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Met de voortgaande herstelling is het evangelie 
over de hele wereld te vinden. Kenia is een  
voorbeeld van de groei van de kerk in Afrika.

Gebiedskantoren in Nairobi 
worden volledig operationeel en 
staan 100.000 leden in 18 landen 
in het midden van Afrika ten 
dienste.

2020

Ring Nairobi gesticht.2001

Speciale vastenactie brengt geld 
op om de gevolgen van droogte  
in 15 dorpen te verlichten.

1988

Eerste plaatselijke bekeerlingen 
worden lid van de kerk.

1979
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200 jaar licht
Op een mooie, heldere dag 200 jaar geleden ging een jongeman naar een bos met de bedoeling 

om vergeving te vragen en te bidden bij welke kerk hij zich moest aansluiten. Hij kreeg in een 
wonderbaarlijk visioen te horen dat hij zich bij geen van de kerken moest aansluiten. Dat markeerde 
het begin van de herstelling van het evangelie van Jezus Christus – een proces dat ook nu nog 
voortduurt.

In dit nummer vieren we 200 jaar licht:
•  President Russell M. Nelson vertelt hoe de vergadering van Israël aan beide kanten van de 

sluier ons en anderen op de wederkomst van de Heer kan voorbereiden (pagina 6).
•  Ouderling LeGrand R. Curtis jr. laat zien hoe heiligen der laatste dagen aan de voortgaande 

herstelling hebben bijgedragen – en hoe ieder van ons daaraan kan bijdragen (pagina 18).
•  Ouderling Neil L. Andersen zet voor de jongeren vijf waarheden uiteen die we uit het eerste 

visioen kunnen leren (pagina 52).
Mogen wij bij het lezen van de woorden van onze profeet en de verhalen van getrouwe heiligen 

dezelfde kennis verkrijgen die de profeet Joseph 200 jaar geleden heeft opgedaan: dat onze hemelse 
Vader en Jezus Christus echte, levende personen zijn die van ons houden. En laten we die kennis in 
onze vriendenkring en onder buurtgenoten uitdragen.

Met vriendelijke groeten,
Ouderling Randy D. Funk van de Zeventig
Redacteur kerktijdschriften
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5 Algemene conferentie door de jaren heen

6 De toekomst van de kerk
President Russell M. Nelson
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de wereld 
op de wederkomst van de Heiland aan het voorbereiden.

12 Geloofsportret
Berglind Guðnason
Toen haar worsteling met depressie ondraaglijk werd, vertelde Berglind eer-
lijk over haar problemen en hielp haar hemelse Vader haar om te genezen.

14 Beginselen voor uw bediening
Bediening aan de hand van de algemene conferentie
De algemene conferentie biedt ons veel mogelijkheden voor onze bediening 
– vóór, tijdens en na het conferentieweekend.

18 De voortgaande herstelling
Ouderling LeGrand R. Curtis jr.
De herstelling is 200 jaar geleden in het heilige bos begonnen en gaat nog 
steeds voort.

24 Zij hoopten op de komst van Christus – en dat kunnen wij ook
Mindy Selu
We kunnen hoop op de wederkomst van Christus verkrijgen zoals de profe-
ten in het Boek van Mormon dat deden.

28 Kom dan en volg Mij: Boek van Mormon
Verdiep uw studie van het Boek van Mormon dankzij deze wekelijkse 
artikelen.

32 Onder heiligen der laatste dagen
Een vader geeft zijn dochter een onbetaalbare gave; een rouwende moeder 
wordt aan Gods genade herinnerd; een zuster staat stil bij de waarde van 
een ziel; het geloof van een jongen helpt zijn familie.

36 Lessen uit het Boek van Mormon
Een machtige verandering van hart
Ouderling Kyle S. McKay
Wanneer we ons bekeren, kan de verzoening van de Heiland een machtige 
verandering van ons hart bewerkstelligen.

40 Ons tempelbezoek tot een rijkere ervaring maken
Van het Eerste Presidium

Jongvolwassenen
42
Jongvolwassenen spelen een 
essentiële rol in de voortgaande 
herstelling. 
Ontdek hoe jij 
kunt helpen!

Jongeren
50
Het eerste visioen is een 
teken van Gods liefde 
voor zijn 
kinderen – 
vooral voor 
wie Hem 
zoeken.

Kinderen
Vriend
Jezus Christus’ 
kerk is  
hersteld!

Op de omslag
Foto Stefano Cirianni
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In de app Evangeliebibliotheek en op  
liahona .ChurchofJesusChrist .org kun je:

• de huidige uitgave lezen;

• artikelen vinden die alleen digitaal beschikbaar zijn;

• in voorgaande uitgaven zoeken;

• verhalen en opmerkingen insturen;

• je abonneren of een geschenkabonnement geven;
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• naar je favoriete artikelen luisteren.

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Evangeliebibliotheek- app

Zo vind je vreugde in het werk van 
de Heer
Jongvolwassenen uit de hele wereld 
vertellen hoe ze aan de voortgaande 
herstelling deelnemen.

Word je gehinderd door je  
verleden?
Jeff Bates
Een jongvolwassene vertelt hoe we ons 
leven met Jezus Christus weer op de 
rails kunnen krijgen.

De volledige naam van de kerk 
gebruiken was ongemakkelijk, 
maar de moeite waard
Lauri Ahola
Een jongvolwassene vertelt hoe de 
raad van president Nelson hem gehol-
pen heeft om het evangelie beter uit te 
dragen.
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Ga naar gc .Churchof 
JesusChrist .org of het 
gedeelte ‘Algemene 
conferentie’ in de app 
Evangeliebibliotheek 
voor de toespraken van 
de afgelopen en eerdere 
algemene conferenties.

De algemene conferentie is inmiddels al 190 jaar lang een vaste 
traditie in april en oktober. Maar in de loop der jaren zijn er 

enkele interessante veranderingen geweest:

1967
De algemene conferentie 
wordt in kleur op televisie 
uitgezonden. De mannen 
van het Tabernacle Choir 
dragen een lichtblauw 
colbert en de vrouwen 
een zalmkleurige blouse.

1949
Dankzij camera’s in de 
Tabernakel wordt de con-
ferentie voor het eerst op 
televisie uitgezonden.
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1924
Er worden voor het 
eerst microfoons bij het 
spreekgestoelte in de 
Tabernakel gebruikt. De 
sprekers moesten zich 
voorheen met de kracht 
van hun stem verstaan-
baar maken.

1962
De toespraken worden 
in de Tabernakel voor 
het eerst in andere 
talen – Duits, Nederlands 
en Spaans – vertolkt. 
Nu worden toespraken 
in meer dan 90 talen 
getolkt.

1977
De conferentie neemt 
geen drie dagen met zes 
algemene bijeenkomsten 
meer in beslag, maar 
twee dagen met vijf alge-
mene bijeenkomsten.

2000
De algemene conferentie 
vindt voor het eerst in het 
nieuwe Conferentiecen-
trum in Salt Lake City (VS) 
plaats, met zitplaatsen 
voor 21.000 mensen.

1830
Twee maanden na de 
oprichting van de kerk 
presideert Joseph Smith 
de eerste algemene 
conferentie in Fayette 
(New York, VS). Er zijn zo’n 
dertig leden en enkele 
anderen aanwezig.

1850
Deseret News publiceert 
het eerste volledige ver-
slag van de conferentie. 
Een jonge verslaggever, 
George D. Watts, had 
de toespraken name-
lijk in steno weten te 
transcriberen.

1867
De algemene conferentie 
duurt vier dagen in plaats 
van de gebruikelijke 
drie, omdat de aanwezi-
gen voor een extra dag 
gestemd hadden.

ALGEMENE CONFERENTIE  
DOOR DE JAREN HEEN
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De Kerk 
van Jezus 
Christus van 
de Heiligen der 
Laatste Dagen 
bereidt de 
wereld voor  
op de dag 
dat ‘de aarde 
vol [zal] zijn 
van de kennis 
van de Heere’ 
( Jesaja 11:9).
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U en ik mogen aan de voortgaande herstelling van het evangelie 
van Jezus Christus deelnemen. Het is een wonderbaarlijk werk! 
Het is niet van de mens afkomstig! Het is afkomstig van de 
Heer, die heeft gezegd: ‘Ik zal mijn werk te zijner tijd bespoe-

digen’ (Leer en Verbonden 88:73). Dit werk ontleent zijn kracht aan een 
goddelijke aankondiging van 200 jaar geleden. Die bestond uit slechts 
zeven woorden: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’ (Zie Geschiedenis 
van Joseph Smith 1:17.)

Die uitspraak van de almachtige God bracht de jonge Joseph Smith 
tot de Heer Jezus Christus. Die zeven woorden luidden het begin van de 
herstelling van zijn evangelie in. Waarom? Omdat onze levende God een 
liefhebbende God is! Hij wil dat zijn kinderen onsterfelijk worden en het 
eeuwige leven verkrijgen! Het grote werk van de laatste dagen waar we 
deel van uitmaken, werd op schema ingeluid om een wachtende en treu-
rende wereld tot zegen te zijn.

Ik kan de herstelling niet noemen zonder enthousiast te worden. Dit 
historische feit is werkelijk verbluffend! Het is ongelooflijk! Het is adem-
benemend! Is het niet verbazingwekkend dat er hemelse boodschappers 
zijn gekomen om macht en gezag aan dit werk te verlenen?

Het werk van de Heer in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen gaat in deze tijd in een versneld tempo voorwaarts. 
De kerk gaat een ongekende, weergaloze toekomst tegemoet. ‘Wat geen 
oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord […], dat is wat God bereid 
heeft voor hen die Hem liefhebben’ (1 Korinthe 2:9; zie ook Leer en 
Verbonden 76:10).

President  
Russell M. Nelson
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De toekomst  
van de kerk  
DE WERELD OP DE WEDERKOMST 
VAN DE HEILAND VOORBEREIDEN

200 JA A R LICHT

1820–2020
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Bedenk dat de volheid van de bediening van 
Christus nog in het verschiet ligt. De profetieën 
aangaande zijn wederkomst moeten nog vervuld 
worden. We werken nog naar het hoogtepunt 
van deze laatste bedeling toe – wanneer de weder-
komst van de Heiland werkelijkheid wordt.

Israël aan beide kanten van de sluier 
vergaderen

Een noodzakelijke aanloop naar die weder-
komst is de langverwachte vergadering van het 
verstrooide Israël (zie 1 Nephi 15:18; zie ook de 
titelpagina van het Boek van Mormon). Deze 
leer van vergadering is een van de belangrijke 
leringen van De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen. De Heer heeft ver-
klaard: ‘Ik geef u een teken […] dat Ik mijn volk, 
o huis van Israël, na zijn langdurige verstrooiing 
zal vergaderen en mijn Zion wederom onder hen 
zal vestigen’ (3 Nephi 21:1).

We verkondigen deze leer niet alleen, we 
nemen er ook aan deel. Dat doen we wanneer we 
de uitverkorenen van de Heer aan beide kanten 

van de sluier vergaderen. Als onderdeel van de 
geplande bestemming van de aarde en haar 
bewoners moeten onze overleden verwanten 
verlost worden (zie Leer en Verbonden 128:15). 
Gelukkig kan de uitnodiging om ‘tot Christus te 
komen’ ( Jakob 1:7; zie ook Moroni 10:32; Leer 
en Verbonden 20:59) ook gegeven worden aan 
wie zonder kennis van het evangelie gestorven 
zijn (zie Leer en Verbonden 137:6–8). Zij zijn bij 
hun voorbereiding echter deels afhankelijk van 
de aardse inspanningen van anderen. We houden 
stamboomlijsten bij, vullen gezinslijsten in en 
doen plaatsvervangend tempelwerk om mensen 
tot de Heer en in hun eigen families bijeen te 
brengen (zie 1 Korinthe 15:29; 1 Petrus 4:6).

Gezinnen moeten voor alle eeuwigheid aan 
elkaar verzegeld worden (zie Leer en Verbon-
den 2:2–3; 49:17; 138:48; Geschiedenis van 
Joseph Smith 1:39). Er moet een verbindende 
schakel tussen de vaderen en de kinderen 
gesmeed worden. In onze tijd moet er een 
volkomen, volledige en volmaakte samensmel-
ting van alle bedelingen, sleutels en machten 

Bedenk dat de 
volheid van de 
bediening van 
Christus nog in  
het verschiet ligt.
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plaatsvinden (zie Leer en verbonden 128:18). 
Voor die heilige doeleinden zijn er nu wereld-
wijd tempels te vinden. Ik beklemtoon nog-
maals dat de bouw van deze tempels uw leven 
wellicht niet verandert, maar uw dienende werk 
in de tempel wél.

De tijd is aanstaande dat de mensen die de 
Heer niet gehoorzamen, zullen worden afge-
scheiden van de mensen die dat wel doen (zie 
Leer en Verbonden 86:1–7). Onze veiligheid zit 
bovenal in onze voortdurende tempelwaardig-
heid. De grootste gave die u God kunt geven, is 
uzelf onbesmet van de wereld te bewaren, waar-
dig om naar zijn heilige huis te gaan. Zijn gave 
aan u zal de gemoedsrust en geborgenheid zijn 
die u ervaart in de wetenschap dat u het waardig 
bent om Hem te ontmoeten, wanneer die tijd 
ook aanbreekt.

De publicatie van het Boek van Mormon is 
naast het tempelwerk een teken voor de hele 
wereld dat de Heer begonnen is om Israël te 
vergaderen en de verbonden te vervullen die Hij 

met Abraham, Izak en Jakob heeft gesloten (zie Genesis 12:2–3; 3 Nephi 
21; 29). Het Boek van Mormon verkondigt de leer van de vergadering 
(zie bijvoorbeeld 1 Nephi 10:14). Het zorgt ervoor dat mensen zich op 
Christus richten, in zijn evangelie geloven en zich bij zijn kerk aansluiten. 
De beloofde vergadering zou niet eens kunnen plaatsvinden als er geen 
Boek van Mormon was.

Het zendingswerk is ook 
cruciaal voor die vergade-
ring. Dienaren en diena-
ressen van de Heer gaan 
uit om de herstelling te 
verkondigen. In vele lan-
den hebben onze leden en 
zendelingen gezocht naar 
hen die tot het verstrooide 
Israël behoren. Zij hebben 
ze opgejaagd ‘uit de kloven 
van de rotsen’ ( Jeremia 
16:16) en opgevist, zoals in tijden van weleer.

Het zendingswerk brengt mensen in verbinding met het verbond dat 
de Heer vroeger met Abraham gesloten heeft:

‘U zult een zegen zijn voor uw nakomelingen na u, zodat zij deze 
bediening en dit priesterschap in hun handen naar alle natiën zullen 
brengen;

‘en Ik zal hen zegenen door uw naam; want allen die dit evangelie aan-
vaarden, zullen naar uw naam worden genoemd en zullen tot uw nako-
melingen worden gerekend en zullen zich verheffen en u als hun vader 
prijzen’ (Abraham 2:9–10).

Het zendingswerk is slechts het begin van de zegen. De vervulling, de 
voleindiging van die zegeningen vindt plaats wanneer zij die de wateren 
van de doop zijn ingegaan hun leven dermate vervolmaken dat zij de 
heilige tempel mogen betreden. De begiftiging die de kerkleden daar 
ontvangen, verzegelt de leden van de kerk aan het verbond van Abraham.

De keuze om tot Christus te komen is geen kwestie van woonplaats; 
het is een kwestie van persoonlijke toewijding. Alle leden van de kerk heb-
ben toegang tot de leer, verordeningen, priesterschapssleutels en zegenin-
gen van het evangelie, waar ze ook wonen. Mensen kunnen ‘tot de kennis 
worden gebracht van de Heer’ (3 Nephi 20:13) zonder dat ze daarvoor 
hun eigen land hoeven te verlaten.

Het klopt dat in de begindagen van de kerk bekering vaak ook emi-
gratie inhield. Maar nu vindt de vergadering in elk land plaats. De Heer 
heeft de vestiging van Zion bevolen (zie Leer en Verbonden 6:6; 11:6) in 
elk land waar de heiligen volgens zijn voorzienigheid zijn geboren en 
inwoner van zijn. De vergaderplaats voor de Braziliaanse heiligen is in 

De grootste gave die u God kunt 
geven, is uzelf onbesmet van de 
wereld te bewaren, waardig om 
naar zijn heilige huis te gaan.
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Brazilië; de vergaderplaats voor de Nigeriaanse 
heiligen is in Nigeria; de vergaderplaats voor de 
Koreaanse heiligen is in Korea. Zion is ‘de rei-
nen van hart’ (Leer en Verbonden 97:21). Zion 
is waar er rechtschapen heiligen zijn.

Geestelijke veiligheid zal altijd afhangen 
van hoe iemand leeft, niet van waar iemand 
woont. Ik beloof dat we, als we ons best doen 
om geloof in Jezus Christus te oefenen en 
de kracht van zijn verzoening door bekering 
aanboren, Gods kennis en macht zullen hebben 
om de zegeningen van het herstelde evangelie 
van Jezus Christus aan elke natie, geslacht, taal 
en volk te brengen, en de wereld op de weder-
komst van de Heer voor te bereiden.

De wederkomst
De Heer zal terugkeren naar het land dat 

Hij door zijn aardse zending heilig heeft 
gemaakt. Hij zal triomferend naar Jeruzalem 
terugkomen. In een koninklijk rood gewaad 
als symbool van zijn bloed, dat uit iedere porie 
vloeide, zal hij naar de Heilige Stad terugke-
ren (zie Leer en verbonden 133:46–48). Daar 

en elders zal ‘de heerlijkheid van de Heere […] 
geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal 
het zien’ ( Jesaja 40:5; zie ook Leer en Verbon-
den 101:23). ‘En men noemt Zijn Naam [dan] 
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige 
Vader, Vredevorst’ ( Jesaja 9:5).

Hij zal vanuit twee hoofdsteden regeren: de 
ene in het oude Jeruzalem (zie Zacharia 14) en 
de andere in het nieuwe Jeruzalem, gebouwd 
‘op het Amerikaanse continent’ (Geloofsartike-
len 1:10). Vanuit die centra zal Hij de aangele-
genheden van zijn kerk en koninkrijk besturen. 
Er zal nog een tempel in Jeruzalem gebouwd 
worden. Hij zal vanuit die tempel voor eeuwig 
als Heer der heren regeren. Er zal water onder 
de tempel vandaan stromen. Het water van de 
Dode Zee zal gezond worden. (Zie Ezechiël 
47:1–8.)

Hij zal in die tijd nieuwe titels dragen en 
door speciale heiligen omringd worden. Hij 
zal bekend staan als ‘Heere der heren […] en 
Koning der koningen […], en zij die samen met 
Hem [zullen] zijn, [zijn de] geroepenen, uitver-
korenen en gelovigen’ (Openbaring 17:14) die 

Ik beloof u dat u, 
als u Jezus Christus 
volgt, blijvende 
gemoedsrust en 
ware vreugde zult 
vinden.
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hier op aarde trouw zijn geweest aan wat hun 
was toevertrouwd. Dan zal Hij ‘Koning zijn in 
alle eeuwigheid’ (Openbaring 11:15).

De aarde zal tot haar paradijselijke staat 
terugkeren en vernieuwd worden. Er zullen 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn (zie 
Openbaring 21:1; Ether 13:9; Leer en Verbon-
den 29:23–24).

Wij hebben de opdracht – en het voorrecht – 
om de wereld op die dag voor te bereiden.

Zie de toekomst met geloof tegemoet
We maken intussen hier en nu roerige tijden 

mee. Aardbevingen en tsunami’s richten ver-
woesting aan, regeringen vallen, de economi-
sche druk is zwaar, het gezin ligt onder vuur en 
het percentage echtscheidingen stijgt. We heb-
ben grote reden tot zorg. Maar onze angst hoeft 
ons geloof niet te verdringen. We kunnen die 
angst tegengaan door ons geloof te versterken.

Waarom hebben we zulk veerkrachtig 
geloof nodig? Omdat ons moeilijke tijden te 
wachten staan. Het zal in de toekomst zelden 
makkelijk of populair zijn om een getrouwe 
heilige der laatste dagen te zijn. We zullen 
allemaal beproefd worden. De apostel Paulus 
waarschuwde dat zij die de Heer in de laatste 
dagen ijverig volgen, vervolgd zullen worden 
(zie 2 Timotheüs 3:12). Die vervolging kan u 
tot stille zwakheid verpletteren, of u motiveren 
om in uw dagelijks leven nog voorbeeldiger en 
moediger te zijn.

Hoe u met de beproevingen van het leven 
omgaat, hangt deels af van de ontwikkeling 
van uw geloof. U krijgt kracht als u bedenkt 
dat u een goddelijke aard hebt, een erfgoed van 
oneindige waarde. De Heer heeft u, uw kinde-
ren en uw kleinkinderen eraan herinnerd dat 
u wettige erfgenamen bent, dat u in de hemel 
bent achtergehouden om op een specifieke tijd 
en plek geboren te worden, te groeien, en zijn 
vaandeldragers en verbondsvolk te worden. Als 
u het pad van rechtschapenheid van de Heer 

bewandelt, zult u door zijn zegen in zijn goedheid voortgaan, en een 
licht en een heiland voor zijn volk zijn (zie Leer en Verbonden 86:8–11).

Doe alles wat nodig is om uw geloof in Jezus Christus te versterken, 
door uw begrip van de leer van zijn herstelde kerk te vergroten en onop-
houdelijk naar waarheid te zoeken. U zult, verankerd in zuivere leer, bij 
machte zijn om vol geloof en standvastig doorzettingsvermogen op te 
staan, en blijmoedig alles in uw vermogen doen om de doeleinden van de 
Heer te volbrengen.

Er zullen dagen zijn dat u ontmoedigd bent. Bid dan om moed zodat 
u niet opgeeft! Helaas zullen sommigen die u als vrienden beschouwde, u 
verraden. En sommige dingen zullen gewoon oneerlijk lijken.

Maar ik beloof u dat u, als u Jezus Christus volgt, blijvende gemoeds-
rust en ware vreugde zult vinden. Als u zich steeds nauwgezetter aan uw 
verbonden houdt, en als u de kerk en het tegenwoordige koninkrijk van 
God op aarde verdedigt, zal de Heer u zegenen met kracht en wijsheid 
om te bereiken wat alleen leden van De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen kunnen bereiken.

We moeten bouwers van 
persoonlijk geloof in God, 
geloof in de Heer Jezus 
Christus en geloof in zijn 
kerk zijn. We moeten aan 
gezinnen bouwen en in 
heilige tempels verzegeld 
worden. We moeten de 
kerk en het koninkrijk van 
God op aarde opbouwen 
(zie Mattheüs 6:33). We 
moeten ons op onze eigen 
goddelijke bestemming 
voorbereiden: heerlijkheid, 
onsterfelijkheid en eeuwige 
levens (zie Romeinen 2:7; 
Leer en verbonden 75:5).

Ik getuig – met de woorden van de profeet Joseph Smith – nederig 
tot u dat het herstelde evangelie van Jezus Christus ‘stoutmoedig, nobel 
en onafhankelijk voorwaarts zal gaan, totdat zij in elk werelddeel is 
doorgedrongen, elke streek heeft bezocht, elk land heeft overspoeld 
en in elk oor heeft geklonken, totdat Gods oogmerken zijn bereikt en 
de grote Jehova zegt dat het werk is volbracht.’ (History of the Church, 
4:540.)

Wij zijn bij het werk van onze almachtige God betrokken. Ik bid dat 
zijn zegeningen ieder van u ten deel zullen vallen. ◼
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U krijgt kracht als u bedenkt 
dat u een goddelijke aard hebt, 
een erfgoed van oneindige 
waarde.
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Berglind Guðnason
Árnessýsla (IJsland)

Berglind (links) met haar zus Elín (rechts). 
Toen Berglind de zwaarste depressie had 
die ze ooit had meegemaakt, wist ze dat 
ze zo niet verder kon. Ze ging uiteindelijk 
met familieleden en vrienden over haar 
moeilijkheden praten. Daardoor vond ze 
geestelijke en emotionele genezing met de 
hulpmiddelen waarin onze hemelse Vader 
voorziet.
MINDY SELU, FOTOGRAAF

G E L O O F S P O R T R E T

Met familieleden en vrienden over mijn 
depressie praten, heeft ook heel erg gehol-
pen. Daardoor kwam er ook meer hulp op 
mijn pad. Ik wilde eerst geen medicijnen 
innemen of therapie volgen. Ik hield mezelf 
steeds voor: ik heb God toch? Maar God 
verschaft veel andere hulpmiddelen, zoals 
medicijnen en therapie, die ons naast gees-
telijke zaken ter beschikking staan.

Toen ik zwaar depressief was, zeiden 
mensen vaak tegen me: ‘Het wordt heus 
wel weer beter.’ Ik werd er altijd zo moe 
van om dat te horen, maar hoe gek het ook 
klinkt: het is waar!

Ik had nooit gedacht dat ik zo gelukkig 
zou zijn als ik nu ben. Op sommige dagen 
heb ik het nog steeds moeilijk. Maar met 
de hulpmiddelen die onze hemelse Vader 
me geeft, kan ik ermee omgaan. Als ik nu 
een depressie voel opkomen, zeg ik tegen 
mezelf dat velen van me houden, dat ik 
mensen heb om mee te praten en dat het 
heus weer beter wordt.

MEER WETEN
Lees meer over Berglinds 
geloofsreis en bekijk meer 
foto’s in de Evangeliebibliotheek 
of onlineversie van dit artikel 
op ChurchofJesusChrist .org/ 
go/ 42013.
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Susie en Tom Mullen geven voorbereidingslessen aan toekomstige zendelingen. 
Ze sporen de deelnemers regelmatig aan om iemand uit te nodigen naar de alge-
mene conferentie te kijken.

‘Iemand uitnodigen om iets te doen, is een integraal onderdeel van het zendings-
werk. Dat geldt ook voor onze bediening’, zegt zij. ‘Onze cursisten vertellen regelmatig 
hoe het hen en de persoon die ze hebben uitgenodigd, is vergaan.’

Hier zijn enkele manieren waarop hun cursisten anderen de hand hebben gereikt:

•  ‘We besteden aandacht aan een vriend die met problemen worstelt. We hebben 
hem uitgenodigd om in de algemene conferentie op antwoorden te letten. Toen 
we hem na de conferentie spraken, zei hij dat hij heel veel bruikbare ideeën had 
gehoord.’

•  ‘We hielden een conferentiefeestje en iedereen nam wat lekkers mee. Dat was zo 
leuk dat we hebben besloten het vaker te doen.’

•  ‘Ik heb iemand uitgenodigd om samen naar de algemene conferentie te kijken. 
Toen we er zo over spraken, besloten we naar het kerkgebouw te rijden om te zien 
of we daar konden kijken. Zo gezegd, zo gedaan, en het was geweldig!’

De Mullens en hun cursisten hebben gemerkt dat bediening aan de hand van de alge-
mene conferentie op allerlei manieren mogelijk is. Ook wij kunnen anderen met opbou-
wende citaten, familietradities, goede gesprekken en de leringen van de dienstknechten 
van de Heer versterken!

Beginselen voor uw bediening

BEDIENING AAN DE HAND VAN 
DE ALGEMENE CONFERENTIE

Met alle opbouwende citaten, familietradities en leringen van de dienstknech-
ten van de Heer biedt de algemene conferentie ons veel mogelijkheden voor 
onze bediening – vóór, tijdens en na het conferentieweekend!
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Nodig anderen bij u thuis uit
‘De Heiland heeft zijn volgelingen het gebod gegeven “dat u elkaar lief-
hebt; zoals Ik u liefgehad heb” (Johannes 13:34). Dus kijken wij hoe Hij 
ons liefhad. […] Als Hij echt ons rolmodel is, moeten we er altijd naar 
streven om niemand uit te sluiten.’ –President Dallin H. Oaks 1

Jaren geleden merkte onze geweldige huisonderwijzer Mike dat 
mijn drie kinderen en ik alleen maar een kleine laptop hadden om 
naar de algemene conferentie te kijken. Hij nodigde ons meteen 
uit om bij hem en zijn vrouw, Jackie, thuis te komen kijken. Hij 
drukte ons op het hart dat ze ons graag te gast zouden hebben. 
Mijn kinderen vonden het geweldig om de conferentie op een echte 
tv te volgen en ik waardeerde de steun enorm. We genoten allemaal 
van onze tijd samen.

We maakten er daarna een traditie van om samen naar de alge-
mene conferentie te kijken. Zelfs toen we een eigen tv hadden, 
gingen we voor de algemene conferentie nog steeds graag met onze 
kussens, notitieboekjes en snacks naar Mike en Jackie toe. Samen 
naar de woorden van de profeten luisteren maakte het extra bij-
zonder. We kregen een hechte band met elkaar. Mike en Jackie zijn 
goede vrienden van mij en een tweede opa en oma voor mijn kin-
deren geworden. Hun liefde en vriendschap zijn mijn gezin onge-
looflijk tot zegen geweest. Ik ben erg dankbaar dat ze zo gewillig 
waren om hun huis en hart voor ons open te stellen.
Suzanne Erd (Californië, VS)

BEGINSELEN OM TE OVERWEGEN

‘Merkte’
De Heiland nam liefdevol de tijd om de 
noden van anderen te zien en handelde 
vervolgens om in die noden te voorzien (zie 
Mattheüs 9:35–36; Johannes 6:5; 19:26–27). 
Wij kunnen dat ook doen.

‘Nodigde ons meteen uit’
Nadat we de behoeften van mensen die we 
bedienen hebben opgemerkt, moeten we in 
actie komen.

‘Samen naar de woorden van de profeten 
luisteren’
We moeten ‘dikwijls tezamen’ komen (Moroni 
6:5) om samen te leren, samen te groeien en 
te spreken over de geestelijke zaken die voor 
onze ziel het belangrijkst zijn.
‘Komt, hoort naar eens profeten stem en 
luistert naar Gods woord’ 2 is misschien wel 
een van de belangrijkste uitnodigingen aan 
wie we bedienen.

‘Liefde en vriendschap’
Willen we anderen echt helpen en iets voor 
ze betekenen, dan moeten we met mede-
dogen en ‘ongeveinsde liefde’ een band 
met hen opbouwen (zie Leer en verbonden 
121:41).



NOTEN
 1. Dallin H. Oaks, ‘Love and the Law’ (video), mormonandgay .ChurchofJesusChrist .org.
 2. ‘Komt, hoort naar eens profeten stem’, Lofzangen, nr. 21.
 3. David A. Bednar, ‘De aarde via sociale media overspoelen’, Liahona, augustus 2015, 50.
 4. Zie Predik mijn evangelie: handleiding voor zendingswerk (2004), 198.

BEGINSELEN OM TE OVERWEGEN

‘Het evangelie uitdragen’
We hebben een verbond gesloten ‘om te 
allen tijde en in alle dingen en op alle plaat-
sen […] als getuige van God op te treden’ 
(Mosiah 18:9).

‘In gesprek gaan’
De boodschappen van de algemene confe-
rentie kunnen geweldige, relevante en door 
de Geest geleide gesprekken aanzwengelen. 
En dergelijke gesprekken kunnen uw relaties 
en uw getuigenis ten goede komen, en u blij 
maken! (Zie Leer en Verbonden 50:22.)

‘Vragen stellen’
‘Door goede vragen te stellen kunt u de 
interesses, zorgen of vragen van anderen 
begrijpen. Door goede vragen verbetert uw 
onderwijs, wordt de Geest uitgenodigd en 
leren mensen meer.’ 4

Uitdragen via internet
‘De sociale media zijn wereldwijde hulpmiddelen die een persoonlijke en 
positieve uitwerking op veel personen en gezinnen kunnen hebben. En 
volgens mij is het tijd dat we als discipel van Christus op een gepaste en 
doeltreffende manier met die geïnspireerde hulpmiddelen 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.’  
–Ouderling David A. Bednar 3

Dankzij het internet kunnen we het evangelie uitdragen aan de 
hele wereld. Dat vind ik geweldig! Ik bespreek enkele activiteiten 
voor de algemene conferentie. Maar ik stimuleer mensen vooral dat 
ze naar aanleiding van de conferentieboodschappen met elkaar in 
gesprek gaan. Door vragen van anderen gaan we dingen vaak in een 
nieuw licht zien. Ze kunnen ook een springplank voor onze eigen 
doordachte discussievragen zijn.

Ik heb gemerkt dat we de sterke kanten en behoeften van de aan 
ons toegewezen gezinnen beter begrijpen als we vragen stellen ter-
wijl we conferentietoespraken met hen bespreken. Ik stel zelf altijd 
graag de vraag: ‘Wat was volgens u een van de thema’s van de meest 
recente conferentiebijeenkomst?’

Uit het antwoord blijkt bijna altijd wat er in hun leven speelt en 
wat voor hen belangrijk is. U wordt er vaak een betere dienende 
broeder of zuster door, omdat u ze beter leert kennen. ◼
Camille Gillham (Colorado, VS)
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Ouderling 
LeGrand R. Curtis jr.
Algemeen zeventiger,  
kerkhistoricus  
en schrijver

De voortgaande 

De herstelling is 200 jaar geleden 
in het heilige bos begonnen en 
gaat nog steeds voort – en u en 
ik kunnen er deel van uitmaken.

HER ST EL L ING
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Dit is een prachtige, boeiende tijd om op 
aarde te zijn. We zijn gezegend dat we 
deel mogen nemen aan grootse gebeur-

tenissen die in de bedeling van de volheid der 
tijden plaatsvinden, ter voorbereiding op de 
wederkomst van de Heer.1 We zien niet alleen 
hoe die grootse gebeurtenissen zich ontvouwen, 
maar mogen er ook deel van uitmaken.2

We spreken soms over de herstelling alsof die 
in één keer heeft plaatsgevonden. Het proces is 
200 jaar geleden met het eerste visioen begon-
nen, maar de herstelling was daarmee, uiteraard, 
niet afgelopen. Het werk van de Heer door 
toedoen van Joseph Smith en zijn medewerkers 
ging verder met de vertaling van het Boek van 
Mormon, de herstelling van het priesterschap, 
de oprichting van de kerk, de uitzending van 
zendelingen, de bouw van tempels, de oprich-
ting van de zustershulpvereniging enzovoort. 
Die gebeurtenissen van de herstelling zijn in 

1820 begonnen en gingen Joseph Smiths hele 
leven door.

Hoe geweldig de dingen ook zijn die God 
door Joseph Smith openbaarde, de herstelling 
was nog niet tijdens het leven van Joseph vol-
tooid. Door toedoen van profeten na hem zien 
we bijvoorbeeld de voortgaande ontwikkeling 
van het tempelwerk; aanvullende Schriftuur; 
de vertaling van de Schriften in vele talen; de 
wereldwijde verspreiding van het evangelie; de 
organisatie van de zondagsschool, de jongevrou-
wen, het jeugdwerk en de priesterschapsquo-
rums; en talloze aanpassingen in de organisatie 
en procedures van de kerk.

‘We zijn getuige van een proces van herstel-
ling’, heeft president Russell M. Nelson gezegd. 
‘U denkt misschien dat de kerk volledig hersteld 
is, maar u ziet nog maar het begin. Er ligt nog 
veel meer in het verschiet. […] Wacht maar tot 
volgend jaar. En dan het jaar daarop. Neem 
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uw vitaminepillen in. Pak uw rust. Het wordt 
geweldig!’ 3

In overeenstemming met de verklaring van 
president Nelson dat de herstelling nog steeds 
voortduurt, hebben we sinds zijn aanstelling 
veel belangrijke aanpassingen in de kerk gezien. 
Daartoe behoren onder meer de herstructurering 
van priesterschapsquorums, de bediening als 
vervanging van het huisonderwijs en het huis-
bezoek, en de introductie van een thuisgerichte, 
kerkgesteunde manier om het evangelie te bestu-
deren.4 Er zijn sindsdien meer aanpassingen 
doorgevoerd, en er zullen er nog meer volgen.

Een voorbeeld in West- Afrika
Mijn getuigenis van de voortgaande aard van 

de herstelling is mede gevormd door de vijf jaar 
dat ik in het presidium van het gebied Afrika- 
West werkzaam ben geweest. Ik heb al sinds mijn 
jeugd een getuigenis van het evangelie. Maar 

toen ik in Afrika woonde, ging ik met enkele van 
de eerste West- Afrikanen om die het evangelie 
aannamen. Ik zag ook dat de kerk zich snel over 
het hele continent verspreidde en dat er honder-
den wijken en ringen werden gevormd. Ik zag 
tempels en kerkgebouwen overvol met trouwe 
leden, ik zag goede vrouwen en mannen die het 
herstelde evangelie met heel hun hart omarmden. 
Ik zag Joseph Smiths profetie dat de kerk ‘de 

wereld zal vullen’ 5 voor mijn ogen in 
vervulling gaan.

Twee van die trouwe leden, James 
Ewudzie en Frederick Antwi, hielpen 
me op een dag in de Accratempel 
(Ghana). Enkele jaren voordat de zen-
delingen van de kerk in Ghana aan-
kwamen, had James tot een groep van 
ongeveer duizend mensen behoord 
die het Boek van Mormon en ander 
kerkmateriaal in hun kerkdiensten 
gebruikte. Zij baden dat de kerk op 

een dag naar Ghana zou komen. Hij trok samen 
met andere jonge mannen door Ghana heen 
om het evangelie op basis van ons materiaal te 
prediken. Toen er in 1978 eenmaal zendelingen 
aankwamen, liet hij zich dopen op de allereerste 
dag dat er dopen in Ghana werden verricht.

Toen Fred nog maar pas lid van de kerk was, 
woonde hij de begrafenis van een familielid bij 
dat stamhoofd was. Daar kwam hij erachter dat 
de familie van plan was om hem tot nieuw stam-
hoofd uit te roepen. Hij wist dat hij in die posi-
tie dingen zou moeten doen die haaks op zijn 
geloofsovertuigingen stonden. Daarom maakte 
hij zich na de begrafenis snel uit de voeten, en 
keerde hij een positie de rug toe die hem aanzien 
en rijkdom had opgeleverd.

James en Fred reisden na de inwijding van de 
Accratempel elke week meer dan vier uur lang 
(enkele reis) om als tempelwerker werkzaam te 
zijn. Terwijl ik verordeningen met hen verrichtte, 

werd ik volop door het historische besef van die 
situatie geraakt. Ik moest denken aan de kerk-
geschiedenis in Afrika waar die twee broeders 
symbool voor stonden. Het leek wel of John 
Taylor, Wilford Woodruff of andere eerste leden 
van de kerk die verordeningen met mij aan het 
doen waren.

Wat ik in West- Afrika gezien, meegemaakt en 
gevoeld heb, was onderdeel van wat de Heer aan 
Henoch had voorspeld: ‘En gerechtigheid zal Ik 
uit de hemel neerzenden; en waarheid zal Ik uit 
de aarde voortzenden om te getuigen van mijn 
Eniggeborene […]; en gerechtigheid en waar-
heid zal Ik als een watervloed over de aarde doen 
stromen, om mijn uitverkorenen vanuit de vier 
hoeken van de aarde te vergaderen’ (Mozes 7:62).

Ik heb gerechtigheid en waarheid over het 
Afrikaanse continent zien stromen, en de uitver-
korenen vanuit dat deel van de wereld vergaderd 
zien worden. Mijn getuigenis van de herstel-
ling is toegenomen, omdat ik dat belangrijke 

God geeft ons de 
uitgelezen kans om 
een cruciale rol in 
dit werk te spelen.

Zendeling uit de begintijd, Samuel 
Smith, praat met iemand over het  
Boek van Mormon

Fred Antwi, pionier van de kerk in Ghana
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onderdeel van de herstelling voor mijn ogen heb 
zien gebeuren.

Ik heb ook iets anders betreffende de voort-
gaande herstelling gezien: een levendig geloof 
en geestelijke energie onder de Afrikaanse 
leden. Ik heb ouderling David A. Bednar van 
het Quorum der Twaalf Apostelen eens horen 
zeggen: ‘Kirtland [waar de heiligen der laatste 
dagen in de jaren 1830 woonden] is niet alleen in 
Ohio. Het is ook in Afrika.’ Veel mensen sluiten 
zich naar aanleiding van hun krachtige, per-
soonlijke en geestelijke ervaringen bij de kerk in 
Afrika aan. Die nieuwe leden hebben geestelijke 
energie en behoefte aan meer evangeliestudie. 
Voor hen gaat de herstelling in persoonlijke zin 
voort. Naarmate ze steeds meer over de kerk te 
weten komen, blijven de leringen van het evan-
gelie zich voor hen ontvouwen. Dat geldt voor 
ons allemaal als we onze evangeliekennis blijven 
uitbreiden.

Drie manieren om een bijdrage aan de 
voortgaande herstelling te leveren

God geeft ons de uitgelezen kans om een 
cruciale rol in dit werk te spelen. De Heer heeft 
gezegd dat ‘het lichaam [van de kerk] ieder lid 
nodig’ heeft (Leer en Verbonden 84:110). Alle 
leden van de kerk kunnen een bijdrage aan deze 
voortgaande herstelling leveren. Hoe pakken we 
dat aan?

Eén manier waarop we deelnemen, is door 
heilige verbonden te sluiten en na te komen. 
Verordeningen, waaronder tempelverorde-
ningen, zijn alleen zinvol wanneer mensen de 
bijbehorende verbonden ook echt sluiten en 
nakomen. Zuster Bonnie Parkin, voormalig alge-
meen ZHV- presidente, heeft gezegd: ‘Verbonden 
sluiten is de uiting van een gewillig hart; verbon-
den nakomen is de uiting van een getrouw hart.’ 6

Door verbonden te sluiten en na te komen, 
bereiden we ons niet alleen op het eeuwige 
leven voor, maar dragen we ook bij aan de 

Een tweede manier waarop we aan de voort-
gaande herstelling kunnen deelnemen, is door 
onze roepingen en taken te vervullen. Zo gaat 
de kerk voorwaarts. Toegewijde leerkrachten 
onderwijzen kinderen, jongeren en volwassenen 
in het evangelie. Dienende zusters en broeders 
kijken om naar de individuele leden van de kerk. 
Presidiums en bisschappen geven leiding aan 
ringen, districten, wijken, gemeenten, quorums, 
organisaties, klassen en groepen. Jeugdleiders en 
- leidsters besteden aandacht aan jongevrouwen 
en jongemannen. Administrateurs en secretaris-
sen/secretaresses leggen essentiële informatie 
vast die vervolgens in de hemel wordt opgete-
kend. En talloze anderen dragen op essentiële 
manieren bij om mensen op het eeuwige leven en 
de wederkomst van de Heiland voor te bereiden.

Een derde manier waarop we aan de herstel-
ling kunnen deelnemen, is door Israël te helpen 
vergaderen. Dat is al vanaf het begin van de her-
stelling een belangrijk onderdeel van het werk. We 

voorbereiding en versterking van wat de Heer 
‘mijn verbondsvolk’ noemt (Leer en Verbonden 
42:36). Door de doop, de bevestiging, het avond-
maal, het Melchizedeks priesterschap en tempel-
verordeningen sluiten we verbonden met God, 
en gaan we deel van zijn verbondsvolk uitmaken.

Jongeren staan in de rij om de Accratempel (Ghana) te betreden
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het gebed stond ze in tranen op en zei: ‘Oké, ik 
laat me dopen.’ Die doop vond enige minuten 
later ook daadwerkelijk plaats. Het jaar daarop 
trouwde ze met Sebastiano Caruso. Ze hebben 
vier kinderen grootgebracht, die allemaal op 
zending zijn geweest en daarna in de kerk zijn 
blijven dienen.

hebben volgens president Nelson de gelegenheid 
en de taak om ons steentje bij te dragen aan de ver-
gadering die aan beide kanten van de sluier plaats-
vindt. President Nelson heeft in zijn slotwoord in 
zijn eerste algemene conferentie als president van 
de kerk bondig verklaard: ‘Onze boodschap aan 
de wereld is eenvoudig en oprecht: we nodigen alle 
kinderen van God aan beide zijden van de sluier 
uit om tot de Heiland te komen, de zegeningen 
van de heilige tempel te ontvangen, blijvende 
vreugde te genieten en in aanmerking te komen 
voor het eeuwige leven.’ 7

Israël aan beide kanten van de sluier ver-
gaderen, betekent zendingswerk. Ieder die 
een voltijdzending kan vervullen, zou dat 
zeker moeten overwegen. Ik beschouw het als 
een grote zegen dat ik een zending in Italië 
mocht vervullen toen de kerk daar nog in de 
kinderschoenen stond. De diverse gemeenten 

kwamen toen nog in gehuurde zaaltjes bijeen, en 
we hoopten dat er eens ringen en wijken zouden 
zijn. Ik zag moedige pioniers in de kerk komen 
en het fundament voor de vergadering van Israël 
in dat geweldige land leggen.

Agnese Galdiolo was een van hen. We voelden 
allemaal sterk de Geest toen we haar de zendelin-
genlessen gaven. Maar ze wist dat haar familie, 
ook al voelde ze die Geest, sterk tegen haar doop 
gekant zou zijn. Op een bepaald moment ging 
ze, met de Heilige Geest vervuld, toch akkoord 
om zich te laten dopen. Maar ze veranderde op 
de ochtend van haar geplande doop van gedach-
ten. Ze kwam vroegtijdig naar de gehuurde zaal 
waar ze zich zou laten dopen. Ze vertelde dat ze 
vanwege de druk van familie niet kon doorzetten.

Voordat ze wegging, vroegen we of we nog 
even met haar konden praten. Dat vond ze goed. 
We gingen naar een lokaal waar we het voorstel 
deden om samen te bidden. We knielden neer en 
vroegen haar om het gebed uit te spreken. Na 

Agnese en Sebastiano hebben ook een zen-
ding vervuld; Sebastiano was zendingspresident. 
Toen ik 25 jaar na mijn eerste zending weer 
in Italië op zending was, zag ik wat de familie 
Caruso en andere pioniers allemaal hadden 
gedaan om het koninkrijk van God daar uit te 
breiden. Onze zendelingen en ik werkten aan de 
opbouw van de kerk. We droomden ervan dat er 
ooit een tempel in Italië gebouwd zou worden. U 
kunt zich mijn vreugde vast voorstellen nu we de 
Rometempel hebben.

Maar weinig vreugde valt met zendings-
vreugde te vergelijken. Het is een geweldige 
zegen om te mogen leven in een tijd waarin 
we met blijdschap aan de voortgaande herstel-
ling kunnen deelnemen door Israël te helpen 
vergaderen!

Zendingsvreugde is uiteraard niet alleen voor 
voltijdzendelingen weggelegd. Ieder van ons kan 
een bijdrage aan de bekering of heractivering 
van onze zusters en broeders leveren door met de 

We hebben volgens 
president Nelson de 
gelegenheid en taak 

om ons steentje bij 
te dragen aan de 

vergadering die aan 
beide kanten van de 

sluier plaatsvindt.

Bij de doop van Agnese Galdiolo

Ouderling en zuster Curtis met enkele leden 
van de familie Caruso
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Met tempelwerk en 
familiegeschiedenis 

kunnen we Israël 
aan de andere kant 

van de sluier helpen 
vergaderen.

voltijdzendelingen samen te werken. We kunnen 
Israël vergaderen door anderen uit te nodigen 
om eens te komen kijken, en door mensen die les 
krijgen begeleiding te bieden.

Met tempelwerk en familiegeschiedenis kun-
nen we Israël aan de andere kant van de sluier 
helpen vergaderen. Het is al jarenlang onze hei-
lige taak om dat werk te doen. De heiligen ver-
richtten vóór de dood van Joseph Smith dopen 
voor de doden, en sommigen ontvingen hun 
begiftiging en werden verzegeld. Met de voltooi-
ing van de Nauvootempel kwamen begiftigingen 
voor de levenden echt op gang. Begiftigingen 
en verzegelingen voor voorouders zijn ook in 
tempels in Utah begonnen.

Eliza R. Snow speelde in dat proces van 
herstelling een grote rol. Zij begreep hoe belang-
rijk dat onderdeel van de herstelling was. Ze 
bracht veel tijd in het Endowment House door 

en hielp daar met de verordeningen.8 Ze vertelde 
haar zusters tijdens een ZHV- bezoek in 1869 het 
volgende: ‘Ik heb nagedacht over het grote werk 
dat we moeten verrichten, om het heil voor de 
levenden en de doden mogelijk te maken. We 
willen [een geschikte] metgezel voor de Goden 
en de geheiligden [zijn].’ 9

En uiteraard is de beschikbaarheid van tem-
pelverordeningen enorm toegenomen door de 
bouw van vele tempels over de hele wereld. En er 
komen er nog meer.

Met de hulpmiddelen die ons nu ter beschik-
king staan, kunnen we met ons familiehistorisch 
en tempelwerk prima ons steentje aan de voort-
gaande herstelling bijdragen. Ik ben al jaren met 
familiehistorisch werk bezig, maar dankzij de 
online hulpmiddelen heb ik veel meer familiena-
men mee naar de tempel kunnen nemen. Ik heb 
heilige herinneringen aan de keren dat we aan 
een tafel in ons appartement in Ghana namen 
van mijn Europese voorouders vonden, voor 

wie mijn vrouw en ik in de Accratempel konden 
werken. Die vreugdevolle gelegenheden hebben 
we ook op andere plaatsen gehad waar we heen 
zijn gestuurd.

God is door toedoen van de profeet Joseph 
Smith het proces begonnen ‘van het verwezen-
lijken van de herstelling van alle dingen die bij 
monde van alle heilige profeten sinds het begin 
van de wereld zijn gezegd’ (Leer en Verbonden 
27:6). Die herstelling is nog steeds bezig, met 
‘alles wat [God] nu openbaart’ en de ‘vele grote 
en belangrijke dingen aangaande het koninkrijk 
van God [die Hij nog] zal openbaren’ (Geloofs-
artikelen 1:9). Ik ben ontzettend dankbaar dat 
we aan deze voortgaande herstelling mogen 
deelnemen. ◼

‘U denkt misschien dat de kerk 
volledig hersteld is, maar u ziet 
nog maar het begin. Er ligt nog 

veel meer in het verschiet.’  
–President Nelson

NOTEN
 1. Zie Efeze 1:10; Leer en Verbonden 27:13.
 2. Zie Daniël 2:35–45; Leer en Verbonden 65.
 3. Russell M. Nelson, in ‘Latter- day Saint Prophet,  

Wife and Apostle Share Insights of Global Ministry’,  
30 oktober 2018, newsroom .ChurchofJesusChrist .org.

 4. Zie ‘Geïnspireerde leiding’, Liahona, mei 2019, 121.
 5. Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 148.
 6. Bonnie D. Parkin, ‘Heiligheid des harten’, Liahona,  

november 2002, 103.
 7. Russell M. Nelson, ‘Wij gaan voort, steeds voort’, Liahona, 

mei 2018, 118–119. President Nelson herhaalde die 
gedachte in de algemene conferentie een jaar later: ‘Mogen 
wij ons leven wijden en opnieuw toewijden aan het dienen 
van God en zijn kinderen – aan beide zijden van de sluier.’ 
(‘Slotwoord’, Liahona, mei 2019, 112.)

 8. Het Endowment House werd op Temple Square gebouwd 
toen de Salt Laketempel in aanbouw was. Het Endowment 
House werd in 1855 ingewijd en tot 1889 voor tempelveror-
deningen gebruikt.

 9. Eliza R. Snow, toespraak in de zustershulpvereniging van 
de wijk Lehi, 27 oktober 1869, notulen van de zustershulp-
vereniging (1868–1879), Bibliotheek voor kerkgeschiede-
nis, 26–27.

Eliza R. Snow, ZHV- leidster  
in de begintijd
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Welke woorden komen er bij u op als u aan het Boek 
van Mormon denkt?

Nephieten, Lamanieten, andere - ieten?
Oorlog, wildernis, ellende?
Bekering, verlossing, rechtschapenheid?
Jezus Christus?
Hoop?
Pasen is de perfecte tijd om opnieuw over de boodschap 

van het Boek van Mormon na te denken. Vooral over de 
boodschap dat Jezus de Christus is, onze Heiland en Verlos-
ser. Dankzij Hem kunnen we uiteindelijk van de pijnen van 
lichaam en ziel bevrijd worden. Van dood en van zonde. We 
kunnen al het kwaad overwinnen waar we in de wereld mee te 
maken krijgen.

We kunnen eenvoudig gezegd hoop hebben.
Hoop – ware hoop, op Jezus Christus gericht – inspireerde 

profeten van weleer om kronieken op de gouden platen bij 
te houden waaruit het Boek van Mormon zou ontstaan. 
Jakob vertelt ons: ‘Want met dat doel hebben wij deze dingen 
geschreven: dat zij zullen weten dat wij van Christus wisten en 
vele honderden jaren voor zijn komst op zijn heerlijkheid hoop-
ten’ ( Jakob 4:4; cursivering toegevoegd).

Jakob wilde ons laten weten dat hij – en de andere profeten 
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De profeten in het Boek van Mormon hadden de hoop dat Christus zou komen. Bij het 
lezen van hun woorden kunnen wij diezelfde hoop op zijn wederkomst hebben.

ZIJ  

HOOPTEN  

die de kronieken bijhielden – van de komst van Christus 
wisten. Vele honderden jaren voordat Hij kwam! En ze 
werden tot die hoop geïnspireerd door de woorden van 
de profeten die zij lazen. Jakob legt uit: ‘En niet alleen 
wijzelf hoopten op zijn heerlijkheid, maar ook alle heilige 
profeten die ons zijn voorgegaan.

‘Zie, zij geloofden in Christus en aanbaden de Vader in 
zijn naam, en ook wij aanbidden de Vader in zijn naam. […]

‘Daarom onderzoeken wij de profeten, en wij hebben 
vele openbaringen en de geest van profetie; en dankzij al 
deze getuigen verkrijgen wij hoop en wordt ons geloof 
onwankelbaar’ ( Jakob 4:4–6; zie ook 1 Nephi 19:21; 
Jakob 7:11; Mosiah 3:13; Helaman 8:16).

De hoop die zij verkregen uit hun eigen ervaringen en 
uit de profetieën die zij in de Schriften lazen, bereidde 
hen voor op de dag dat Christus zou komen. Evenzo 
moedigen hedendaagse profeten ons aan om ons op de 
wederkomst van Christus voor te bereiden. ‘Onderzoeken 
wij de profeten, en [streven] wij [naar] vele openbaringen 
en de geest van profetie’, dan kunnen wij diezelfde hoop 
verkrijgen. Hun getuigenis van Jezus Christus zal niet 
alleen dat van ons versterken, maar ons ook helpen om 
ons op zijn komst voor te bereiden.

OP DE KOMST VAN CHRISTUS  
– EN DAT KUNNEN WIJ OOK

Mindy Selu
Kerktijdschriften
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Lehi
‘Hoe belangrijk is het dus om deze dingen bekend te maken aan de 
bewoners van de aarde, opdat zij zullen weten dat geen vlees in de 
tegenwoordigheid van God kan wonen, behalve door de verdien-
sten en de barmhartigheid en de genade van de heilige Messias, die 
zijn leven naar het vlees aflegt en het door de macht van de Geest 
wederom opneemt, om de opstanding van de doden teweeg te bren-
gen, doordat Hij de eerste is die opstaat.’
2 Nephi 2:8

Nephi
‘En wij spreken over Christus, wij ver-
heugen ons in Christus, wij prediken 
Christus, wij profeteren over Christus, 
en wij schrijven volgens onze profetieën, 
opdat onze kinderen zullen weten op 
welke Bron zij mogen vertrouwen voor 
vergeving van hun zonden.’
2 Nephi 25:26
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Samuel de 
Lamaniet
‘Want zie, Hij moet zeker sterven, 
opdat er redding zal komen, ja, het is 
van Hem vereist en het is noodzakelijk 
dat Hij sterft, teneinde de opstanding 
van de doden teweeg te brengen, 
opdat de mensen daardoor in de 
tegenwoordigheid van de Heer zullen 
worden gebracht.

‘Ja, zie, deze dood brengt de opstan-
ding teweeg, en verlost het gehele 
mensdom van de eerste dood – die 
geestelijke dood; want het gehele 
mensdom, dat door de val van Adam 
van de tegenwoordigheid van de 
Heer was afgesneden, wordt als dood 
beschouwd, zowel met betrekking tot 
tijdelijke als tot geestelijke dingen.

‘Maar zie, de opstanding van Christus 
verlost het mensdom, ja, het gehele 
mensdom, en brengt hen terug in de 
tegenwoordigheid van de Heer.’
Helaman 14:15–17

Amulek
‘En dat grote en laatste offer zal de Zoon 
van God zijn, ja, oneindig en eeuwig.

‘En aldus brengt Hij het heil aan allen 
die in zijn naam geloven; en dit is het doel 
van dat laatste offer: het teweegbrengen 
van de innerlijke barmhartigheid, die de 
gerechtigheid overmeestert en de men-
sen de middelen verschaft waardoor zij 
geloof tot bekering kunnen hebben.

‘En aldus kan de barmhartigheid de 
eisen van de gerechtigheid bevredigen 
en hen met de armen van geborgenheid 
omsluiten, terwijl hij die geen geloof tot 
bekering oefent aan de gehele wet van 
de eisen van de gerechtigheid is bloot-
gesteld; daarom is het grote en eeuwige 
verlossingsplan alleen van kracht voor 
hem die geloof tot bekering heeft.’
Alma 34:14–16

Alma
‘En Hij zal uitgaan en pijnen en benau-
wingen en allerlei verzoekingen 
doorstaan; en wel opdat het woord 
wordt vervuld dat zegt dat Hij de 
pijnen en ziekten van zijn volk op Zich 
zal nemen.

‘En Hij zal de dood op Zich nemen, om 
de banden van de dood, die zijn volk bin-
den, los te maken; en Hij zal hun zwakhe-
den op Zich nemen, opdat zijn binnenste 
met barmhartigheid zal worden vervuld, 
naar het vlees, opdat Hij naar het vlees 
zal weten hoe zijn volk te hulp te komen 
naargelang hun zwakheden.’
Alma 7:11–12
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Mormon
‘Weet dat u tot de kennis van uw vaderen moet komen 
en u van al uw zonden en ongerechtigheden bekeren 
en geloven in Jezus Christus, dat Hij de Zoon van God 
is, en dat Hij door de Joden werd gedood, en door de 
macht van de Vader wederom is opgestaan, waardoor 
Hij de overwinning heeft behaald op het graf; en in 
Hem is ook de prikkel van de dood verzwolgen.

‘En Hij brengt de opstanding van de doden teweeg, 
waardoor de mens moet worden opgewekt om voor zijn 
rechterstoel te staan.

‘En Hij heeft de verlossing van de wereld teweegge-
bracht, waardoor het hem die op de dag van het oor-
deel onschuldig voor zijn aangezicht wordt bevonden, 
vergund wordt om in de tegenwoordigheid van God in 
zijn koninkrijk te wonen en met de koren hierboven de 
Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die één God zijn, 
onafgebroken lof toe te zingen in een staat van geluk 
die geen einde heeft.’
Mormon 7:5–7 ◼

Koning Benjamin
‘En Hij zal Jezus Christus heten, de Zoon van God. […]

‘En zie, Hij komt tot de zijnen, opdat de mensenkinderen red-
ding ten deel valt, ja, door geloof in zijn naam. […] 

‘En op de derde dag zal Hij opstaan uit de doden. […]
‘Want zie, en zijn bloed verzoent ook de zonden van hen die 

wegens de overtreding van Adam zijn gevallen, die zijn gestorven 
zonder de wil van God aangaande hen te kennen, of die onwe-
tend hebben gezondigd.’
Mosiah 3:8–11
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Wat betekent Pasen voor mij?

Bekering
Jezus Christus vraagt aan 
ieder van ons: ‘Wilt u nu 
niet tot Mij terugkeren, 
en u van uw zonden 
bekeren en tot inkeer 
komen, opdat Ik u kan 
genezen?’ Hij belooft: ‘Wie 
ook komt, hem zal Ik aan-
nemen’ (3 Nephi 9:13–14). 
Wat geeft bekering u voor 
gevoel?

Kom dan en volg Mij: 
B O E K  V A N  M O R M O N

30 MAART–12 APRIL  

Pasen

NOTEN
 1. Dieter F. Uchtdorf, ‘Zie de 

Mens!’, Liahona, mei 2018, 108.
 2. Russell M. Nelson, ‘Nu we 

samen verdergaan’, Liahona, 
april 2018, 7.

Met Pasen vieren we 
‘de belangrijkste 

dag in de geschiedenis’,1 
namelijk de opstanding 
van onze Heiland Jezus 
Christus. Die gebeurte-
nis staat centraal in het 
plan van geluk van onze 
hemelse Vader.

Jezus Christus werd in 
het voorsterfelijk leven uit-
gekozen om onze Heiland 
te worden. Hij beloofde 
dat Hij ervoor zou zorgen 
dat we vergeving van onze 
zonden konden krijgen 
en naar ons hemelse thuis 
terug konden keren.

Op die eerste paasmor-
gen loste Jezus zijn belofte 
in. Hij overwon de dood. 
Daarom is Hij ‘het licht en 
het leven van de wereld; 
ja, een licht dat eindeloos 
is, dat nooit kan worden 
verduisterd; ja, en ook 
een leven dat eindeloos is, 
waardoor er geen dood 
meer kan zijn’ (Mosiah 
16:9).

Welke zegeningen 
brengt de opstanding u?
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Eeuwig leven
De verzoening van 
de Heiland maakt het 
eeuwige leven, oftewel 
de verhoging, moge-
lijk. Voor die zegening 
moeten we de gebo-
den gehoorzamen. 
President Russell M. 
Nelson heeft de weg 
naar het eeuwige leven 
‘het verbondspad’ 
genoemd.2 Wat moeten 
we doen om dit pad 
naar het eeuwige leven 
te volgen?

Opstanding
De dood is onvermijde-
lijk, maar de overwin-
ning van de Heiland 
op de dood zorgt 
ervoor dat iedereen zal 
opstaan. Ons lichaam 
en onze geest zullen in 
volmaakte gedaante 
opnieuw worden ver-
enigd (zie Alma 11:43). 
Hoe geeft kennis van 
de opstanding u hoop?

Wat betekent Pasen voor mij?
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Waarom vraagt koning Benjamin 
ons om als een kind te worden?13–19 APRIL  

Mosiah 1–3

Is uw hart bij het kijken 
naar een kind weleens 

verzacht? Kinderen spre-
ken vaak vanuit het hart. 
Ze geven blijk van hun 
liefde en uiten eenvoudige 
woorden van geloof. De 
Heiland heeft gezegd: 
‘Wie zich dan zal verne-
deren als [een] kind, die 
is de belangrijkste in het 
Koninkrijk der hemelen’ 
(Mattheüs 18:4).

Dat is wellicht één 
reden waarom koning 
Benjamin zijn volk vroeg 
om de natuurlijke mens af 
te leggen en als een kind 
te worden (zie Mosiah 
3:19).

Hoe worden we als een 
kind? Vul aan de hand van 
Mosiah 3:19 op de lege 
plekken de woorden in 
waarmee koning Benjamin 
iemand met de eigenschap-
pen van een kind beschrijft.

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

6.___________________________

BESPREKING
Zoek bij uw favoriete helden uit 
het Boek van Mormon naar eigen-
schappen van een kind. Hoe kunt 
u hun voorbeeld volgen?

Worden we als een kind, dan komen we 
dichter tot Christus. Ook smaken we de 
vreugde dat we dankzij zijn verzoening 
een heilige worden.
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20–26 APRIL  

Mosiah 4–6

Wat betekent het om de  
naam van Christus in ons  

hart gegrift te hebben?

Er zijn in het Boek van 
Mormon veel namen 

waarmee groepen mensen 
worden aangeduid – denk 
bijvoorbeeld aan Nephie-
ten, Lamanieten en Anti- 
Nephi- Lehieten. Maar 
koning Benjamin wilde zijn 
volk graag een hogere, hei-
ligere naam geven: de naam 
van Jezus Christus.

Zo kunnen we de naam 
van de Heiland ‘altijd in 
[ons] hart gegrift’ houden 
(Mosiah 5:12):

DOOR DE DOOP EEN  
VERBOND SLUITEN

Bij de doop sluiten we een ver-
bond met God om de naam van 
Christus op ons te nemen. Wat 

betekent dat? (Zie Mosiah 18:8–9.)

AAN HET AVONDMAAL 
DEELNEMEN

Ons wordt geboden om elke week 
waardig aan het avondmaal deel 
te nemen. Tijdens het avondmaal 

hernieuwen we ons verbond om de 
naam van Jezus Christus op ons  

te nemen (zie Moroni 4:3).

BESPREKING
Wat doet u elke dag om de 
naam van Christus in uw 
hart gegrift te houden?

ALS DISCIPEL VAN 
CHRISTUS LEVEN

Onze verbonden verplich-
ten ons ertoe de geboden 
te onderhouden. Uit onze 
levenswandel dient ons 

verlangen te spreken om 
Christus te volgen en 

steeds meer op Hem te 
gaan lijken. Daardoor kun-
nen we blijvend met zijn 

naam worden aangeduid. 
Zo kunnen we de naam van 
Christus in ons hart gegrift 
houden (zie Mosiah 5:12).
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Ik was kort voor de eerste verjaardag van mijn dochtertje 
klaar met mijn rechtenstudie. Mijn vrouw en ik keken ernaar 

uit om mijn diploma, de verjaardag van ons dochtertje en de 
nieuwe mogelijkheden te vieren die zich zouden aandienen. 
Maar alles liep anders.

Ik raakte kort na mijn studie werkloos en had moeite om 
een baan te vinden. We kwamen al snel in financiële moeilijk-
heden. Zelfs een simpele verjaardag vieren zou moeilijk zijn.

Na vele gesprekken met mijn vrouw legden we ons bij 
de situatie neer. Ik had het er als vader moeilijk mee dat ik 
nog geen eenvoudig cadeautje voor mijn dochtertje kon 
kopen. Ik kon de frustratie van mijn lieve vrouw ook 
niet aanzien.

Ik begreep niet wat de bedoeling van dit alles 
was. Ik vroeg mijn hemelse Vader in gebed om 
me te laten begrijpen wat Hij van me ver-
wachtte. Plotseling, alsof er een stem 
in mijn gedachten sprak, hoorde ik 
de volgende woorden: ‘Je bezit 
iets wat waardevoller is dan enig 
ander materieel bezit op deze 
aarde. Je hebt het priester-
schap. Kun je je dochter 
een beter geschenk dan 
een priesterschapszegen 
geven?’

Ik stond met tranen 
in mijn ogen stil bij wat 
het priesterschap voor 
mij betekent. Mijn hart 

vulde zich met dankbaarheid toen ik bedacht dat het priester-
schap de macht is die mijn gezin voor alle eeuwigheid kan 
verenigen.

Ik maakte mijn vrouw deelgenoot van mijn gevoelens. Ik 
zei dat ik onze dochter alleen een zegen kon geven. We kwa-
men allebei tot de slotsom dat dit haar geluk en vrede zou 
schenken, en dat zou genoeg zijn.

Op de verjaardag van onze dochter kwamen vrienden, fami-
lie en buren met een taart en eenvoudige versieringen langs. 

We waren dankbaar dat we die speciale dag met 
dierbaren konden vieren. Die avond legde ik 

mijn handen op mijn dochters hoofd en gaf 
ik haar een zegen. Ik zegende haar met 

alles wat de Geest van de Heer me ingaf.
We gaan nog steeds door een onze-

kere, moeilijke periode heen wat 
werkloosheid en financiën betreft. 
Maar zelfs in alle verdriet en frus-
tratie schenkt onze Heiland, Jezus 
Christus, ons gemoedsrust en troost. 
Ik twijfel er niet aan dat het lidmaat-
schap van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen 

met toegang tot priesterschapsmacht 
een zegen is. Dat was alles wat 
ik op mijn dochters verjaardag 
kon geven, en het was meer dan 
genoeg. ◼
Jonathan Mafra Sena de Santana 
(Santa Catarina, Brazilië)
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Ik kon alleen een zegen geven

O N D E R  H E I L I G E N  D E R  L A A T S T E  D A G E N

Alsof er een stem in mijn gedachten 
sprak, hoorde ik: ‘Je bezit iets wat 
waardevoller is dan enig ander 
materieel bezit op deze aarde.’
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Ik was 26 toen mijn man en ik ons 
eerste kind verloren. Ze hadden bij 

Kennedy een hersentumor gevonden 
toen ze nog maar 13 maanden was. Na 
drie operaties, vijf cyclussen chemothe-
rapie, en veel medicijnen en behande-
lingen, overleed ze, 20 maanden oud, 
in onze armen.

Ik was kapot door het verlies van 
mijn prachtige, nieuwsgierige en ener-
gieke meisje. Hoe kon dat gebeuren? 
Hoe kon ik mijn leven weer oppak-
ken? Ik had zoveel vragen, maar geen 
antwoorden. Een paar dagen na de 
begrafenis bezochten mijn man en ik 
het graf, dat nog steeds met prachtige 
roze bloemen en linten van de begrafe-
nis bedekt was.

Terwijl ik over mijn dochter mij-
merde, zag ik een piepklein babyvogel-
tje, nog te jong om te kunnen vliegen, 
op het gras hoppen. Dat vogeltje deed 
me aan Kennedy denken, omdat ze 
dol op dieren was. Het vogeltje hopte 
het graf op en speelde tussen de linten 
en de bloemen. Ik glimlachte bij de 
gedachte dat Kennedy dat precies zo 
gewild zou hebben. Toen hopte het 
vogeltje mijn kant op. Ik durfde geen 
vin te verroeren. Het vogeltje hield pal 
naast me stil, leunde tegen mijn been, 
sloot de ogen en viel in slaap.

Ik kan mijn gevoelens van dat 
moment amper beschrijven. Ik had 
het gevoel dat ik een knuffel van mijn 
Kennedy kreeg. Ik kon mijn dochter 
niet vasthouden, maar dit vogeltje 
– een schepsel van onze Vader in de 

Een vogeltje stelde me gerust
hemel – kon bij me komen en zijn piep-
kleine hoofdje op mij laten rusten. Het 
stelde me gerust dat mijn hemelse Vader 
mijn pijn begreep, en altijd bij me zou 
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zijn om me te troosten en me door deze 
beproeving heen te helpen.

Ouderling David A. Bednar van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft 
gezegd: ‘Als woorden niet de troost 
kunnen bieden die we nodig heb-
ben […], als logica en rede ons niet 
voldoende begrip over de onrechtvaar-
digheid en oneerlijkheid van het leven 
kunnen verschaffen, […] en als het erop 

lijkt dat we volkomen alleen zijn, dan 
worden we door de tedere barmhartig-
heden van de Heer gezegend.’ (Zie  
‘De tedere barmhartigheden van de 

Heer’, Liahona, mei 2005, 100.)
Ik had nog steeds niet alle antwoor-

den op mijn vragen, maar deze tedere 
barmhartigheid verzekerde me ervan dat 
onze hemelse Vader Kennedy en mij alle-
bei liefheeft. Dankzij het zoenoffer van 
zijn zoon, Jezus Christus, heb ik de hoop 
dat Kennedy, mijn man en ik op een dag 
weer als gezin samen zullen zijn. ◼
Laura Linton, Utah (VS)

Terwijl ik over mijn 
dochter mijmerde, 
kwam er een piepklein 
babyvogeltje, nog te 
jong om te kunnen 
vliegen, op het gras 
naar me toe hoppen.
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Mij werd eens gevraagd om in de 
ZHV een bespreking te leiden 

over de uitnodiging van de Heiland 
om zijn schapen te weiden. Ik besloot 
toen om iets voor een van zijn scha-
pen te doen, zodat ik de zusters kon 
motiveren.

Ik raapte mijn moed bij elkaar en 
nodigde een minderactieve zuster uit 
om met me mee naar een ZHV- activiteit 
te gaan. Ze nam de uitnodiging aan en 
we hadden het naar ons zin. Ik vond 
dit wel een mooi voorbeeld en stond te 
popelen om de zusters erover te vertel-
len. Maar de Heer had nog een lesje 
voor me in gedachten.

Toen ik me op een ochtend aan het 
aankleden was, merkte ik dat mijn zil-
veren armband zoek was. Die armband 
had ik als verjaardagscadeau gekregen 

Dierbaarder dan een zilveren armband

Opeens kreeg ik een ingeving: ‘Bid je 
net zo vurig voor je zusters in de kerk? 
Zijn ze je net zo dierbaar als je arm-
band? Hoe zit het met je zusters buiten 
de kerk? Bid je ook voor hen?’

Toen ik het verhaal over mijn zoek-
geraakte armband in de ZHV vertelde, 
kwam daar een prachtige bespreking 
uit voort. Ik vertelde de zusters dat ik 
had geleerd dat de Heiland ons met de 
vraag om zijn schapen te weiden op het 
hart drukt dat ‘de waarde van zielen 
groot is in de ogen van God’ (Leer en 
Verbonden 18:10). Hij wil dat we oog 
hebben voor de mensen om ons heen, 
en ze met al onze energie liefhebben, 
voor ze zorgen en bidden. We zullen 
dan merken dat iedereen ons veel dier-
baarder dan een zilveren armband is. ◼
Sylvie Houmeau, Quebec (Canada)
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toen ik in Frankrijk was, en hij had dus 
bijzondere betekenis voor mij. Ik begon 
op de meest geijkte plekjes te zoeken, 
maar kon hem niet vinden. Ik hield 
mezelf voor dat ik mijn armband snel 
zou vinden als ik er gewoon om bad.

Ik zocht na mijn gebed alles af. Ik 
bad en zocht twee dagen lang met volle 
overgave. Ik smeekte mijn hemelse Vader 
me te helpen, maar kon hem nog steeds 
niet vinden. Ik ging eronder gebukt, 
want die armband was me dierbaar.

Op een avond bad mijn zoon samen 
met mij aan de rand van mijn bed. Na 
ons gebed raapte hij iets op en gaf het 
aan mij. Het was mijn armband! Hij 
had hem onder het bed gevonden. Ik 
moet hem op de een of andere manier 
over het hoofd hebben gezien. Ik huilde 
van blijdschap dat ik hem terug had.

Op een ochtend merkte ik dat mijn zilveren 
armband zoek was. Ik ging eronder gebukt, 
want die armband was me dierbaar.
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Enige tijd geleden namen mijn vrouw 
en ik onze twee jongste zoons 

mee naar Frankrijk om de plekken te 
bezoeken waar ik als voltijdzendeling 
werkzaam was geweest. We bezochten 
gemeenten van de kerk waar ik had 
gediend en verheugden ons met leden 
die ik had onderwezen. We bezochten 
ook historische trekpleisters.

Zo namen we een kijkje bij de ruï-
nes van het Château de Châlucet. Dit 
enorme middeleeuwse kasteel werd eeu-
wen geleden aangevallen en grotendeels 
verwoest. Er was overal begroeiing, 
en het pad naar de ruïnes toe was smal 
en steil. De klimtocht was lastig, maar 
uiteindelijk de moeite waard.

De jongens genoten ervan om in de 
kerker af te dalen en op de restanten 
van de hoge kasteelmuren te klauteren. 
Het kasteel sprak tot hun verbeelding, 
net zoals dat 24 jaar daarvoor bij mij 
het geval was.

Terwijl we daar waren, zagen we van-
uit de verte in rap tempo een onweers-
bui op ons af komen. Donkere wolken 
pakten zich samen, met lichtflitsen en 
bulderende donderslagen.

We haastten ons het pad af richting 
de auto terwijl de bui op ons af den-
derde. We waren al gauw drijfnat van 
de striemende stortregen. Het zandpad 
werd een en al modder. We maakten 
ons zorgen dat we ons evenwicht zou-
den verliezen en van het steile pad vol 
stenen zouden kletteren.

We zagen aan de rand van het pad 
een schuilplekje tussen de bomen. We 
kropen daar dicht bij elkaar en vroegen 
ons af hoe lang we moesten wachten om 
naar beneden te kunnen.

‘Laten we bidden’, zei onze jongste 
zoon.

Hij vroeg of hij het mocht uitspre-
ken. Hij bad dat de regen zou ophou-
den, zodat we veilig van de heuvel 
konden afdalen. Hij keek ons aan en 
zei: ‘Nu hebben we alleen nog genoeg 
geloof nodig.’

Ik legde uit dat gebeden niet altijd 
op die manier werken.

‘Nee,’ zei hij, ‘over tien minuten 
stopt de regen!’

Na zo’n tien minuten stopte het met 
regenen.

‘Oké, laten we gaan!’ zei hij.
‘Als we nu gaan, en het weer gaat 

regenen, komen we in de knel’, zei onze 
oudere zoon.

‘Dat gaat niet gebeuren!’ ant-
woordde onze jongste. ‘Kom op!’

We baanden ons tussen de struiken 
en takken door een weg langs de dro-
gere delen van het pad omlaag. Terug 
in de auto spraken we een gebed van 
dankbaarheid uit. Even later begon het 
weer te regenen.

‘Zie je wat een beetje geloof kan 
doen?’ zei onze zoon nederig.

Hij leerde ons die dag een enorme 
les. ◼
Godfrey J. Ellis (Washington, VS)

‘Zie je wat een beetje  
geloof kan doen?’

We haastten ons het pad af terwijl de bui op ons af denderde.  
‘Laten we bidden’, zei onze jongste zoon.
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L E S S E N  U I T  H E T  B O E K  V A N  M O R M O N
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Met de val van Adam deden ziekte en zonde hun intrede in de wereld. Beide kun-
nen in hun eigen sfeer fataal zijn. Van alle ziekten is kanker wellicht het meest 
ingrijpend en verwoestend. In sommige landen krijgt meer dan een derde van 

de bevolking vroeg of laat een vorm van kanker, en is het in bijna een kwart van alle 
sterfgevallen de doodsoorzaak.1 Kanker begint vaak met één cel, zó klein dat die alleen 
met een microscoop te zien is. Maar kanker kan zich razendsnel uitbreiden en uitzaaien.

Kankerpatiënten ondergaan behandelingen om de ziekte terug te dringen. Iemand 
wordt kankervrij verklaard als er geen spoor van de ziekte meer te vinden is. Deskundi-
gen hameren er echter op dat een patiënt weliswaar kankervrij kan zijn, maar dat hij of 
zij daarmee niet altijd genezen is.2 Patiënten die kankervrij zijn, hebben dus reden voor 
opluchting en hoop, maar hopen altijd op meer: ze hopen ooit volledig te genezen. 
Eén bron stelt: ‘Om iemand van kanker genezen te verklaren, moet men wachten en 
zien of de kanker ooit terugkomt. Tijd is dus de cruciale factor. Als een patiënt een paar 
jaar kankervrij blijft, is de kanker mogelijk genezen. Bepaalde soorten kanker kunnen 
na vele jaren toch weer de kop opsteken.’ 3

Ziekte en zonde
Hoe verwoestend kanker ook voor het lichaam is, zonde is nog 

verwoestender voor de ziel. Zonde begint meestal klein – soms 
onmerkbaar klein – maar kan razendsnel om zich heen grijpen. 
Zonde verziekt, verlamt en doodt uiteindelijk de ziel. Zonde is de 
belangrijkste oorzaak – eigenlijk de enige oorzaak in de hele schep-
ping – van de geestelijke dood. De behandeling van zonde is beke-
ring. Ware bekering is honderd procent doeltreffend om de zondaar 
zondenvrij, ofwel door vergeving vrij van zonde, te maken. Deze 
toestand van vergeving schenkt de ziel verlichting en vreugde. Maar 
vergeving van zonden ontvangen en vrij zijn van de symptomen en 
gevolgen ervan, betekent niet noodzakelijkerwijs dat de zondaar 
volledig genezen is. Het hart van de gevallen mens blijft op de een 

Ouderling  
Kyle S. McKay
van de Zeventig

Een machtige 
verandering van hart

Zonde verziekt, verlamt 
en doodt de ziel. Zonde 

is de belangrijkste  
oorzaak – eigenlijk de 

enige oorzaak – van  
de geestelijke dood.  

De behandeling van 
zonde is bekering.
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of andere manier vatbaar voor zonde. Zonde kan dus, zelfs nadat iemand 
jarenlang zondenvrij is, toch weer de kop opsteken. Zondenvrij blijven, of 
met andere woorden: vergeving van zonden behouden, is cruciaal om vol-
ledig te genezen.

Gereinigd en genezen
Deze analogie maakt duidelijk dat we in geestelijk opzicht niet alleen 

van zonde gereinigd, maar ook van zondigheid genezen moeten worden. 
De strijd tussen onze wil om het goede te doen en onze aard om het kwade 
te doen, kan vermoeiend zijn. Als we trouw blijven, zullen we niet zozeer 
zegevieren omdat we onze wil aan onze aard hebben opgelegd, maar 
omdat we onze wil aan God hebben overgegeven en Hij onze aard heeft 
veranderd.

Koning Benjamin heeft gezegd: ‘Want de natuurlijke mens is een vijand 
van God, en is dat vanaf de val van Adam geweest, en zal dat voor eeuwig 
en altijd zijn, tenzij hij zich overgeeft aan de ingevingen van de Heilige 
Geest en de natuurlijke mens aflegt […] door de verzoening van Christus, 
de Heer’ (Mosiah 3:19). Het volk van Benjamin bad naar aanleiding van 
deze en andere leringen: ‘O, wees barmhartig en laat het zoenbloed van 
Christus gelden, opdat wij vergeving van onze zonden zullen ontvangen 
en ons hart gereinigd wordt’ (Mosiah 4:2; cursivering toegevoegd). De 
Heer willigde hun tweeledige verzoek na hun gebed in. Eerst gebeurde het 
‘dat de Geest van de Heer op hen kwam en zij met vreugde waren vervuld, 
omdat zij vergeving van hun zonden hadden ontvangen en gemoedsrust 
hadden’ (Mosiah 4:3).

Koning Benjamin zag dat ze ‘zondenvrij’ waren, en spoorde ze tot vol-
ledige genezing aan door ze te leren hoe ze zondenvrij konden blijven (zie 
Mosiah 4:11–30). Hij beloofde: ‘Ik zeg u dat indien u dat doet, u zich altijd 
zult verblijden en met de liefde van God vervuld zult zijn, en altijd verge-
ving van uw zonden zult behouden’ (Mosiah 4:12).

Het volk geloofde en verbond zich aan de woorden van koning Benja-
min. Daarop verhoorde de Heer het tweede deel van hun gebed – opdat 
‘[hun] hart gereinigd wordt’. Het volk riep vol dankbaarheid en lof uit: 
‘De Geest van de almachtige Heer [heeft] een grote verandering in ons, 
ofwel in ons hart, […] teweeggebracht, waardoor wij niet meer geneigd zijn 
om kwaad te doen, maar wél om voortdurend goed te doen’ (Mosiah 5:2). 
Koning Benjamin legde uit dat die grote verandering betekende dat ze uit 
God geboren waren (zie Mosiah 5:7).

‘Hoe is het geschied?’
De profeet Alma heeft gezegd dat we ons zowel moeten bekeren als 

wedergeboren moeten worden – geboren uit God, in ons hart veranderd 
(zie Alma 5:49). Als we ons voortdurend bekeren, zal de Heer al onze 

zonden wegnemen en zal Hij datgene wegnemen 
wat op natuurlijke wijze zonde in ons veroor-
zaakt of mogelijk maakt. Maar, in de woorden 
van Enos, ‘Heer, hoe is het geschied?’ (Enos 1:7.) 
Het antwoord is eenvoudig, maar toch diepzin-
nig en eeuwig. Tot hen die van een lichamelijke 
of geestelijke aandoening genezen zijn, heeft de 
Heer verklaard: ‘Uw geloof heeft u behouden’ 
(zie Markus 5:34; Enos 1:8).

De machtige verandering van hart die Alma 
onderging, werd ‘naar zijn geloof’ teweeg-
gebracht. Het hart van zijn volgelingen werd 
veranderd toen zij ‘hun vertrouwen in de ware en 
levende God’ stelden (Alma 5:12, 13). Het hart 
van het volk van koning Benjamin werd ‘door 
geloof in zijn naam [van de Heiland] veranderd’ 
(Mosiah 5:7).

Willen we dat soort geloof hebben, zodat we 
met heel ons hart op de Heer kunnen vertrou-
wen, dan moeten we doen wat tot geloof leidt en 
dan doen waartoe geloof leidt. Van de vele zaken 

Deze machtige veran-

dering van hart wordt 

in ons en niet door ons 

teweeggebracht.

die tot geloof leiden, heeft de Heer in de context 
van deze verandering van hart de nadruk op 
vasten, gebed en het woord van God gelegd. En 
hoewel geloof tot van alles leidt, is bekering de 
eerste vrucht ervan.

In de volgende twee verzen uit het boek 
Helaman komen die beginselen naar voren. Eerst 
lezen we van een volk: ‘[Zij] vastten en baden 
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dikwijls, en werden steeds […] onwrikbaarder in het geloof in Christus, 
[…] ja, zodat hun hart gereinigd en geheiligd werd, welke heiliging tot 
stand kwam door de overgave van hun hart aan God’ (Helaman 3:35). 
Vervolgens leren we van de Lamanitische profeet Samuel dat ‘de heilige 
Schriften […], ja, de profetieën van de heilige profeten, […] hen tot geloof 
in de Heer voer[en], en tot bekering, welk geloof en welke bekering hun 
een verandering van hart breng[en]’ (Helaman 15:7).

Op God aangewezen
Op dit punt moeten we erkennen dat deze machtige verandering van 

hart waarover we spreken, in ons en niet door ons teweeggebracht wordt. 
We zijn in staat om ons te bekeren, om ons gedrag, onze houding, zelfs 
onze verlangens en onze overtuigingen te veranderen, maar we zijn niet 
bij machte om onze aard te veranderen. Voor die machtige verandering 
zijn we volledig op onze almachtige God aangewezen. Hij is het die ons 
hart genadig zuivert en onze aard verandert ‘na alles wat wij kunnen doen’ 
(2 Nephi 25:23). Zijn uitnodiging om ons te ‘bekeren, en met een volmaakt 
voornemen van hart tot Mij [te] komen’, is onveranderlijk en zeker, waarna 
‘Ik [u] zal genezen’ (3 Nephi 18:32; cursivering toegevoegd).

Onze genezing van zondigheid heeft tot gevolg dat we worden ‘veran-
derd van [onze] vleselijke en gevallen staat in een staat van rechtvaardig-
heid, [en] zijn zonen en dochters worden; en aldus worden [wij] nieuwe 

schepselen’ (Mosiah 27:25, 26). Ons gelaat 
straalt het licht van Christus uit. Bovendien 
staat er in de Schriften dat ‘ieder die uit God 

geboren is, niet zondigt’ (1 Johannes 5:18). 
Dat is niet zo omdat we dan niet kunnen zon-

digen, maar omdat het onze aard is geworden 
om niet te zondigen. Dat is werkelijk een mach-
tige verandering.

Bedenk dat een machtige verandering van 
hart een proces is dat tijd vergt, en geen eenma-
lige gebeurtenis is. De verandering vindt door-
gaans geleidelijk plaats, soms in onmerkbaar 
kleine stapjes, maar zij is wel echt en krachtig, en 
noodzakelijk.

Als u een dergelijke machtige verandering nog 
niet hebt ondervonden, zou ik u willen vragen: 
hebt u zich bekeerd en vergeving van uw zonden 
ontvangen? Bestudeert u de heilige Schriften? 
Vast en bid u dikwijls, zodat u ‘steeds onwrik-
baarder in het geloof in Christus’ wordt? Hebt u 
voldoende geloof om de Heer met heel uw hart 
te vertrouwen? Bent u standvastig in dat geloof? 
Let u op uw gedachten, woorden en daden, en 
onderhoudt u de geboden van God? Doet u die 
dingen, dan zult u zich altijd verblijden, met de 
liefde van God vervuld zijn en altijd vergeving 
van uw zonden behouden. En als u zondenvrij 
blijft, zult u genezen en veranderd worden!

Jezus Christus heeft de macht om ons van 
onze zonden te reinigen en ons ook van onze 
zondigheid te genezen. Hij is machtig om te 
redden, en daarom ook machtig om ons te 
veranderen. Als wij ons hart aan Hem overge-
ven en geloof oefenen door alle veranderingen 
binnen ons vermogen aan te brengen, zal Hij 
zijn macht in ons aanwenden om deze machtige 
verandering van hart teweeg te brengen (zie 
Alma 5:14). ◼

NOTEN
 1. Zie Stacy Simon, ‘Facts & Figures 2019: US Cancer Death 

Rate Has Dropped 27% in 25 Years’, American Cancer 
Society, 8 januari 2019, cancer.org.

 2. Zie ‘Remission: What Does It Mean?’ webMD.com.
 3. Cathy Sweat, The Gates to Recovery (2019).

We kunnen dankzij de verzoening van Jezus Christus niet alleen 
van zonde gereinigd worden; we kunnen ook van zondigheid 
genezen worden.
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‘Het kroonjuweel van de herstelling [is] de heilige tempel. De heilige verordenin-
gen en verbonden daar zijn onmisbaar om een volk zo voor te bereiden dat 
het de Heiland bij zijn wederkomst kan verwelkomen.’ 1

Het Eerste Presidium heeft van tijd tot tijd aanpassingen doorgevoerd in de tempel-
ceremoniën en - procedures om het tempelbezoek voor leden tot een rijkere ervaring te 
maken, en om alle bezoekers binnen deze heilige ruimten een nauwere band met God te 
laten voelen.

Als onderdeel van het tempelbezoek doen de leden ceremoniële kleding met leer-
stellige en symbolische betekenis aan, die op de aanbidding in de tempel in het Oude 
Testament teruggevoerd kan worden (zie Leviticus 8 en Exodus 28).

Er zijn enkele aanpassingen in de ceremoniële tempelkleding aangebracht. Deze 
aanpassingen hebben niets met veranderingen in de tempelsymboliek of leer van 
doen, maar zijn louter bedoeld om het tempelbezoek eenvoudiger, comfortabeler  
en toegankelijker te maken. De kleding is voortaan makkelijker aan te doen, te  

onderhouden en te veroorloven.

Van het Eerste Presidium

Ons tempelbezoek  
tot een rijkere  
ervaring maken

‘Eventuele aanpassingen in 
verordeningen en procedures 
veranderen de heilige aard 
van de [in de tempel] gesloten 
verbonden niet. Aanpassingen 
bieden de mogelijkheid om 
verbonden te planten in 
het hart van mensen die 
in verschillende tijden en 
omstandigheden leven.’
President Russell M. Nelson, 
instructiebijeenkomst voor 
leidinggevenden rond de algemene 
conferentie, oktober 2019.

Enkele aanpassingen zijn:

•  Een eenvoudiger ontwerp voor de sluier en het 
opperkleed.

•  Geen plastic schijf in de baret, geen koord aan de baret 
en geen linten aan de sluier meer.

•  Duurzamer materiaal dat hetzelfde is voor het opper-
kleed, de baret en de sjerp, waardoor ze langer meegaan 
en makkelijker te onderhouden zijn.

Wij hopen dat deze aanpassingen uw tempelbezoek tot een 
rijkere, heiligere ervaring zullen maken en dat u regelmatig 
naar de tempel gaat. ◼
NOOT

1. Zie Russell M. Nelson, ‘Slotwoord’, Liahona, november 2019, 120.
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ANTWOORDEN OP VEELGESTELDE VRAGEN

Mag ik de ceremoniële kleding die ik al heb, 
blijven gebruiken?

Ja. U mag eerdere stijlen blijven gebruiken 
totdat ze aan vervanging toe zijn.
Wat moet ik met oude ceremoniële kleding 
doen?

‘Versleten ceremoniële tempelkleding wordt 
zodanig verknipt dat de oorspronkelijke functie 
niet meer achterhaald kan worden.’ (Handboek 2: 
de kerk besturen [2010], 21.1.42.)
Mag ik mijn bestaande kleding overeenkom-
stig de nieuwe aanpassingen veranderen?

Ja. Meer informatie hierover vindt u op store.
ChurchofJesusChrist.org/ceremonialclothing als 
u met uw kerkaccount inlogt. U kunt ook bij een 

winkelbediende in een distributiecentrum met 
vragen hieromtrent terecht.
Mag ik oude ceremoniële kleding  
weggeven?

U mag in voorkomende gevallen gebruikte 
kleding die nog goed is, aan begiftigde familie-
leden of vrienden geven. Ceremoniële kleding, 
in welke staat die ook verkeert, mag echter niet 
aan een tempel, Deseret Industries of een kle-
dingruilinitiatief worden geschonken.
Hoe kom ik aan de nieuwe kleding?

Ga voor informatie over de kosten en beschik-
baarheid in uw gebied naar store.Churchof 
JesusChrist.org/ceremonialclothing of een 
distributiecentrum.
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In dit katern

44 Hoe jongvolwassenen een 
bijdrage aan de voortgaande 
herstelling leveren

Vertel je eigen verhaal
Heb je een goed verhaal te vertellen? Of 
wil je artikelen over bepaalde onderwer-
pen zien? Dan horen we graag van je! 
Stuur je artikelen of feedback in op 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Je kunt deze artikelen (en meer) 
hier vinden:

•  op liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  in Wekelijkse content voor JOVO’s 

onder ‘Jongvolwassenen’ in de 
Evangeliebibliotheek

Jongvolwassenen

Wij kunnen het licht van  
het evangelie verspreiden

Digitale thema- artikelen

Denk je dat je als jongvolwassene 
niet echt een levensdoel hebt?  
Dan heb je het mis!
Cesar Gervacio

De volledige naam van de kerk 
gebruiken was ongemakkelijk, 
maar de moeite waard
Lauri Ahola

Zo vind je vreugde in het werk van 
de Heer

Het koninkrijk opbouwen in Nieuw- 
Caledonië
Mindy Selu

De jongvolwassenheid is een tijd voor groei, mogelijkheden en een kans om 
je leven vorm te geven. En dat kan alles bij elkaar overweldigend, opwindend 
en eng zijn (dat was het voor ons in elk geval).

Maar hoewel we misschien niet alle antwoorden op de meest prangende vragen 
van het leven kennen, zijn we van één ding volkomen zeker: jongvolwassenen 
hebben altijd een cruciale bijdrage aan de voortgaande herstelling van de 
Kerk van Jezus Christus geleverd.

Bij de planning van het katern van deze maand hebben we met veel 
jongvolwassenen over hun deelname aan de vergadering van Israël gesproken. En 
we zijn door hun oprechte liefde voor en toewijding aan het evangelie van Jezus 
Christus echt nederig gestemd. Ongeacht hun omstandigheden begrijpen deze 
jonge heiligen de cruciale rol die zij in deze laatste bedeling spelen. In ‘Hoe 
jongvolwassenen een bijdrage aan de voortgaande herstelling leveren’ op pagina 
44 kun je lezen hoe jongvolwassenen uit India, Hongarije, Barbados, Australië en de 
Verenigde Staten de wereld op de wederkomst van de Heiland voorbereiden.

Cesar geeft in een digitaal thema- artikel aan hoe we ons levensdoel kunnen 
vinden en een betere leid(st)er worden. Lauri vertelt over de zegeningen die 
we ontvangen als we de raad van de profeet opvolgen. Andere jongvolwassenen 
vertellen over hun ervaringen met tempelwerk, bediening, familiegeschiedenis 
en zendingswerk. En het verhaal van een jongvolwassene in Nieuw- Caledonië 
illustreert hoe jonge leden het werk van de Heer doen in gebieden waar de 
kerk nog klein is.

Waar je ook bent en wat je omstandigheden ook zijn, je kunt meer aan de 
vergadering van Israël bijdragen dan je misschien denkt. Als jongvolwassenen 
zijn we de toekomstige leiders van deze kerk. En de vonk van onze inspanningen 
nu zal morgen het licht van het evangelie in de hele wereld ontsteken en 
verspreiden.

Met vriendelijke groeten,
Chakell Wardleigh en Mindy Selu
Redacteurs jongvolwassenenkatern kerktijdschriften
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Hoe jongvolwassenen een  
bijdrage aan de voortgaande 
herstelling leveren

A ls een kerkleider je uitnodigt om aan de voortgaande herstelling 
deel te nemen of Israël te helpen vergaderen, denk je dan wel-
eens: wat kan ik doen? Ik ben maar in m’n eentje, ik ben te jong, ik 

ben nog niet getrouwd, of: ik heb niet genoeg kennis. Wat voor bijdrage 
zou ik kunnen leveren?

We hebben allemaal weleens zulke gedachten. Maar probeer die 
twijfel aan jezelf bij het lezen van de volgende paar zinnen uit je hoofd te 
zetten:

•  Joseph Smith was nog maar 22 toen hij aan de vertaling van het 
Boek van Mormon begon.

•  Oliver Cowdery was ook 22 en John Whitmer was 26 (en beiden 
waren alleenstaand!) toen ze als schrijver voor Joseph begonnen te 
werken.

•  Toen het Quorum der Twaalf Apostelen in 1835 werd gevormd, was 
ieder lid ervan tussen de 23 en 35 jaar oud.

•  Veel van de eerste heiligen die lid van de kerk werden en het evan-
gelie verspreidden, waren jongvolwassen.

Al met al werkte God in de begindagen van de herstelling van het 
evangelie van Jezus Christus met jongvolwassenen. Mensen zoals jij.

Denk daar maar eens goed over na.
De kerk zou nu niet over de hele wereld verspreid zijn als iedereen 

dacht dat hij niets bij te dragen had. En jij – ja, jij! – behoort tot een uitver-
koren generatie die de kerk van Jezus Christus in deze tijd verder herstelt 
en er leiding aan geeft. KA

AR
T, 

G
ET

TY
 IM

AG
ES

J O N G V O L W A S S E N E N

Jongvolwasse-
nen hebben  
altijd een 
belangrijk  
aandeel in het 
heilswerk gehad.
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God werkte in de begindagen 
van de herstelling met jongvol-
wassenen. Mensen zoals jij.

Je bent hier naartoe 
gezonden. Nu. Voor 
een reden.

President Russell M. Nelson heeft over onze 
generatie gezegd: ‘Je leeft in het “elfde uur”. De 
Heer heeft verklaard dat dit de laatste keer is 
dat Hij de arbeiders de wijngaard inroept om de 
uitverkorenen uit de vier hoeken van de aarde te 
vergaderen. (Zie LV 33:3–6.) En jullie  zijn gestuurd 
om aan die vergadering deel te nemen.’ 1

Denk aan het leger van 65.000 voltijdzende-
lingen dat het evangelie dag in dag uit over de 
hele wereld verkondigt. Denk aan alle jongvol-
wassenen die verbonden in de tempel sluiten, 
van herstelde priesterschaps-  en tempelzegens 
gebruikmaken, en zich verbinden om getrouw 
te zijn, hun familie te versterken en het konink-
rijk van God op aarde op te bouwen. Denk aan 
jongvolwassenen die zich over de hele wereld 
als leidinggevenden in de kerk inzetten. Denk 
aan hen die voorwaarts streven om Jezus 

JOSEPH SMITH, 
22 JAAR
Begon met de ver-
taling van het Boek 
van Mormon

OLIVER  
COWDERY,  
22 JAAR
Begon als schrijver 
voor Joseph JOHN  

WHITMER,  
26 JAAR
Begon als schrij-
ver voor Joseph
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Christus te volgen, ondanks alles wat ze 
daarbij tegenwerkt. Jongvolwassenen spelen 
al sinds het begin een essentiële rol bij de 
herstelling. En de voortgaande herstelling 
speelt een essentiële rol in het leven van tal-
loze jongvolwassen leden van de kerk.

Wat de herstelling 
voor ons betekent

Voor velen vloeit onze deelname aan de 
herstelling voort uit wat we erdoor geleerd 
hebben. Voor Vennela Vakapalli, een jongvol-
wassen bekeerlinge uit Andhra Pradesh (India), 
‘gaat de herstelling om het zoeken naar open-
baring. Joseph Smith zocht naar openbaring in 
het bos. Hij raadpleegde de Heer, hij wachtte 
op antwoord, hij was geduldig. Dat spreekt me 
heel erg aan.’ Vennela legt uit: ‘Voordat ik over 
de herstelling hoorde, wist ik niet veel over 
het zoeken naar openbaring. Het verbaast mij 
vooral hoeveel tijd hij aan het ontvangen van 
openbaring van God besteedde. Dat heb ik 
van de herstelling geleerd.’

Emma en Jacob Roberts, een jong echtpaar 
uit Utah (VS), zijn het erover eens dat de her-
stelling om ‘voortdurende openbaring’ draait 
– voor onszelf en voor de wereld – ‘dat we een 
profeet, een woordvoerder van God hier op 
aarde, kunnen hebben. Zo zijn we er zeker 
van dat we bij alle moeilijkheden die zich in de 
wereld voordoen iemand hebben die werkt, 
bidt en met God praat, zodat we voorbereid 
en in staat zijn om die moeilijkheden van een 
veranderende wereld het hoofd te bieden.’

‘Heel veel kennis die door de herstelling 
tot ons komt, maakt mijn leven een stuk mak-
kelijker en minder stressvol’, zegt Jakob. We 
hebben altijd de zekerheid ‘dat er een God 
is die van ons houdt en over ons waakt’, zegt 
Emma. ‘Hij wil ons graag gelukkig zien. Als 
jongvolwassenen kunnen we Hem volledig 
vertrouwen en volgen, omdat we weten dat 
Hij ons geluk voor ogen heeft. We weten dat 
we eeuwige wezens zijn. Dat geeft me veel 
hoop en het geloof dat ik me, wat ik nu ook 
doe en welke fouten ik nu ook maak, kan 
bekeren en deze tijd heb om vooruitgang te 
maken en te leren.’

Die geruststellende gedachte kwam ook 
Ramona Morris, een jongvolwassene uit 
Barbados, van pas toen ze voor het eerst 

De herstelling 
draait om het 
zoeken naar 
openbaring.

VENNELA VAKAPALLI  
(22), INDIA

Heel veel kennis die door 
de herstelling tot ons 
komt, maakt mijn leven 
een stuk makkelijker  
en minder 
stressvol.

JACOB ROBERTS  
(29), VERENIGDE STATEN
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over de herstelling hoorde. Ze kreeg onder meer 
een getuigenis dat ‘onze hemelse Vader altijd 
voor ons klaarstaat. De herstelling schenkt echt 
gemoedsrust aan wie zich afvragen wat ze met 
hun leven moeten of wat Gods plan voor hen is.’

Maar hoewel ze door de herstelling duidelijk-
heid heeft in haar leven, geeft ze ook toe dat ‘het 
zo ver van de hoofdzetel van de kerk best moeilijk 
is om het evangelie als anker vast te houden. Maar 
omdat ik een sterk getuigenis van het herstelde 
evangelie heb, weet ik dat ik ook op grote afstand 
nog steeds kan voelen dat ik deel van de herstel-
ling uitmaak, dat ik er niet alleen voor sta.’

En dat staat ze ook niet. Jongvolwassenen over 
de hele wereld nemen door tempelwerk, fami-
liegeschiedenis en zendingswerk aan de herstel-
ling deel. We weten dankzij Joseph Smiths eerste 
visioen en de herstelling meer over persoonlijke 
openbaring, zodat we allemaal naar de wil van 

God en onze rol in de voortgaande herstelling kunnen 
blijven zoeken.

Jongvolwassenen geven 
leiding in de kerk

We zijn weliswaar jongvolwassen, maar we kunnen 
best leiding geven in de kerk. Hoewel Janka Toronyi uit 
Győr (Hongarije) het enige lid van de kerk in haar familie 
is, wordt ze gesterkt door de deelname van haar mede-
jongvolwassenen aan andere aspecten van de herstelling: 
‘Enkele vrienden en vriendinnen zijn op zending gegaan. 
Het is echt geweldig om hun vooruitgang te zien, en dat 
ze na terugkeer door al hun ervaringen zo volwassen zijn 
geworden. Dat betekent voor ons allemaal heel veel. En 
het is altijd geweldig om te zien hoe mijn jonge alleen-
staande vrienden en vriendinnen in hun roeping werk-
zaam zijn. Soms creëren ze die gelegenheden zelf door 
zich bijvoorbeeld als counselor op FSY- conferenties aan 

De herstelling schenkt 
gemoedsrust aan wie 
zich afvragen wat ze 
met hun leven moeten 
of wat Gods plan voor 
hen is.

RAMONA MORRIS  
(28), BARBADOS

De herstelling gaat om het versterken  
van de leden die we al hebben.

JANKA TORONYI  
(24), HONGARIJE
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te melden. De herstelling draait naar mijn idee 
niet alleen om mensen over het evangelie te 
vertellen – het gaat ook om het versterken van 
de leden die we hebben.’

De jongvolwassenen in Hongarije begrij-
pen dat zij de toekomstige leidinggevenden 
van de kerk zijn. ‘We zijn nodig en we moeten 
tegen de taak opgewassen zijn, ook al is die 
soms overweldigend’, geeft Janka toe. ‘De 
Heer bespoedigt het werk en wij maken er 
deel van uit. Soms denken we: hoe moet ik 
dit klaarspelen? Maar het is geweldig om 
te zien dat onze leiders zoveel vertrouwen 
in ons hebben. Het is motiverend voor wie 
de kerk liefhebben en een sterk getuigenis 
hebben, want we weten dat wij op een dag 
de verantwoordelijkheid zullen dragen. We 
moeten de verantwoording voor onze eigen 
geestelijke vooruitgang nemen.’

Sean en Stefany Joseph uit West- Australië 
dragen bij aan de herstelling door als mentor 
voor de jongeren in hun wijk te fungeren. 

‘Deelname aan de herstelling betekent voor 
mij toekomstige generaties bijbrengen wat 
het evangelie is, en hoe het hen en anderen 
kan helpen’, zegt Stefany. ‘We kunnen voor 
later een sterker fundament voor de kerk in 
ons land leggen.’

‘We willen ertoe bijdragen dat de jongeren 
een getuigenis van het Boek van Mormon 
en Joseph Smith krijgen, en gaan inzien dat 
ze kinderen van God zijn’, legt Sean uit. ‘We 
willen niet dat het alleen maar iets is waar ze 
in het jeugdwerk over gezongen hebben – we 
willen dat ze weten dat het werkelijk zo is.’

Vennela weet dat het niet altijd makkelijk 
is om in India het evangelie na te leven, maar 
ze weet ook dat de jongvolwassen leden daar 
anderen zullen inspireren en de herstelling 
voorwaarts zullen helpen. ‘Alle jongvolwas-
senen hier zijn erg trouw. Ze letten op moge-
lijkheden om hun getuigenis te geven’, zegt 
ze. ‘We zijn eigenlijk pioniers in India. We 
verhuizen vanuit verschillende plaatsen en 

Deelname aan de herstelling 
betekent voor mij toekom-
stige generaties bijbrengen 
hoe het evangelie hen en 
anderen kan helpen.

STEFANY JOSEPH  
(28), AUSTRALIË
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sommigen laten zelfs hun familie achter. Het 
leven kan hier best moeilijk zijn, maar we kiezen 
er toch voor om het evangelie na te leven. Ik put 
veel hoop, kracht en moed uit de Schriften.’

We kunnen als jongvolwassene, waar we ook 
zijn, door ons geloof en onze toewijding aan 
het evangelie een grote bijdrage aan de voort-
gaande herstelling blijven leveren.

De toekomst van de 
kerk: het is aan ons

Wij zijn de toekomst van de kerk. Wij doen mee 
in de eindstrijd. Onze hemelse Vader doet een 
beroep op ons om Hem in zijn werk bij te staan 
– in zijn werk dat mensen voor eeuwig verandert. 
Hij weet dat we sterk genoeg zijn om voorwaarts 
te gaan en te vechten tegen alle streken die de 
tegenstander uithaalt. En Satan haalt alles uit de 
kast. Hij weet dat hij een verloren strijd levert, 
omdat het werk van de Heer zal zegevieren.

‘We weten dat de Heer het werk bespoedigt, 
en niemand kan dat tegenhouden’, zegt Janka. 
‘We weten dat dat hoe dan ook gaat gebeuren. 
Maar we moeten besluiten of we er actief aan wil-
len deelnemen of vanaf de zijlijn willen toekijken. 
We hebben de keuzevrijheid om er deel van uit te 
maken, en we hebben het getuigenis waardoor 
we het goede kunnen kiezen en Christus willen 
volgen. We moeten er deel van uitmaken.’

Het is dus aan ons om te kiezen aan welke kant we staan.
Het is aan ons om de moed te hebben pal te staan voor wat we 

geloven.
Het is aan ons om naar persoonlijke openbaring te streven.
Het is aan ons om te beslissen of de zware beproevingen op ons 

pad ons geloof in de Heiland zullen versterken.
Het is aan ons om Hem te volgen en al het mogelijke te doen om 

anderen tot Hem te brengen.
Het is aan ons om zo goed als we kunnen tot het einde toe te 

volharden.
We bevinden ons nu echt in de laatste dagen. En de kerk leiden 

in wat president Nelson de ‘boeiendste bedeling van de wereldge-
schiedenis’ noemt,2 klinkt als een heel zware taak. Maar bedenk: onze 
hemelse Vader vertrouwde ons genoeg en heeft ons achtergehouden 
om in deze tijd op aarde te zijn, nu we met talloze verleidingen, aflei-
dingen en tegengestelde meningen geconfronteerd worden.

Onze hemelse Vader heeft ons niet in de meest cruciale bedeling 
hierheen gestuurd met de bedoeling dat we zouden falen. Hij kent 
ons potentieel, onze kracht en onze moed. Hij weet uiteindelijk heel 
goed dat wij, ongeacht onze leeftijd of huwelijkse staat, een grote 
bijdrage aan de herstelling van de kerk kunnen leveren. Hoe zwaar 
onze beproevingen ook zijn, of hoe onmogelijk het ook lijkt om leiding 
te geven en het evangelie over de hele wereld te verkondigen, wie kan 
het werkelijk tegen ons opnemen als Hij aan onze zijde staat? Hij zal 
ons helpen om het onmogelijke tot stand te brengen. ◼
NOTEN
 1. Russell M. Nelson, ‘Pal staan als ware millennials’, Liahona, oktober 2016, 48.
 2. Russell M. Nelson, ‘Pal staan als ware millennials’, Liahona, 46.

In het digitale thema- artikel ‘Zo vind je vreugde in het werk van de Heer’ vind 
je meer verhalen van jongvolwassenen over de hele wereld die aan de herstelling 
deelnemen.
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64 Vier taferelen uit de 
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Ik ben een 
bekeerling tot  
de kerk. Onder meer de jon-
gerenactiviteiten spraken me meteen aan. 
Ik vind het nog steeds fijn om tijd door te 
brengen met vrienden en vriendinnen van 
de kerk die van goed, opbouwend plezier 
houden. Ik ga heel graag elke week met ze 
naar de Suvatempel (Fiji).

In Fiji voelen we veel groepsdruk. Win-
kels vragen vaak niet naar je identificatie 
als je alcohol, sigaretten en dergelijke wilt 
kopen. Kinderen kopen die spullen aan de 
lopende band. Het is soms moeilijk om het 
goede te kiezen.

Onder andere door mijn broertjes en 
zusjes blijf ik sterk. Ik ben de oudste, dus 
ik denk altijd aan hen als ik in de verleiding 
kom om iets verkeerds te doen. Ik wil niet 
dat ze slechte keuzes maken omdat ze mij 
eerst iets zien doen. Voordat mijn moeder 
overleed, moest ik haar beloven dat ik voor 
mijn broertjes en zusjes zou zorgen, en er 
altijd voor hen zou zijn.

Ik ben tot nu toe van alle kinderen thuis 
het enige lid van de kerk. Maar ik bid elke 
dag voor ze. Ik dank mijn hemelse Vader 
voor elke dag dat Hij ze laat leven, en ik bid 
dat ze zijn evangelie mogen leren kennen. 
Zij houden me sterk.

Mikayla J. (17), Fiji
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TOEN IK 16 WAS, reisde ik van ons 
huis in Idaho naar een conferentie aan 
de oostkust van de Verenigde Staten. 
Die conferentie werd door jonge men-
sen uit alle 50 staten en bijna 40 landen 
bijgewoond. Ik had tot dan toe zelden 
meegemaakt dat ik vanwege mijn geloofs-
overtuiging een buitenbeentje was.

Op een avond ontstond er in een 
informele groep een discussie over 
enkele opvattingen en praktijken van De 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen. Een grote groep 
studenten begon opeens vragen op me 
af te vuren, sommige met een kritische 
ondertoon.

Dat had ik niet verwacht. Maar ik dacht 
even na en begon toen wat basisbegin-
selen van het evangelie uit te leggen. 
Ik vertelde dat we een hemelse Vader 
hebben, dat we zijn zoons en dochters 
zijn, en dat we op aarde zijn om geloof in IL
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Ouderling  
Neil L. Andersen
van het Quorum der 
Twaalf Apostelen

Jezus Christus en het eerste visioen 
teweegbrengt.

Ik heb sinds die gebeurtenis meer dan 
50 jaar geleden honderden keren van 
de Vader, de Zoon en de profeet Joseph 
Smith getuigd. Bij die gelegenheden heb 
ik telkens weer het bevestigende getuige-
nis van de Heilige Geest gevoeld.

Ik wil graag vijf beginselen noemen die 
ik door mijn geestelijke begrip van het 
eerste visioen heb geleerd. Die beginse-
len hebben mijn geloof in onze hemelse 
Vader en zijn geliefde Zoon, en mijn 
verlangen om Hen te volgen, versterkt. Ik 
hoop dat ze jou ook versterken.

1. De Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest zijn afzonderlijke 
personen

Theologen en filosofen hadden de aard 
van God de Vader, Jezus Christus en de 

VERSTERK JE GELOOF 
DOOR HET EERSTE 
VISIOEN

Jezus Christus te ontwikkelen en onszelf 
te bewijzen door het goede boven het 
kwade te kiezen.

Door die beginselen kwam ik op het 
getuigenis van Joseph Smith. De andere 
studenten hadden geen vragen over 
Joseph Smith gesteld, maar ik merkte dat 
ik tot de kern kwam waarom ik geloofde. 
Toen ik over de verschijning van de Vader 
en de Zoon in het heilige bos vertelde, 
viel iedereen opeens stil. De sfeer in de 
ruimte kreeg een zekere heiligheid, en ik 
voelde een indringende geestelijke kracht 
op mij en mijn woorden rusten.

Na afloop bedankten meerdere stu-
denten me voor mijn sterke overtuiging. 
Sommigen vroegen zelfs om meer infor-
matie over de kerk. Toen ik die avond 
naar mijn kamer ging, besefte ik dat ikzelf 
nog het meest door het hele gebeuren 
geraakt was. Ik had zelf de kracht gevoeld 
die het getuigen van God de Vader, 
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Ik bid dat je Josephs patroon 
van gebed volgt, de beginselen 
leert die hij leerde, en je geloof 
in je hemelse Vader en zijn 
Zoon, Jezus Christus, versterkt.
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Heilige Geest al honderden jaren bediscus-
sieerd. Velen geloofden dat Zij één wezen 
waren. Dankzij Josephs ervaring 200 jaar 
geleden in het heilige bos, kennen we de 
absolute waarheid over de aard van God.

Ten eerste, dat Hij leeft! Ten tweede, 
dat de Vader en de Zoon twee afzon-
derlijke, verheerlijkte, unieke herrezen 
personen zijn. Joseph verkreeg later de 
kennis dat ‘de Heilige Geest geen lichaam 
van vlees en beenderen [heeft], maar een 
Persoon van Geest [is]. Anders kon de 
Heilige Geest niet in ons wonen.’ (Leer en 
Verbonden 130:22).

hemelse Ouders, en als zodanig heeft 
ieder een goddelijke aard en bestem-
ming.’ 2 Onze hemelse Vader heeft die 
bestemming duidelijk aangegeven: ‘Dit is 
mijn werk en mijn heerlijkheid: de onster-
felijkheid en het eeuwige leven van de 
mens tot stand te brengen’ (Mozes 1:39).

Onze identiteit komt van God, en we 
zijn hier op aarde om meer op Hem te 
gaan lijken. Dankzij dit begrip van het 
eerste visioen wist ik als jongeman al dat 
ik een persoonlijke hemelse Vader heb, 
die van me houdt en wil dat ik bij Hem 
terugkeer.

3. Onze zonden kunnen ons  
vergeven worden

Joseph maakte zich onder meer grote 
zorgen over de vergeving van zijn zon-
den. In een van de beschrijvingen van het 
eerste visioen staat dat de Heer de jonge 
zoeker naar waarheid met de volgende 
woorden aansprak: ‘Joseph, mijn zoon, je 
zonden zijn je vergeven. Ga heen, wandel 
in mijn inzettingen en onderhoud mijn 
geboden. Zie, Ik ben de Heer der heerlijk-
heid. Ik ben voor de wereld gekruisigd, 
zodat eenieder die in mijn naam gelooft, 
het eeuwige leven kan ontvangen.’ 3

Joseph kwam te weten dat hij dankzij 
de verzoening van Jezus Christus ver-
geving van zijn zonden kon ontvangen, 
en rein en zuiver voor God kon worden. 
Hij ontving de zekere kennis dat Jezus 
Christus de zonden en lasten op Zich 
heeft genomen van allen die ooit op 
aarde hebben geleefd en zullen leven.

Uit het eerste visioen maken we op 
dat ook wij dankzij de genade van onze 
Heiland, Jezus Christus, vergeving van 
onze zonden kunnen ontvangen en 
op een dag rein voor de Vader kunnen 
staan.

2. Wij zijn zoons en dochters  
van God

Door het eerste visioen en andere 
ervaringen kwam de profeet Joseph 
Smith erachter dat God niet een of 
andere verre macht is die de wereld en 
de bewoners ervan heeft geschapen en 
er daarna niet meer naar omkijkt. In wer-
kelijkheid is ieder van ons ‘een geliefde 
dochter [of zoon] van hemelse Ouders’.1

In de proclamatie over het gezin staat: 
‘Ieder mens – man of vrouw – is gescha-
pen naar het beeld van God. Ieder is 
een geliefde geestzoon of - dochter van 

WE LEREN VAN HET EERSTE VISIOEN 
DAT DEZE CELESTIALE WEZENS ONS 
PERSOONLIJK KENNEN, NET ZOALS 
ZIJ JOSEPH KENDEN.
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4. Onze hemelse Vader hoort en 
verhoort onze gebeden

Joseph leerde die dag in 1820 in het 
bos dat onze hemelse Vader gebeden 
hoort en verhoort. Joseph zei later: ‘Ik had 
het volste vertrouwen in het verkrijgen 
van een goddelijke manifestatie, omdat ik 
er al eerder een had ontvangen’ (Geschie-
denis van Joseph Smith 1:29). Door zijn 
voorbeeld weten we dat we onze hemelse 
Vader in gebed kunnen benaderen om zelf 
antwoorden te ontvangen.

Joseph herhaalde dit patroon van 
gebed keer op keer. Hij vertrouwde erop 
dat de Heer zijn gebeden zou horen en 
verhoren. Hij bad over kwesties waarover 
jij waarschijnlijk ook gebeden hebt.

Hij bad om wijsheid (zie Geschiedenis 
van Joseph Smith 1:12–13).

Hij bad over de doop (zie Geschiede-
nis van Joseph Smith 1:68).

Hij bad om bevrijding (zie Leer en 
Verbonden 121:1–4).

Hij bad voor de zendelingen (zie Leer 
en Verbonden 109:22).

Hij bad voor de kerk, de leden en 
de kerkleiders (zie Leer en Verbonden 
109:71–76).

En hij bad voor zijn familie (zie Leer en 
Verbonden 109:68–69).

Dat is een patroon voor ons. Joseph 
liet ons zien dat we allemaal in gebed tot 
onze Vader kunnen gaan.

5. De Vader en de Zoon kennen 
ons persoonlijk

We leren van het eerste visioen dat 
deze celestiale Wezens ons persoonlijk 
kennen, net zoals Zij Joseph kenden. De 
Vader noemde Joseph bij de naam en zei, 
‘wijzend op de ander: Dit is mijn geliefde 
Zoon. Hoor Hem! ’ (Geschiedenis van 
Joseph Smith 1:17.)

De Vader en de Zoon waren van 
Josephs behoeften, zorgen en verlangens 
op de hoogte, net zoals Zij die van ons 
kennen. Zij hebben ook weet van onze 
successen en smarten.

Ik bad in mijn jeugd voor allerlei zaken. 
Als ik nu terugkijk, lijken sommige dingen 
niet echt belangrijk. Maar toen waren 
ze wél belangrijk voor mij. Ik begreep al 
op jonge leeftijd dat ik een Vader in de 
hemel heb die naar me luistert. Ik kreeg 
niet altijd meteen antwoord, maar ik had 
het gevoel dat Hij mijn smeekbede op zijn 
eigen tijd en wijze en voor mijn bestwil 
zou inwilligen.

Heb vertrouwen dat God tot je zal 
spreken. Geloof in de gevoelens die tot 
diep in je hart doordringen. Ik ging in 
het gebed geloven en de kracht ervan 
begrijpen omdat ik wist wat de profeet 
Joseph Smith had meegemaakt. Ik wist 
dat God mijn naam kende en dat Hij mij 
zou antwoorden. Hij kent ook jouw naam 
en zal jou antwoorden.

Getuigenis
Ik heb Josephs patroon van gebed een 

groot deel van de 68 jaar dat ik op aarde 
ben, beproefd. Ik heb net zoals alle ware 
discipelen van de Heiland antwoorden 
uit de hemel ontvangen. Ik weet dat Jezus 
de Christus is. Hij is de Zoon van God. Hij 
is opgestaan en leeft. Hij heeft de macht 
om onze zonden te vergeven. Hij kan ons 
door ons geloof, onze gehoorzaamheid 
en onze bekering veilig naar ons hemelse 
thuis terugbrengen.

Ik getuig als apostel en geordende 
getuige van de Heer Jezus Christus, met 
de zekerheid en overtuiging die door 
de Heilige Geest bevestigd zijn, dat de 
Vader en de Zoon in het heilige bos aan 
Joseph Smith zijn verschenen. Ik bid 

dat je Josephs patroon van gebed volgt, 
de beginselen leert die hij leerde, en je 
geloof in je hemelse Vader en zijn Zoon, 
Jezus Christus, versterkt. ◼

NOTEN
 1. ‘Jongevrouwenthema’, Jongevrouwen 

 .KerkVanJezusChristus .org.
 2. ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, 

Liahona, mei 2017, 145.
 3. ‘Joseph Smith’s Accounts of the First Vision’, 

josephsmithpapers .org.
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We hadden het gevoel 
gekregen dat we hem  
zouden vinden, waarom  
lukte het dan niet?

Een TAXI,  
een SCHOOLJONGEN  

en een  
ANTWOORD OP 
GEBED
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Mijn zendingscollega en ik kregen eens een verwijzing 
om een man te onderwijzen in het dorp Tema, in de 
buurt van de prachtige stad Accra (Ghana). De huis-

nummers in dat dorp waren niet echt betrouwbaar, dus hadden 
we een beschrijving gekregen om het huis te vinden.

Toen we in het dorp aankwamen, volgden we de aanwijzin-
gen. Maar er waren zoveel huizen die aan dezelfde beschrijving 
voldeden, dat we de man niet konden vinden. We wisten het 
echt niet meer en besloten maar om bij mensen in de buurt 
navraag te doen. Niemand leek de man echter te kennen. Ik 
kreeg de ingeving om de hulp van onze hemelse Vader in te 
roepen.

Nadat we gebeden hadden, kreeg ik het gevoel dat we 
de man zouden vinden. We deden er dus nog een schepje 
bovenop. Toch konden we hem maar niet vinden. We werden 
moe en besloten om naar ons werkgebied terug te keren, want 
we hadden nog andere afspraken. Toen we bij de taxistand-
plaats kwamen, zag de taxichauffeur die ons naar het dorp had 
gereden ons sip kijken. Hij vroeg of we de persoon hadden 
gevonden. Ons antwoord was uiteraard nee.

Hij stelde voor dat we in een school op de hoek naar hem 
zouden vragen. We zeiden dat dat niet klopte met de beschrij-
ving die we hadden gekregen, maar hij bleef aandringen. We 
stapten uit de taxi en gingen naar de school – niet omdat we 
dachten iemand te vinden, maar alleen om onze bezorgde 
vriend een plezier te doen.

We begaven ons net op weg naar het kantoorgebouw van 
de school, toen er een jongetje onze kant op kwam rennen. 
Hij vertelde ons met een glimlach dat hij en zijn broer de enige 
leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen in dit gebied waren, en dat hij ons wel kon helpen.

Mijn collega en ik keken elkaar vol ongeloof aan. Het was een 
wonder. De jongen hielp ons om de man te vinden. Hij nam het 
evangelie uiteindelijk aan en liet zich dopen.

Door dit voorval weet ik dat onze hemelse Vader gebeden 
op zijn eigen tijd en wijze beantwoordt. Als we niet meteen 
antwoord op onze gebeden krijgen, kunnen we geloof in Hem 
oefenen en geduldig leren zijn. ◼
De auteur woont in Rivers State (Nigeria).

Sydney Chime Ihunwo
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Ouderling Edward Dube
van de Zeventig

Mijn  
geloof 
groeide  

stap voor stap
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Een van de bepalende momen-
ten in mijn leven was toen ik op 
mijn 10e twee weken lang in de 

katholieke leer werd onderricht in de 
rooms- katholieke missiepost Loreto, 
zo’n 32 kilometer bij ons plattelandshuis 
in Silobela (Zimbabwe) vandaan. Ik heb 
dankzij die vroege lessen en indrukken 
de Heiland Jezus Christus leren kennen 
en liefhebben, en ben naar de Heer op 
gaan zien.

In het katholieke kerkgebouw zag 
ik muurschilderingen met taferelen uit 
het leven van de Heiland: taferelen van 
Jezus Christus’ geboorte, zijn onderricht 
in de tempel, zijn gebed in de hof van 
Gethsémané, zijn kruisgang naar Golgo-
tha, zijn kruisiging op Golgotha en zijn 
opstanding. De aanblik van die spijkers 
en dorens maakte me echt verdrietig. 
Tegen de tijd dat ik bij muurschildering 
van de kruisiging kwam, had ik tranen in 
mijn ogen. En ik moest telkens huilen bij 
de gedachte: tjonge, Hij heeft echt veel 
doorstaan, voor mij nog wel.

Tijdens de bevestigingsceremonie 
keek een van de priesters me in de ogen 
en zei: ‘U bent het licht van de wereld’ 

(zie Mattheüs 5:14). Toen wees hij op een 
brandende kaars en haalde hij de woor-
den van de Heiland aan: ‘Laat uw licht 
zo schijnen voor de mensen, dat zij uw 
goede werken zien en uw Vader, Die in 
de hemelen is, verheerlijken’ (Mattheüs 
5:16).

Hoe meer ik over Jezus te weten 
kwam, hoe meer ik anderen van dienst 
wilde zijn. We moesten ons water bij-
voorbeeld acht kilometer bij ons dorp 
vandaan halen. De vrouwen in het dorp, 
met inbegrip van mijn moeder, droegen 
vaak een kruik met twintig liter water 
op hun hoofd. Na mijn ervaring in het 
katholieke seminarie sjorde ik vaak met 
een vat met tweehonderd liter water 
om mijn moeder te helpen. Ook hielp 
ik twee andere weduwen die naast ons 
woonden. Ik moest denken aan het 
goede gevoel dat ik steeds kreeg als ik 
anderen hielp.

Door die ervaringen heb ik mijn 
geloof in onze hemelse Vader en Jezus 
Christus kunnen ontwikkelen. Ik was ook 
indirect voorbereid om het evangelie 
van Jezus Christus te aanvaarden toen  
ik 22 was.

Een getuigenis krijgen kost 
tijd. Vaak komen er kleine 
ervaringen aan te pas die 
uiteindelijk samenvallen.

HET BOEK VAN MORMON 
ONTVANGEN

Ik ben in een tijd van verandering in 
mijn land opgegroeid. Onder leiding van 
Ian Smith verklaarde de blanke minder-
heid ons land in 1965 onafhankelijk 
van Groot- Brittannië. Dat leidde tot 
sancties van de Verenigde Naties en een 
jarenlange burgeroorlog. Die duurde 
tot 1980, toen de onafhankelijkheid van 
Zimbabwe een feit werd. Na mijn school-
periode verhuisde ik naar een stad om 
te gaan werken. Ik ging een paar jaar 
lang naar geen enkele kerk.

Op een dag speelde ik met de zoon-
tjes van mijn baas. Ze waren toen 9 en 
7. Ze zeiden: ‘Weet je dat onze vader 
gemeentepresident in onze kerk is?’ Ze 
legden uit wat een gemeentepresident 
is, en ik flapte er zonder nadenken uit: ‘Je 
vader gaat niet naar de hemel.’ Ik besefte 
dat ik een grote vergissing had begaan. Ik 
dacht wanhopig na wat ik tegen hen kon 
zeggen zodat ze mijn opmerking zouden 
vergeten. Aan het einde van de dag, toen 
ze hun vader zagen, renden ze op hem  
af en herhaalden ze wat ik gezegd had.  
Ik dacht dat ik mijn baan zou verliezen.
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om goed te doen. Maar wat me later bij 
het lezen echt raakte, was 3 Nephi 11. 
Ik las over de Nephieten die oorlogen 
en grote beroeringen hadden overleefd, 
waarna de Heiland Jezus Christus aan hen 
verscheen.

Mijn eigen land had vijftien jaar lang 
een oorlog doorgemaakt. Sommige men-
sen uit mijn dorp met wie ik opgegroeid 
was, waren ten strijde getrokken en niet 
meer teruggekeerd. Anderen waren voor 
het leven verlamd geraakt.

Dus toen ik over de Nephieten las, 
had ik het gevoel dat de Heiland Jezus 
Christus mij zijn hand reikte toen Hij 
zei: ‘Sta op en nader tot Mij om […] de 
tekens van de nagels in mijn handen en 
in mijn voeten te voelen, opdat u zult 
weten dat Ik de God van Israël en de 
God van de gehele aarde ben, en ben 
gedood voor de zonden van de wereld’ 
(3 Nephi 11:14).

Ik had het gevoel dat Hij mij persoon-
lijk de hand reikte om me uit te nodigen 
tot Hem te komen. Dat raakte me enorm. 
Alles werd er anders door.

MIJN GETUIGENIS VERKRIJGEN
Het duurde enkele maanden voordat 

ik de moed had verzameld om naar de 
kerk te gaan. Ik wist wel waar de kerk was, 
maar er waren geen zendelingen in onze 
kleine gemeente. In februari 1984 stapte 
ik het kerkgebouw van Kwekwe binnen. 
Ik wilde er zo weer uit stappen. Ik voelde 
me een vreemde eend in de bijt en zat 
achterin, klaar om op te stappen. Na de 
opening gaf de gemeentepresident, Mike 
Allen, zijn getuigenis over de Heiland 
Jezus Christus en het Boek van Mormon. 
Ik voelde een klik. De volgende persoon 
getuigde ook van de Heiland en het Boek 
van Mormon, en de derde eveneens. Ik 
was in de wolken. Ik had niet de moed 
om naar het spreekgestoelte te gaan, 
dus stond ik ter plekke op en zei: ‘Ik hou 
van Jezus. Ik lees het Boek van Mormon.’ 
Daarna ging ik weer zitten. Dat was het 
begin van mijn getuigenis.

Die getuigenissen waren de manier 
waarop de Heer mij de hand reikte, 
omdat ik daardoor het gevoel 
kreeg dat ik daar thuis hoorde. 

Mijn baas had me eerder een jas laten 
zien uit de periode dat hij in het leger zat, 
waaruit bleek dat hij anderen gedood 
had. Daarom had ik die woorden gezegd. 
Hij vroeg me heel kalm waarom ik dat 
had gezegd. Ik zei: ‘Baas, u hebt me toch 
verteld dat u in de oorlog mensen hebt 
gedood? In de Bijbel staat: “U zult niet 
doden.”’

Hij vroeg me naar welke kerk ik ging. Ik 
zei dat ik vroeger naar de katholieke kerk 
ging, maar al zeven jaar niet meer was 
geweest. Hij vertelde wat verhalen over 
oorlogen en vijandelijkheden in het Oude 
Testament. Daarna gaf hij mij een exem-
plaar van het Boek van Mormon. Ik was 
ontzettend opgelucht dat ik mijn baan 
niet kwijt was.

Hij gaf me het Boek van Mormon in 
1981, maar ik deed er twee jaar lang niets 
mee. Op een zondag verveelde ik me toen 
mijn vrienden de stad uit waren. Ik pakte 
het boek maar op en ging naar een nabij-
gelegen treinstation om te lezen. Toen 
ik die dag las, voelde ik me gemotiveerd 
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Ik heb geleerd dat het 
discipelschap een 
proces is en dat we 
voorwaarts moeten 
blijven gaan.

Ik voelde dat 
die mensen 

mijn broeders 
en zusters waren. 

De dagen erna bad ik 
voor hen en voor aan-

vaarding. Ik maakte kennis 
met leden die erg aardig 

waren en die me hielpen.
Er gebeurde die dag dat ik 

de kerk binnenstapte heel veel. Ik 
vraag me af wat er zou zijn gebeurd 

als die leden hun getuigenis niet had-
den gegeven. Je weet nooit of er iemand 
is die het moeilijk heeft. Als je opstaat en 
zegt wat je voelt, is dat misschien precies 
wat iemand nodig heeft om te horen.

Geef vaak je getuigenis. Als je dat doet, 
versterk je jezelf en anderen om je heen. 
Sta pal voor wat je weet. Als je de raad 
van het Boek van Mormon opvolgt, zul je 
dichter tot de Heiland komen.

TOT DE HEILAND KOMEN
Mijn tijd in de rooms- katholieke missie-

post Loreto heeft me op het pad gezet om 
een discipel van de Heiland Jezus Christus 
te worden. Sindsdien heb ik geleerd dat 
het discipelschap een proces is. We moe-
ten ongeacht onze zwakheden en beper-
kingen voorwaarts blijven gaan. Omarmen 
we de uitnodiging: ‘Weest u dan volmaakt, 
zoals uw Vader, Die in de hemelen is, 
volmaakt is’ (Mattheüs 5:48), dan zullen we 
‘regel op regel, voorschrift op voorschrift’ 
(zie Leer en Verbonden 98:12) vooruitgang 
naar het eeuwige leven maken.

We weten dat de weg niet altijd mak-
kelijk zal zijn. We zullen in dit proces 
moeilijkheden en verdriet ondervinden, 
maar opzien naar de Heer is de enige 
manier om gemoedsrust te vinden.

De verzoening van de Heiland Jezus 
Christus betekent alles voor me. Ik weet 
dat de Heiland zijn hand naar ons uit-
strekt. Wij moeten omhoog kijken, Hem 
volgen, en anderen de hand reiken en 
opbeuren zoals Hij dat bij ons doet. ◼
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Ontwikkel geloof
Met geestelijke vragen 
redden we het niet met 
logica alleen. We hebben 
ook geloof nodig om te 
weten dat het eerste 

visioen echt kon gebeuren. We kunnen 
dat geloof ontwikkelen door er onze 
hemelse Vader naar te vragen en naar 
de Geest te luisteren.

Julia B. (17), Californië (VS)

Bestudeer de Bijbel
Vraag je vrienden om de Bijbel te 
bestuderen. Als ze geloven dat de 
Bijbel het woord van God is, kunnen 
ze ook geloven dat God tegenwoordig 
door visioenen zoals het eerste visioen 
tot ons spreekt. Hij heeft dat op veel 
verschillende manieren ook met Adam, 
Mozes, Jesaja en andere profeten 
gedaan.

Ouderling Muanda (22), zendingsgebied  
Nairobi (Kenia)

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

Vraag het aan God
Het feit dat de afval 
honderden jaren heeft 
geduurd, betekent niet 
dat God met zijn visioenen 
is opgehouden. We 

moeten nederig van hart zijn en God 
met een eerlijke bedoeling en oprecht 
hart vragen stellen, zoals Joseph Smith 
dat deed.

Jeremi E. (19), Kinshasa (Democratische  
Republiek Congo)

Wat zeg je als 
je vrienden 
niet geloven 
dat het eerste 
visioen echt 
kon gebeuren?

‘Je kunt door 
persoonlijke 
openbaring zelf 
een getuigenis 
ontvangen dat het 
Boek van Mormon 
het woord van God 
is, dat Joseph Smith 
een profeet is en 
dat dit de kerk van 
de Heer is. Wat 
anderen ook zeggen 
of doen, niemand 
kan het getuigenis 
in je hart en je 
verstand over de 
waarheid afnemen.’
Zie President Russell M. Nelson, 
‘Openbaring voor de kerk,  
openbaring voor onszelf’,  
Liahona, mei 2018, 95.
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Geloof in God
Ik zou mijn vrienden 
vragen: ‘Geloof je in God? 
Geloof je dat Hij alles 
geschapen heeft? Geloof 
je dat hij aan profeten van 

weleer verschenen is? Zo ja, waarom 
geloof je dan niet dat dit nu ook mogelijk 
is? Het is mogelijk.’

Sarah M. (16), Utah (VS)

Geef je getuigenis
Ik getuig tot mijn vrienden dat onze 
hemelse Vader dingen aan zijn kinderen 
openbaart als ze Hem met een oprecht 
hart naar de waarheid vragen. Joseph 
Smith verlangde naar kennis van de 
waarheid en hij handelde naar zijn 
geloof. Jij kunt ook een geweldige 
ervaring hebben als je je hemelse Vader 
met heel je hart in gebed iets vraagt.

Mara C. (20), Lima (Peru)

Hoe heeft Joseph Smith het 
Boek van Mormon vertaald?
Voordat Moroni, de laatste profeet van het Boek van Mormon, de gouden 
platen verborg, schreef hij op de titelpagina van het boek dat het ‘door 
de gave en de macht van God’ vertaald zou worden. Dat blijft de beste 
beschrijving van de manier waarop de vertaling van het Boek van Mormon 
tot stand is gekomen.

Joseph Smith dicteerde de woorden van de vertaling aan schrijvers, 
voornamelijk Oliver Cowdery. Joseph vertaalde een volslagen onbekende 
taal, daarom moest hij op de Heer vertrouwen. De Heer voorzag Joseph 
onder meer van bepaalde voorwerpen die bij het vertaalproces van pas 
kwamen. Getuigen zeiden dat Joseph in de voorwerpen keek en dat de 
woorden in het Engels aan hem werden getoond. De zogenoemde ‘uitleg-
gers’ of ‘Urim en Tummim’ waren bijvoorbeeld twee doorzichtige in een 
metalen boog gevatte stenen waar Joseph doorheen kon kijken. Joseph 
had die samen met de platen ontvangen. Joseph gebruikte eveneens een 
‘zienersteen’, die hij vaak in een hoed verborg en er dan in keek. Joseph 
had die steen eerder gevonden en gebruikt om ermee naar verborgen of 
verloren voorwerpen te zoeken. Hij gebruikte zowel de uitleggers als de 
zienersteen bij het vertalen, maar vertrouwde daarbij altijd op de inspira-
tie uit de hemel.

De vertaling van het Boek van Mormon was echt wonderbaarlijk en 
gebeurde inderdaad ‘door de gave en de macht van God’.

Zie ‘De vertaling van het Boek van Mormon’ op topics .ChurchofJesusChrist .org  
of onder Evangelieverhandelingen in de app Evangeliebibliotheek.

Wat vind jij?

Stuur je antwoord, eventueel vergezeld 
van een foto met hoge resolutie, vóór 
15 mei 2020 in op liahona .Churchof 
JesusChrist .org (klik op ‘Submit an 
Article or Feedback’). Of e- mail je reactie 
naar liahona .ChurchofJesusChrist .org.

De redactie kan reacties inkorten of duidelijker 
formuleren. De gepubliceerde reacties gelden als 
leidraad en niet als officiële uitspraak over de 
leerstellingen van de kerk.
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‘Ik heb moeite om met mijn 
ouders op te schieten. Hoe 
kan ik een betere band met 
ze krijgen?’
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Zie Mattheüs 27:29; Markus 15:17; 
Johannes 19:2.
De Romeinse soldaten zetten de Heiland een 
doornenkroon op het hoofd. ‘Misschien was die 
wrede daad een perverse poging om het plaatsen 
van een keizerslauwerkrans op zijn hoofd na te doen. […] 
Wat ironisch om te bedenken dat dorens een teken van 
Gods ongenoegen waren toen Hij de grond om Adams wil 
vervloekte, zodat die voortaan doornen zou voortbrengen. 
Maar door de kroon te dragen, maakte Jezus er een symbool 
van zijn heerlijkheid van.’ (President James E. Faust, algemene 
aprilconferentie 1991.)

‘Mijn Koninkrijk is 
niet van deze wereld’ 

(Johannes 18:36).

Zie Mattheüs 27:28; Markus 15:17; Johannes 19:2.
Purper was een koninklijke kleur. De soldaten deden Jezus 
Christus dit bovenkleed spottend aan, omdat Hij had beweerd 
dat hij de Koning van de Joden was. Hij is in werkelijkheid 
natuurlijk nog veel meer: Hij is de ‘Koning der koningen en 
Heere der heren’ (1 Timotheüs 6:15; Openbaring 19:16).

CH
RI

ST
US

 E
N 

PI
LA

TU
S, 

M
AR

CU
S 

VI
N

CE
N

T, 
M

ET
 D

AN
K 

AA
N

 H
ET

 M
U

SE
U

M
 V

O
O

R 
KE

RK
G

ES
CH

IE
DE

N
IS

‘Er komt bloed uit 
iedere porie, zo groot 

zal zijn smart zijn’ 
(Mosiah 3:7).

Vier taferelen uit de 
PAASWEEK
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Zie Mattheüs 26:36; Markus 14:32; Lukas 22:39–40; 
Johannes 18:1.
‘Het is schrijnend symbolisch dat er “bloed uit iedere porie” 
[Mosiah 3:7] kwam bij Jezus’ lijden in Gethsémané, de plek 
van de olijfpers. In de tijd van de Heiland werden olijven voor 
de productie van olijfolie eerst geplet door er een grote steen 
overheen te rollen. De resulterende brij werd in zachte, losjes 
geweven manden gedaan die boven op elkaar werden gezet. 
Door het gewicht werd er de eerste, fijnste olie uit geperst. 
Daarna werd er meer druk uitgeoefend door een grote balk 
of stam op de stapel manden te leggen, waardoor er meer 
olie uit kwam. Uiteindelijk werden er voor het uitpersen van 
de allerlaatste druppels aan één kant van de balk stenen 
gelegd om de maximale pletkracht te krijgen. En ja, de olie is 
bloedrood als die er voor het eerst uitkomt.’ (Zie ouderling 
D. Todd Christofferson, algemene oktoberconferentie 2016.)

‘Hij is hier niet, maar 
Hij is opgewekt’ 

(Lukas 24:6).

Zie Mattheüs 28:1–8; 
Johannes 20:1–18.
‘Het lege graf op die eerste paasmorgen 
was het antwoord op de vraag van Job: 
“Als een man gestorven is, zal hij dan 
weer levend worden?” [Job 14:14.] En 
tot allen binnen het bereik van mijn 
stem verklaar ik dat een gestorven mens 
zal herleven. Dat weten we, omdat we 
het licht van geopenbaarde waarheid 
hebben.’ (President Thomas S. Monson, 
‘Hij is uit de dood verrezen!’, algemene 
aprilconferentie 2010.)
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for us. The Restoration just brings peace to those 
who question their life and question God’s plan for 
them.”

But even though understanding the 
Restoration has brought clarity in her life, she 
also admits that “being so far away from Church 
headquarters, it’s hard to connect with the gos-
pel, but because I’ve had a strong testimony of 
the restored gospel, I know that as far away as I 
am, I can still feel like a part of the Restoration, 
that I’m not alone.”

And she isn’t. Young adults around the world 
are participating in the Restoration through temple 
service, family history, and missionary work. With 
the understanding of personal revelation that 
we gain from learning about Joseph Smith’s First 
Vision and the Restoration, we can all continue to 
seek to know God’s will and what part we can play 
in the ongoing Restoration.

Young Adults Leading 
the Church

We might be young adults, but we can be leaders in 
the Church now. Despite being the only member of the 
Church in her family, Janka Toronyi from Győr, Hungary, 
is strengthened by her fellow young adults’ participa-
tion in other aspects of the Restoration: “A bunch of my 
friends have gone on missions, and it’s been so great 
to see their progress and then they return and they 
grow up so much through all their experiences. It’s a 
great experience for all of us. And it’s always marvel-
ous to see my young single adult friends serve in their 
callings and sometimes even opportunities they make 
themselves, like volunteering to be counselors at FSY 
(For the Strength of Youth) conferences. I feel like the 
Restoration isn’t always about teaching people about 
the gospel—it’s about strengthening the members 
that we have.”

RAMONA MORRIS,  
AGE 28, BARBADOS

The Restoration brings 
peace to those who 
question their life and 
God’s plan for them.

JANKA TORONYI,  
AGE 24, HUNGARY

The Restoration is about strengthening 
the members that we have.
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the Restoration from the beginning. And the 
ongoing Restoration has been a vital part of 
the lives of countless young adult members of 
the Church. 

What the 
Restoration  
Means to Us

For many of us, our participation in the 
Restoration stems from what it has taught 
us. For Vennela Vakapalli, a young adult 
convert from Andhra Pradesh, India, “the 
Restoration is about seeking revelation. 
Joseph Smith sought revelation in the woods. 
He counseled with the Lord, he waited for 
the answer, he was patient. That’s what I 
love.” Vennela explains, “Before I heard about 
the Restoration, I did not know much about 
seeking revelation. One of the greatest things 
that amazes me is how much he spent his 
time to obtain revelation from God. That’s 
what I learned from the Restoration.”

Emma and Jacob Roberts, a young couple 

from Utah, USA, agree that the Restoration 
is about “ongoing revelation”—for ourselves 
and for the world—”that we can have a 
prophet, a spokesman here on earth from 
God, making sure whatever challenges the 
world brings, we have somebody who is 
working and praying and conversing with 
God to make sure that we are prepared and 
able to face whatever challenges the world 
brings as it changes.”

“So much knowledge that comes with the 
Restoration makes my life easier and less 
stressful,” says Jacob. It all comes with a surety 
“that there is a God who loves us and watches 
over us,” Emma says. “His intent is our hap-
piness. As young adults, we can totally trust 
and follow Him because we know His goal is 
our happiness. We know that we are eternal 
beings, and that gives me a lot of hope and 
faith, that whatever I do now and whatever 
mistakes I make now, I can still repent and I 
have this time to progress and learn.”

That type of reassurance also helped 
Ramona Morris, a young adult from 
Barbados, when she first learned about the 
Restoration. Among other things, she gained 
a testimony that “Heavenly Father is there 

JACOB ROBERTS,  
AGE 29, UNITED STATES

So much knowledge 
that comes with the 
Restoration makes my  
life easier and less 
stressful. 

VENNELA VAKAPALLI,  
AGE 22, INDIA 

The 
Restoration  
is about  
seeking 
revelation.

WAT IS JE DOEL?

Als jongvolwassenen hebben  
we allemaal een rol te vervullen  
in de voortgaande herstelling.  

Hoe doe jij mee?

42

JONGEREN

JE GETUIGENIS VAN 
HET EERSTE VISIOEN

52, 62
PASEN

VIER TAFERELEN

64
VOOR KINDEREN

LEES HET VERHAAL 
VAN DE HERSTELLING 

VOOR
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Jezus Christus leeft  

en herstelde zijn   

KERK
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In 1820 zijn onze hemelse Vader en Jezus Christus aan Joseph 
Smith verschenen. Onze hemelse Vader zei toen: ‘Dit is mijn 

geliefde Zoon. Hoor Hem!’ De herstelling van het evangelie is op 
die dag, 200 jaar geleden, begonnen. Nu gaat zij nog steeds door!

Jezus Christus zal eens op aarde terugkeren. Hier zijn vier 
manieren waarop je bij de herstelling kunt helpen, en jezelf en 
anderen op Jezus’ wederkomst kunt voorbereiden:

• Maak je geloof in Jezus Christus sterk.
• Kom meer te weten over je familie en zorg dat er  

tempelwerk voor hen wordt gedaan.
• Bereid je voor om naar de tempel te gaan.
• Help mensen om over Jezus Christus en zijn kerk te leren.

Zo kunnen we de wereld voorbereiden op de geweldige  
dag dat Jezus terugkomt! ●

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

President  
Russell M. 

Nelson

Helpen bij de 
HERSTELLING

Naar ‘Hoop van Israël’ (wereldwijde devotional voor jongeren,  
3 juni 2018), 19, HopeOfIsrael .ChurchofJesusChrist .org.

President Nelson zegt dat 
kinderen bij de herstelling 
kunnen helpen. Hoe kun 
jij helpen?
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Over de herstelling leren
De zendelingen leggen aan dit gezin uit hoe het evangelie van Jezus Christus is hersteld. 

Zoek de onderstaande voorwerpen op die onderdelen van de herstelling voorstellen.

Sla de pagina om en kom meer over de herstelling te weten!
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woord van 
wijsheid avondmaal

zendingswerk Schriften gave van de 
Heilige Geest

tempels

familiegeschie-
denis kerk priesterschap
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Jezus Christus’  
kerk is hersteld!
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Voordat we op aarde kwamen, woonden we bij onze hemelse Ouders. Zij hielden van ons! 
Onze hemelse Vader had een geweldig plan voor ons. We zouden op aarde komen om een 
lichaam te krijgen, te leren en te groeien. Daarna konden we weer naar ons hemelse thuis 

terugkeren. Maar we konden dat niet alleen. We zouden hulp nodig hebben.
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Toen leed Jezus in de hof van Gethsémané voor 
ons. Hij voelde al ons verdriet en al onze pijn. Hij 
stierf aan het kruis voor ons. Daarom kunnen wij 
ons tot Hem wenden als we gekwetst of verdrietig 
zijn, of hulp nodig hebben. We kunnen ons 
bekeren als we iets verkeerds doen.

Op de derde dag na 
Jezus’ dood is Hij weer 
opgestaan. Jezus leefde 

weer! Daardoor zullen wij 
ook uit de dood opstaan. 

We kunnen na onze  
dood in de hemel wonen.
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Onze hemelse Vader koos onze oudste broer, 
Jezus Christus, om op aarde te komen en ons 
te helpen. Jezus liet ons zien hoe we anderen 
moeten liefhebben en de geboden van onze 

hemelse Vader moeten onderhouden. Hij 
koos apostelen om zijn kerk te leiden.
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Na de dood van de apostelen begonnen mensen 
sommige belangrijke onderdelen van Jezus’ 
evangelie te vergeten. Ze geloofden niet meer 
dat onze hemelse Vader zijn kinderen op aarde 
altijd zou inspireren. Ze vergaten dat iedereen op 

aarde de kans zou krijgen om zich te laten dopen. 
Ze geloofden niet meer dat profeten en apostelen de 

kerk altijd zouden leiden.

Er gingen vele jaren voorbij. 
Uiteindelijk was het tijd om 
de ontbrekende onderdelen 

van Jezus’ evangelie terug 
te brengen. Het was tijd om 
zijn kerk te herstellen! Onze 

hemelse Vader had een profeet 
nodig om haar weer op aarde 

te vestigen. Hij koos een 
jongen die Joseph Smith heette.

Na zijn opstanding bezocht Jezus 
zijn discipelen in Jeruzalem en in 
Amerika. Hij vroeg zijn apostelen 

om de mensen over zijn evangelie te 
blijven vertellen. Veel mensen die de 
apostelen hoorden, lieten zich dopen 

en werden lid van de kerk.
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Joseph was op een dag in de Bijbel aan het lezen. 
Hij las in Jakobus 1:5 dat onze hemelse Vader onze 
vragen zal beantwoorden als we Hem die in geloof 
stellen. En Joseph had zeker een vraag! Hij wist dat 
er veel kerken waren die over Jezus vertelden. Maar 
hij wilde weten of er een net zoals Jezus’ kerk in het 
Nieuwe Testament was.

Op een prachtige lentedag rond de 
paastijd ging Joseph naar het bos in de 

buurt van zijn huis. Hij knielde neer 
en begon te bidden. Toen kwam er 

een duister gevoel over Joseph. Satan 
probeerde hem te ontmoedigen. Maar 

Joseph bleef uit alle macht bidden.

Toen daalde er een stralend licht neer. 
Joseph zag onze hemelse Vader en Jezus 
Christus. Dat noemen we het eerste visioen. 

Ze zeiden dat Jezus’ kerk niet op aarde was. 
Maar dat zou niet lang meer duren.  

De herstelling was begonnen!
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Johannes de Doper bracht het Aäronisch pries-
terschap terug, zodat we ons kunnen laten 
dopen. Petrus, Jakobus en Johannes brachten het 
Melchizedeks priesterschap terug, zodat we de  

Heilige Geest kunnen ontvangen en een zalving 
kunnen krijgen als we ziek zijn.

Elia kwam, zodat we in de tempel aan 
onze familie verzegeld kunnen worden.

Onze hemelse Vader stuurde 
engelen om belangrijke onderdelen 

van het evangelie te herstellen. 
De engel Moroni gaf Joseph de 

gouden platen, zodat we het Boek 
van Mormon konden krijgen om 

meer over Jezus Christus te leren.
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De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen werd 
opgericht. Dat betekent dat Jezus’ kerk 
weer op aarde is! Dat alles maakt deel 
uit van de herstelling.

De herstelling van het evangelie is  
nog steeds aan de gang. Profeten, apostelen, 
zendelingen en leden verspreiden het goede 

nieuws van Jezus Christus over de hele 
wereld. Er worden in veel landen tempels 
gebouwd, zodat mensen voor eeuwig aan 

hun familie verzegeld kunnen worden. 
En de kerk helpt mensen op plaatsen waar 

honger heerst of rampen plaatsvinden.

Iedereen kan iets doen om bij de 
herstelling te helpen. Jij kunt helpen 
door meer over je familiegeschiedenis 
te weten te komen en je in de tempel te 
laten dopen. Je kunt tiende betalen om 
kerken en tempels te bouwen. Je kunt 
vastengaven betalen om mensen in nood 
te helpen. Je kunt mensen over Jezus 
Christus vertellen.
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Jezus heeft ons zijn kerk gegeven, zodat wij naar ons hemelse huis kunnen terugkeren. We kunnen 
van het avondmaal nemen en altijd indachtig zijn wat Hij voor ons heeft gedaan. We kunnen liefde 

voor anderen tonen, zoals Hij dat deed. We kunnen iedereen helpen om over zijn evangelie te leren! ●
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Zoeken maar!
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Dankzij de herstelling kunnen mensen over de hele wereld het evangelie van Jezus Christus leren kennen!  
Hoeveel exemplaren van het Boek van Mormon kun je vinden? Hoeveel landsvlaggen kun je vinden?  

Extra opdracht: welke vlaggen herken je?
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K L E U R P L A A T

Mijn hemelse Vader 
hoort mijn gebeden
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Onze hemelse Vader hoorde Joseph Smiths gebed.

Hij hoort mijn gebed ook!
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Mijn hemelse Vader 
hoort mijn gebeden
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Onze hemelse Vader hoorde Joseph Smiths gebed.

Hij hoort mijn gebed ook!
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‘Zoek, en u zult vinden’  
(3 Nephi 14:7).

Zulma zat op een van de 
kerkbanken en streek de rok 

van haar schooluniform glad. Er 
scheen gekleurd licht door de 
glas- in- loodramen en er stond 

een kruis voorin de kapel. 
Zulma ging naar een 
kerkschool, dus woonde 

ze twee keer per dag met 
de andere leerlingen een 

eredienst bij. Zulma vond haar kerk 
fijn. Ze hield van Jezus en leerde graag over Hem.

Ze zat altijd stil als de priester begon te praten. Maar 
vandaag voelde het anders. Plotseling schoot er een 
nieuwe gedachte door haar hoofd en hart: Er is meer 
waarheid te vinden.

Zulma fronste haar wenkbrauwen. Meer waarheid? 
Wat hield dat in?

De gedachte kwam opnieuw. Er is meer waarheid.
Zulma sloot haar ogen en concentreerde zich 

op wat ze voelde. Ze had in de kerk veel goede 
dingen geleerd. Maar nu vroeg ze zich af of er 
iets ontbrak. Misschien wilde God dat Zulma nog 
meer zou leren. Maar hoe kon ze dat vinden?

Een kerk  
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Misschien wilde God dat Zulma nog meer zou leren.

voor Zulma
Lucy Stevenson
Kerktijdschriften
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

Ze sprak er later met haar oudere broer, 
Alberto, over.

‘Denk je dat er meer waarheid te vinden 
is?’ vroeg Alberto.

Zulma knikte. ‘Ik wil meer over andere 
kerken te weten komen’, zei ze.

‘Oké’, antwoordde Alberto. ‘Dan ga ik 
met je mee!’

Zulma en Alberto bezochten enkele 
jaren lang verschillende kerken. Na een 
kerkdienst zei Alberto: ‘Die kerk onderwees 
goede dingen.’

Zulma gaf hem gelijk, maar ze hadden 
nog steeds het gevoel dat er iets ontbrak. 
Ze bleven dus zoeken.

Op een dag stormde Alberto de trap naar 
hun huis op. ‘Ik heb de kerk gevonden 

Hier is Zulma als jong meisje. Rechts is een 
recente foto van haar met haar man, ouderling 
Walter F. González van de Zeventig.
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die we zoeken!’ zei Alberto. Hij gaf Zulma een dikke 
knuffel.

Zulma keek met grote ogen. ‘Waar? Hoe?’
‘Mijn vriend heeft wat zendelingen van De Kerk 

van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
ontmoet’, zei Alberto. ‘Ik heb naar ze geluisterd, en ik 
geloof wat ze vertelden!’

Zulma en Alberto waren zo blij, dat ze door het 
hele huis dansten. Maar toen kreeg Zulma minder leuk 
nieuws. Mamá wilde niet dat ze met de zendelingen 
sprak. ‘Je bent nog maar 12’, zei Mamá. ‘Je bent te jong.’

Omdat Alberto wat ouder was, mocht hij wel met de 
zendelingen blijven praten. Hij liet zich een paar weken 
later dopen.

Zulma bleef Mamá alsmaar vragen of ze les van de 
zendelingen mocht krijgen. Uiteindelijk zei Mamá ja.

Toen de zendelingen Zulma onderwezen, voelde ze 
het in haar hart warm worden. Een van de zendelingen 
had moeite om Spaans te spreken, maar dat maakte 
niet uit. Wat wel uitmaakte, was hoe goed Zulma zich 
voelde. Toen ze over Joseph Smith en het Boek van 
Mormon hoorde, wist ze dat ze de waarheid had gevon-
den waar ze naar op zoek was!

Zulma wilde zich laten dopen. Maar wat zou Mamá 
zeggen? Zulma was erg blij toen Mamá ja zei! 
Op de dag van haar doop was Zulma 
helemaal in het wit gekleed. Ze wist 
dat God van haar hield. Ze wist dat 
Hij haar kende. En ze wist dat Hij 
haar had geholpen om zijn herstelde 
kerk te vinden! ●
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Groeten  
uit het  

heilige 
bos!

Hoi! Wij 
zijn Margo 
en Paolo.

1

2

Toen Joseph Smith 14 was, woonde hij in een 

blokhut in New York (VS). Hij had vijf broers 

en drie zussen. Hij was gehoorzaam aan 

zijn ouders en aardig voor anderen. 

Hij las de Bijbel met het gezin, 

maar ze gingen niet allemaal 

naar dezelfde kerk.

Joseph was een 

harde werker. Hij 

hielp met bomen 

omhakken, zodat het 

gezin gewassen kon 

planten. Hij hielp ook 

met sap uit esdoorns 

aftappen om suiker  

te maken.
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Deze kinderen wonen waar 
Joseph Smith opgroeide!

Ik weet dat het heilige bos 
een bijzondere plek is, 
omdat Joseph Smith daar 
bad en onze hemelse 
Vader en Jezus zag.
Piper D. (5),  
New York (VS)

Ik ben dankbaar dat we dicht 
bij het huis van Joseph Smith 
wonen. Ik vind het erg leuk om 
naar de drukkerij van Grandin te 
gaan. Ik vind het heel interessant 
om te zien waar ze de eerste 
exemplaren van het Boek van 
Mormon hebben gebonden.
Roscoe B. (9),  
New York (VS)

FOTO’S VAN JONGENS, JULIE POULSON; ILLUSTRATIES, KATIE MCDEE

Leuk dat  
je samen met ons 

het heilige bos hebt 
bezocht. Tot de  
volgende keer!

3

4

5

Deze maand  
vieren we de herstelling.  
We gaan dus naar de plek 

waar het eerste visioen  
200 jaar geleden  

plaatsvond!

Joseph zocht naar een kerk zoals die in de Bijbel. 

Op een dag ging hij naar een bos om te bidden. 

Onze hemelse Vader en Jezus verschenen aan 

hem. Ze vertelden hem dat zijn zonden vergeven 

waren. Ze zeiden ook dat hij zich bij geen van de 

kerken moest aansluiten. Jezus’ kerk zou spoedig 

hersteld worden!

Veel mensen maakten 

Joseph belachelijk om wat 

hij gezien had. Ze zeiden 

dat hij het allemaal verzon-

nen had. Maar Joseph 

bleef de waarheid vertel-

len. Hij zei: ‘Ik wist het, en ik 

wist dat God het wist, en ik 

kon het niet loochenen, noch 

durfde ik dat’ (Geschiedenis van 

Joseph Smith 1:25).

Tegenwoordig 

kunnen men-

sen de plek 

bezoeken waar 

Joseph bad. Het 

is daar prachtig 

en heel vredig.
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Marissa Widdison
Kerktijdschriften
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

‘Want de tempel is de plek om de gezinnen te ver-
zeeg’len.’ (Kinderliedjes, 99.)
‘Pasen is een goede tijd om aan Jezus en zijn opstan-

ding te denken’, zei zuster Rojas. Ze hield een 
plaat van Jezus omhoog. ‘Dankzij Hem kunnen 
mensen die dood zijn weer levend worden.’

Alonso keek op toen zijn jeugdwerkleerkracht 
dat zei. Kan ik mijn ouders dan weer zien? vroeg 
Alonso zich af.

Mamá was jaren geleden overleden. Alonso kon 
zich haar niet goed herinneren, maar hij vond het 
fijn om naar foto’s van haar te kijken. Toen stierf 
Papá ook.

Nu woonde Alonso bij abuela 
(grootmoeder). Zij had hem 
over haar kerk, De Kerk 
van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste 
Dagen, verteld. Hij zou 
zich volgend jaar laten 
dopen en bevestigen, als hij 
oud genoeg was.

Toen hield zuster Rojas 
een plaat van een wit gebouw 
omhoog. ‘Tempels zijn ook een 
geweldig geschenk van Jezus. 
Dit is een van de tempels hier in 
Chili.’

Alonso keek naar het gou-
den standbeeld op de punt van 
het gebouw. Het was prachtig! 
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‘Kan ik weer  
bij Mamá en  
Papá zijn?’

Alonso’s eeuwige 
familie
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Hij vroeg zich af wat daarbinnen 
gebeurde.

‘In tempels worden gezinnen 
voor eeuwig aan elkaar verzegeld’, 
zei zuster Rojas. ‘Ik ben in deze tempel 
in Santiago aan mijn ouders verzegeld 
nadat we lid van de kerk waren geworden. 
Omdat we verzegeld zijn, kan ik zelfs na dit leven bij 
hen zijn.’

Alonso werd enthousiast toen hij dat hoorde. ‘Kan ik 
aan mijn ouders verzegeld worden?’ vroeg hij. ‘Ook al 
zijn ze al dood?’

Zuster Rojas knikte. ‘Ja! Dat is een van de redenen 
waarom tempels zo belangrijk zijn. Ze zijn al onze fami-
lieleden tot zegen, ook degenen die overleden zijn.’

Alonso bleef de rest van de dag aan tempels denken. 
Hij vroeg of abuela hem meer wilde vertellen. Ze sprak 
over de witte kleding die mensen daar dragen en de 
prachtige kunstwerken aan de muur.

‘Het mooiste is dat je er aan je ouders verzegeld kunt 
worden’, zei abuela. ‘We zullen twee mensen uit de wijk 
vragen om bij de verzegeling als plaatsvervangers voor 
hen op te treden.’

‘Kunnen we morgen gaan?’ vroeg Alonso. ‘Ik wil voor 
eeuwig bij Mamá en Papá zijn!’

Abuela glimlachte. ‘Ik ben blij dat je wilt gaan,’ zei ze, 
‘maar de dichtstbijzijnde tempel is in Concepción. We 
hebben niet genoeg geld voor de bus.’

‘Ik spaar wel mee voor de reis!’ zei Alonso.
Vanaf dat moment betaalde Alonso tiende als hij 

een muntje op straat vond of de kans kreeg om 
wat geld te verdienen. De rest stopte hij in hun 
tempelfonds.

Na maanden sparen, hadden Alonso en abuela 
eindelijk genoeg geld om naar de tempel te reizen. 
Ze vroegen of broeder en zuster Silva met ze mee wil-
den gaan. Op de langverwachte dag maakten ze een 
lange busreis naar de stad Concepción. Tegen zonson-
dergang zag Alonso iets van goud in de verte.

‘Ik kan de engel Moroni zien!’ zei Alonso, en hij 

wees naar het standbeeld op de 
punt van het blauwe koepeldak 

van de tempel.
Ze brachten de nacht in een 

appartement naast de tempel door. In 
de ochtend ging Alonso voor het eerst 

de tempel in. Hij zag daar een groot portret 
van Jezus. Hij en abuela deden witte kleren aan. Hij 

voelde zich blij en vredig.
Toen het tijd was voor de verzegeling, ging Alonso 

naar een prachtige kamer met spiegels aan de muren. 
Een tempelwerker liet Alonso, abuela en de Silva’s zien 
hoe ze rond een speciale tafel, een altaar, moesten knie-
len. Het was met zachte stof bedekt.

Broeder en zuster Silva waren daar in de plaats van 
Alonso’s vader en moeder. Abuela nam de plaats in 
voor zijn zus die overleden was voordat Alonso werd 
geboren.

Alonso probeerde met gesloten ogen zijn familie 
samen voor zich te zien.

Ik kan niet wachten om ze weer te zien, dacht Alonso. 
Ik ben zo dankbaar dat gezinnen eeuwig samen kunnen 
zijn! ●
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Vóór de herstelling van de kerk geloofden de men-
sen dat als iemand in hun familie overleed zonder 

gedoopt te zijn, ze hem of haar nooit meer zouden zien. 
Maar dankzij de herstelling kunnen we ons in de tem-
pel voor hen laten dopen. We kunnen voor eeuwig aan 
elkaar verzegeld worden!

Jij bent net als Joseph Smith door onze hemelse Vader 
uitgekozen om een belangrijk werk in je leven te doen. 
Een deel van dat werk gebeurt in de tempel. Je kunt 
de namen opzoeken van je voorouders die tijdens hun 
leven op aarde niet zijn gedoopt. Zodra je een tempe-
laanbeveling hebt gekregen, kun je naar de tempel gaan 
en je voor hen laten dopen.

Bid tot je hemelse Vader om je bij dit werk te leiden. 
Je voorouders kunnen jou ook helpen. Wat zal dat voor 
jou en voor hen een belangrijke en heilige zegen zijn!

Sommigen van jullie kunnen misschien nú nog geen 
tempelwerk doen, maar in de toekomst wél. Vergeet 
nooit dat je een kind van God bent. Hij heeft je vol-
maakt lief.

Luister naar de influisteringen van de Heilige Geest 
en bereid je voor om eens naar de tempel te gaan. Zo 
bouw je voor jezelf en voor je familie uit het verleden, 
het heden en de toekomst aan een prachtig leven. Als je 
het werk van de Heer doet, zal Hij je helpen. Jij bent een 
van zijn dapperste geesten. ●

De tempel en  
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Zuster Joy D. Jones
Algemeen  

jeugdwerkpresidente
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Ouderling Dale G. Renlund van het Quorum der Twaalf Apostelen
Naar ‘Wat de herstelling voor jou betekent’, Liahona, februari 2020, 52.

Je bent een geliefd kind van God. Hij kent je en houdt van je.  
God kende Joseph Smith. Hetzelfde geldt voor jou.  

God kent jou ook.



In de prille lente van 1820 bad Joseph Smith en zag hij onze hemelse 
Vader en Jezus Christus. In dit tijdschrift wordt over die bijzondere tijd  
gesproken. De volgende pagina’s zijn zeker interessant:

•  Een verhaal met plaatjes over de herstelde kerk als onderdeel van 
Gods plan (V4–10).

•  President Nelson vertelt hoe we bij de herstelling kunnen helpen (V2).
•  Een nieuw liedje over het eerste visioen (V16–17).
•  Uit een verhaal blijkt hoe de herstelling ons gezin tot zegen kan zijn 

(V20–21).

Is het niet geweldig dat we naar De Kerk van Jezus Christus van de Hei-
ligen der Laatste Dagen kunnen gaan? Laten we het goede nieuws van 
Jezus en zijn kerk in de wereld verspreiden!
Vrolijk Pasen!
De Vriend

Beste ouders,

INHOUD

V2 Van het Eerste Presidium: Helpen bij  
de herstelling

V4 Jezus Christus’ kerk is hersteld!

V11 Leuke activiteiten: Zoeken maar!

V12 Kleurplaat

V14 Een kerk voor Zulma

V16 Muziek: Het eerste visioen

V18 Groeten uit het heilige bos!

V20 Alonso’s eeuwige familie

V22 De tempel en jij

V23 Schitterend idee
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Zoek de verstopte Liahona!

STUUR DE TEKENINGEN OF ERVARIN-

GEN VAN UW KIND NAAR DE LIAHONA
Ga naar liahona .ChurchofJesusChrist .org en klik op 
‘Submit an Article or Feedback’. Of stuur ze naar liahona@ 
ChurchofJesusChrist .org en vermeld de naam, leeftijd en 
woonplaats van uw kind. Voeg ook uw toestemming toe:  
‘Ik, [uw naam], geef De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen toestemming om de inzending 
van mijn kind in kerktijdschriften, op kerkwebsites, op 
sociale media en eventueel in andere kerkmaterialen te 
publiceren.’ We horen graag van u!


