseph al dat hij op zijn oudste 
broer kon vertrouwen. Alvin was inmiddels 25 jaar en had 
al een eigen boerderij kunnen bezitten. Hij had er echter 
voor gekozen om op de familieboerderij te blijven en zijn 
ouders, die al een dagje ouder werden, te helpen zich goed 
te vestigen. Hij was ernstig en werkte hard, en Joseph had 
enorm veel liefde en bewondering voor hem.24

Wellicht dacht Moroni dat Joseph behoefte had aan 
de wijsheid en kracht van zijn broer, zodat hij zich zo 
kon ontwikkelen dat de Heer de platen aan hem kon 
toevertrouwen.

Toen Joseph die avond thuiskwam, was hij erg moe. 
Zodra hij binnenkwam, liep het hele gezin echter nieuws-
gierig op hem af om te horen wat hij bij de heuvel had 
gevonden. Joseph begon over de platen te vertellen, maar 
Alvin onderbrak hem toen hij zag hoe uitgeput Joseph was.

Hij zei: ‘Laten we naar bed gaan en vroeg opstaan om 
aan het werk te gaan.’ De volgende dag zou er voldoende 
tijd zijn om het vervolg van Josephs verhaal te horen. Hij 
zei: ‘Als moeder voor een vroege maaltijd zorgt, hebben we 
een lange avond en kunnen we allemaal samen naar jou 
luisteren.’ 25

De volgende avond vertelde Joseph wat er bij de heuvel 
was gebeurd, en Alvin geloofde hem. Alvin was de oudste 
zoon, en hij voelde zich verantwoordelijk voor de lichame-
lijke gezondheid van zijn ouders die al op leeftijd waren. 
Hij en zijn broers waren zelfs met de bouw van een groter 
huis begonnen om het leven van het gezin aangenamer te 
maken.

En nu zorgde Joseph voor hun geestelijk welzijn. Elke 
avond hield hij de familie in de ban met verhalen over de 
gouden platen en de mensen die erop hadden geschreven. 
Het gezin werd steeds hechter, en er heerste een vredige, 
gelukkige sfeer in huis. Iedereen had het gevoel dat er iets 
bijzonders te gebeuren stond.26

Op een herfstochtend, minder dan twee maanden na 
het bezoek van Moroni, kwam Alvin met hevige buikpijn 
thuis. Hij kromp ineen van de pijn en smeekte zijn vader 
om hulp te halen. De dokter kwam en gaf Alvin een grote 
dosis calcium, maar daardoor verergerde zijn toestand.

Dagenlang lag Alvin creperend van de pijn op bed. Hij 
wist dat hij waarschijnlijk ging sterven en riep Joseph bij 
zich. ‘Doe alles wat je kunt om de kronieken te krijgen’, zei 
Alvin. ‘Volg instructies nauwkeurig op en houd je aan elk 
gebod dat je gekregen hebt.’ 27

Kort daarop overleed hij, en het hele huis was in diepe 
rouw. Tijdens de begrafenis insinueerde een predikant dat 

Alvin naar de hel ging. Hij gebruikte Alvins overlijden om 
anderen te waarschuwen voor wat er met hen zou gebeu-
ren tenzij God ingreep om hen te redden. Joseph sr. was 
woedend. Zijn zoon was een goede jongeman geweest, en 
hij geloofde niet dat God hem had vervloekt.28

Na de dood van Alvin werd er niet meer over de pla-
ten gesproken. Hij was zo enthousiast geweest over de 
goddelijke roeping van Joseph dat niemand erover kon 
praten zonder aan Alvins dood te denken. Dat konden 
ze niet verdragen.

Joseph miste Alvin vreselijk en had erg te lijden onder 
diens dood. Hij had erop gerekend dat zijn oudste broer hem 
zou helpen de platen te krijgen. Nu voelde hij zich verlaten.29

Toen eindelijk de dag aanbrak waarop hij naar de heu-
vel terugkeerde, ging Joseph alleen. Nu Alvin er niet meer 
was, wist hij niet zeker of de Heer hem de platen zou 
toevertrouwen. Hij meende echter dat hij alle geboden 

Bovenop de heuvel Cumorah staat een standbeeld van Moroni 
als een gedenkteken aan de plaats waar Joseph Smith in 1823 
de platen van het Boek van Mormon voor het eerst zag. Hij 
ontving ze precies vier jaar later.
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van de Heer kon gehoorzamen, zoals zijn broer hem had 
aangeraden. Moroni had duidelijk gezegd hoe hij de platen 
moest ophalen. ‘Pak ze vast, ga regelrecht naar huis en stop 
ze achter slot en grendel’, had de engel gezegd.30

Toen hij bij de heuvel was gekomen, wrikte Joseph de 
steen los en nam hij de platen uit de kist. Plots bedacht 
hij dat de andere voorwerpen in de kist kostbaar waren 
en dat hij ze moest verbergen voordat hij weer naar huis 
ging. Hij legde de platen neer en keerde zich om zodat hij 
de kist kon afdekken. Maar toen hij de platen weer wilde 
oppakken, waren ze verdwenen. In paniek viel hij op zijn 
knieën en smeekte hij om te weten te komen waar ze 
waren gebleven.

Moroni verscheen en vertelde Joseph dat hij er weer niet 
in geslaagd was de instructies te volgen. Hij had de platen 
niet alleen neergelegd in plaats van ze veilig op te bergen, 
hij had ze ook uit het oog verloren. De jonge ziener was 
wel bereid om het werk van de Heer te doen, maar hij was 
nog niet in staat de oude kroniek te beschermen.

Joseph had zichzelf teleurgesteld, maar Moroni droeg 
hem op om de platen over een jaar weer te komen opha-
len. Hij leerde hem eveneens meer over het plan van de 
Heer met betrekking tot het koninkrijk van God en het 
grote werk dat op het punt stond een aanvang te nemen.

Desondanks liep Joseph na het vertrek van de engel 
ontgoocheld de heuvel af. Hij vroeg zich bezorgd af wat zijn 
familie zou denken als hij met lege handen thuiskwam.31 
Hij ging naar binnen en zag dat iedereen op hem zat te 
wachten. Zijn vader vroeg meteen of hij de platen had 
meegebracht.

‘Nee’, zei hij. ‘Ik kon ze niet meenemen.’
‘Heb je ze gezien?’
‘Ik heb ze gezien, maar ik kon ze niet meenemen.’
‘Ik zou ze meegenomen hebben als ik in jouw plaats 

was geweest’, zei Joseph sr.
‘U weet niet wat u zegt’, zei Joseph. ‘Ik kon ze niet mee-

nemen omdat de engel van de Heer het mij niet toeliet.’ 32 ◼
Op saints .lds .org staat een volledige lijst met bronnen in het Engels.

Het woord Thema in de noten geeft aan dat er op saints.lds.org meer infor-
matie te vinden is.
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NB: omdat het belangrijk is om andersdenkenden te begrijpen, vonden de kerklei
ders het zinvol om een overzicht te geven van de geschiedenis en leringen van de 
islam, de op een na grootste godsdienst in de wereld.

Er gaat bijna geen dag voorbij dat de islam en moslims niet de koppen van 
het nieuws halen, in goede of kwade zin. Het is begrijpelijk dat veel niet- 
moslims, waaronder heiligen der laatste dagen, nieuwsgierig en zelfs bezorgd 

zijn. Hebben we iets met onze islamitische buren gemeen? Kunnen we samen 
leven en werken?

Om te beginnen is het goed om wat historische achtergrond te geven:
In het jaar 610 n.C. beklom een Arabische koopman van middelbare leeftijd, 

Mohammed, de heuvels bij zijn geboorteplaats Mekka om na te denken en te bid-
den over de religieuze verwarring om hem heen. Later zei hij dat hij een visioen 
had gekregen waarin hij als profeet voor zijn volk werd geroepen. Hiermee werd 
de godsdienst die bekendstaat als de islam (is- LAAM) geboren. Het woord islam 
betekent ‘onderwerping’ (aan God). Een aanhanger van de islam wordt moslim 
genoemd, wat ‘iemand die zich overgeeft’ betekent.

Mohammed zei dat hij daarna tot aan zijn dood, bijna 25 jaar later, nog veel 
andere openbaringen ontving. De eerste mensen die hij daarover vertelde, waren 

islam  
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Een 19e- eeuws mozaïek van de Kaäba in Mekka, de stad waar Mohammed is geboren en 
de heiligste stad in de islamitische wereld.
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Hoogleraar Islamitische studies en Arabisch, Brigham Young University
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de inwoners van zijn geboorte-
plaats. Hij waarschuwde hen voor 
de komende oordelen van God en 
riep hen op zich te bekeren en de 
weduwen, wezen en armen goed te 
behandelen. Hij predikte de univer-
sele opstanding van de doden en het 
laatste oordeel van God.

Maar Mohammed en zijn volgelin-
gen werden zo bespot en vervolgd 
dat ze moesten vluchten naar Medina, 
een stad ten noorden van Mekka die 

per kameel in ongeveer vier dagen te 
bereiken was.

Daar ging Mohammed een hele 
andere rol spelen.1 Van iemand die 
alleen maar predikte en waarschuwde 
werd hij de wetgever, rechter en poli-
tieke leider van een belangrijke Arabi-
sche stad en uiteindelijk het Arabische 
schiereiland. Met deze eerste vestiging 
van een gemeenschap van gelovigen 
kreeg de islam een religieuze identiteit 
waarin de wet en rechtvaardigheid 

centraal stonden. Tot op de dag van 
vandaag is dat een van de opvallend-
ste en belangrijkste kenmerken ervan.

Na Mohammeds dood in 632 n.C. 
vond er een scheuring onder zijn vol-
gelingen plaats, omdat ze het niet eens 
werden over wie hem als leider van 
de islamitische gemeenschap moest 
opvolgen.2 De grootste groep, de soen-
nieten, dankt zijn naam aan hun geloof 
in de soenna, de overgeleverde leefre-
gels van Mohammed, en is vrij flexibel 
betreffende opvolging. De andere 
groep vormde zich rond Mohammeds 
schoonzoon Ali en werd shi‘at ‘Ali (de 
factie van Ali) of simpelweg shi‘a of sji-
ieten genoemd. In tegenstelling tot de 
soennieten geloven de sjiieten dat het 
recht om Mohammed als leider van de 
gemeenschap op te volgen toebehoort 
aan het dichtstbijzijnde mannelijke 
familielid van de profeet Mohammed, 
Ali en zijn nakomelingen.

Ondanks die verschillen vormt de 
islamitische wereld in godsdienstig 
opzicht een sterkere eenheid dan het 
christendom. Ook was de islamitische 
beschaving gedurende enkele eeu-
wen na ongeveer 800 n.C. duidelijk 
de hoogst ontwikkelde op het gebied 
van wetenschap, geneeskunde, wis-
kunde en filosofie.

Oorsprong van de islamitische leer 
en gebruiken

De openbaringen die Mohammed  
beweerde ontvangen te hebben, 
werden ongeveer twintig jaar na zijn 
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Verdeling van moslims per land 
over de wereld (Pew Research 
Center, 2009).

Moslims beschouwen de Koran als 
het woord van Allah dat Hij direct 
aan Mohammed gaf.
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dood bijeengebracht in een boek dat 
de Koran werd genoemd (afgeleid 
van het Arabische werkwoord qara’a, 
wat ‘lezen’ of ‘reciteren, opzeggen’ 
betekent). De Koran, die 114 hoofd-
stukken telt, is geen verhaal over 
Mohammed. Net als de Leer en  
Verbonden is het geen vertelling.  
Moslims zien dit boek als het woord 
(en de woorden) die God direct aan  
Mohammed heeft gegeven.3

Christenen die erin lezen, zullen 
veel thema’s bekend voorkomen. Zo 
wordt er gezegd dat God het univer-
sum in zeven dagen schiep, Adam 
en Eva in de hof van Eden plaatste, 
zij daar door de duivel werden ver-
leid wat tot de zondeval leidde, en 

dat er daarna verschillende profe-
ten werden geroepen (van wie de 
meeste ook in de Bijbel voorkomen). 
Deze profeten worden in de Koran 
beschreven als moslims die hun wil 
aan God hadden onderworpen.

Abraham, de vriend van God 
genoemd, speelt een belangrijke rol 
in de tekst.4 (Zo zou hij openbaringen 
hebben ontvangen die hij heeft opge-
schreven, maar die sindsdien verloren 
zijn gegaan.5) Ook Mozes, de farao en 
de exodus van de kinderen van Israël 
komen erin voor.

Opvallend genoeg wordt Maria, de 
moeder van Jezus, 34 keer in de Koran 
genoemd. In het Nieuwe Testament is 
dat 19 keer. (Ze is zelfs de enige vrouw 
die in de Koran wordt genoemd.)

Een thema dat steeds in de Koran 
terugkomt, is de leer van tawhied, een 

woord dat vertaald zou kunnen wor-
den met ‘monotheïsme’, of letterlijker 
‘één maken’. Dat is een van de basisbe-
ginselen van de islam: er is maar één 
volledig uniek goddelijk wezen. ‘Hij 
verwekt niet en is ook niet verwekt’, zo 
staat er in de Koran, ‘en er is niemand 
zoals Hij.’ 6 Wat hieruit volgt, is beslist 
het belangrijkste onderscheid tussen 
de islam en het christendom: moslims 
geloven niet dat Jezus Christus of de 
Heilige Geest goddelijk zijn. Wat er 
ook uit volgt, is dat alle mensen vol-
gens de islamitische leer weliswaar 
door God zijn geschapen, maar niet 
zijn kinderen zijn.

Toch geloven moslims dat Jezus 
een zondeloze profeet van God was, 
geboren uit een maagd en voor-
bestemd om een centrale rol in de 
gebeurtenissen van de laatste dagen 

Elk jaar maken ongeveer 2 miljoen mos-
lims een pelgrimstocht naar Mekka.
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te spelen. Hij wordt vaak en met eer-
bied in de Koran genoemd.

Fundamentele islamitische  
leerstellingen en gebruiken

In de ‘vijf zuilen van de islam’ (die 
in hun meest beknopte vorm niet in 
de Koran staan maar in een uitspraak 
die volgens de traditie aan Moham-
med wordt toegeschreven) worden 
enkele fundamentele islamitische 
leerstellingen beschreven:

1. De geloofsbelijdenis
Als de islam al een universeel 

credo heeft, is dat de sjahada, ofwel 
de ‘geloofsbelijdenis’ of ‘het getui-
genis’. De term verwijst naar een 
Arabische frase die als volgt vertaald 
kan worden: ‘Ik getuig dat er geen 
god is dan alleen God [Allah] en dat 
Mohammed de gezant van God is.’ 
De sjahada is de toegangspoort tot 
de islam. Deze met oprecht geloof 
reciteren, is moslim worden.

Het Arabische equivalent van 
het woord God is Allah. Dat is een 
samentrekking van de woorden 
al  (‘de’) en ilah (‘god’). Het is geen 
eigennaam maar een titel, nauw 

verwant aan het Hebreeuwse woord 
Elohim.

Omdat de islam geen priesterschap 
kent, zijn er geen priesterschapsver-
ordeningen. Ook is er niet één islami-
tische ‘kerk’. In die zin is het belijden 
van de sjahada het islamitische equi-
valent van de doop. Het ontbreken 
van een formele, verenigde, wereld-
wijde leiderschapsstructuur heeft nog 
andere gevolgen. Zo is er niet één 
leider van alle moslims in de wereld, 
niemand die namens de hele gemeen-
schap spreekt. (Mohammed wordt 
vrijwel algemeen als de laatste profeet 
gezien.) Dat betekent dat er ook geen 
kerk is waarvan terroristen of ‘ketters’ 
geëxcommuniceerd kunnen worden.

2. Gebed
Veel niet- moslims weten dat de 

moslims een ritueel gebed hebben dat 
salat (sa- LAAT) wordt genoemd. Daar-
bij buigt men zich vijf keer per dag een 
vast aantal keren neer. Het reciteren 
van voorgeschreven verzen uit de 
Koran en met het voorhoofd de grond 
aanraken, laat zien dat men zich nede-
rig aan God onderwerpt. Spontaan bid-
den kan ook, dat wordt dua genoemd. 
Dat kan op elk moment en daarbij 
hoeft men zich niet neer te buigen.

Voor het middaggebed op vrijdag 
zijn islamitische mannen verplicht en 
worden islamitische vrouwen aange-
spoord om in een moskee te bidden 
(afgeleid van het Arabische masjid, 
ofwel ‘plaats van nederwerping’). 
Mannen en vrouwen worden daar 
van elkaar gescheiden, waarna ze 
rijen vormen en bidden onder leiding 
van de imam (ie- MAAM, afgeleid van 
het Arabische amama, wat ‘vooraan’ 
betekent) en luisteren naar een korte 

Moslims knielen 5 keer 
per dag om te bidden.

Meer dan 85% van de moslims in de 
wereld is soenniet (zie Pew Research 
Center). Sjiieten vormen bijna overal een 
minderheid, behalve in Azerbeidzjan, 
Bahrein, Iran en Irak.

Soennieten

Sjiieten
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preek. Vrijdagen zijn echter niet hele-
maal het equivalent van de sabbat. 
Hoewel het ‘weekend’ in de meeste 
islamitische landen in het teken van 
de yawm al jum‘a (‘de vergaderdag’) 
of vrijdag staat, wordt het niet als 
een zonde beschouwd om op die 
dag te werken.

3. Aalmoezen
Zakat (za- KAAT, ofwel ‘dat wat 

zuivert’) is het doen van liefdadige 
giften om de armen en ook mos-
keeën en andere islamitische initia-
tieven te steunen. Boven een bepaald 
minimum wordt hiervoor over het 
algemeen 2,5% van het totale bezit 
van een moslim gerekend. In som-
mige islamitische landen wordt dit 
door overheidsinstellingen geïnd. In 
andere is het vrijwillig.

4. Vasten
Elk jaar onthouden gelovige mos-

lims zich een maanmaand lang van 
zonsopgang tot zonsondergang van 
eten, drinken en seksuele omgang. 
Dat wordt de ramadan genoemd. Die 
maand doen ze ook extra veel aan 
liefdadigheid voor de armen en het 
lezen van de Koran.7

5. Pelgrimstocht
Moslims die daarvoor de gezond-

heid en middelen hebben, moeten 
minstens één keer in hun leven een 
pelgrimstocht naar Mekka maken. 
(Een bezoek aan Medina, de op één 
na heiligste stad in de islam, hoort 
daar meestal bij maar is niet verplicht.) 
Voor gelovige moslims is dat een diep 
geestelijke en ontroerende gebeurte-
nis, iets als de algemene conferentie 
fysiek bijwonen of voor het eerst naar 
de tempel gaan.

Actuele kwesties
Er zijn drie dingen in verband met 

de islam waar niet- moslims zich op dit 
moment zorgen om maken: godsdien-
stig geweld; de islamitische wet, of 
sharia; en de manier waarop de islam 
vrouwen behandelt.

Sommige extremisten gebruiken 
de term jihad alleen voor ‘heilige 
oorlog’. Letterlijk betekent het woord 
‘fysieke inspanning’, in tegenstelling 
tot ‘slechts’ gebed en Schriftstudie.

Islamitische juristen en denkers 
hebben een uiteenlopende visie op 
de jihad. Zo moet een militaire jihad 

Een groep islamitische vrouwen komt bij 
elkaar voor de iftar, de avondmaaltijd 
waarmee moslims tijdens de ramadan 
bij zonsondergang hun dagelijkse vasten 
beëindigen.

volgens gangbare wetboeken altijd 
defensief zijn, en moeten vijanden 
vooraf gewaarschuwd worden en de 
kans krijgen om met hun provoca-
ties te stoppen. Sommige juristen en 
andere islamitische denkers stellen 
nu dat jihad elke actie kan beteke-
nen die tot doel heeft de islamitische 
samenleving te dienen of de wereld 
in het algemeen te verbeteren. Van 
Mohammed wordt gezegd dat hij 
onderscheid maakte tussen de ‘grote 
of innerlijke jihad’ en de ‘kleine of 
uiterlijke jihad’. Die laatste, zei hij, 
is oorlog. Maar de grote jihad is de 
strijd tegen ongerechtigheid en het 
verzet binnenin onszelf tegen een 
deugdzaam leven.

De moslimterroristen van nu zeg-
gen uit naam van hun godsdienst 
te handelen, maar hebben duidelijk 
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sociale, politieke en economische 
motieven die weinig of niets met 
godsdienst te maken hebben.8 Het 
is belangrijk om te beseffen dat het 
overgrote deel van de moslims in de 
wereld het geweld van de terroristen 
niet steunt.9

Ook de sharia baart sommige 
niet- moslims zorgen. De sharia is een 
islamitische gedragscode op basis 
van de Koran en de Hadith (een 
verzameling korte beschrijvingen 
van wat Mohammed en zijn naaste 
medewerkers hebben gezegd en 
gedaan. Zij dienen als voorbeeld voor 
islamitisch gedrag en als aanvulling 
en uitleg voor de Koran.10) De sharia 
bevat onder meer kledingvoorschrif-
ten voor mannen en vrouwen (zoals 
de hidjab of sluier). In sommige isla-
mitische landen vormen deze voor-
schriften een verplichting, in andere 
mogen mensen zelf kiezen. De sharia 
gaat ook over zaken als persoonlijke 
hygiëne, het tijdstip en de inhoud 
van gebeden, en regels voor huwe-
lijk, scheiding en erfenissen. Dus als 
ondervraagde moslims zeggen dat ze 
volgens de sharia willen leven, kan 
dat een politieke uitspraak zijn, maar 
dat hoeft niet. Misschien zeggen ze 
alleen maar dat ze oprecht als mos-
lim willen leven.

Als het gaat om de behandeling 
van vrouwen in de islam, denken 
veel niet- moslims direct aan poly-
gamie en sluiers. Maar de culturele 
realiteit is veel complexer. Er zijn veel 
passages in de Koran waarin gezegd 
wordt dat vrouwen gelijkwaardig aan 
mannen zijn. Uit andere passages zou 
opgemaakt kunnen worden dat ze 

ondergeschikt zijn. Het is zeker zo 
dat veel islamitische landen gebrui-
ken hebben (vaak met wortels in de 
pre- islamitische stammencultuur of 
andere al eerder bestaande tradities) 
waarin de vrouw ondergeschikt is. 
Maar de opvattingen van moslims 
betreffende de rol van de vrouw 
verschilllen van land tot land, en zelfs 
binnen hetzelfde land zijn er soms 
verschillende opvattingen.

Mormoonse visie op de islam
Hoe kunnen heiligen der laatste 

dagen een goede band met moslims 
opbouwen, ondanks verschillen in 
geloofsovertuiging?

Ten eerste moeten we het recht 
van moslims erkennen om ‘hoe, waar 
of wat’ te aanbidden wat zij wil-
len [Geloofsartikelen 1:11]. In 1841 
namen heiligen der laatste dagen die 
zitting hadden in de gemeenteraad 
van de stad Nauvoo een verordening 
aan die godsdienstvrijheid garan-
deerde met ‘volledige tolerantie en 
gelijke privileges’ voor ‘de katholie-
ken, presbyterianen, methodisten, 
baptisten, heiligen der laatste dagen, 
quakers, episcopalen, universalisten, 
unitariërs, mohammedanen [mos-
lims] en alle andere religieuze sek-
ten en gezindten.’ 11

Laten we ook niet vergeten dat 
onze kerkleiders zich in het alge-
meen opvallend positief over de 
stichter van de islam hebben uit-
gelaten. Zo hielden in 1855, in 
een tijd waarin Mohammed in de 
christelijke literatuur over het alge-
meen bespot werd, de ouderlingen 
George A. Smith (1817–1875) en 
Parley P. Pratt (1807–1857) van het 
Quorum der Twaalf Apostelen lange 
toespraken waarin zij niet alleen 
blijk gaven van een grondige en 
onbevooroordeelde kennis van de 
islamitische geschiedenis, maar ook 
Mohammed zelf prezen. Ouder-
ling Smith zei dat ‘God Mohammed 
zonder twijfel doelbewust had doen 
opstaan’ om tegen afgoderij te predi-
ken. Hij sprak zijn waardering voor 
de moslims uit die, net als de heili-
gen der laatste dagen, veel moeite 
moeten doen om ‘hun geschiedenis 
eerlijk’ opgeschreven te krijgen. Hij 
werd direct gevolgd door ouderling 
Pratt, die zei dat hij veel bewon-
dering had voor de leringen van 
Mohammed en voor de deugdzaam-
heid en gevestigde gewoonten van 
de islamitische samenleving.12

Een recentere officiële uitspraak 
werd in 1978 door het Eerste 
Presidium gedaan. Daarin werd 

Sommige islamitische vrouwen dragen 
de hidjab als teken van ingetogenheid of 
toewijding aan Allah, of om te laten zien 
dat ze moslim zijn.



 A p r i l  2 0 1 8  39

Mohammed specifiek genoemd als 
een van de ‘grote godsdienstige 
wereldleiders’ die, net als die lei-
ders, ‘een deel van Gods licht [heeft] 
ontvangen. [Deze leiders] ontvingen 
morele waarheden van God’, zo  
schreven de presidenten Spencer W.  
Kimball, N. Eldon Tanner en Marion G. 
Romney, ‘om hele volken verlichting te 
brengen en de mensen daarin groter 
begrip te geven.’ 13

Naar overeenkomsten zoeken
Hoewel heiligen der laatste dagen 

en moslims duidelijk op belangrijke 
punten van inzicht verschillen (met 
name de goddelijkheid van Jezus 
Christus, zijn rol als Heiland en het 
roepen van hedendaagse profeten) 
hebben we veel met elkaar gemeen. 
Zo geloven wij beide dat we aan 
God verantwoording schuldig zijn, 
dat we moeten streven naar deugd 
en een goede en rechtvaardige 
samenleving, dat er een opstanding 
zal zijn en dat we voor God zullen 

worden gebracht om geoordeeld 
te worden.

Zowel moslims als heiligen der 
laatste dagen geloven in het essenti-
ele belang van sterke families, in het 
goddelijke gebod om de armen en 
behoeftigen te helpen, en dat we ons 
geloof moeten omzetten in daden die 
bij een discipel van God passen. Er 
lijkt geen reden te zijn waarom heili-
gen der laatste dagen en moslims dat 
niet zij aan zij kunnen doen en zelfs, 
als die gelegenheid zich aandient, als 
buren samen kunnen werken in een 
samenleving en wereld die steeds 
ongodsdienstiger worden. Samen 
kunnen we laten zien dat godsdien-
stig geloof een positieve kracht kan 
zijn, niet alleen een bron van conflic-
ten en zelfs geweld, zoals sommige 
critici beweren.

De Koran zelf geeft aan hoe we 
ondanks onze verschillen vreed-
zaam kunnen samenleven: ‘Als God 
het gewild had, zou Hij u allen tot 
één volk hebben gemaakt. Maar 

Hij wilde u beproeven met wat Hij 
u heeft gegeven. Wedijver dus met 
elkaar in goede werken. Tot God 
zult u allen terugkeren, dan zal Hij 
u mededelen waarover u van mening 
verschilt.’ 14 ◼

NOTEN
 1. Het is zelfs zo dat het jaar 622 n.C. (het jaar 

van Mohammeds Hijra, of immigratie, naar 
Medina) het eerste jaar van de islamitische 
kalender (Hijri ) is. De in de Koran bijeenge-
brachte openbaringen worden aangeduid als 
ontvangen in Mekka of Medina.

 2. Door de eeuwen heen zijn de twee stro-
mingen ook op andere, minder essentiële 
punten uit elkaar gegroeid.

 3. Hoewel vertaling van de Koran in andere 
talen is toegestaan, wordt opmerkelijk 
genoeg alleen het oorspronkelijke Arabisch 
als de echte Koran en echte schriftuur 
beschouwd.

 4. Zie Koran 4:125.
 5. Zie Koran 53:36–62; 87:9–19; zie ook 

Daniel C. Peterson, ‘News from Antiquity’, 
Ensign, januari 1994, 16–21.

 6. Koran 112:3–4. De vertalingen uit de Koran 
zijn van Daniel C. Peterson.

 7. Juist om die reden worden de standaar-
dedities van de Koran in 30 gelijke delen 
verdeeld.

 8. Zie bijvoorbeeld Robert A. Pape, Dying 
to Win: The Strategic Logic of Suicide Ter
rorism (2005); Graham E. Fuller, A World 
without Islam (2010); Robert A. Pape en 
James K. Feldman, Cutting the Fuse: The 
Explosion of Global Suicide Terrorism and 
How to Stop It (2010).

 9. Zie Charles Kurzman, The Missing Martyrs: 
Why There Are So Few Muslim Terrorists 
(2011); zie ook John L. Esposito en Dalia 
Mogahed, Who Speaks for Islam? What a 
Billion Muslims Really Think (2008); James 
Zogby, Arab Voices: What They Are Saying 
to Us, and Why It Matters (2010).

 10. Zij lijkt in feite nogal veel op de rabbijnse 
wet in het judaïsme.

 11. Ordinance in Relation to Religious Societies, 
City of Nauvoo, [Illinois] headquarters of 
The Church of Jesus Christ of Latter- day 
Saints, 1 maart 1841.

 12. Zie Journal of Discourses, 3:28–42.
 13. Verklaring van het Eerste Presidium, 

15 februari 1978. In zijn revisie van Intro
duction to the Qur’an (1970) van Richard 
Bell noemt W. Montgomery Watt, vooraan-
staand deskundige op het gebied van de 
islam en anglicaanse priester, een manier 
waarop een gelovige christen de Koran 
als geïnspireerd kan beschouwen.

 14. Koran 5:48; vergelijk 2:48.
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HIER IS HET

Mijn vader, een toegewijd christen, 
bracht me geloof in Jezus  

Christus bij. Door dat geloof over-
leefde ik einde jaren zestig de drie jaar 
durende burgeroorlog in Nigeria. Ik 
zat toen in het leger. Ik geraakte later 
echter verward en ging niet meer naar 
de kerk.

Toen ik in 1981 naar de Verenigde 
Staten kwam om een opleiding te 
volgen, wilde ik God weer in mijn 
leven hebben. Twee jaar lang bezocht 
ik verschillende kerken in Boston  
(Massachusetts), maar geen van hen 
sprak me aan. Ik voelde de Geest niet, 
dus zocht ik niet meer verder.

Kort nadat mijn vrouw Mabel in 
1984 uit Nigeria was overgekomen, 
kreeg ik een brandend verlangen 
weer dichter tot God te komen en 
me bij een kerk aan te sluiten. Een  
Nigeriaanse vriend die op bezoek 
kwam, wist niet dat ik op zoek was 
naar een kerk, maar vertelde me dat 
hij over een boek had gehoord met de 
titel het Boek van Mormon.

Daarna bleef ik naar kerken zoe-
ken. Ik ontdekte een kerk die De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen werd genoemd. Het 
woord Heiligen trok mijn aandacht. Ik 
wist niet dat er een kerk was waar de 
leden heiligen werden genoemd. Ik 
besloot er die zondag naartoe te gaan.

In de avondmaalsdienst die ik bij-
woonde, zong de gemeente eerbiedig 
lofzangen, zegenden priesters het 
brood en het water, en verliep de dienst 
ordelijk en nederig. Achteraf, toen ik 
me naar de ingang begaf en nadacht 
over de dienst, hoorde ik mijn naam.

‘Simeon,’ zei de stem van de Geest, 
‘hier is het.’

Op dat moment kwamen twee zen-
delingen op me af. Ze stelden zichzelf 
en het Boek van Mormon voor. Ik 
keek ze aan en zei: ‘Ik weet niets over 
het Boek van Mormon, maar ik ken 
de Bijbel. Ik ben er klaar voor.’

Ze begonnen me het heilsplan 
te onderwijzen. Binnen een maand 
liet ik mij dopen. Kort daarna sloot 
mijn vrouw zich ook bij de kerk aan. 
Enkele jaren later werden we in de 
Washington D.C.- tempel aan elkaar 
verzegeld. Tevens werden onze vijf 
kinderen aan ons verzegeld.

In de tempel heb ik veel openba-
ring gekregen, en de woorden die ik 
de eerste dag in de kerk hoorde, zijn 
mij in de tempel vaak door open-
baring bevestigd: ‘Hier is het.’ De 
impact van die mededeling van de 
Heilige Geest heeft mijn leven en dat 
van mijn vrouw en kinderen voor-
goed veranderd. ◼
Simeon Nnah, Aba (Nigeria)

In de tempel zijn 
de woorden die ik 

de eerste dag in de 
kerk hoorde, vaak 
bevestigd.
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Met elk excuus schoot het lezen 
er meer bij in, tot er bijna 

helemaal niets meer van kwam.

Ik was nog maar drie maanden van 
zending terug, toen ik steeds meer 

moeite kreeg met mijn Schriftstudie.
Ik had op zending elke dag in 

de Schriften gelezen en beloofd dat 
thuis voort te zetten. Maar er leek 
gaandeweg steeds wat tussen te 
komen. Ik had te veel huiswerk, was 
te druk met werk of was gewoon te 
moe. Met elk excuus schoot het lezen 
er meer bij in, tot er bijna helemaal 
niets meer van kwam.

Op een avond sloeg ik het Boek 
van Mormon open met de bedoeling 
om maar één vers te lezen. Het vers 
waar mijn oog op viel, gaf aan dat de 
Schriften ‘het aangename woord van 
God [bevatten], ja, het woord dat de 
verwonde ziel geneest’ ( Jakob 2:8).

Ik dacht over dit vers na. Ik zag in 
dat verwaarlozing van mijn Schrift-
studie een negatief effect op mij had. 

Ik voelde me meer gespannen op 
school, apathischer in de kerk en ver-
der van God verwijderd. Mijn ziel had 
het genezende woord van God in de 
Schriften nodig. Ik wist dat ik mijn pri-
oriteiten anders moest rangschikken.

Ik vroeg mijn vrienden, familie en 
leidinggevenden in de kerk hoe ik 
mijn Schriftstudie nieuw leven kon 
inblazen. Drie suggesties hebben me 
echt geholpen.

Ten eerste: ik merkte dat Schriftstu-
die in de avond voor mij niet werkte. 
In de ochtend studeren was veel 
effectiever. Dan bleef ik de rest van de 
dag over de gelezen leerstellingen en 
beginselen mijmeren.

Ten tweede: we worden aange-
moedigd om de Schriften in gezinsver-
band te lezen. Maar ik studeerde en 
woonde niet meer thuis. Dus begon ik 
de Schriften samen met kamergenoten 

en vrienden te lezen. Zo had ik een 
stok achter de deur en ontstonden 
er boeiende gesprekken over het 
evangelie.

Ten derde: ik ben ingevingen en 
gedachten gaan opschrijven die ik 
tijdens mijn Schriftstudie kreeg. Daar-
door kon ik me beter concentreren 
op wat ik aan het lezen was. Ik ben 
ook de stem van de Geest beter gaan 
herkennen.

Ik merkte dat ik meer tijd en ener-
gie had om alles voor elkaar te krij-
gen toen ik mijn Schriftstudie weer 
als prioriteit had opgepakt. Ik voelde 
me ook weer dichter bij God door 
de Schriften te lezen en te overpein-
zen. Dat vond ik het allerbelangrijkst. 
Wanneer ik nu de Schriften lees, vind 
ik gemoedsrust en genezing voor 
mijn ziel. ◼
Sarah Keenan (Utah, VS)
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‘SPRING IN DE RIVIER!’
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Ik trof mijn tante met haar baby’tje 
van vijf maanden in een hangmat 

tussen twee mangobomen.

Op een dag vroeg mijn oma mij 
om een maaltijd die ze had klaar-

gemaakt naar mijn tante te brengen. 
Het was een hete zaterdagmiddag en 
ik wilde veel liever andere dingen 
doen dan iets voor mijn oma te doen. 
Ik vroeg haar of een van mijn neven 
of nichten het niet kon doen, maar ze 
hield vol dat ik moest gaan.

Een uur later was ik nog niet weg 
en ik vond dat ik maar eens moest 
gaan doen wat mijn oma me gevraagd 
had. Ik pakte de maaltijd en ging op 
weg naar mijn tante. Het was een eind 
weg en eenmaal aangekomen wilde 
ik niet lang blijven.

Ik trof mijn tante met haar baby-
tje van vijf maanden in een hang-
mat tussen twee mangobomen. De 
bomen stonden naast een rivier die 

langs hun huis stroomde. Ik ging met 
de maaltijd naar hen toe. Plotseling 
braken de touwen van de hangmat. 
Mijn tante en de baby rolden in de 
rivier. De angst sloeg me om het 
hart. Ik kon niet zwemmen en er was 
niemand in de buurt om te helpen. Ik 
wist niet wat ik moest doen.

Onmiddellijk hoorde ik de stem 
van de Geest: ‘Spring erin!’

Zonder te aarzelen sprong ik. 
Gelukkig vond ik de baby binnen 
een paar seconden, en mijn tante kon 
zelf uit het water komen. Toen ik met 
de baby uit het water klom, kon ik 
moeilijk geloven wat er net gebeurd 
was. Ik was in een rivier gesprongen 
hoewel ik niet kon zwemmen, maar 
omdat ik naar de Geest luisterde, 
waren de baby en ik niet verdronken.

Ik besefte hoe belangrijk het is 
om de aanwijzingen en inspiratie 
te herkennen die God ons door de 
Heilige Geest geeft en er gehoor 
aan te geven. Ik ben dankbaar dat 
ik uiteindelijk deed wat mijn oma 
me gevraagd had en dat ik het eten 
naar mijn tante bracht. Ik weet dat 
we moeite moeten doen om gevoelig 
voor ingevingen te zijn. Dan kunnen 
wij de handen van God zijn die zijn 
kinderen helpen. ◼

Elvin Jerome Laceda, Pampanga 
(Filippijnen)
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ME WEER THUIS VOELEN

Het telefoontje van mijn broer over-
viel me. ‘Mam is net overleden’, 

zei hij. ‘Ze is gevallen en heeft haar 
hoofd gestoten.’

Ik kon het niet geloven. Mijn 
moeder was dood. Ik had de avond 
ervoor nog met haar gepraat. Ik 
bleef me maar afvragen waarom dit 
moest gebeuren. Ik begreep niet 
waarom ze me moest verlaten. Ik 
was woedend! Wekenlang bleef ik 
die woede voeden.

En uiteindelijk besloot ik wie de 
schuldige was. Het was Gods schuld. 
Hij had haar te vroeg van me weg-
genomen. Mijn moeder miste veel 
mijlpalen in mijn leven. Ik dacht dat 
dat zijn schuld was. Ik was toen nog 
geen lid van de kerk, maar wel een 
goed christen. In plaats van kracht te 

putten uit mijn band met God, keerde 
ik Hem de rug toe. Ik bande Hem uit 
mijn leven.

Ik miste mijn moeder heel erg. 
Mijn thuis met mijn lieve ouders was 
in mijn jeugd een plek van geborgen-
heid. Waar ik ook was en wat ik ook 
aan het doen was, telkens als ik met 
mijn moeder praatte of tijd met haar 
doorbracht, voelde ik me thuis. En nu 
was dat heerlijke ‘thuisgevoel’ weg.

De jaren verstreken en mijn geloof 
verwaterde. Ik probeerde te begrijpen 
waarom mijn moeder moest ster-
ven, maar niets kon me gemoedsrust 
geven. Maar toen kreeg ik ongeveer 
een week lang de gedachte dat ik 
me tot God moest richten om het te 
begrijpen. Ik praatte erover met een 
goede vriendin die lid van de kerk 

was. Ze vroeg of ik meer over haar 
geloof wilde weten.

Ik besefte het toen niet, maar de 
Geest maakte mijn ziel uit een diepe 
slaap wakker. Hoe meer ik over 
het evangelie te weten kwam, hoe 
meer ik dat gevoel van geborgen-
heid terugkreeg. Mijn ‘thuisgevoel’ 
keerde terug.

Ik liet me in mei 2013 dopen. 
Ik ben dankbaar dat ik mijn geloof 
teruggevonden heb. Ik keer God de 
rug niet meer toe. Ik stel mijn hart 
voor Hem open. Het verdriet van 
mijn moeders plotse overlijden is niet 
verdwenen. Maar dankzij mijn geloof 
in God weet ik dat ik me op een dag 
eeuwig met mijn moeder en andere 
familieleden thuis zal voelen. ◼
Judy Rascher, Colorado (VS)
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G E L O O F S P O R T R E T

Rakotomalala Alphonse
Sarodroa (Madagaskar)

Ik wilde naar de kerk gaan, maar ik 
had geen geld voor de bus. Ik sprak 
met mijn vriendin Razafindravaona-
solo en zij zei dat we samen op de 
fiets konden gaan. We reden elke 
zondag twee uur heen en twee 
uur terug. Als ik te moe was om te 
trappen, ging ik achterop zitten en 
trapte zij. En als zij te moe was,  
wisselden we weer om.

Uiteindelijk werden het gezin 
van Razafindravaonasolo en ik 
lid van de kerk. We gingen in 
Antsirabe naar de kerk totdat er 
een gemeente in Sarodroa werd 
geopend. We waren zo blij toen 
we in ons eigen dorp naar de kerk 
konden gaan!

Toen Rakotomalala interesse in het evan-
gelie kreeg, was het dichtstbijzijnde kerkge-
bouw in Antsirabe, een stad die zo’n vijftig 
kilometer bij zijn dorp Sarodroa vandaan 
lag. Maar Rakotomalala en een vriendin 
vonden een manier om er elke zondag 
naartoe te gaan.

Nu heeft Sarodroa een klein kerkge-
bouw waar elke zondag ruim honderd 
leden bij elkaar komen. Rakotomalala 
heeft gezien hoe zijn dorp het evangelie 
aanvaardde. Er zijn vier zendelingen uit 
de gemeente op zending geweest en de kerk 
blijft groeien.
FOTOGRAAF CODY BELL

Ga naar lds .org/ go/ 41845 voor meer foto’s van 
Rakotomalala en Razafindravaonasolo.
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Onze hemelse Vader wenst 
ons bovenal waar en blijvend 
geluk toe.

‘Alle zegeningen die Hij ons geeft – 
evangelieleringen, geboden, priester-
schapsverordeningen, gezinsrelaties, 
profeten, tempels, de schoonheid van 
de schepping, en zelfs de tegenslagen 
die we hebben – zijn erop gericht ons 
geluk te bevorderen. […] Hij heeft zijn 
geliefde Zoon gestuurd om de ver-
zoening te volbrengen, zodat we hier 
en nu gelukkig kunnen zijn en in de 
eeuwigheid een volheid van vreugde 
kunnen ervaren.’ 1

Mensen zijn overal naar iets op 
zoek. Ieder is op zijn of haar eigen 
manier in wezen op zoek naar geluk. 
Net zoals velen de waarheid niet 
ontdekken, zo bereiken zij ook geen 
geluk ‘omdat zij niet weten waar die 
te vinden is’ (LV 123:12).

Zij weten niet waar ze blijvend, 
waar geluk kunnen vinden. Daarom 
zoeken ze ernaar in zaken die hoog-
uit tijdelijk plezier opleveren: dingen 

kopen, door ongepast gedrag naar 
lof en eer van de wereld streven, of 
uiterlijke schoonheid en aantrekkelijk-
heid najagen.

Vaak wordt plezier met geluk 
verward. Het lijkt erop dat hoe meer 
iemand tijdelijk plezier zoekt, hoe 
minder gelukkig hij of zij wordt. Ple-
zier is vaak van korte duur.

President David O. McKay (1873–
1970) heeft gezegd: ‘Je kunt het ver-
gankelijke plezier wel vinden, zeker. 
Maar daarin kun je geen vreugde, 
geen geluk vinden. Geluk is alleen 
te vinden op dat veelbelopen pad, 
dat nauw maar recht is, dat naar het 
eeuwige leven leidt.’ 2

Helaas is geluk voor velen ongrijp-
baar. Wetenschappers weten dat 
‘geluk meer is dan gewoon een posi-
tieve stemming. Het is een toestand 
van welbevinden die met een goed 
leven gepaard gaat – dat wil zeggen 
met een gevoel van zingeving en 
grote voldoening.’ 3

Uit onderzoek blijkt dat geluk niet 

de optelsom van allerhande ervarin-
gen is. Geluk is veeleer het resultaat 
van een aanhoudend streven naar 
iets belangrijkers in het leven. Geluk 
wordt bepaald door gewoonten, han-
delingen en gedachtenpatronen waar 
we direct vat op hebben. Ons geluk 
ligt voor een groot deel ‘in onze eigen 
handen’.4
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Moge ieder 
van ons ervoor 
kiezen om de 
Heer lief te 

hebben en zijn 
paden naar 

geluk te volgen.

Paden naar waar gelukOuderling  
Ulisses Soares
van het Presidium 
der Zeventig
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Laten we stilstaan bij enkele 
belangrijke paden van geluk die in 
de Schriften en door hedendaagse 
profeten en apostelen uiteengezet 
worden. Als we die paden trouw 
en vastberaden bewandelen, zul-
len we geluk op onze tocht vinden.

Deugdzaamheid
Het eerste pad is deugdzaamheid: 

een denk-  of gedragspatroon dat op 
hoge zedelijke normen is gebaseerd. 
Kuisheid en zedelijke reinheid maken 
daar deel van uit. Ze zijn een voor-
waarde om de heilige tempels van de 

Heer te mogen betreden. Deugdzame 
mensen bezitten een kalme waar-
digheid en innerlijke kracht. Ze zijn 
vol vertrouwen omdat ze de nabij-
heid van de Heilige Geest en zijn 
leiding waardig zijn. Deugdzaamheid 
begint in het hart en het hoofd. Ze is 
de optelsom van duizenden kleine 
beslissingen en dagelijkse daden.

‘Laat deugd onophoudelijk uw 
gedachten sieren; dan zal uw ver-
trouwen in de tegenwoordigheid van 
God sterk worden; en de leer van 
het priesterschap zal zich op uw ziel 
vormen als dauw uit de hemel.

‘De Heilige Geest zal uw constante 
metgezel zijn en uw scepter een onver-
anderlijke scepter van gerechtigheid 
en waarheid; en uw heerschappij zal 
een eeuwigdurende heerschappij zijn, 
en zonder dwang zal die u toevloeien, 
voor eeuwig en altijd’ (LV 121:45–46).

President Thomas S. Monson 
(1927–2018) heeft gezegd: ‘Er is geen 
betere vriend dan je eigen zuivere 
geweten, je eigen zedelijke reinheid. 
Wat is het een heerlijk gevoel als je 
weet dat je op de jou aangewezen 
plek staat, rein en met het vertrouwen 
dat je dat waardig bent.’ 5

Oprechtheid
Een tweede pad van geluk is 

oprechtheid. Ouderling Richard G. 
Scott (1928–2015) van het Quorum 
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der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
‘Zie in dat blijvend geluk te maken 

heeft met wie je bent, niet met wat 
je hebt.

‘Echte vreugde komt door een 
rechtschapen karakter, dat uit een 
patroon van consequente rechtscha-
pen beslissingen wordt gevormd. […] 
Je rechtschapen beslissingen bepalen 
wie je bent en wat belangrijk voor je 
is. Ze werken de juiste dingen doen 
in de hand. Wees standvastig gehoor-
zaam aan de Heer en je zult nu en je 
verdere leven gelukkig zijn.’ 6

Uit onze Schriftstudie wordt dui-
delijk dat Gods beloften ons tot een 
rechtschapen levenswijze aanmoedi-
gen. Die beloften voeden onze ziel. 
Ze geven ons de hoop en de moed 
om het niet op te geven in een wereld 
waarin we dagelijks met afbrokke-
lende ethische en morele waarden 
te maken hebben. Laten we ervoor 
zorgen dat onze gedachten, woorden 
en daden ons op het pad terug naar 
onze hemelse Vader voortleiden.

Getrouwheid
Een derde pad naar geluk is 

getrouwheid. God zegent ons naar 
ons geloof, onthoud dat goed. Geloof 
is de bron van leven met een god-
delijk doel en eeuwig perspectief. 
Geloof is een praktisch beginsel dat 
ons tot ijver aanspoort. Het komt 

tot uiting in onze positieve houding 
en ons verlangen om alles te doen 
wat onze hemelse Vader en Jezus 
Christus van ons vragen. Geloof 
brengt ons op onze knieën om lei-
ding van de Heer af te smeken en 
dan op te staan om met vertrouwen 
zijn wil ten uitvoer te brengen.

Je wordt op je aardse reis beproefd 
om te zien of je alles zult doen wat 
de Heer, jouw God, je gebiedt (zie 
Abraham 3:25). Dat maakt deel uit 
van je proeftijd. Het vereist dat je met 
standvastig geloof in Christus voor-
waarts streeft, door de Geest geleid 
wordt en erop vertrouwt dat God in 
je behoeften zal voorzien.

Bedenk dat je niet moet wankelen 
in je geloof, ook niet in zeer moeilijke 
tijden. Als je standvastig bent, zal de 
Heer je de kracht schenken om boven 
de moeilijkheden van het leven uit te 
stijgen. Je zult negatieve impulsen de 
kop in kunnen drukken en zelfs ogen-
schijnlijk overweldigende obstakels 
het hoofd leren bieden.

Heiligheid
Heiligheid is nog een pad naar geluk. 

Zij heeft met geestelijke en morele vol-
maaktheid te maken. Heiligheid duidt 
op zuiverheid van hart en bedoelingen. 
Hoe kunnen we onszelf iedere dag 
geestelijk voeden zodat we deze godde-
lijke eigenschap ontwikkelen?

President Harold B. Lee (1899–
1973) heeft als volgt geantwoord: ‘We 
ontwikkelen onze geest door oefe-
ning. […] We moeten onze geest dage-
lijks oefenen, door gebed, door goede 
werken en door met anderen te delen. 
We moeten onze geest voeden door 
dagelijks de Schriften te bestuderen, 
door [gezinsavond] te houden, door 
naar de kerk te gaan en door aan het 
avondmaal deel te nemen. […]

‘De rechtschapen mens streeft naar 
zelfverbetering. Hij weet dat hij zich 
dagelijks moet bekeren.’ 7

Een ander belangrijk element van 
heiligheid heeft met het sluiten en 
nakomen van tempelverbonden te 
maken. Als we trouw zijn, kunnen 
deze verbonden ons boven onze 
eigen vermogens en visie verheffen. 
We kunnen alle beloofde zegenin-
gen van het evangelie van Jezus 
Christus deelachtig worden, als we 
de verordeningen en verbonden 
die we in de tempel onder het oog 
van onze hemelse Vader en Jezus 
Christus sluiten, trouw blijven. Bij 
‘een leven[spatroon] van geluk’ 
hoort de bouw van een tempel 
waarin we de Heer aanbidden en 
verbonden met Hem sluiten (zie 
2 Nephi 5:16, 27).

Het gaat er op dit pad vooral om 
dat we ons geestelijk ontwikkelen en 
zedelijk rein zijn.
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Gehoorzaamheid
Alle geboden van God gehoorza-

men heeft met de andere paden naar 
geluk te maken. Nadat de Nephieten 
zich van de Lamanieten hadden  
afgescheiden, werden ze uitermate 
voorspoedig. Ze onderhielden namelijk 
nauwgezet de gerichten, inzettingen en 
geboden ‘van de Heer in alles, volgens 
de wet van Mozes’ (2 Nephi 5:10). Dat 
patroon is nog een belangrijk element 
van ‘een leven van geluk’ leiden.

President Monson heeft gezegd: 
‘Als we de geboden onderhouden, 
zal ons leven gelukkiger en minder 
gecompliceerd zijn, en ons meer vol-
doening schenken. Onze moeilijkhe-
den en problemen zullen draaglijker 
zijn en we zullen de beloofde zege-
ningen van God ontvangen.’ 8 Hij heeft 
ook gezegd: ‘De kennis waar wij naar 
streven, de antwoorden waar wij naar 
verlangen en de kracht die wij in deze 

tijd wensen om de moeilijkheden van 
een gecompliceerde, veranderende 
wereld tegemoet te treden, kunnen 
wij krijgen als we bereidwillig de 
geboden van de Heer gehoorzamen.’ 9

De Heiland smeekt ons:
‘Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn 

geboden in acht. […]
‘Wie Mijn geboden heeft en die 

in acht neemt, die is het die Mij lief-
heeft, en wie Mij liefheeft, hem zal 
Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem 
liefhebben en Mijzelf aan hem open-
baren’ ( Johannes 14:15, 21).

Onzelfzuchtigheid en liefde
Het gouden pad naar geluk bestaat 

uit onzelfzuchtigheid en liefde – liefde 
die zich bekommert om, interesse 
toont in en naastenliefde heeft voor 
elke levende ziel. Liefde is de recht-
streekse weg naar het geluk dat ons en 
andere mensen overvloedig tot zegen 

zal zijn. Dat betekent dat je zelfs, op 
aanwijzing van de Heiland, je vijanden 
liefde betoont (zie Mattheüs 5:44).

Daarmee vervul je het grootste 
gebod om God lief te hebben. Dan 
stijg je boven alle winden van ellende 
– boven al het verachtelijke, alles 
waarmee je jezelf hindert en alle ver-
bittering – uit. Waar en blijvend geluk 
komt alleen als je ‘de Heere, uw God, 
liefheb[t] met heel uw hart, met heel 
uw ziel, met heel uw kracht en met 
heel uw verstand’ (Mattheüs 22:37; 
zie ook Deuteronomium 6:5; Markus 
12:30; Lukas 10:27).

Moge ieder van ons ervoor kiezen 
om de Heer lief te hebben en zijn 
paden naar geluk te volgen. Dat is 
immers ‘het doel van ons bestaan’.10 ◼
Uit de toespraak ‘Paths for Happiness’ voor afstude
renden aan de Brigham Young University–Hawaï 
op 8 juni 2017.

NOTEN
 1. ‘Happiness’, Gospel Topics, topics .lds .org.
 2. David O. McKay, Conference Report,  

oktober 1919, 180.
 3. ‘Happiness’, Psychology Today,  

psychologytoday.com/basics/happiness.
 4. ‘Happiness’, Psychology Today.
 5. Zie Thomas S. Monson, ‘Een rechtschapen 

voorbeeld’, Liahona, mei 2008, 65.
 6. Richard G. Scott, ‘Making the Right  

Decisions’, Ensign, mei 1991, 34.
 7. Leringen van kerkpresidenten: Harold B. Lee 

(2000), 176, 178.
 8. Zie Thomas S. Monson, ‘Onderhoud de 

geboden’, Liahona, november 2015, 83.
 9. Thomas S. Monson, ‘Door gehoorzaam-

heid ontvangen we zegeningen’, Liahona, 
mei 2013, 92.

 10. Joseph Smith, in History of the Church 
deel 5, 134.

Kom meer over waar geluk te weten op  
lds .org/ go/ 41849.
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Sunday Chibuike Obasi

Ik nam deel aan een conferentie voor 
jonge alleenstaanden in Kumasi 
(Ghana). Niet omdat ik een vrien-

din zocht, want ik was al verloofd, 
maar omdat ik vond dat ik behoefte 
aan extra motivatie had en dat de 
conferentie daar de juiste plek voor 
was. Mijn gebeden werden inderdaad 
verhoord toen zuster Call, een oudere 
zendelinge die met de jonge alleen-
staanden werkte, over het belang van 
een tempelhuwelijk sprak.

Aan het einde van de bespreking 
veranderde plotseling haar houding 
en zei ze: ‘Je hebt geen geld nodig 
om te gaan trouwen. Al wat je nodig 
hebt is geloof.’ Ik kreeg het gevoel 
dat ze rechtstreeks tot mij sprak, maar 
ik dacht dat het niet echt op mij van 
toepassing kon zijn, want we moesten 
nog verschillende zaken ter voorbe-
reiding op de bruiloft kopen. Ik vroeg 
mijzelf af: ‘Hoe kan ik geen geld, maar 
enkel geloof nodig hebben?’

Ik dacht er de hele week over 
na. Daarbij vroeg ik me af: ‘Is God 

begrensd in wat Hij kan doen?’ Ik 
dacht onmiddellijk ‘nee’, maar na wat 
verder nadenken ‘toch wel’. Dan de 
vervolgvraag: ‘Hoe kan Hij begrensd 
zijn als Hij almachtig is?’ De Geest 
leerde me het antwoord: de zege-
ningen van God hangen van onze 
gehoorzaamheid aan Hem af. Zijn 
vermogen om ons te zegenen is onbe-
perkt, maar we verkrijgen deze zege-
ningen door in geloof te doen wat Hij 
van ons verlangt.

Later belde ik mijn verloofde, 
Priscilla, om onze voorlopige huwe-
lijksplannen te bespreken. Ondanks 
ons geldgebrek besloten we een 
datum voor onze trouwdag vast te 
leggen, maar vonden niet direct een 
geschikte datum. We besloten dat ze 
aan haar bisschop zou vragen welke 
datums nog in de wijk-  en ringka-
lender openstonden. Van de twee 
datums die hij noemde, kozen we 
27 september 2014. Dit betekende 
dat de trouwdag amper zeven weken 
later was!

Priscilla vroeg me: ‘Obim [dit bete-
kent ‘mijn hart’ in het Igbo], heb je wat 
geld? De tijd dringt.’

Ik zei: ‘Nee, maar ik heb wel wat 
geloof.’

Ze zei lachend: ‘Geen probleem. 
Laten we vasten en bidden.’ Ze  
parafraseerde 1 Nephi 3:7: ‘De 
Heer zal een weg voor ons berei-
den, want Hij heeft ons geboden 
te trouwen.’

Mijn verloofde en 
ik hadden voor ons 

huwelijk weinig 
tijd, en nog minder 

geld, maar we  
hadden wel iets 
belangrijkers: 

geloof.

Huwelijk, geld en geloof
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Binnen een week ontving ik het 
loon voor werk dat ik maanden 
eerder had verricht. Toen vertelde 
Priscilla me dat ze een bedrijf wilde 
beginnen om meer geld te verdienen. 
Met het geld dat ik had verdiend, 

kocht ze gebruikte handtassen en 
verkocht ze weer. Nadat ze enkele 
dingen had aangeschaft die zij nodig 
had, had ze nog steeds meer dan 
twee keer zoveel geld over als wat ik 
haar had gegeven.

Ondertussen vond ik nergens werk. 
Elke beloofde baan ging niet door. Er 
waren nog maar twee weken te gaan 
en we moesten nog van alles kopen. 
Mijn verloofde stelde voor om het 
huwelijk uit te stellen. Ik zei alleen: 
‘Er komt een wonder.’

Twee luttele dagen voor ons huwe-
lijk gebeurde het wonder: ik werd 
betaald voor werk van enkele weken 
daarvoor. Ik leerde ook dat de Heer 
ons zou zegenen om onze rechtscha-
pen doelen te verwezenlijken, als we 
geloof hadden en hard werkten.

We verzilverden de cheque in de 
bank en gingen van daar naar de 
markt om de rest van onze bood-
schappen te doen. Het regende 
pijpenstelen. Dat was voor ons een 
teken dat de hemel met onze daad 
van geloof instemde.

Nog geen dag later waren we 
getrouwd. Toen ons werd gevraagd 
onze huwelijksbeloften uit te wis-
selen, voelde ik me als nooit tevoren. 
Ik vond dat ik zoveel had bereikt, dat 
ik geloofde dat ik voortaan alles door 
geloof kan bewerkstelligen. We wer-
den later in de Accratempel (Ghana) 
aan elkaar verzegeld.

Hoewel je wel wat geld nodig hebt 
om je op het huwelijk voor te berei-
den, is het belangrijkste dat je nodig 
hebt toch geloof. ◼
De auteur woont in Ashanti (Ghana).
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‘Ik denk dat ik mijn 
geloof aan het kwijt-
raken ben. Hoe kan 
ik het terugvinden?’

V R A A G  &  A N T W O O R D

‘Een van de doelen 
van de kerk is het 
geloofszaad aan 
te kweken en te 
verzorgen – zelfs in 
de soms zanderige 
grond van twijfel 
en onzekerheid. […]

‘Plaats alsjeblieft  
eerst vraagte-
kens bij je twijfels, 
voordat je vraag-
tekens plaatst 
bij je geloof.’
President Dieter F. Uchtdorf, 
tweede raadgever in het 
Eerste Presidium, ‘Kom, voeg 
u bij ons’, algemene oktober-
conferentie 2013.

Lees de Schriften
Als ik het moeilijk vind 
om de Geest te voelen, 
heb ik er veel aan als ik 
in de Schriften lees en 

het geloof van die mensen zie. Dan 
groeit mijn geloof. Misschien zijn je 
gebeden erg kort. Probeer oprech-
ter te bidden en dan zal je hemelse 
Vader je helpen om je geloof terug 
te vinden.
Chris B. (14), Oregon (VS)

Voed het zaadje van 
je geloof
Ik weet dat ik tot mijn 
hemelse Vader kan bid-
den en Hem om hulp 

kan vragen, zodat ik het zaadje van 
mijn geloof kan laten groeien. Ik moet 
het nodige doen om het te voeden, 
bijvoorbeeld de Schriften lezen, 
geestelijke ervaring opdoen, mijn 
zegeningen tellen en mijn familie om 
hulp vragen. Zo zal mijn geloof weer 
groeien. Zoiets gebeurt niet van de 
ene dag op de andere, er is tijd voor 
nodig. Ik moet geduldig zijn en op de 
Heer vertrouwen.
Elías B. (18), Mendoza (Argentinië)
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Samen een oplossing 
vinden
Als ik denk dat ik mijn 
geloof dreig kwijt te 
raken, praat ik met mijn 

moeder en vader, en dan zoeken we 
samen een oplossing. Soms zingen we 
na het gesprek een opbouwend lied 
zodat we de Geest kunnen voelen.
Emmalie C. (15), Colorado (VS)

Vraag het aan je ouders
We kunnen niet alleen rechtstreeks tot 
onze hemelse Vader bidden, we kun-
nen ook onze ouders vragen hoe we 
naar Hem kunnen terugkeren en ons 
geloof terugvinden.
Elías S. (12), Paysandú (Uruguay)

Bid, vraag om hulp en lees
Ik heb zelf met mijn geloof gewor-
steld, en drie dingen hebben mij 
geholpen. Ten eerste ging ik bid-
den. Ik heb er veel aan gehad toen 
ik om kracht bad zodat ik wist wat 
ik moest doen. Ten tweede nam ik 
goede vrienden in vertrouwen, en 
zij hebben mij enorm gesteund toen 
ik het moeilijk had. Ten derde las 
ik de Schriften. Veel Schriftteksten 
gaan over geloof. Zo kunnen wij 
ons geloof terugvinden.
Jack J. (14), Florida (VS)

Waarom staat God oorlog toe?
Oorlog is al vanaf het begin van de aarde een deel van de menselijke 
geschiedenis. Maar de Heer, de Vredevorst, wil niet dat wij met elkaar 
oorlog voeren. Hij huilt als mensen elkaar niet willen liefhebben en ‘lief-
deloos [zijn] en […] hun eigen bloed [haten]’ (Mozes 7:33), en de aarde 
door geweld verderven (zie Genesis 6:11–13). Wie door goddeloosheid 
oorlog op aarde brengt, wordt door zijn daden veroordeeld.

De Heer heeft zijn volk geboden ‘oorlog [te verwerpen] en vrede 
[te verkondigen]’ (LV 98:16). Wanneer echter landen de wapens tegen 
elkaar opnemen, heeft de Heer ook gezegd dat we soms gerechtvaar-
digd zijn om ons gezin, ons land en onze vrijheid tegen vernietiging, tiran-
nie en onderdrukking te verdedigen (zie Alma 43:47; Alma 46:12–13; 
LV 134:11). En heiligen der laatste dagen die in het leger van hun land 
dienen, leven volgens het beginsel dat wij ‘onderdanig moeten zijn aan 
koningen, presidenten, heersers en magistraten’ (Geloofsartikelen 1:12).

Meer informatie kun je vinden in de toespraak van Gordon B. Hinckley, ‘Oorlog en 
vrede’, algemene aprilconferentie 2003; ‘Oorlog’, Evangeliethema’s, topics .lds .org.

Volgende vraag Stuur je antwoord, eventueel vergezeld van een 
foto met hoge resolutie, vóór 15 mei 2018 in 
op liahona .lds .org (klik op ‘Submit an Article or 
Feedback’).

De redactie kan reacties inkorten of duidelijker 
formuleren.

De antwoorden gelden als leidraad en niet als 
officiële uitspraak over de leerstellingen van 
de kerk.FO
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‘Wat heb ik aan mijn patriarchale zegen als ik  
beslissingen moet nemen?’
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Volg het voorbeeld van Joseph Smith en het patroon van de herstelling. 
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Ouderling 
Robert D. Hales 
(1932–2017)
van het Quorum  
der Twaalf 
Apostelen

 DE SLEUTEL TOT EEN GETUIGENIS EN TOT DE HERSTELLING

Als leiders van de kerk wordt ons 
vaak gevraagd: ‘Hoe kan ik een 
getuigenis van het herstelde evan-

gelie van Jezus Christus krijgen?’
Een getuigenis ontvangen en ons beke-

ren begint met studie en gebed, waarna 
we het evangelie geduldig en standvastig 
naleven, de Geest uitnodigen en rustig 
afwachten. Het leven van Joseph Smith en 
de herstelling van het evangelie zijn uitste-
kende voorbeelden van dit proces. Als u 
naar mijn boodschap over deze gebeurte-
nissen van de herstelling luistert, let dan op 
de stappen die tot een getuigenis leiden. […]
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Bestudeer 
de Schriften.  
Kniel neer 
in gebed.  

Vraag in geloof. 
Luister naar de 
Heilige Geest.
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Grote verwarring
Joseph Smith werd op 23 december 

1805 in Sharon (Vermont, VS) gebo-
ren. Hij kwam in een gezin terecht dat 
bad en de Bijbel bestudeerde. In zijn 
jeugd was hij erg in godsdienst geïn-
teresseerd en hij merkte dat er ‘grote 
verwarring’ over de leerstellingen van 
Christus was; ‘priester streed tegen 
priester, bekeerling tegen bekeerling.’ 
(Geschiedenis van Joseph Smith 1:6.)

Maar die verwarring was al eeuwen 
eerder begonnen, in de periode die de 
grote afval wordt genoemd. Volgens de 
apostel Paulus zal ‘de dag van Christus’ 
niet komen, ‘tenzij eerst de afval geko-
men is’ (2 Thessalonicenzen 2:2–3).

Enkele decennia na de opstanding 
van Christus waren zijn apostelen ver-
moord, waren zijn leringen verbasterd 
en was het priesterschap van de aarde 
weggenomen. Maar Paulus, die onze 
bedeling zag, profeteerde dat God 
‘in de bedeling van de volheid van 
de tijden alles weer in Christus bijeen 
[zou] brengen’ (Efeze 1:10). Hij zou de 
kerk van Christus opnieuw op aarde 
herstellen. […]

Joseph vindt een antwoord
Joseph Smith kwam op veertien-

jarige leeftijd tussen ‘botsende [gods-
dienstige] meningen’ terecht. Hij vroeg 
zich vaak af: ‘Als [één van deze ker-
ken] gelijk heeft, welke is dat dan en 
hoe kom ik dat te weten?’ (Geschiede-
nis van Joseph Smith 1:10.)

Joseph probeerde in de Bijbel 
antwoord te vinden. In de brief van 
Jakobus las hij: ‘En als iemand van u 

Moroni en de gouden platen
Joseph zei dat hij in de drie jaar 

na zijn eerste visioen [vaak ontmoe-
digd raakte door zijn zwakheid en 
onvolmaaktheden]. Maar hij raakte 
zijn geloof niet kwijt en vergat ook 
de kracht van het gebed niet.

Op 21 september 1823, toen hij 
17 jaar was, knielde [ Joseph] neer en 
vroeg ‘God om vergeving voor al [zijn] 
zonden […]’, en om te ‘weten wat 
[zijn] status en positie was voor [Gods] 
aangezicht’ (Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:29). Toen hij bad, verscheen 
er een licht dat in helderheid toenam, 
‘totdat de kamer lichter was dan op 
het middaguur’ (vers 30). In dat licht 
stond een persoon die een los kleed 
droeg ‘van een weergaloze witheid’ 
(vers 31). Hij noemde Joseph bij naam 
en stelde zichzelf voor als Moroni. Hij 
zei dat ‘God een werk voor [ Joseph] te 
doen had’, en vertelde hem over een 
verslag uit de oudheid dat ‘op gou-
den platen’ was geschreven, en dat 
vertaald het Boek van Mormon werd 
genoemd. Het boek bevatte een ver-
slag van de volheid van het evangelie. 
(Zie de verzen 33–34.) […] Joseph 
werd naar dat verslag geleid. Het lag 
in de nabijgelegen heuvel Cumorah.

De volgende dag vond Joseph de 
platen, maar de tijd was nog niet aan-
gebroken om ze mee te nemen. Moroni 
gaf Joseph de opdracht om hem daar 
vier jaar lang op dezelfde datum te ont-
moeten (zie de verzen 52–53). Joseph 
gehoorzaamde. Elk jaar ging hij naar 
de heuvel, waar Moroni hem ‘aanwij-
zingen’ (vers 54) gaf over de herstelling 
van de kerk van Christus. […]

in wijsheid tekortschiet, laat hij die 
dan vragen aan God, Die aan ieder 
overvloedig geeft en geen verwijten 
maakt, en ze zal hem gegeven wor-
den’ ( Jakobus 1:5).

Op aanwijzing van Jakobus ging 
Joseph naar het bos bij zijn huis om te 
bidden. Toen hij God aanriep, zag hij 
‘een lichtkolom, de helderheid van de 
zon overtreffend, die geleidelijk neer-
daalde’. En toen verschenen er ‘twee 
Personen’. ‘Een van Hen sprak tot 
[hem, hem] bij de naam noemend, en 
zei, wijzend op de ander: Dit is mijn 
geliefde Zoon. Hoor Hem!’ (Geschie-
denis van Joseph Smith 1:16–17).

God de Vader en zijn Zoon, Jezus 
Christus, spraken met Joseph. Zij 
beantwoordden zijn vraag. Zij ver-
telden hem dat de ware kerk van 
Christus van de aarde was verdwe-
nen. Joseph zag dat deze leden van 
de Godheid afzonderlijke personen 
waren. Zij kenden hem bij naam en 
wilden zijn gebeden beantwoorden. 
De hemelen werden geopend, de peri-
ode van afval was voorbij, en het licht 
van het evangelie begon te schijnen.

Net als Joseph zijn velen van ons 
op zoek naar het licht van de waar-
heid. […] Net als Joseph moeten wij 
de Schriften bestuderen, bidden, […] 
nederig zijn en geloof oefenen.

Zien we het patroon?  
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Joseph ontving de platen op 22 
september 1827. Hij was toen 21. Hij 
kreeg ook een instrument om bij de 
vertaling te gebruiken, dat de Urim en 
Tummim werd genoemd. Met behulp 
van dit heilige instrument en met de 
Heilige Geest begon Joseph aan de 
vertaling. […]

De herstelling vindt plaats
Toen Joseph op 23- jarige leeftijd 

aan het vertalen was, kwamen hij 
en Oliver [Cowdery] een gedeelte 
over de doop voor de vergeving van 
zonden tegen. […] Ze wilden meer 
weten. Joseph wist wat hij moest 
doen.

Op 15 mei 1829 gingen [ Joseph en 
Oliver] naar het bos om de Heer aan 
te roepen. Terwijl ze in gebed waren, 
verscheen Johannes de Doper ‘in een 
wolk van licht’ (Geschiedenis van 
Joseph Smith 1:68). Hij […] had de 
Heiland gedoopt, [en] bezat de beno-
digde sleutels van het priesterschap 
om die verordening met de bevoegd-
heid van God te verrichten.

[…] Johannes […] legde 
zijn handen op [het hoofd van 
Joseph en toen op het hoofd 
van Oliver] en verleende hun 
het Aäronisch priesterschap. 
(Zie LV 13; Geschiedenis van 
Joseph Smith 1:68–69). […] 
Eind mei of begin juni 1829 
ontvingen Joseph en Oliver 
het Melchizedeks, ofwel het 
hogere, priesterschap van de 
apostelen Petrus, Jakobus en 
Johannes.

De vertaling van het Boek van  
Mormon werd ook in juni voltooid, 
en het boek werd op 26 maart 1830 
gepubliceerd. Enkele dagen later, op 
6 april, werd de kerk officieel georga-
niseerd. […] Zoals Paulus had gepro-
feteerd, werd de kerk van Christus 
opnieuw op aarde gevestigd.

Maar de herstelling was nog niet 
voltooid. [De Kirtlandtempel, de eerste 
tempel in deze bedeling], werd op 
27 maart 1836 ingewijd. Een week 
later, op 3 april, werd daar een bij-
eenkomst gehouden. Na een plech-
tig en stil gebed […] verscheen de 
Heer Jezus Christus [aan Joseph en 
Oliver.] Mozes, Elias en Elia versche-
nen ook [in de Kirtlandtempel] en 
[verleenden priesterschapssleutels] aan 
Joseph (zie LV 110).

Een patroon om te volgen
Broeders en zusters, zien we het 

patroon? Alle belangrijke gebeurtenis-
sen van de herstelling – het eerste visi-
oen, de verschijning van Moroni, de 
vertaling van het Boek van Mormon, 

de herstelling van het priesterschap 
en de verschijning van Jezus Christus 
in zijn heilige tempel – werden voor-
afgegaan door gebed. […]

Ik heb [vele malen] het onloochen-
bare getuigenis van de Geest van 
God gevoeld, als een brandend vuur 
in mijn hart, dat het herstelde evan-
gelie waar is. [Als u daar nog geen 
getuigenis van hebt,] spoor ik u aan 
om de aanmoediging van Moroni in 
het Boek van Mormon op te volgen: 
‘Wanneer u deze dingen ontvangt, 
spoor ik u aan God, de eeuwige 
Vader, in de naam van Christus te vra-
gen of deze dingen niet waar zijn; en 
indien u vraagt met een oprecht hart, 
met een eerlijke bedoeling en met 
geloof in Christus, zal Hij de waar-
heid ervan aan u openbaren door de 
macht van de Heilige Geest. En door 
de macht van de Heilige Geest kunt u 
de waarheid van alle dingen kennen’ 
(Moroni 10:4–5). […]

Volg het voorbeeld van Joseph 
Smith en het patroon van de herstel-
ling. Bestudeer de Schriften. Kniel 
neer in gebed. Vraag in geloof. Luis-

ter naar de Heilige Geest. 
[…] En in de naam van Jezus 
Christus beloof ik u: ‘Indien 
u [onze hemelse Vader] in 
geloof vraagt, gelovende, 
dat u zult ontvangen, en 
[de] geboden [van de Heer] 
naarstig onderhoudt, zullen 
deze dingen u zeker worden 
bekendgemaakt’ (1 Nephi 
15:11). ◼

Naar een toespraak gehouden tijdens de 
algemene oktoberconferentie van 2003.

Zien we het patroon?  Gebed is aan elk onderdeel van de herstelling voorafgegaan.
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Faith Sutherlin Blackhurst
Kerktijdschriften

Stel dat je met de familie van een 
vriend of vriendin een weekje 
op vakantie aan het strand bent. 

Het is allemaal ontzettend leuk, maar je 
begint je eigen familie te missen. Dan 
stuurt je vader je een berichtje om te zien 
hoe het gaat – precies wat je nodig hebt 
om te weten dat ze van je houden en 
aan je denken.

Het leven op aarde heeft daar wel iets 
van weg. God stuurt ons geen sms’jes, 
maar we zijn wel weg van ons hemelse 
huis. Onze hemelse Vader stuurt onder 
meer profeten om ons zijn liefde over te 
brengen.
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WAT, WAAROM en HOE:  

EEN OVERZICHT VAN DE HERSTELLING
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God roept een nieuwe profeet  

wanneer H
ij d

e tijd
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hap en de ke
rk.Profeten geven leiding aan zoge-

heten bedelingen. Dat zijn perio-
den waarin (1) God ten minste één 
gemachtigde priesterschapsleider op 
aarde heeft en (2) God deze leider, 
een profeet, rechtstreeks over het 
heilsplan inlicht. De profeet verkon-
digt of verspreidt het evangelie vervol-
gens onder het volk.

We weten dankzij de Schriften van 
veel bedelingen af. Belangrijke bede-
lingen waren bijvoorbeeld die van 
Adam, Henoch, Noach, Abraham,  
Mozes, Jezus Christus en Joseph 
Smith. De Heer begon met elk van 
die profeten een bedeling.

BEDELING
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Wil je in het evangelie onderwijzen, dan zul je 

de betekenis van afvalligheid, bedelingen en  

de herstelling moeten kunnen uitleggen.  

Dit overzicht biedt uitkomst.
WAT, WAAROM en HOE:  

God roept een profeet, die 

het ware evangelie van Jezus 

Christus verkondigt.

HOE AFVALLIGHEID  
PLAATSVINDT

M
ensen die de leringen van de  

profeet volgen, worden gezegend.

Sommige mensen worden hoog-

moedig en verwerpen de profeet.
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Afvalligheid = goddeloosheid. Als iemand of een 
groep zich van de waarheden van het evangelie 
van Jezus Christus afkeert, de profeten verwerpt en 
tot zonde vervalt, is er sprake van afvalligheid.

Bij een herstelling wordt iets in zijn 
oorspronkelijke staat teruggebracht. Een 
reformatie is anders. Daarbij wordt iets 
bestaands aangepast. Wil je bijvoorbeeld 
een oud huis in de oorspronkelijke staat 
herstellen, dan houd je de originele inde-
ling aan. Je kunt er wel een nieuwe open 
haard aan toevoegen, maar dan pas je het 
huis aan en herstel je het niet in de oor-
spronkelijke staat.

Het evangelie van Jezus Christus moest 
hersteld worden, omdat het tijdens de 
grote afval verloren was gegaan. De men-
sen hadden eeuwenlang zonder de ware 
kerk geleefd. De Heer herstelde zijn kerk 
en evangelie dan ook door toedoen van 
Joseph Smith, zoals oude profeten gepro-
feteerd hadden (zie Jesaja 2:1–3; 29:13–14; 
Handelingen 3:19–21; Openbaring 14:6–7; 
2 Nephi 3:3–15).

Het ware evangelie van Jezus Christus 
zal deze keer onder ons blijven – blijf jij 
het trouw? De wereld wordt steeds godde-
lozer. Toch zal de kerk van Jezus Christus 
tot het einde blijven bestaan.

Je zult moeten kiezen, net zoals ieder-
een dat ooit heeft gedaan of zal moeten 
doen: ga je de profeet volgen? Zo ja, dan 
zul je gezegend worden en zal de Heilige 
Geest je leiden.

AFVALLIGHEID

HERSTELLING
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ADAM
HENOCH

ABRAHAM

NOACH MOZES

HOOFDEN VAN 
EEN BEDELING

Deze profeten werden door God geroe-
pen, ‘wegens hun buitengewone geloof en 

goede werken’ (Alma 13:3; zie ook Abraham 
3:22–23). De priesterschapssleutels  

die zij droegen werden aan de  
profeet Joseph Smith overgedragen.

Hier zijn wat interessante feiten over deze 
profeten. Kijk wat je nog meer over hen in 

de Schriften te weten kunt komen.

Adam was een echte 
pionier: hij was de 
eerste mens op aarde 
en de eerste profeet! 
Hij bracht zijn gezin 
het evangelie bij. 
Maar al in het begin 
‘zijn [velen] bij zich-
zelf in het duister te 
rade gegaan’ en van 
de waarheid afgewe-
ken (Mozes 6:28).

Heb je weleens gehoord 
dat een hele stad in de 
hemel is opgenomen? De 
stad Zion – door Henoch 
gevestigd – was zo recht-
schapen dat de inwoners 
bij God gingen wonen (zie 
Mozes 7:23).

Je kent de ark van 
Noach wel. Maar acht 
mensen (het gezin van 
Noach) overleefden 
de vloed omdat ze op 
Noachs waarschuwin-
gen acht sloegen (zie 
Genesis 7; Mozes 8). 
Wist je ook dat hij het 
priesterschap ontving 
toen hij tien jaar oud 
was (zie LV 107:52) en 
dat ‘reuzen […] Noach 
naar het leven’ ston-
den? (Mozes 8:18.)

Abraham werd bijna 
door goddeloze priesters 
geofferd, maar een 
engel redde hem (zie 
Abraham 1). Hij kreeg 
diverse opmerkelijke 
openbaringen, waar-
onder een visioen van 
het voorsterfelijk leven. 
De leden van de kerk 
behoren tot zijn nage-
slacht. Het verbond van 
Abraham is naar hem 
vernoemd. (Zie Abraham 
2–5.)

Mozes leidde de 
Israëlieten uit Egypte 
naar hun vrijheid. Hij 
‘trachtte ijverig zijn 
volk te heiligen, opdat 
zij het aangezicht van 
God zouden kunnen 
aanschouwen; maar zij 
verstokten hun hart en 
konden zijn tegenwoor-
digheid niet verdragen’ 
(LV 84:23–24). Door 
hun afvalligheid zwier-
ven ze zelfs veertig jaar 
in de woestijn rond!
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JEZUS 
CHRISTUS
Jezus Christus predikte 
het evangelie en ver-
richtte vele wonderen. 
Bovendien vestigde 
Hij zijn kerk op aarde. 
Hij bracht verzoening 
voor onze zonden, werd 
gekruisigd en is opge-
staan. Daardoor kunnen 
wij de geestelijke en 
lichamelijke dood 
overwinnen. Christus 
is het hoofd van zijn 
hedendaagse kerk. Het 
priesterschap is van 
Hem en onze hemelse 
Vader afkomstig.

DE GROTE AFVAL
De apostelen en andere kerkleiders probeerden het 
evangelie na de opstanding van de Heiland te ver-
spreiden. Maar de mensen verwierpen hun leringen 
en doodden zelfs meerdere apostelen. De volheid 
van het evangelie ging wegens de goddeloosheid van 
de mensen voor de aarde verloren. De wereld verviel 
tot geestelijke duisternis (zie Jesaja 60:2).
•  De mensheid moest het ruim duizend jaar lang 

zonder de heilsverordeningen, de tempelzegenin-
gen of de leiding van een profeet stellen.

•  Waardevolle waarheden werden uit de Bijbel 
weggenomen.

•  Er werden verkeerde denkbeelden over de ware 
aard van God verkondigd.

•  Sommige heilsverordeningen werden veranderd of 
verkeerd uitgelegd (zie Jesaja 24:5).

•  Deze afval leidde uiteindelijk tot de oprichting van 
vele kerken.

DE REFORMATIE
Sommige religieuze mensen in Europa kwamen 
gedurende de grote afval tot het besef dat het 
evangelie van Jezus Christus niet juist gepredikt 
werd. Deze hervormers waren geen profeten. Ze 
onderrichtten wel naar beste kunnen in de waar-
heid zoals zij die begrepen. Ze droegen ertoe bij dat 
meer mensen de Bijbel konden lezen. Velen streden 
voor godsdienstvrijheid en plaveiden de weg voor 
de herstelling van het evangelie.

JOSEPH SMITH
Was de volheid van het evangelie voor altijd 
verloren? Nee! God openbaarde belangrijke 
waarheden opnieuw aan Joseph Smith. Hemelse 
boodschappers droegen alle noodzakelijke pries-
terschapssleutels aan hem over (zie LV 27:8–13; 
110; 128:18–21). Daarmee werd de ‘bedeling van 
de volheid der tijden’ ingeluid (LV 138:48). Deze 
zogeheten laatste dagen vormen de laatste bede-
ling vóór de wederkomst van Jezus Christus.

DE HERSTELLING
Raad eens wat? JIJ hebt de zegeningen  
van de herstelling. Ja, jij!
•  De Kerk van Jezus Christus is op aarde hersteld 

met een profeet en apostelen die er leiding aan 
geven.

•  Dankzij het Boek van Mormon, de Leer en Ver-
bonden, de Parel van grote waarde en andere 
hedendaagse openbaringen zijn er waardevolle 
waarheden hersteld die verloren waren gegaan 
(zie 2 Nephi 27).

•  Joseph Smith ontving het Aäronisch priester-
schap van Johannes de Doper (zie LV 13) 
en het Melchizedeks priesterschap van de 
apostelen Petrus, Jakobus en Johannes (zie 
LV 128:20).

•  Gemachtigde priesterschapsdragers verrichten 
de heilsverordeningen op de juiste wijze.

•  En we weten dat de waarheid nooit meer door 
afvalligheid verloren zal gaan (zie Daniël 2:44). ◼

Jij bent hier



Sarah Hanson

Stel je voor dat je alles over de Heiland 
in de Schriften leest; de Bijbel, het Boek 
van Mormon, de Leer en Verbonden en 

de Parel van grote waarde. Dat kost veel tijd en 
energie! Maar in januari 2017 heeft president  

Russell M. Nelson dat toch aan ons gevraagd: alles 
wat Jezus heeft gezegd en gedaan in de standaard-

werken bestuderen. President Nelson zei dat hij door 
het uitvoeren van dat project ‘een ander mens’ geworden 

was. Niet alleen leerde hij meer over Jezus Christus, maar hij 
ervoer hernieuwde toewijding aan Hem.1

Jij kunt ook een hechte band met Christus krijgen door over 
Hem te leren. Als je zijn leven en doeleinden bestudeert, kun 

je zijn gemoedsrust gaan ervaren. Ook zul je Hem en je hemelse 
Vader beter leren kennen. Lees eens hoe jongeren de volgende twee 

vragen beantwoord hebben: (1) Wat is je lievelingsverhaal over de 
Heiland en waarom? (2) En hoe heeft je evangeliestudie jou gemoeds-

rust gebracht? DE
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Wanneer je over Jezus 
Christus leert, nodig je zijn 

vrede en nabijheid bij je uit.
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Ik houd van het verhaal van de tien melaatsen, omdat Christus de melaatse die hem 
bedankte zoveel liefde betoonde. Hij zei: ‘Uw geloof heeft u behouden’ (Lukas 17:19; zie 
vers 11–19). Ik vind de oprechte vriendelijkheid die Hij iedereen betoont, heel mooi.

Als gevolg van tragische gebeurtenissen op mijn school heeft iedereen daar drin-
gend behoefte aan gemoedsrust en troost. Ik heb door mijn studie in het seminarie 
kracht en gemoedsrust gevonden. De seminarieleerkrachten maken de Schriften 
en het evangelie voor iedereen heel persoonlijk. Het is gaaf om het grote verschil 
tussen een seminarieles en een gewone les te zien. Daar heerst gewoon een 
andere sfeer die gemoedsrust brengt.
Gabriel S. (16), Colorado (VS)

Het verhaal van Alma over geloof en het woord van God (zie Alma 
32:18–43) heeft me geleerd dat we liefde ontvangen, als we liefde 
zaaien. Alma legt de Zoramieten uit dat geloof als een zaadje is. Het 
is geloof dat iets waar is, zonder dat je dat ook echt kunt zien. 
Geloof groeit als iemand een verlangen heeft om het woord van 
God te geloven en te horen. Dat heeft me allemaal gehol-
pen om rustig te zijn. Het heeft mij versterkt en ik heb een 
getuigenis gekregen dat mijn hemelse Vader met liefde en 
genade naar mij kijkt.

Nu ik de Schriften elke dag bestudeer, begrijp ik de 
liefde die de Heiland voor ieder van ons heeft beter. 
Door die kennis kan ik mijn vrienden op school 
uitleggen dat ze niet alleen zijn als ze problemen 
hebben, omdat er een God is die van ons houdt.
Maria D. (17), Guadalajara (Spanje)

Ik houd van het bezoek van de Heiland 
aan Amerika in 3 Nephi 17, waar Hij de 
kinderen tot Zich laat komen. Hij zit bij 
ze en geeft ze een voor een aandacht. 
Dat vind ik een prachtig verhaal. Ik 
zie daardoor wie Jezus Christus 
is en hoeveel Hij van ieder van 
ons houdt. Ik denk dat Hij 
ook bij ons komt zitten als 

DE HEILAND 
LEREN KENNEN
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Ik vind het geweldig te lezen dat Christus naar  
Amerika komt, vraagt of er mensen zijn die ziek zijn  

of lijden, en ze dan geneest. Daarna zegent Hij de 
kleine kinderen. (Zie 3 Nephi 17.) Ik vind dat een gaaf en 

krachtig verhaal. Ik hou van kleine kinderen en ik vind het 
fijn als mensen hun extra liefde geven, want kleine kinderen 

zijn zo rein. Uit dat verhaal blijkt voor mij de diepgang van 
de liefde van de Heiland voor ons. Aangezien Hij de mensen 

toen zo liefhad dat Hij al die dingen deed, kan Hij nu ook van 
ons houden.

In Jesaja 53:3 staat dat de Heiland ‘een man van smarten, 
bekend met ziekte’ was. Als ik aan de verzoening van Christus 
denk, aan wat Hij voor ons heeft geleden, en besef dat ik verge-
ving kan ontvangen als ik mij van mijn zonden bekeer, dan voel 
ik echt gemoedsrust. Veel mensen in het Boek van Mormon, de 
zonen van Mosiah, Ammon en Alma de jonge, hadden een heftig 
verleden, maar ze konden vergiffenis krijgen. Zij wendden zich tot 
Christus, bekeerden zich en werden fantastische voorbeelden 
waarvan wij nu kunnen leren. Dat ik ook vergiffenis kan ont-
vangen troost mij.
Alina T. (18), Oregon (VS)

In mijn lievelingsverhaal over Jezus verandert Hij op een bruiloft 
water in wijn als zijn moeder Hem om hulp vraagt (zie Johannes  
2:1–11). Het is mijn favoriete verhaal omdat er uit blijkt dat 
Jezus respect voor vrouwen heeft, in het bijzonder voor zijn 
moeder. Het verhaal is een aanmoediging voor kinderen om hun 
ouders te gehoorzamen, niet uit angst maar uit innige liefde. 
Iedereen moet proberen het voorbeeld van Jezus Christus te 
volgen. Aan zijn liefde voor zijn moeder kwam nooit een eind, 
en onze liefde voor onze ouders moet net zo zijn. Het is ook 
mijn lievelingsverhaal omdat zijn wonder een uiting van dienst-
baarheid is. Wij kunnen ook wonderen bewerkstelligen als we 
anderen helpen.

Dit verhaal en andere verhalen hebben me gemoedsrust gebracht. 
Het is altijd heel geruststellend te weten dat ik op een dag naar onze 

we zijn hulp 
nodig hebben.
Dit jaar heb ik 

mezelf beloofd om 
elke dag een blad-

zijde in de Schriften 
te lezen. Nu ik dat een 

tijdje heb gedaan, zie ik 
er elke dag naar uit. Ik heb 

veel van de woorden en de 
verhalen in de Schriften geleerd, 

doordat ik moeite heb gedaan 
om ze te begrijpen. Ik heb ook een 

hechtere band met mijn hemelse 
Vader en de Heiland gekregen door 

over hen te leren. Dat heeft me veel 
gemoedsrust gebracht.

Anna C. (17), Montana (VS) DE
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FOCUS OP HEM
‘Onze focus moet continu op de Heiland en zijn 
evangelie gericht zijn. Het is een forse mentale 
inspanning om bij elke gedachte op Hem  
te vertrouwen. Maar als we dat doen,  
vervliegen onze twijfels en angsten.’
President Russell M. Nelson, ‘De macht van  
Jezus Christus in ons leven brengen’, algemene 
conferentie, april 2017.

liefdevolle hemelse Vader terug kan keren, als ik steeds mijn best doe 
om over Christus te leren en zijn leringen toe te passen.
Anna R. (17), Victoria (Australië)

Ik hou van het verhaal van Christus en de rijke jongeling (zie  
Markus 10:17–22). Het biedt me veel inzicht en perspectief 
ten aanzien van God op de allereerste plaats stellen. Al je  
materiële bezittingen verkopen zou voor bijna iedereen een heel 
moeilijke opdracht zijn. Maar ik denk dat we in dit leven allemaal 
de bereidheid moeten ontwikkelen om God belangrijker dan  
bezittingen te vinden. De onbegrensde liefde van Jezus Christus 
voor ons is echt spectaculair. Zij is beslist meer waard dan welk 
geldbedrag of spullen we in dit leven ook vergaren.

De Schriften lezen brengt me gemoedsrust en troost, en ook 
meer wijsheid en begrip. Ik voel de kracht van Schriftstudie mis-
schien niet altijd direct, maar ik weet dat Schriftstudie mij positief 
beïnvloedt. Ik kan er ook beter de Geest door voelen en zijn 
ingevingen herkennen.
Yuzhen C. (19), Taichung (Taiwan)

Als Christus op weg is naar een stervend meisje, raakt een vrouw 
die aan bloedvloeiingen lijdt zijn kleren aan en geneest. Als Hij 
beseft dat zij Hem heeft aangeraakt, keert Christus zich om 
en praat met haar (zie Lukas 8:43–48). Hoewel Hij net iemand 
anders ging helpen, maakte Hij ook tijd voor haar. Christus maakt 
ook tijd voor ons allen.

Ik heb het echt druk met school en ballet en andere bezighe-
den. Als ik daarmee bezig ben, heb ik geen tijd voor mezelf en  
voel geen gemoedsrust. Die voel ik wel als ik mijn Schriften  
lees of bid. Dat is een fijn gevoel en het is ook goed om  
even aan alle drukte te ontsnappen. Op zulke vredige 
momenten kom ik dichter tot mijn Heiland en groei ik  
in het evangelie. ◼
Zoe B. (17), Utah (VS)

De auteur woont in Utah (VS).

NOOT
 1. Zie Russell M. Nelson, ‘Profeten,  

leiderschap en goddelijke wetten’  
(Wereldwijde devotional voor  
jongvolwassenen, 8 januari, 2017), 
broadcasts .lds .org; ‘De macht van 
Jezus Christus in ons leven brengen’, 
algemene conferentie, april 2017; 
‘Bestudeer de woorden van  
de Heiland’, Liahona, januari 
2018, 56–59.
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Wat betekent de herstelling voor mij?
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De herstelling van de kerk begon toen onze hemelse Vader en Jezus Christus in 1820 aan Joseph Smith versche-
nen. Daarna zijn er nog andere belangrijke dingen gebeurd om De Kerk van Jezus Christus terug naar de aarde 

te brengen. Lees deze kaartjes, plak ze op karton, knip ze uit, leg ze met de bedrukte kant naar onder en probeer 
twee kaartjes te vinden die bij elkaar horen.

Joseph Smith 
heeft de gouden 
platen vertaald.

Onze hemelse 
Vader en Jezus 
Christus zijn aan 
Joseph Smith 
verschenen.

Johannes de 
Doper heeft 
Joseph Smith en 
Oliver Cowdery 
het Aäronisch 
priesterschap 
gegeven.

Petrus, Jakobus 
en Johannes 
hebben het 
Melchizedeks 
priesterschap 
hersteld.

Daardoor weet 
ik dat Zij net als 
ik een lichaam 
hebben!

Daardoor kan ik 
in het Boek van 
Mormon lezen!

Daardoor kan 
ik me in De 
Kerk van Jezus 
Christus van 
de Heiligen der 
Laatste Dagen 
laten dopen!

Daardoor kan ik 
de gave van de 
Heilige Geest 
ontvangen!
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De kerk is op 
6 april 1830 
georganiseerd.

Emma Smith 
heeft lofzangen 
voor het eerste 
zangboek van de 
kerk verzameld.

Elia heeft Joseph 
Smith in de  
Kirtlandtempel 
de sleutels gege-
ven om familie-
leden aan elkaar 
te verzegelen.

De Heer heeft de 
eerste heiligen 
geboden om 
tiende te betalen.

Aurelia Rogers 
heeft de jeugd-
werkvereniging 
opgericht om 
de kinderen in 
haar buurt te 
onderwijzen.

Daardoor kan 
ik naar de kerk 
gaan!

Daardoor kan ik 
lofzangen zingen!

Daardoor kan 
ik aan familie-
geschiedenis 
doen en naar de 
tempel gaan!

Daardoor kan ik 
tiende en vasten-
gaven betalen!

Daardoor kan 
ik naar het  
jeugdwerk gaan!
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‘Als een van zijn dienstknechten, geef ik u mijn getuigenis dat Jezus de 
Christus is, onze Verlosser en onze Redder. Ik weet dat Hij leeft en dat 
wij zijn tedere barmhartigheden kunnen ontvangen.’

Ouderling David A. Bednar
van het Quorum der Twaalf Apostelen
Uit ‘De tedere barmhartigheden van de Heer’, Liahona, mei 2005, 99.
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‘Ik [zal] de vensters van de  
hemel voor u […] openen, en zegen over u […]  
uitgieten’ (Maleachi 3:10).

Toen ik in Guatemala opgroeide, had mijn vader een 
fabriek waarin ze sporttenues maakten.

Mijn vader wilde zijn kinderen leren hard te werken. 
We hielpen hem in de fabriek. Ik werkte mezelf vaak 
in de nesten toen ik nog klein was. Ik maakte altijd van 
alles stuk leek het wel! Maar toen ik wat ouder was, liet 
mijn vader me voor de machines zorgen.

Hij betaalde ons voor het werk dat we deden. Dan 
vroeg hij altijd: ‘Wat ga je met je geld doen?’ Ik wist het 
juiste antwoord wel: ‘Mijn tiende betalen en voor mijn 
zending sparen.’

Toen ik een jaar of dertien was, ging het heel slecht 
met de zaak. We moesten veel naaimachines van de 
hand doen. Van de tweehonderd werknemers hielden 
we er nog geen vijf over. Ze werkten vanuit de garage 
bij ons thuis.

Ik had altijd mijn tiende betaald, maar begreep 
eigenlijk niet echt hoe belangrijk dat was. Toen 

leerde ik een geweldige les. Ik hoorde 
mijn ouders op een zaterdagochtend op 

gedempte toon praten. Mijn vader zei tegen mijn moe-
der dat ze geld hadden om tiende te betalen óf eten te 
kopen. Allebei zat er niet in. Ik maakte me zorgen. Wat 
zou mijn vader doen?

Op zondag zag ik mijn vader een envelop aan onze 
gemeentepresident overhandigen. Hij koos ervoor om 
tiende te betalen! Ik was daar blij mee, maar maakte me 
ook zorgen. Zouden we wel te eten hebben?

De volgende morgen stonden er een paar mensen 
aan de deur. Ze zeiden tegen mijn vader dat ze meteen 
tenues nodig hadden. Klanten betaalden meestal pas als 
de bestelling klaar was. Maar deze mensen betaalden 
mijn vader diezelfde dag, nog voordat we de tenues 
gemaakt hadden!

Ik leerde in één weekend een geweldige levens-
les. Dankzij de wet van tiende ontwikkelen we meer 
geloof. We tonen op die manier ook onze dankbaar-
heid voor onze hemelse Vader. Tiende betalen is een 
zegen! ◼ILL
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Ouderling 
Valeri V. Cordón
van de Zeventig

Een geweldige les
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Ray Goldrup
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal

Maar Miguel had nu honger! Hij wist dat hij geen 
snoepje mocht nemen zonder het te vragen, maar abu-
elo zou vast nog een tijdje bezig zijn. Misschien hoef ik 
niet te wachten, dacht Miguel.

Miguel greep de snoeppot onder de toonbank. Die 
zat vol met zijn lievelingssnoep. Het was zoet en een 
beetje pittig. Toen Miguel de pot opende, voelde hij zich 
niet zo prettig. Maar het snoep zag er zo lekker uit. Hij 
stopte het vlug in zijn mond.

Kort daarop vertrok de klant. Abuelo nam een stuk 
leer en dompelde het onder in water. Daardoor bleef het 
leer zacht, zodat hij het makkelijk kon bewerken.

Miguel slikte het snoepje zo snel mogelijk door. 
Daarna ging hij naar abuelo toe.

‘Hoi!’ zei abuelo met een glimlach. ‘Ik ben blij dat je 
me komt bezoeken.’

Abuelo’s schoenwinkel
‘Het is niet altijd makkelijk om “sorry” te zeggen.’  
(Children’s Songbook, 98.)

M iguel deed de deur van de schoenwinkel van zijn 
abuelo (opa) open. Hij rook het leer dat abuelo 

bewerkte. Dat was een van zijn lievelingsgeuren.
‘Hallo, abuelo!’
Abuelo zat op de grond en maakte op een blad 

papier een omtrek van de voet van een klant. Hij keek 
niet op. Abuelo hoorde niet goed meer.

Miguel ging op een werkbank zitten. Hij keek naar de 
stapels gesneden leer. Hij probeerde zich voor te stellen 
wat abuelo er met zijn hamer en tang van zou maken.

Dat gereedschap deed hem aan iets anders den-
ken waar hij dol op was. Abuelo gaf Miguel altijd een 
snoepje als hij hielp met opruimen.
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Abuelo’s schoenwinkel
Miguel gaf abuelo een 

dikke knuffel. Hij hoopte dat 
abuelo niet zou merken dat 
hij een snoepje gegeten had. 
Miguel probeerde er niet aan 
te denken.

‘Zo te zien heb je het erg 
druk’, zei Miguel terwijl hij naar 
de stapel leer wees. ‘Kan ik je 
helpen?’

‘Graag! Kun je me die draad geven?’
Miguel nam een lange draad. Hij gaf er 

met beide handen een ruk aan. Hij was steviger 
dan hij eruitzag.

‘Wauw, die is sterk.’
Abuelo grinnikte. ‘Dat moet ook wel om slijtage te 

doorstaan.’ Abuelo trok de draad door het leer. Toen 
kreeg hij die blik op zijn gezicht die mama soms de 
‘wijze abuelo’- blik noemde.

‘Weet je, we moeten meer zoals deze schoen worden’, 
zei abuelo terwijl hij knikte.

Miguel tuurde naar het leer. ‘Euhm. Hoezo?’
‘Welja. ‘We moeten sterk blijven. Dan kunnen Satans 

verleidingen ons niet raken.’
Miguel dacht aan het rode snoepje. Hij wist dat hij 

er abuelo over moest vertellen.
Abuelo nam een oude schoen van de plank. ‘Zie je 

dit grote gat?’
Miguel kon bijna zijn hele hand in het gat steken. ‘Ja.’
‘Dit was ooit een klein gaatje dat makkelijk te repa-

reren was. Maar ze hebben gewacht en nu is het veel 
moeilijker te repareren. Slechte gewoonten en keuzes 
zijn als dat gat. We moeten er zo snel mogelijk iets 
aan doen.’

Abuelo knikte nog eens. De ‘wijze abuelo’- blik veran-
derde in een glimlach. Ze bleven praten terwijl abuelo 
werkte. Miguel bleef de hele tijd aan het rode snoepje 
denken.ILL
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EEN GOED GEVOEL
Op een dag ging ik met mama een reke-
ning betalen. De man voor ons liet heel 
veel geld vallen zonder dat hij het wist. 
Ik haastte me en gaf hem het geld terug. 
Hij zei ‘Dankjewel’. Hij dacht dat andere 
kinderen dat niet gedaan zouden hebben. 
Dat gaf me een heel goed gevoel. Ik zal 
het nooit vergeten.
Brianna C. (9), Idaho (VS)

Toen abuelo klaar was, 
hielp Miguel hem met oprui-
men. Daarna haalde abuelo 
de snoeppot tevoorschijn.

Miguel hield het niet meer 
uit. ‘Ik heb een van je snoepjes 

genomen!’ flapte hij eruit.
Abuelo zette de pot neer. 

‘Wat zei je?’
Miguel vertelde hem dat hij een 

snoepje genomen had zonder het te 
vragen. ‘Het spijt me heel erg, abuelo! Ik 

zal het nooit meer doen. Dat beloof ik!’
Abuelo gaf Miguel een dikke knuffel. Miguel voelde 

zich veel beter.
‘Bedankt dat je zo eerlijk bent geweest. Dat vind ik 

het allerbelangrijkste.’
Toen Miguel naar huis ging, voelde hij zich als abu-

elo’s nieuwe schoenen. IJzersterk en klaar om het leven 
te trotseren! ◼
De auteur woont in Utah (VS).

‘Weet je, we  
moeten meer  

zoals deze schoen  
worden’, zei opa.
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Hoi!  
Ik ben Claudia  
en ik woon in 

Australië.  

L A A T  J E  L I C H T  S C H I J N E N

Ik neem het voor 
anderen op

Een jongen in mijn klas heeft 
moeite met leren. Ik neem het 

voor hem op als anderen 
hem plagen en in de klas 

help ik hem zo nodig. 
Mijn juf heeft gezegd 

dat hij zich dit jaar 
voor het eerst in 

onze klas thuisvoelt.

Durf LIEF te zijn!
Ik laat mijn licht schijnen door 

lief voor anderen te zijn.

Claudia’s 
broer, Tyler
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Mijn teddybeertje
Toen de oom van mijn juf stierf, was ze erg verdrietig. 
Zij kent de kerk niet, dus zei ik haar dat onze hemelse 
Vader haar liefheeft. Ik maakte een wenskaart voor 
haar en zei haar dat ze haar oom zou weerzien. Ik gaf 
haar mijn bijzondere teddybeertje als troost op de 
lastige momenten.

STUUR ONS EEN STER!
Hoe laat jij je licht schijnen, zoals  
Jezus van ons vraagt? Stuur een  

ster met jouw verhaal, foto en  
goedkeuring van je ouders naar  

liahona@ ldschurch .org.

Gelukkige vrienden
Olivia, mijn buurmeisje, 

heeft problemen met  
wandelen, spreken en 

horen. De mama van Olivia 
zegt dat Olivia boft dat ze 

mij als vriendin heeft. 
Ik bof ook!

Zingen en de 
Heilige Geest
Ik zing graag liedjes 
uit Kinderliedjes. 
Thuis zeggen ze 
dat ze daardoor de 
Heilige Geest beter 
kunnen voelen. De 
Heilige Geest geeft 
me een warm 
gevoel van binnen.

HOE KUN JIJ JE LICHT 
LATEN SCHIJNEN?

DURF vriendschap te sluiten met iemand die 
niet veel vrienden heeft.

DURF een buur te helpen.
DURF een vriend voor de kerk uit te nodigen.

DURF te zingen!FO
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Cael S. (8), Virginia (VS)

Ik weet dat onze hemelse Vader 
gebeden beantwoordt. Toen ons 

gezin in Duitsland woonde, namen 
we deel aan een Volksmarsch in ons 
dorp. Een Volksmarsch is een natuur-
wandeling met vrienden en buren. 
Mijn ouders zeiden dat ik met een 
vriendin voorop mocht wandelen. 

En zo begonnen we aan de tocht.
Na een paar minuten zag ik mijn familie niet meer. 

Ik zei tegen mijn vriendin dat ik op het pad op hen 
wilde wachten. Al gauw kon ik ook mijn vriendin en 
haar familie niet meer zien. Mijn ouders waren nog 
steeds nergens te bespeuren. Ik was helemaal alleen 

Verloren en 
teruggevonden
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in het bos en werd bang. Ik besloot te bidden dat 
iemand me zou vinden.

Ergens anders in het bos zei de Heilige Geest tegen 
mijn vader dat hij mij moest gaan zoeken. Hij voelde dat 
ik hem heel hard nodig had. Hij keerde zich meteen om 
en zei tegen mama dat hij me ging zoeken. Een paar 
minuten later rende papa het pad op waar ik aan het 
wachten was. Hij had me gevonden! Ik was zo blij om 
hem te zien! Toen hij me vertelde dat hij gevoeld had dat 
ik hulp nodig had, wist ik dat mijn hemelse Vader mijn 
gebed beantwoord had.

Ik ben zo blij dat ik weet dat ik overal met mijn 
hemelse Vader kan praten. Hij helpt me de weg te 
vinden. ◼



 A p r i l  2 0 1 8  75

KIN
D

EREN 

We gingen van Cambodja naar de Hongkong-
tempel (China) zodat mijn zusje, Laura, aan ons 
gezin verzegeld kon worden. Ik voelde de Geest 
in dat bijzondere gebouw.
Rosa P. (9), Cambodja

ONS PRIKBORD

Toen ik acht werd, kwamen mijn grootouders en 
veel vriendinnetjes naar mijn doopdienst. Mijn 
vader doopte en bevestigde me. Later heb ik 
30 centimeter van mijn haar aan een kanker-
patiëntje gegeven. Ik was heel gelukkig op 
mijn verjaardag!
Lavona R. (8), Indonesië

Ik was zenuwachtig tijdens mijn doopdienst, maar toen ik het water 
in ging, voelde ik me blij en gelukkig.
Thomas B. (8), Uruguay

Op een dag zat ik in de klas rustig te lezen terwijl 
de andere kinderen bordspelletjes deden. Toen 
de bel ging, gooiden ze alle spelletjes terug op 
de planken en maakten ze een troep. Ik begon 

op te ruimen, en al snel begon iedereen me 
te helpen. Ik liet mijn licht schijnen doordat 

ik een goed voorbeeld was.
Winnie W. (10), Canada
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V E R H A L E N  U I T  D E  S C H R I F T E N

Kim Webb Reid

Jozef wordt naar Egypte verkocht

Jozefs oudere broers waren boos. Ze wilden Jozef niet als leider!  
Ze verkochten hem aan mensen die op weg waren naar Egypte,  
en zo werd hij een slaaf.

Jozef had elf broers. 
Zijn vader gaf hem een 
mooie, kleurrijke mantel. 
God vertelde Jozef dat hij 
zijn broers zou leiden.
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Zelfs in moeilijke tijden vertrouwde Jozef op God. En God was met Jozef. 
Jozef werd in Egypte een leider! Toen hij ouder werd, leidde hij zijn familie, 
net zoals God had gezegd.

Jozef werkte hard. Hij 
maakte goede keuzes, 

zelfs toen mensen leugens 
over hem vertelden en 
hem in de gevangenis 

stopten.
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Ik kan op God vertrouwen, net als Jozef. Ik kan de goede 
weg kiezen. God zal met mij zijn, wat er ook gebeurt. ◼

Uit Genesis 37–41.
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K L E U R P L A A T

Jezus Christus zegt:  
‘Kom dan en volg Mij.’
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Bedenk eens hoe belangrijk de 
opstanding is als sluitend ant-

woord op de ware identiteit van 
Jezus van Nazareth, alsmede op 
de grote filosofische discussies en 
levensvragen. Als Jezus werkelijk is 
opgestaan, volgt daaruit automatisch 
dat Hij een goddelijk wezen is. Geen 
enkele gewone sterveling heeft uit 
zichzelf de macht om na zijn dood 
weer tot leven te komen. Omdat Hij 
is herrezen, kan Jezus niet slechts 
een timmerman, leraar, rabbi of 
profeet zijn geweest. Omdat Hij is 
herrezen, moet Jezus wel een God 
zijn, ja, de eniggeboren Zoon van 
de Vader.

Daarom is wat Hij leerde waar. God 
kan niet liegen.

Daarom was Hij de Schepper van 
de aarde, zoals Hij zei.

Daarom zijn de hemel en de hel 
werkelijkheid, zoals Hij leerde.

Daarom is er een geestenwereld 
die Hij na zijn dood bezocht.

Daarom zal Hij, zoals de engelen 
zeiden, wederkeren en persoonlijk op 
de aarde regeren (zie Geloofsartikelen 
1:10).

Daarom komt er een opstanding en 
een laatste oordeel voor allen.

Daar de opstanding van Christus 
echt heeft plaatsgevonden, zijn twij-
fels over de almacht, alwetendheid 
en welwillendheid van God de Vader, 
die zijn eniggeboren Zoon voor de 
redding van de wereld gegeven heeft, 
ongegrond. Twijfels over de beteke-
nis en het doel van het leven zijn 
ongegrond. Jezus Christus is in feite 
de enige naam of wijze waardoor de 
mensheid het eeuwig heil kan ontvan-
gen. De genade van Christus is echt, 
en biedt de bekeerlijke zondaar zowel 

DE REALITEIT  
VAN DE 
OPSTANDING
Jezus Christus is in feite de enige naam of 
wijze waardoor de mensheid het eeuwig 
heil kan ontvangen.

T O T  W E E R Z I E N S

vergeving als reiniging. Geloof is meer 
dan verbeelding of een psychologi-
sche uitvinding. Ultieme en universele 
waarheid bestaat, en er zijn objectieve 
en onveranderlijke morele normen die 
Hij predikte.

Daar Christus echt is opgestaan, 
is bekering van elke overtreding 
van zijn wetten en geboden zowel 
mogelijk als dringend. De wonderen 
van de Heiland zijn echt, evenals 
zijn belofte aan zijn discipelen dat 
zij dezelfde werken en zelfs nog 
grotere werken kunnen doen. Zijn 
priesterschap is noodzakelijkerwijs 
een echte macht die ‘het evangelie 
bedient en de sleutel van de verbor-
genheden van het koninkrijk omvat; 
ja, de sleutel van kennis van God. 
Daarom, in de verordeningen daar-
van is de macht der goddelijkheid 
kenbaar’ (LV 84:19–20). Doordat de 
opstanding van Christus echt heeft 
plaatsgevonden, is de dood niet ons 
einde, en hoewel onze huid zal zijn 
doorknaagd, zullen wij uit ons vlees 
God aanschouwen (zie Job 19:26). ◼

Uit een toespraak van de algemene aprilconferen
tie 2014. ILL
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Ouderling D. Todd 
Christofferson
van het Quorum der 
Twaalf Apostelen
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LEERKRACHTEN VOOR JONGEREN

WAT, WAAROM EN HOE:  
EEN OVERZICHT VAN  

DE HERSTELLING
Zorg ervoor dat de afval  

en herstelling deze zondag  
eenvoudig te begrijpen is.
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