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In de tijd van het Boek van Mormon gaf de Heer Lehi en zijn gezin de 
Liahona als hulpmiddel voor hun reis. Het was een ‘kompas, dat hun 
een rechte koers wees naar het beloofde land’ (Alma 37:44).

Ook wij zijn op reis. We kennen ups en downs. Pieken en dalen. 
Vrede en verdriet. Maar dat alles heeft een goddelijk doel, omdat wij 
goddelijk potentieel hebben. Onze hemelse Vader wil niet alleen dat 
we bij Hem terugkeren; Hij wil dat we door zijn Zoon, Jezus Christus, 
meer zoals Hij worden. Maar soms hebben we hulp nodig.

Op aanwijzing van levende profeten is het tijdschrift Liahona zo 
samengesteld dat het ons de weg wijst en uitlegt hoe we die kunnen 
bewandelen. We veranderen door het evangelie van Jezus Christus 
te bestuderen en na te leven. En als we onze eigen woestijnen en 
oceanen hebben overgestoken, en Hem daarbij in hitte en storm 
hebben gevolgd, zullen we merken dat Hij ons heeft gevormd tot wat 
Hij voor ogen had.

Lees op de volgende pagina’s meer over de nieuwe Liahona.

Het leven is een reis. De Liahona kan u helpen.







Of u nu uit Slovenië of Spanje, 
Madagaskar of Massachusetts komt, 
dit tijdschrift is voor u. Of u nu 
Koreaans of Kiribati spreekt; of uw 
huis nu van baksteen of bamboe is 
gemaakt; of u nu al 80 jaar lid van 
de kerk bent, of slechts één dag. 
Gehuwd, alleenstaand, oud, jong – 
dit tijdschrift is voor u geschreven en 
weerspiegelt uw leven. Uw getuigenis, 
uw ervaring, uw huisgezin van geloof. 
Dat is het mooie aan één tijdschrift 
voor volwassenen wereldwijd. Het 
verenigt ons en herinnert ons eraan dat 
we allemaal tot een wereldwijd gezin 
en een wereldwijde kerk behoren.

Doe dus met ons mee en kom dichter 
tot Jezus Christus. Eén nummer tegelijk, 
één pagina tegelijk. Profeten en 
apostelen leiden ons, en onze liefdevolle 
Heiland helpt ons. Iedereen. Samen.

EEN TIJDSCHRIFT 
VOOR IEDER HART EN HUIS
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WAT U MAG  
VERWACHTEN  
VAN DE NIEUWE LIAHONA

MEER STEUN VOOR ALLE LEDEN

Voorheen ontvingen sommige leden, 
naargelang hun taal, het tijdschrift slechts 
een paar keer per jaar. Nu worden de drie 
wereldwijde kerktijdschriften maandelijks of 
tweemaandelijks gedrukt in talen die door 
ongeveer 97 procent van de leden worden 
gesproken.

MEER DIGITALE CONTENT

Het tijdschrift krijgt meer 
verschijningsvormen, zodat u de 
inspirerende inhoud in de vorm 
krijgt die u verkiest. We voorzien 
u van betere digitale ervaringen 
op liahona.ChurchofJesusChrist.
org, in de apps Evangelieleven en 
Evangeliebibliotheek, via e- mails en 
later nog meer opties.

BOODSCHAPPEN VAN PROFETEN 
EN APOSTELEN

De Liahona zal meer actuele 
boodschappen van kerkleiders 
bevatten. Deze boodschappen, zowel 
gedrukt als digitaal, wijzen ons de weg 
naar de Heiland.
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ECHTE VERHALEN VAN  
ECHTE MENSEN

Leest u geloofsversterkende ervaringen 
van leden over de hele wereld, dan  
neemt uw eigen geloof toe. U wordt er 
dan ook aan herinnerd dat u deel van iets 
veel groters dan uw wijk of gemeente 
uitmaakt. Dien uw belevenissen in op 
liahona.ChurchofJesusChrist.org  
of stuur een e- mail naar liahona@
ChurchofJesusChrist.org.

PLAATSELIJKE VERHALEN EN 
BOODSCHAPPEN

De Liahona publiceert meer dan 
zestig regionale versies met bijlagen 
die specifiek voor een bepaalde 
regio of taal zijn geschreven. 
Deze regionale artikelen slaan 
een brug tussen u en de heiligen, 
leidinggevenden en kwesties dicht 
bij huis.

THUISGERICHTE EVANGELIESTUDIE

Elke maand vindt u hier ervaringen, 
activiteiten en leringen, waarmee u  
het evangelie thuis kunt bestuderen  
en uw kinderen en dierbaren erin  
kunt onderwijzen.



‘Vrees dus niet, kleine kudde; doe het goede; laten aarde en hel tegen u samen-
spannen, want indien u bent gebouwd op mijn rots, vermogen zij niets.’
LEER EN VERBONDEN 6:34
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Geliefde broeders en zusters,

De leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
wonen overal op aarde. Hoewel we veel verschillende talen spreken, zijn we 
verenigd als leerlingen van Jezus Christus. We weten dat ieder van ons een kind 
van God is, en daar verheugen we ons in.

Vanaf de prille jaren van de herstelde kerk hebben onze leden door 
publicaties zoals onze kerktijdschriften geleerd hoe ze het evangelie konden 
doorgronden, naleven en uitdragen. Er stonden inspirerende artikelen in die de 
kerkleden dichter bij hun leiders en bij elkaar brachten. Die zegeningen wensen 
wij meer van Gods kinderen toe. Daarom doet het ons genoegen dat u deze 
eerste uitgave van de nieuwe Liahona in handen hebt.

Met ingang van deze maand zijn er ook afzonderlijke, nieuwe publicaties 
voor kinderen en jongeren. Deze tijdschriften – de Liahona, Voor de kracht 
van de jeugd en de Vriend – sluiten naadloos aan op Kom dan en volg Mij, de 
Schriftstudiewijzers die de Schriftstudie thuis vergemakkelijken. De tijdschriften 
zullen ook op digitale kanalen beschikbaar komen.

Het doel van de kerktijdschriften blijft hetzelfde: Gods kinderen dichter bij 
hun Heiland, Jezus Christus, brengen. We zijn dankbaar dat u het evangelie wilt 
leren en naleven. Deze tijdschriften zullen u daarbij helpen.

Met vriendelijke groeten,

Het Eerste Presidium
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Een nieuwe publicatie voor een 
mondiale kerk
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6 In het beginsel openbaring groeien
President Russell M. Nelson
Hoe kunnen we de Heer duidelijker en vaker 
horen?

10 Evangeliebasis
God spreekt elke dag tot ons

12 De kracht van persoonlijke openbaring
Kerkleiders geven hun visie op persoonlijke 
openbaring.

14 Onder heiligen der laatste dagen
Geloofsverhalen van kerkleden uit de hele 
wereld.

18 Een beetje zendingshemel
Steven Hunt
Een teruggekeerd zendeling ziet het rimpe-
lingseffect van zijn zendingswerk lang geleden.

22 Vrouwen en verbondsmacht
Presidente Jean B. Bingham
Vrouwen mogen zich verheugen in de privile-
ges en machten van het priesterschap.

I N H O U D

Foto, Getty Images.

30 Hoe de kerkgeschiedenis mijn 
geloof sterkt
Khumbulani D. Mdletshe
Kerkgeschiedenis kan ons perspectief, 
waardering en inspiratie geven.

32 De inclusieve kerk
Inclusie van iedereen
Tracy Browning
Laten we de deuren opendoen die ande-
ren ervan weerhouden om zich thuis te 
voelen.

34 Beginselen voor uw bediening
Bij hen zijn en hen versterken
Het algemeen ZHV- presidium
Door elkaar te dienen, worden we 
 allemaal gezegend.

36 Getrouw ouder worden
Genieten van de herfstjaren
Scott Edgar
Veranderingen accepteren, anderen 
blijven dienen, en onze zegeningen blijven 
tellen – het kan in de herfst van ons leven.

I N H O U D

‘Als we openbaring 
ontvangen, brengen 
we tijd in de tegen-
woordigheid van God 
door.’
– President Russell 
M. Nelson, p. 6

liahona .ChurchofJesusChrist .org | facebook.com/liahona | app Evangeliebibliotheek
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REGIONALE BIJLAGE

Middenin de Liahona is een bijlage met regio-
naal nieuws, bij voldoende kopij.

38 Ouderschapstips
Wat vegen mij over het ouderschap heeft 
geleerd
Kamri Melaine Webster
Gods volmaaktheid bedekt onze tekortkomin-
gen als ouders.

40 Voor ouders
Profeten en openbaring
Ideeën waarmee de kerktijdschriften u en uw 
gezin tot zegen zijn.

49 De totstandkoming van de Leer en 
Verbonden

KOM DAN EN VOLG MIJ

25 Vrouwen aan de wieg van de herstelling: 
Lucy gebruikt haar geestelijke gaven
Sharalyn D. Howcroft
Een hoogtepunt uit het leven van Lucy Mack 
Smith.

26 Kom dan en volg Mij: Leer en Verbonden
Wekelijkse artikelen ter verdieping van uw studie 
van de Leer en Verbonden.

DIGITALE THEMA- ARTIKELEN

De Leer en Verbonden persoonlijk 
maken
Ashley Holdaway

De deur naar persoonlijke openba-
ring opendoen
Annelise Gardiner

Een briefje en een vonk in mijn ziel
Madison Schrader

JONGVOLWASSENEN

42 Genezen van geestelijke 
gevoelloosheid
Tadeo Murillo
Hoe kunnen we de Geest weer voelen?

46 Zonder te twijfelen op antwoord 
wachten
Amanda Adomako
Wachten kan de moeite waard zijn.

48 Meer voor jou!
Kijk welke andere digitale thema- artikelen 
voor jongvolwassenen deze maand zijn 
opgenomen.

VOEL U MEER 
VERBONDEN
Zoek naar nummers van het 
tijdschrift in audio- , digitaal, 
en papieren formaat op liahona.
ChurchofJesusChrist.org.Er is 
ook een sectie waar u vragen, 
opmerkingen en ervaringen 
kunt plaatsen.
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Op 30 september 2017 ging ik, na de zaterdagmiddagbijeenkomst van de 
algemene conferentie, naar ouderling Robert D. Hales in het ziekenhuis. 
Ik wilde weten hoe het met dit geliefde quorumlid ging. Een paar dagen 

eerder was hij daar, na een hartinfarct, opgenomen.
Mijn bezoek verliep goed, hij leek aan de beterende hand. Hij werd niet meer 

kunstmatig beademd, wat een goed teken was.
Die avond sprak de Geest echter tot mijn hart en geest. Ik moest op zondag 

nogmaals bij hem op bezoek. Tijdens de zondagmorgenbijeenkomst keerde dat 
gevoel onmiskenbaar terug. Ik had het gevoel dat ik de lunch moest overslaan en 
mij direct na de bijeenkomst naar ouderling Hales moest haasten. Dat deed ik.

Bij aankomst zag ik dat ouderling Hales’ situatie was verslechterd. Hij overleed 
helaas tien minuten later. Goddank was ik, samen met zijn lieve vrouw, Mary, en 
hun twee zoons, aan zijn zijde toen hij heenging.

Ik ben ontzettend dankbaar voor de influisteringen van de Heilige Geest, want 
Hij zette mij ertoe aan iets te doen wat ik anders niet gedaan had. Waar ik ook erg 
dankbaar voor ben, is dat er openbaring bestaat en dat de hemelen weer spreken.

Dit jaar ligt de focus van onze studie, thuis en in de kerk, op de Leer en Ver-
bonden. Die ‘goddelijke openbaringen en geïnspireerde verklaringen’ zullen ieder 
die ze bestudeert en ieder die handelt naar de goddelijke aanwijzingen die ze 
bevatten, tot zegen zijn. Ze zijn een uitnodiging aan ‘alle mensen overal om de 
stem van de Heer Jezus Christus te horen’,1 want voorwaar ‘de stem van de Heer 
is tot alle mensen gericht’ (Leer en Verbonden 1:2).

In het beginsel 
 openbaring groeien
Ik raad u aan de nodige stappen te zetten zodat u de Heer 
duidelijker en vaker hoort. Hij wil dat u het onderricht 
ontvangt dat Hij wil geven.

By President 
 Russell M. 
Nelson
President van De 
Kerk van Jezus 
Christus van de 
Heiligen der  
Laatste Dagen
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Dreiging, duisternis, deceptie
Lichamelijke en geestelijke 

stormen maken deel van dit leven 
uit, zoals de COVID- 19- pandemie 
nog eens duidelijk heeft gemaakt. 
De Heiland voorspelde grote ver-
schrikkingen in de tijd die aan zijn 
wederkomst voorafgaat. Hij zei: ‘Er 
zullen op verschillende plaatsen 
hongersnoden en pestilentiën en 
aardbevingen zijn’ (Mattheüs naar 
Joseph Smith 1:29).

Bovenop die verschrikkingen 
komen dan nog eens de duister-
nis en deceptie die ons omringen. 
Jezus zei tegen zijn discipelen dat 
vóór zijn komst ‘de wetteloosheid zal toenemen’  
(Mattheüs naar Joseph Smith 1:30).

Satan heeft zijn troepen in stelling gebracht en gaat 
tekeer tegen het werk van de Heer en wie zich daar-
voor inzetten. Vanwege de gevaren die ons bedreigen, is 
onze behoefte aan goddelijke leiding nog nooit zo groot 
geweest; en nog nooit is het dringender geweest dat we 
ons erop toeleggen om de stem van onze Middelaar, 
 Heiland en Verlosser, Jezus Christus te horen.

Kort nadat ik als president van de kerk was geroepen, heb 
ik gezegd dat de Heer klaarstaat om ons zijn wil te openba-
ren. Dat is een van zijn grootste zegeningen aan ons.2

Hij heeft ons beloofd: ‘Indien u vraagt, zult u openba-
ring op openbaring, kennis op kennis ontvangen’ (Leer en 
Verbonden 42:61).

Ik weet dat Hij op onze smeekbeden zal ingaan.

Zo horen wij Hem
Het is in deze tijd van groot belang dat we weten hoe 

de Geest tot ons spreekt. Denk aan het openbarings-
patroon dat de profeet Joseph Smith ons heeft nagelaten, 
waarmee we persoonlijke openbaring ontvangen, en 
antwoord, bescherming of leiding krijgen.

Eerst verdiepen we ons in de Schriften. Dat maakt ons 
ontvankelijk voor Jezus’ leringen en waarheid. De woor-
den van Christus ‘zullen [ons] alle dingen zeggen die [wij 
behoren] te doen’ (2 Nephi 32:3), vooral in deze onzekere 
en roerige tijden.

Daarna bidden we. Bidden vergt dat we het initiatief 
nemen. Daarom verootmoedigen wij ons voor God, 

zoeken een stille plek waar we 
ons regelmatig kunnen terugtrek-
ken, en storten ons hart voor 
Hem uit.

De Heiland heeft gezegd: 
‘Nader tot Mij en Ik zal tot u 
naderen; zoek Mij naarstig en u 
zult Mij vinden; vraag en u zult 
ontvangen; klop en u zal worden 
opengedaan’ (Leer en Verbonden 
88:63).

Tot de Heer naderen, schenkt 
troost en bemoediging, hoop en 
genezing. Daarom bidden we in 
zijn naam over onze zorgen en 
onze zwaktes, onze verlangens en 

onze dierbaren, onze roepingen en onze vragen.
Vervolgens luisteren we.
Als we na ‘amen’ te hebben gezegd nog even op onze 

knieën blijven, zullen we gedachten, gevoelens en leiding 
krijgen. U doet er verstandig aan die indrukken op te 
schrijven, omdat u dan later kunt nakijken wat de Heer 
van u verwacht.

Door dat proces dag in dag uit, maand in maand uit, en 
jaar in jaar uit te herhalen, zult u ‘in het beginsel openba-
ring’ groeien.3

Openbaring waardig zijn
De influisteringen van de Heilige Geest herkennen en 

openbaring ontvangen, wordt moeilijk als we die niet 
waardig zijn. Waardigheid wil niet zeggen dat we vol-
maakt moeten zijn, maar we moeten wel aan meer rein-
heid werken.

De Heer verwacht van ons dagelijkse inspanning, dage-
lijkse verbetering, dagelijkse bekering. Waardigheid brengt 
reinheid, en als we rein zijn, wil de Heilige Geest in ons 
wonen. Als we ‘de Heilige Geest tot [onze] gids’ nemen 
(Leer en Verbonden 45:57), komen we voor openbaring in 
aanmerking.

Als iets ons ervan weerhoudt om de deur tot hemelse 
leiding te openen, moeten we ons misschien bekeren. 
Bekering opent die deur, zodat we de stem van de Heer 
vaker en duidelijker horen.

‘De maatstaf is duidelijk’, zegt ouderling David A. 
Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen. ‘Als iets 
wat wij denken, zien, horen of doen ons vervreemdt 

Vanwege de gevaren 

die ons bedreigen, is 

onze behoefte aan god-

delijke leiding nog nooit 

zo groot geweest; en nog 

nooit is het dringender 

geweest dat we ons erop 

toeleggen om de stem van 

Jezus Christus te horen.
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van de Heilige Geest dan moeten we ophouden met dat 
te denken, zien, horen of doen. Als er bijvoorbeeld iets 
is dat voor amusement moet doorgaan, maar dat ons 
vervreemdt van de Heilige Geest, dan is die vorm van 
amusement stellig niets voor ons. Daar de Geest zich niet 
inlaat met vulgaire, grove of onfatsoenlijke zaken kunnen 
wij ons daar absoluut niet mee inlaten.’ 4

Als we in reinheid en gehoorzaamheid toenemen, en 
daar vasten, ijverig zoeken, de Schriften en de woorden 
van de levende profeten bestuderen, en familiehistorisch 
en tempelwerk doen aan toevoegen, zullen de hemelen 
opengaan. De Heer zal Zich op zijn beurt aan zijn belofte 
houden: ‘Ik zal u van mijn Geest meedelen, die uw ver-
stand zal verlichten, die uw ziel met vreugde zal vervullen 
(Leer en Verbonden 11:13).

Misschien moeten we geduld hebben, maar God zal op 
zijn wijze en op zijn tijd antwoorden.

Verstandig mens
Job heeft verklaard: ‘Het is de Geest van God in de 

sterveling, en de adem van de Almachtige, die hen ver-
standig maakt’ ( Job 32:8). In dit nieuwe jaar raad ik u aan 
de nodige stappen te zetten om de Heer duidelijker en 

vaker te horen. Hij wil dat u het onderricht ontvangt dat 
Hij wil geven.

Voordat ouderling Hales in oktober 2017 overleed, had 
hij een korte toespraak voor de algemene conferentie 
voorbereid. Hij heeft die helaas niet meer kunnen hou-
den. In die toespraak schreef hij: ‘Ons geloof bereidt ons 
erop voor om in de tegenwoordigheid van de Heer zijn.’ 5

Als we openbaring ontvangen, en Hij zijn zin, wil en 
stem aan ons openbaart, brengen we tijd in de tegen-
woordigheid van God door (zie Leer en Verbonden 68:4). 
Mogen wij naar ons geloof handelen, Hem aanroepen, de 
beloofde openbaring waardig zijn, en handelen naar de 
leiding die we ontvangen. ◼
NOTEN
 1. Inleiding tot de Leer en Verbonden.
 2. Zie Russell M. Nelson, ‘Openbaring voor de kerk, openbaring voor 

onszelf’, Liahona, mei 2018, 94.
 3. Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 143.
 4. David A. Bednar, ‘Opdat wij zijn Geest altijd bij ons mogen hebben’, 

Liahona, mei 2006, 30.
 5. Neil L. Andersen, ‘De stem van de Heer’, Liahona, november 2017, 125.



10 L i a h o n a

God spreekt elke dag tot ons

E V A N G E L I E B A S I S

Onze hemelse Vader wil ons helpen. Luisteren we naar Hem?

Tweehonderd jaar geleden zijn 
onze hemelse Vader en Jezus 
Christus aan een tiener ver-

schenen, namelijk Joseph Smith. Uit 
het eerste visioen leren we belang-
rijke feiten. Jezus Christus leidt in 
deze tijd weer een kerk. Net zoals in 
vroeger tijden, bestaan er nu profe-
ten. God kent ieder mens bij naam 
en luistert naar onze gebeden. Zegen 
is ons deel als we elke dag zijn stem 
proberen te horen.

Hoe stem ik mijzelf op 
 persoonlijke openbaring af?

We kunnen op elk moment tot 
onze hemelse Vader bidden. Hij is 
liefdevol, almachtig en alwetend. 
Hij wil dat wij Hem voor ontvangen 
zegeningen bedanken, Hem vertellen 
wat ons bezighoudt en Hem vragen 
wat we nodig hebben. Daarna schen-
ken we aandacht aan de gedachten 
en gevoelens die de Heilige Geest in 
ons legt. Hij vervult de rol van bood-
schapper van onze hemelse Vader.

Wat is openbaring?
Als God tot zijn kinderen spreekt, 

wordt dat ‘openbaring’ genoemd. 
Er zijn verschillende soorten 
openbaring.

Als God via de Heilige Geest tot 
een mens afzonderlijk spreekt, noe-
men we dat persoonlijke openbaring. 
Hij kan ons troost en raad geven.

We kunnen ook openbaring ont-
vangen die hulp biedt aan wie we 
leidinggeven. Ouders ontvangen, 
bijvoorbeeld, openbaring voor hun 
gezin. Een bisschop ontvangt open-
baring voor de wijk waarover hij is 
gesteld.

Alleen de profeet ontvangt open-
baring voor de hele kerk, maar ieder-
een kan in gebed vragen of onze 
leiders de waarheid verkondigen.
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Verschillende andere artikelen in 
deze uitgave gaan over openbaring 
(zie p. 6, 12, 22, 25, 38, 42).

Woorden om te onthouden
We hopen dat u meer over 

openbaring te weten bent geko-
men. Hier zijn nog wat meer evan-
gelietermen die in deze uitgave 
worden behandeld:

Verzegeld: als gezinsleden in de 
tempel voor eeuwig aan elkaar zijn 
verbonden (zie p. 18).

Verbond: een heilige belofte 
tussen een mens en God, zoals bij 
de doop (zie p. 22).

Discipel: iemand die Jezus 
Christus beter wil leren kennen 
en probeert te handelen zoals Hij 
(zie p. 32).

Welke voorbeelden van 
openbaring staan er in 
de Schriften?

In veel verhalen in de Schriften 
spreekt God tot zijn volk:

•  God vertelde Noach hoe hij zijn 
gezin kon redden (zie Genesis 
6:17–18).

•  Vader in de hemel en Jezus 
 troostten Stefanus, een discipel 
(zie  Handelingen 7:55).

•  Dankzij openbaring kon Nephi 
de geboden gehoorzamen  
(zie 1 Nephi 4:6).

•  In tegenstelling tot de Schrif-
tuur die uit de oudheid stamt, 
bestaat de Leer en Verbonden uit 
hedendaagse openbaringen. Dit 
jaar bestuderen we een boek met 
openbaringen die rechtstreeks van 
de Heer zijn gekomen. ◼

Hoe werkt openbaring?
Openbaring komt op verschillende 

manieren. God spreekt tot ieder van 
ons op een manier die we kunnen 
begrijpen (zie Leer en Verbonden 
1:24). Soms zien mensen dromen en 
visioenen. Maar meestal spreekt God 
door middel van de Heilige Geest 
tot ons, met stille gevoelens zoals 
warmte, vrede of vreugde.

Deze maand lezen we in de 
studie van de Leer en Verbonden 
over Oliver Cowdery. Hij leerde dat 
openbaring zowel in zijn gedachten 
als in zijn hart komt (zie Leer en 
 Verbonden 8:2).
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‘Bid in de naam van Jezus Christus over uw 
zorgen, angsten, zwakheden, ja, de diep-
ste verlangens van uw hart. Luister dan. 

Noteer de plannen die in uw gedachten komen. 
Noteer uw gevoelens en doe wat u ingegeven 
wordt. Als u dat proces dag in dag uit, maand in 
maand uit en jaar in jaar uit herhaalt, zult u “in 
het beginsel openbaring” groeien.

‘Wil God echt met u praten? Ja!’
President Russell M. Nelson, president van De Kerk van Jezus 
 Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ‘Openbaring voor de 
kerk, openbaring voor onszelf’, Liahona, mei 2018, 95.

‘U kunt persoonlijke inspiratie en openbaring 
krijgen die kloppen met zijn geboden en bij uw 
situatie passen. U hebt een unieke zending en 
taak te vervullen, en u krijgt daar unieke leiding 
voor.

‘Nephi, de broer van Jared en zelfs Mozes 
moesten grote watermassa’s oversteken, en 
dat deden ze op verschillende manieren. 

De kracht van 
persoonlijke 
openbaring
Hoe u passende, levensbehou-
dende openbaring ontvangt.
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Nephi vervaardigde “spanten van een vernuftige 
makelij”. De broer van Jared bouwde boten die 
“zo dicht als een schotel” waren. Mozes en zijn 
volk “gingen op het droge, midden door de zee”.

‘Ieder kreeg gepersonaliseerde aanwijzingen 
die bij zijn situatie pasten. Ieder had vertrouwen 
en handelde.’
Michelle Craig, eerste raadgeefster in het algemeen jongevrouwen-
presidium, ‘Geestelijk vermogen’, Liahona, november 2019, 21.

‘U werkelijk vergasten, houdt meer in dan 
genieten van een lekkere maaltijd. Het betekent 
vreugde ervaren, voeding, feestvieren, delen, 
liefde voor familie en vrienden uiten, God dan-
ken, en banden nauwer aanhalen terwijl we van 
een rijkelijke, overheerlijke maaltijd genieten. 
Wanneer we ons aan de woorden van Christus 
vergasten, behoren we dat in gedachten te hou-
den. […]

‘Als wij ons aan de woorden van Christus 
vergasten, krijgen we levensbehoudende openba-
ring en een bevestiging van onze ware identiteit 
en waarde als kind van God. Dan kunnen we 
onze vrienden tot Christus en het eeuwige leven 
brengen.’
Ouderling Takashi Wada van de Zeventig, ‘Ons aan de woorden van 
Christus vergasten’, Liahona, mei 2019, 38–39, 40.

‘Het avondmaal is ook een tijd voor onze 
hemelse Vader om ons over de verzoening van 
zijn geliefde Zoon, onze Heiland, Jezus Christus, 
te leren en voor ons om er openbaring over te 
ontvangen. Het is een tijd om te “kloppen en […] 
open gedaan” te worden, om naar die kennis te 
vragen en haar te ontvangen. Het is voor ons een 
tijd om God eerbiedig om die kennis te vragen. 
En als we dat doen, twijfel ik er niet aan dat we 
die kennis zullen ontvangen, die ons bovenmate 
tot zegen zal zijn.’
Ouderling Claudio R.M. Costa van de Zeventig, ‘Dat zij Hem altijd 
indachtig zijn’, Liahona, november 2015, 103.

‘Wees gehoorzaam, denk aan de momenten 
waarop u de Geest hebt gevoeld, en vraag in 
geloof. Dan zult u antwoord krijgen, en dan 
zult u de liefde en gemoedsrust van de Heiland 

voelen. U krijgt wellicht niet meteen antwoord, of op de manier die 
u verwacht, maar u zult antwoord krijgen. Geef de moed niet op! 
Geef nooit op!’
Ouderling James B. Martino van de Zeventig, ‘Als u zich tot Hem wendt, zal Hij antwoor-
den’, Liahona, november 2015, 59.

De Heer heeft herhaaldelijk tegen ons gezegd: “Zoek kennis, ja, 
door studie en ook door geloof.” We kunnen licht en kennis niet 
alleen opdoen door logisch te redeneren, maar ook door de lei-
ding en inspiratie van de Heilige Geest. […]

‘Als we die twee perspectieven in onze ziel samenvoegen, 
 ontstaat er een totaalbeeld van de werkelijkheid zoals ze is.’
Ouderling Mathias Held van de Zeventig, ‘Kennis zoeken door de Geest’, Liahona, mei 2019, 
31, 33. ◼

MEER WETEN
Deze uitspraken zijn in de halfjaarlijkse algemene conferenties 
van de kerk gedaan. Ga naar gc .ChurchofJesusChrist .org en klik 
op ‘Onderwerpen’ en zoek op ‘Openbaring’ voor vergelijkbare 
boodschappen van kerkleiders.
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Als mijn man naar zijn werk was, 
maakte ik mijn huishoudelijke 

werk af, waarna ik languit op de bank 
een paar uur op Facebook, Messenger 
en Instagram doorbracht. Ik besteedde 
haast 15 uur per week aan sociale 
media. Stapels grappige video’s en 
afbeeldingen deelde ik, zonder er zelfs 
maar aan te denken een boodschap 
over de kerk te plaatsen. Het was goed 
dat mijn man mij ’s avonds laat bij al 
die sociale media wegsleepte, anders 
was ik nooit in bed beland.

In die tijd besloot ik de Bijbel in 
zijn geheel te lezen, omdat ik het 
evangelie van Jezus Christus beter 
wilde snappen. Drie hoofdstukken 

De ene keuze is de andere niet
Michelle P. Servín, Querétaro (Mexico)

per dag was mijn doel. Op de dagen 
dat sociale media mijn tijd opslokten, 
probeerde ik iets meer te lezen.

Op een avond pakte ik alvast mijn 
Bijbel erbij om een paar hoofdstuk-
ken te lezen. Maar voordat ik begon, 
pakte ik mijn telefoon en bracht 
anderhalf uur door op sociale media. 
Toen ik zag hoe laat het was, legde 
ik mijn telefoon neer en knielde 
neer in gebed. Mijn gebed duurde 
nog geen tien seconden. Zodra ik 
opstond, hoorde ik in mijn gedach-
ten een stem, die zei: ‘Ik wou dat je 
net zoveel tijd aan gebed spendeerde 
als aan je sociale media.’

De Geest wond er geen doekjes 

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

De Geest wond er geen doekjes om. Dat verraste me. Ik wist wat ik moest 
doen en aarzelde geen seconde.

om. Dat verraste me. Ik wist wat 
ik moest doen en aarzelde geen 
seconde. Onmiddellijk verwijderde ik 
de socialemedia- apps van mijn tele-
foon en begon een socialemediastilte.

Een week later ontving ik mijn 
begiftiging in de heilige tempel. 
Behalve de verbonden die ik met de 
Heer sloot, beloofde ik Hem ook dat 
ik in mijn vrije tijd over de kerk zou 
lezen, en over Joseph Smith. Ook zou 
ik de Bijbel blijven lezen.

Vader in de hemel heeft mij enorm 
gezegend, omdat ik de keuze maakte 
om sociale media af te zweren en 
meer over het herstelde evangelie 
van Jezus Christus te leren. ◼



Deneto Forde
Saint Catherine 
(Jamaica)

Het evangelie is de reden 
dat ik verder ga en uitkijk 
naar betere tijden.

MEER WETEN

Leer hoe de herstelling en het heilsplan 
het leven van Deneto veranderden. Lees 
dit artikel in de Evangeliebibliotheek of 
online op ChurchofJesusChrist .org/ 
 go/ 12115.
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Gelukkig kon je me in mijn tienertijd niet noemen, 
maar dat begon te veranderen toen twee Ameri-

kaanse mannen bij ons aanbelden.
Ik was 14 en deze Amerikanen intrigeerden mij, omdat 

ze Japans spraken en zich voorstelden als zendeling. 
Toen ze weg waren, stak mijn vader mij een boek toe dat 
hij net van hen had gekregen, het Boek van Mormon. Ik 
begon erin te lezen. Het bracht iets in mij teweeg dat ik 
niet kon thuisbrengen. Na een maand had ik het uit en 
zette het op mijn boekenplank.

Drie jaar later liep ik in het treinstation van Tokio twee 
zendelingen tegen het lijf. Ze vroegen of ik naar hun 
boodschap wilde luisteren. Bij ons volgende gesprek had 
ik het Boek van Mormon bij me.

Ze begonnen het gesprek als volgt: ‘We willen het met 
je over een belangrijk boek hebben.’

Ik pakte het Boek van Mormon uit mijn tas en vroeg: 
‘Is het dit boek? Ik heb het al gelezen.’

Ze wisten niet wat ze hoorden. Later kreeg ik les  
in het evangelie, waarin de zendelingen mij op het  
hart drukten toch vooral God met een oprecht hart te 
vragen of het Boek van Mormon waar was (zie Moroni 
10:4–5).

Thuis dacht ik na over God, de kerk, het Boek van 
Mormon, en hoe ik gelukkig kon zijn. In mijn ziel begon 
het te gloeien. Ik besloot me te laten dopen.

Na lid van de kerk te zijn geworden, bleef ik in het 
Boek van Mormon lezen. Een tijdje later kreeg ik, terwijl 
ik in het boek las, een ingeving over de medicatie 
die mijn vader voor zijn hoge 

Het anker van mijn leven en geloof
Shinjiro Hara, Tokio (Japan)
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Hoe meer ik het Boek van Mormon las, hoe meer ik geloofde dat het boek Gods woord bevatte.

Het exemplaar van het Boek 
van Mormon dat Shinjiro 
Hara’s leven veranderde.

bloeddruk was voorgeschreven. Ik las meer over het 
medicijn en kwam erachter dat het tot zware depressies 
kon leiden. Op mijn aanraden vroeg mijn vader zijn dok-
ter om een ander medicijn. Zijn depressie is tot op de 
dag van vandaag niet meer teruggekomen.

Hoe meer ik er in las, hoe meer ik geloofde dat het 
Boek van Mormon Gods woord is. Ik voelde me geluk-
kiger en wilde andere mensen over de waarheid in het 
boek vertellen.

Mijn ouders wilden niet dat ik op zending ging. Sterker 
nog: ze schopten mij het huis uit. Ik liet me daardoor niet 
uit het veld slaan. Mijn zending vervulde ik in Tennes-
see (VS). Tennessee ligt in de Biblebelt van de Verenigde 
Staten, en als zendeling uit een Boeddhistisch land, een 
heilige der laatste dagen nog wel, kreeg ik vaak de vraag 
hoe ik in het Boek van Mormon kon geloven. Ik getuigde 
dan dat ik erover gebeden had en van God het antwoord 
had gekregen dat het waar is.

Na mijn zending maakte ik mijn school af en ging wer-
ken voor een groot Japans bedrijf, dat me uitzond naar 
landen zoals Myanmar, Engeland en Ierland. Overal waar  
ik kwam, gaf ik aan zoveel mogelijk mensen, van taxi-
chauffeur tot minister, mijn getuigenis van het Boek van 
Mormon.

Het Boek van Mormon is en zal altijd het anker van 
mijn leven en mijn geloof in Jezus Christus blijven. Als pro-
blemen mijn pad kruisen, lees ik in het Boek van Mormon 
en los die met geestelijke steun van onze hemelse Vader 

en onze Heiland op. Het Boek van  
Mormon is mij elke dag tot zegen. ◼
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Onze kinderen waren blij verrast toen 
president Russell M. Nelson in 2018 de 

thuisgerichte kerk in de algemene conferentie 
bekendmaakte. Ook met het programma Kin-
deren en jongeren, dat in 2019 werd geïntrodu-
ceerd, konden ze uit de voeten.

Met 2020 in aantocht gooide een formidabel 
obstakel echter roet in het eten. Begin januari zou 
ik een half jaar worden uitgezonden. Ik weet dat 
mijn vrouw en ik de heilige plicht hebben om 
onze vijf kinderen thuis het evangelie te leren, 
maar ik vroeg me echt af of ik zo ver van huis 
een bijdrage kon leveren.

Onze kinderen begonnen te brain-
stormen over doelen waarmee ze, 
net zoals de Heiland, ‘in wijsheid en 
in grootte en in genade bij God en de 
mensen’ konden toenemen (Lukas 2:52). Mijn 
8- jarige dochter zei dat ze een doel had om met 
papa’s hulp te leren koken. Ontdaan moest ik 
haar doel bijsturen naar iets wat ze geruime tijd 
zonder mijn hulp kon doen. Mijn zoons wilden 
beter leren basketballen en hardlopen, twee din-
gen die we graag samen doen. Ik moedigde ze 
aan hun doel te halen, hoewel ik wist dat ik niet 
de kans zou krijgen om ze erin te steunen. Ons 
gezin stelde zich zo goed mogelijk in op mijn 
afwezigheid.

Het is nooit leuk om je gezin alleen te moe-
ten laten, maar door de combinatie van techno-
logie en de raad van onze levende profeet kon 
ik toch bij het evangelieonderricht in mijn gezin 
‘zijn’.

Als we Kom dan en volg Mij bestudeer-
den, voelden we ons één, ook al zaten er tien 

tijdzones tussen. Als mijn werk het toeliet, video-
belde ik vroeg in de ochtend naar huis om daar 
in de avond aan de Schriftstudie van mijn gezin 
mee te doen en over de bestudeerde hoofdstuk-
ken in het Boek van Mormon te praten. Soms 
belde ik met de kinderen om de video’s over het 
Boek van Mormon te bespreken. Met mijn vrouw 
wisselde ik ideeën uit voor de gezinsavond.

Ik stelde doelen, omdat ik mijn kinderen met 
Kinderen en jongeren wilde helpen. Elke week 
schreef ik hun over mijn vorderingen en infor-
meerde ik naar hun doelen. Telefonisch kon ik 
soms zelfs meedoen met het gezinsgebed.

Tijdens mijn afwezigheid zag ik al snel dat 
het een goed idee is om de raad van de profeet 
op te volgen. Ook werd het mij duidelijk dat 
het mogelijk is om kinderen thuis het evangelie 
te leren, zelfs als je aan de andere kant van de 
wereld bent! ◼

Ver van huis wilde ik mijn kinderen een geloofsfundament 
helpen leggen.

Thuisgerichte kerk 
ver van huis
Christopher Culver, Colorado (VS)
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Toen we bij de 
familie Bautista 

aanklopten, hadden 
we geen idee van 

de zegeningen 
die zich in de 

daaropvolgende 
jaren zouden 
ontvouwen.
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Steven Hunt

Op een regenachtige avond in 
november 1973 gingen mijn 
collega en ik langs de deuren 

in Manilla (Filipijnen). We klopten aan 
bij Romeo en Naty Bautista. Ze lieten 
ons binnen en luisterden beleefd naar 
onze korte boodschap. Naty sprak 
geen Engels (in die tijd onderwezen 
we alleen in het Engels), maar Romeo 
wel. Hij wilde dat we terugkwamen. 
Hij zei dat zijn jongere zus, Avelia, 
waarschijnlijk ook belangstelling had. 
Zij woonde bij hen in omdat ze in 
Manilla naar school ging.

U weet hoe enthousiast jonge zen-
delingen over nieuwe onderzoekers 
kunnen zijn. De volgende afspraak 
kon dan ook niet snel genoeg komen. 
De les ging zo goed dat we het amper konden geloven. 
Romeo en Avelia luisterden aandachtig en stelden vragen. 
Naty luisterde, maar ze begreep niet veel van wat we 
zeiden. Ze waren vanaf het begin ontvankelijk voor onze 
boodschap; hier droomde iedere zendeling van!

Als wij weg waren, gaf Romeo onze les aan zijn vrouw 
in het Tagalog. Het Boek van Mormon lazen ze samen, 
heel langzaam, in het Engels. Ze hadden in die tijd twee 
dochters: Ruth, een peuter, en Namie, een baby nog.

In december 1973 viel mij de eer te beurt om Romeo 
en zijn zus Avelia te dopen en bevestigen. Mijn collega 
en ik waren uiteraard dolgelukkig met het geloof en de ILL
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interesse van het gezin in het evan-
gelie, maar dat hun beslissing zulke 
vergaande, eeuwige gevolgen voor 
zoveel mensen zou hebben, zowel 
onmiddellijk als in de jaren daarna, 
ging volledig aan ons voorbij.

Romeo en Avelia waren vanaf het 
begin sterke en getrouwe leden van 
de gemeente Makati. Kort na hun 
doop ging ik naar huis, terug naar 
Salt Lake City (Utah, VS). Ik was zo 
opgewonden dat ik naar huis ging, 
dat ik helemaal vergat Romeo naar 
zijn postadres te vragen, zodat ik 
hem kon schrijven. In die dagen 
was er geen internet en ook geen 
mobiele telefoon.

Niet veel later ontmoette ik Susan, 
mijn eeuwige lieveling. Ik onderwees, doopte en trouwde 
haar in 1975. Een jaar later werden we in de Salt Lake-
tempel verzegeld. We kregen drie kinderen en waren 
druk met verschillende kerkroepingen. Ik had het ook 
druk met ons familiebedrijf. Vaak dacht ik terug aan de 
familie Bautista en vroeg me dan af hoe het met ze ging, 
maar ik wist niet hoe ik met ze in contact kon komen.

Toen kreeg ik op een bijzondere dag in 1997 een brief 
van een zekere mevrouw Avelia Wijtenberg, met een 
poststempel uit Mackay in Australië! Ik kende niemand uit 
die contreien, maar toen ik de brief las, werd mij duidelijk 
dat Romeo’s zus, Avelia, een Nederlands- Australische man 

Een beetje 
zendingshemel

Naty en Romeo Bautista met hun kinderen 
in 1973.
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had ontmoet en met hem 
getrouwd was. Ze woon-
den al een paar jaar in 
Queensland. Ze had mijn 
oude postadres in haar 
notitieboekje gevonden 
toen ze met de voorjaars-
schoonmaak bezig was.

Avelia en ik begonnen 
elkaar te schrijven. We 
wilden graag van elkaar 
weten hoe ons leven in 
de achterliggende decen-
nia was verlopen. Ik 
kreeg het postadres van Romeo van haar. Die was naar 
Tiwi verhuisd, in het zuidelijke deel van de Luzoneilanden 
in de Filipijnen.

In dat jaar, toen Romeo en ik elkaar over en weer 
schreven, na 24 jaar geen contact te hebben gehad, werd 
onze oude band nieuw leven ingeblazen. Romeo schreef 
dat Naty en hij nu vijf kinderen hadden. Naty en de kinde-
ren hadden zich na mijn afscheid laten dopen. Hun oud-
ste, Ruth, had een zending vervuld in het zendingsgebied 
Davao (Filipijnen), en de tweede en derde dochter, Namie 
en Joan, waren respectievelijk op zending in het noorden 
van Luzon en in Guam. Ze hadden een vierde dochter, 
Lyn, die later naar het zendingsgebied Baguio (Filipijnen) 
op zending zou gaan. En ten slotte een zoon, John, die 
in het zendingsgebied Cagayan de Oro (Filipijnen) een 
zending zou vervullen.

Mijn vrouw en ik vroe-
gen de zendingsadressen 
van Namie en Joan op, 
en schreven hun. We 
kenden ze totaal niet, 
maar we voelden gelijk 
een hechte band met ze, 
die moeilijk in woorden 
is uit te drukken. Het 
leek bijna alsof het onze 
eigen dochters waren! 
Al corresponderend 
groeide onze liefde voor 
de familie Bautista, en 

vooral voor Namie en Joan, die vol van de Geest waren 
en op hun voltijdzending hard werkten. In een van haar 
brieven vroeg Namie of ze ons met de kerst mocht bellen, 
aangezien haar ouders toen nog geen telefoon hadden. 
Na toestemming van haar zendingspresident belde ze ons 
met de kerst van 1997. We huilden beiden minutenlang. 
Daarna zei ik gekscherend dat internationaal op mijn 
kosten bellen te duur was om alleen maar met elkaar 
te huilen. We lachten en hadden een heerlijk gesprek, 
ondanks haar gebrekkige Engels. Ze nodigde ons uit voor 
de toespraak die ze de volgende zomer na haar thuis-
komst zou houden.

In de zomer van 1998, toen Namie bijna klaar was met 
haar zending, begonnen mijn 16- jarige dochter en ik plan-
nen voor onze reis naar de Filipijnen te maken. We arri-
veerden in Manilla, waar Ruth ons stond op te wachten. 

De familie Bautista op de dag van hun verzegeling in de Manillatempel.
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We gingen samen naar de Manillatempel. Daarna vlogen 
we naar het zuiden, naar het huis van haar ouders in 
Tiwi. Het is onmogelijk om de blijdschap te beschrijven 
die ik voelde toen ik Romeo en zijn familie na zo’n lange 
tijd weer zag. Er was direct weer die hechte broederband 
tussen ons. We sloten elkaar in de armen, praatten en 
haalden herinneringen op; we aten samen en lazen elke 
avond met zijn gezin in de Schriften. Ze waren hele solide 
steunpilaren in hun kleine gemeente. We woonden de 
avondmaalsdienst in de gemeente Tiwi bij en hoorden 
Namie verslag van haar zending uitbrengen. Het was 
magistraal. Het was bijna celestiaal. Dit was de zendings-
hemel ten top.

Romeo was toentertijd president 
van de gemeente Tiwi. Hij had het 
evangelie aan zijn familie in het noor-
den van Luzon gebracht. En Romeo 
was met zijn gezin naar de tempel 
gegaan, om Naty en hun kinderen 
aan zich te laten verzegelen. Alle vijf 
kinderen zijn in de Manillatempel 
getrouwd en verzegeld. Verschil-
lende kinderen trouwden met terug-
gekeerde zendelingen. Joan had de 
hand in de bekering van haar vriend. 
Ze wachtten een jaar na zijn doop 
en traden toen in de Manillatempel 
in het huwelijk. In 2007 stierf Naty 
onverwacht, maar het gezin bleef 
diepgeworteld in het evangelie. Ze 
zijn dankbaar voor het verzegelings-
verbond en weten dat ze bij getrouw-
heid die prachtige vrouw en moeder weer zullen zien.

Er zijn nu meer dan 70 leden van de familie Bautista 
actief in de kerk. De familie heeft 17 voltijdzendingen 
en 14 tempelhuwelijken voor haar rekening genomen. 
Tevens hebben familieleden kerkfuncties zoals bisschop 
en gemeentepresident, ring-  en districtspresident vervuld; 
alsmede presidente en raadgeefster in de zustershulp-
vereniging, de jongevrouwen en het jeugdwerk. John, de 
zoon van Romeo, is bisschop in Quezon City geweest. De 

man van Ruth is hogeraadslid in dezelfde ring geweest. 
Lyns man is ook gemeentepresident in Tiwi geweest. 
De familie Bautista kan met recht bogen op een mooi 
erfgoed in kerkwerk en kracht op de Filipijnen.

Mijn vrouw en ik vervulden van 2008–2010 een 
senioren zending in het zendingsgebied San Pablo. Op 
een mooie dag was bijna de hele familie Bautista naar 
de Manillatempel gekomen voor het huwelijk van John 
Bautista (Romeo’s zoon) met zuster Victorino, een van 
de zendelingzusters uit ons zendingsgebied San Pablo, 
die haar zending had voltooid en onlangs naar huis was 
teruggekeerd.

Onze zendingspresident vroeg of 
we bij die vreugdevolle gebeurtenis 
aanwezig wilden zijn. We begonnen 
direct plannen te maken. Mijn vrouw 
wist van de band die ik met de fami-
lie Bautista had, maar ze was com-
pleet ondersteboven van het aantal 
familieleden en hoeveel ze van haar 
hielden. Ze kreeg er zeventig vrien-
den voor het leven bij.

Ik denk vaak aan Leer en 
Verbonden 18:15: ‘En al ware het 
zo dat u al uw dagen arbeidde om 
dit volk bekering toe te roepen, en 
slechts één ziel tot Mij bracht, hoe 
groot zal dan uw vreugde met hem 
zijn in het koninkrijk van mijn Vader!’ 
Als een rimpeling in een vijver heeft 
de invloed van één ziel, Romeo, 
wateren van getuigenis en kerkwerk 

in de Filipijnen in beweging gebracht.
Ik was de gelukkige die veertig jaar geleden, met de 

doop van Romeo en Avelia, de kiezelsteen in de vijver 
mocht gooien. Ik heb onuitsprekelijke vreugde gekend 
door mijn band met deze geweldige familie, die zich nu 
al over drie kerkgeneraties uitstrekt. Dit is werkelijk de 
eeuwige erfenis en vreugde van het zendingswerk. Dit is 
een klein beetje zendingshemel! ◼
De auteur woont in Utah (VS).

Toen ik Romeo in 1998 weer ontmoette, was er 
direct weer die hechte broederband tussen ons.
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Vrouwen en 
verbondsmacht
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Presidente  
Jean B. Bingham
Algemeen 
ZHV- presidenteWe mogen ons verheugen in de privileges 

en macht die we vanwege het priesterschap 
bezitten.

President Russell M. Nelson heeft gezegd dat de hemel evenzeer 
openstaat voor vrouwen die door hun priesterschapsverbonden 
met Gods macht begiftigd zijn, als voor mannen die het priester-

schap dragen.
‘Ik bid dat die waarheid tot uw hart mag doordringen, want ik 

geloof dat zij uw leven zal veranderen’, sprak hij. ‘Ik spreek […] een 
zegen over u uit dat u de priesterschapsmacht waarmee u bent begif-
tigd, zult begrijpen, en dat u die macht zult versterken door geloof in 
de Heer en in zijn macht te oefenen.’

President Nelson verzocht de vrouwen van de kerk om zich met 
gebed en studie in priesterschapsmacht te verdiepen en ‘te ontdekken 
wat de Heilige Geest [ons] duidelijk maakt’. Ik vind het geweldig dat 
onze profeet ieder van ons heeft verzocht openbaring te leren ontvan-
gen en meer begrip te krijgen van het gebruik van ‘de macht waarmee 
[we zijn] begiftigd’1.

Vaak heb ik de vruchten geplukt van het opvolgen van de raad van 
de profeten. Dit verzoek is niet anders. Toen ik nadacht over president 
Nelsons verzoek, moest ik direct aan de tempel denken – de plek 
waar ik met priesterschapsmacht ben begiftigd – en aan de prachtige 
gave die deze macht in mijn leven is. Het heeft jaren geduurd voordat 
ik inzag hoe die macht zich in mijn leven openbaart.

Priesterschapsmacht komt, ongeveer zoals de gave van de Heilige 
Geest, van onze liefdevolle Vader in de hemel en van persoonlijke 
rechtschapenheid. Doordat we onze verbonden met de Heer nako-
men, hebben wij de mogelijkheid om openbaring over ons leven, 
ons gezin, onze baan en onze opleiding te krijgen; eigenlijk over 
alles waar we hemelse leiding voor willen. Er is niets wat voor ons 
belangrijk is, dat onbelangrijk voor de Heer is. En als de Heilige 
Geest onze metgezel is, kunnen we van Hem meer begrip van het 
priesterschap krijgen.

Hoe meer de macht van het priesterschap mij door studie en onder-
vinding duidelijk wordt, des te meer begrijp ik hoe relevant die in alle 
facetten van het leven is. Het is deze priesterschapsmacht die het moge-
lijk maakt dat we openbaring voor onze dagelijkse problemen krijgen.

In mijn roepingen is het vaak gebeurd, 
doordat ik met het priesterschapsgezag 
diende dat mij door iemand met sleutelgezag 
was verleend, dat ik een gedachte of ingeving 
kreeg die een jongevrouw, ZHV- zuster of 
jeugdwerkkind op dat moment nodig had. Ik 
weet dat ik die inspiratie kreeg, omdat mij bij 
mijn aanstelling voor die roeping het priester-
schapsgezag was verleend.

In een huwelijk, maar ook in andere rela-
ties, maken mensen verschillende leer-  en 
groeifases door. Ik leerde bijvoorbeeld dat 
het mij makkelijker viel om van gedachten te 
veranderen als ik eraan dacht wie mijn man 
is, wie ik ben, en wat we als kinderen van 
God verondersteld worden samen te doen. 
Onze verzegeling aan elkaar door het pries-
terschapsgezag heeft ons beiden gesterkt en 
gemotiveerd om eensgezinder te zijn. Toen 
de Heiland zei: ‘Wees één; indien u niet één 
bent, bent u de mijnen niet’ (Leer en Verbon-
den 38:27), had Hij het niet alleen over de 
kerksetting. Hij had ook de familierelaties in 
gedachten.

Als moeder maakte ik mij zorgen over een 
van onze jongvolwassen kinderen, dat din-
gen deed waarvan ik wist dat het kind er niet 
gelukkig van zou worden. We hadden een tijd 
afgesproken om met elkaar over deze kwes-
tie te praten. Vlak voor ons telefoongesprek 
stond ik in de startblokken; ik wist precies 
wat ik zou zeggen. Ik bad dat de Geest met 
mij zou zijn. Wat er vrijwel meteen uit mijn 
mond kwam toen ik opnam, was compleet 
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anders dan wat ik had willen zeggen. Het was precies wat dat kind 
nodig had. De gave van de Heilige Geest verzachtte ons hart en droeg 
een betere oplossing aan. Dit voorbeeld maakt duidelijk hoe priester-
schapsmacht in ons leven werkt.

Veel te vaak vergelijken vrouwen zich met andere vrouwen. Maar 
geen van ons voelt zich daar goed bij. Iedere vrouw bezit een unieke 
mix vaardigheden en talenten, en die gaven komen alle van God. Dat 
u en ik – of om het even hoeveel vrouwen – niet hetzelfde zijn, wil 
nog niet zeggen dat een van ons meer of minder is dan de ander. We 
moeten onze gaven ontdekken en ontwikkelen, eraan denken van wie 
we ze hebben gekregen en ze dan ook voor Gods doeleinden gebrui-
ken. Door onze gaven tot zegen van anderen te gebruiken, ervaren wij 
de macht van het priesterschap in ons leven.

Ik heb het geluk dat ik veel uitmuntende vrouwen ontmoet, die 
door hun daden blijk geven van geloof en macht. Vrouwen gebruiken 
hun talenten en capaciteiten op zoveel verschillende en fantastische 
manieren. Ze voegen iets speciaals toe aan het leven van de mensen 
in hun omgeving – in hun gezin, op hun werk, in de kerk, op school, 
of waar zij hun tijd ook maar doorbrengen.

Een van de dingen die mij over het pries-
terschap duidelijk zijn geworden, is dat we 
op ons best zijn als we samenwerken. Zo 
heeft de Heer dat bedoeld; dat is het god-
delijke patroon. We hoeven niet met elkaar te 
wedijveren, want al onze verschillende gaven, 
talenten en capaciteiten zijn nodig – van 
zowel vrouwen als mannen. De Heer leidt ons 
kalm over dat pad, zodat we allemaal meer 
begrip krijgen van onze wijze van samenwer-
king en hoe we elkaars bijdragen naar waarde 
weten te schatten. Dat is echt de beste manier 
om zijn werk te doen.

Niemand hoeft vrouwen te vertellen wat 
ze met hun gaven, talenten en macht moeten 
doen. We kunnen zelf openbaring ontvangen. 
We moeten niet wachten tot iemand anders 
het doet; we moeten de moed hebben om 
naar ontvangen openbaring te handelen. 
Door naar openbaring te streven en aan die 
geestelijke leiding gehoor te geven, doen we 
een beroep op de priesterschapsmacht die 
ons is beloofd als we onze verbonden met 
God nakomen.

Vandaar dat president Nelson zei: ‘Wat  
zou er mooier kunnen zijn dan samen met 
de Geest hard te werken om Gods macht –  
priesterschapsmacht – te begrijpen?’ Dit was 
zijn belofte: ‘Naarmate uw begrip toeneemt 
en u geloof in de Heer en zijn priester-
schapsmacht oefent, zal uw vermogen om 
een beroep te doen op die geestelijke schat 
van de Heer toenemen.’2 Ik weet dat we  
op die beloften van onze profeet kunnen 
vertrouwen. ◼
NOTES
 1. Russell M. Nelson, ‘Geestelijke schatten’, Liahona,  

november 2019, 77.
 2. Russell M. Nelson, ‘Geestelijke schatten’, 79.
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In oktober 1838 pakte Lucy Mack 
Smith de handen van haar zoons 

Hyrum en Joseph vast, voordat ze 
werden weggeleid. Staatslieden had-
den de heiligen opgedragen de staat 
te verlaten. Het leger had verschil-
lende kerkleiders gearresteerd, die 
door een illegale krijgsraad ter dood 
waren veroordeeld. Lucy vroeg zich 
af of ze haar zoons ooit nog zou 
terugzien.

Dit was een beproeving die iedere 
moeder tot wanhoop zou brengen. 
Wie kon haar helpen? Jaren later zou 
Lucy aan die tijd terugdenken en 
beamen dat ze kracht uit een troost-
rijke gedachte had geput, die ‘door 
de gave van profetie’ tot haar was 
gekomen: ‘Laat uw hart vertroost zijn 
over uw kinderen, want hun vijanden 
zullen hen niet deren.’1

Daardoor vielen Lucy en haar 
familie de rust ten deel ‘die elk aardse 
rust te boven ging’.

De familie Smith en vele andere 
heiligen der laatste dagen werden 
uit Missouri verdreven. Ze vonden 
een wijkplaats in de aangrenzende 

staat Illinois. Lucy en Joseph Smith 
sr. probeerden informatie over hun 
zoons in te winnen, maar kregen nul 
op rekest. Weer sprak de Geest Lucy 
moed in. Hij gaf haar in dat Hyrum 
en Joseph de volgende avond terug 
zouden zijn.

Bisschop Edward Partridge was bij 
Lucy toen ze deze openbaring kreeg. 
Hij bracht zijn twijfel onder woorden: 
‘Ik heb je altijd geloofd, maar ik zie 
niet in hoe deze profetie in vervul-
ling kan gaan. Mocht je echter gelijk 
hebben, dan zal ik je woorden nooit 
meer in twijfel trekken.’

Lucy zag haar uitgeputte en hon-
gerige zoons die nacht in een droom 
over de prairie strompelen. Lucy 
bereidde zich voor op hun thuis-
komst, en ze waren inderdaad de vol-
gende dag weer thuis. Ze beschreven 
een tocht die precies overeenkwam 
met wat zij had gezien. Nadien zou 

Lucy gebruikt 
haar geestelijke 
gaven
Sharalyn D. Howcroft
Afdeling kerkgeschiedenis

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

Lucy Mack Smith is het bewijs dat 
iedereen openbaring kan ontvangen. 
We hebben allemaal unieke geestelijke 
gaven die ons gezin en de kerk tot zegen 
kunnen zijn.

bisschop Partridge zeggen dat hij van 
nu af aan steevast zou erkennen dat 
Lucy ‘een waar profetes was’.
NOOT
 1. De citaten staan in ‘Lucy Mack Smith, 

History (1845)’, 281, 290–291, josephsmith-
papers.org.

Het spreekt voor zich dat Lucy, 
de moeder van de profeet Joseph, 
 ooggetuige van de herstelling was. 
Lees meer over haar in de digi-
tale januari- uitgave in de app 
 Evangeliebibliotheek en op liahona 
.ChurchofJesusChrist .org. ◼

TEKSTVERBAND: GAVEN VAN DE 
GEEST

Handelingen 2:17–18
1 Korinthe 14:1
Openbaring 19:10
Leer en Verbonden 46:10–26
Geloofsartikelen 1:7ILL
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Hoe is het herstelde  
evangelie ons tot zegen?

In Leer en Verbonden 
1 verklaart de Heer: 
‘Deze geboden zijn van 

Mij, en zijn mijn dienst-
knechten gegeven’ (Leer 
en Verbonden 1:24). Hij 
legt uit hoe deze verza-
meling openbaringen, 
 geboden en leringen 
de kerk en haar leden 
tot zegen zal zijn. Zijn 
woorden gelden ook 
nu nog.

Leer en 
Verbonden 1

BESPREKING
Lees Leer en  Verbonden 
1:19–30 als u meer wilt 
weten over deze en 
andere zegeningen.

Is er iets wat God tegen 
u zegt, nu u aan uw studie 
van de Leer en Verbonden 
begint?
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(28 DECEMBER–3 JANUARI)

Zegeningen voor de kerk
Geloof zal op aarde toenemen (zie vers 21).

Het eeuwigdurende verbond van de Heer zal 
worden gevestigd (zie vers 22).

De volheid van het evangelie zal door de 
zwakken en eenvoudigen worden verkondigd 

(zie vers 23).
Macht om het fundament van de kerk te leggen 
en haar uit donkerheid en duisternis te brengen 

(zie vers 30).

Zegeningen 
voor 

kerkleden

Wie zondigen, 
zullen worden 

gekastijd, ‘opdat 
zij zich [zullen] 

bekeren’  
(vers 27).

Wie wijsheid zoeken, 
zullen onderwijs 

krijgen  
(zie vers 26).

De ootmoedigen zullen sterk 
worden gemaakt, van omhoog 
worden gezegend, en kennis 

ontvangen (zie vers 28).
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Hoe kom ik  
dat zelf te weten?

De jonge Joseph 
wilde weten welke 
godsdienst waar 

was. Hij vroeg het aan 
God en kreeg rechtstreeks 
antwoord van God en 
Jezus Christus. Hij ging 
naar huis en zei tegen zijn 
moeder: ‘Ik ben [het] nu 
zelf te weten gekomen’ 
(Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:20).

Wat leren we uit 
Josephs voor-
beeld? Hoe kun-
nen wij ‘zelf te 
weten komen’ of 
iets waar is?

NOOT
 1. Zie Russell M. Nelson, ‘Open-

baring voor de kerk, openba-
ring voor onszelf’, Liahona, 
mei 2018, 93–96.
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Geschiedenis van  
Joseph Smith 1:1–26

(4–10 JANUARI)

•  Joseph las veel in de Bijbel. 
Zo las hij in Jakobus 1:5 dat 
hij zijn vraag in gebed aan 
God kon stellen.

•  In het eerste visioen zei de Heiland tegen 
Joseph dat geen van de toenmalige gods-
diensten de volledige waarheid bezat. Hij 
zei ook dat zijn kerk in de toekomst zou 
worden hersteld. Joseph moest wachten en 
nog meer leren. Soms moeten ook wij op 
een antwoord wachten.

•  Joseph bleef niet thuis op antwoord zitten wachten. Hij ging naar verschil-
lende kerken. Hij sprak met leiders en leden van die gezindten. Toch had 
hij het gevoel dat er iets ontbrak. Dat bracht hem ertoe om het aan God 
te vragen. Zoveel mogelijk zelf te weten komen, brengt de inspiratie van 
onze hemelse Vader dichterbij.1
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Waaruit bestond het onderricht dat 
Joseph Smith van Moroni kreeg?

Leer en Verbonden 2; 
Geschiedenis van 

Joseph Smith 1:27–65
(11–17 JANUARI)

BESPREKING
Wat leren we uit 
Moroni’s onderricht 
aan Joseph?

	X
Moroni vertelde Joseph dat zijn naam 
‘onder alle natiën, geslachten en talen 
zowel ten goede als ten 
kwade bekend zou zijn’ 
 (Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:33).
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	X
Moroni verscheen die nacht drie 
keer aan Joseph, en de volgende 
morgen nog een keer. Hij bracht 
dezelfde boodschap, maar gaf tel-
kens extra informatie en instructie 
(zie Geschiedenis van Joseph Smith 
1:44–46, 49).

	X
Moroni citeerde verschillende pro-
fetieën die op het punt stonden in 
vervulling te gaan. Ze behelsden de 
vestiging van deze laatste bedeling 
en de zegeningen die de wereld 
daardoor ten deel zouden vallen.

	X
Joseph kreeg te horen dat er in een nabijge-
legen heuvel gouden platen lagen begraven, 
die ‘de volheid van het eeuwige evangelie’ 
bevatten (Geschiedenis van Joseph Smith 
1:34). Moroni vertelde Joseph ook over de 
Urim en Tummim, die God had voorbereid 
zodat Joseph de platen kon vertalen (zie 
Geschiedenis van Joseph Smith 1:35).

Op 21 
s eptember 
1823 bad 

Joseph Smith om 
vergeving van zijn 
zonden. Ook wilde 
hij weten hoe hij er 
bij God voor stond. 
Terwijl Joseph bad, 
vulde zijn kamer zich 
met licht. Hij zag een 
engel in de lucht 
staan.

De engel noemde 
Joseph bij zijn naam 
en stelde zich voor 
als Moroni. Hij zei 
dat Joseph vergiffenis 
had ontvangen en 
dat hij voor God een 
taak te doen had.
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‘Welk groter getuigenis kunt u 
hebben dan van God?’

WAAR heeft zich dit 
afgespeeld?
•  Deze openbaringen vonden in 

Harmony (Pennsylvania) plaats.
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WANNEER heeft zich dit 
afgespeeld?

Leer en 
Verbonden 6–9

(25–31 JANUARI)

•  Deze openbaringen zijn in 

1829 

HOE zijn die open-
baringen op ons van 
toepassing?

Voordat Oliver Josephs 
schrijver werd, wilde hij 
weten of Josephs werk waar 
was. Oliver bad erover. Hij 
werd vervuld van vrede en 
rust.

Maar Oliver had nog vra-
gen terwijl Joseph de platen 
vertaalde. Hij vroeg God nog 
een keer of het waar was.

De Heer herinnerde Oliver 
eraan dat hij al antwoord op 
zijn gebed had gekregen:

‘Heb Ik u daarover 
geen vrede in uw gemoed 
geschonken? Welk groter 
getuigenis kunt u hebben 
dan van God?’ (Leer en Ver-
bonden 6:23.)

Net als Oliver moeten we 
in moeilijke tijden kracht aan 
eerdere geloofservaringen 
ontlenen.

MEER LEZEN
Ontdek in de digitale 

versie van dit nummer  
wat een jongevrouw over-
kwam toen ze haar geeste-
lijke ervaringen indachtig 
was.

WIE waren er betrokken 
bij deze openbaringen van 
God?
•  Joseph Smith
•  Oliver Cowdery. Hij hoorde 

over Joseph Smith en de 
gouden platen en bood aan 
de schrijver van Joseph te 
zijn, terwijl die het Boek van 
Mormon vertaalde.

Harmony

South Bainbridge

Colesville

gegeven
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Op de middelbare 
school in Zuid- Afrika 
was geschiedenis mijn lievelingsvak. 

Op de universiteit behaalde ik een diploma 
in geschiedenis. In het seminarie, en daarna 
in het instituut, hield ik van alle cursussen, 
maar ik genoot in het bijzonder van de Leer en 
Verbonden, omdat dat mijn eerste kennisma-
king met de kerkgeschiedenis was. In de jaren 
daarna las ik graag boeken over de kerkgeschie-
denis, zelfs die waarin moeilijke kwesties uit onze 
geschiedenis aan de orde kwamen. Mijn geloof 
wordt alleen maar groter nu ik meer bronnen over 
de kerkgeschiedenis raadpleeg. Dat gebeurt op 
drie manieren.

De kerkgeschiedenis biedt mij 
 PERSPECTIEF, vooral op vroegere gebruiken, 
zoals beperkte priesterschaps-  en tempelzegenin-
gen. Toen ik voor het eerst te horen kreeg dat er een 
tijd is geweest dat zwarte mannen het priesterschap 
niet konden dragen, bracht dat mijn geloof aan het 
wankelen. Hoe kon de kerk waarvan ik hield het 
priesterschap aan zwarte mannen onthouden? Som-
mige mensen legden het uit aan de hand van inter-
pretaties die volgens hen leerstellig of Schriftuurlijk 
correct waren. Ze droegen alleen maar bij tot mijn 
verwarring en onrust.

Later in mijn leven was het de 
historische context die hout sneed 

en mij rust bracht. In de histori-
sche inleiding van  Officiële 

Verklaring 2 staat, bij-
voorbeeld, dat Joseph 
Smith een paar zwarte 

mannen het priester-
schap heeft verleend, maar 

dat kerkleiders daar vroeg in 
de geschiedenis van de kerk 
mee gestopt zijn. En dan volgt 
er deze belangrijke verkla-
ring: ‘De kerkelijke verslagen 

bieden geen helder inzicht in 
de oorsprong van dit gebruik.’ 1 De 

Evangelieverhandelingen2 en andere 
lesboeken van de kerk bevatten meer 

uitleg en historische context.3 Deze histori-
sche toelichtingen raakten mij diep en vergrootten 
mijn geloof.

De kerkgeschiedenis bracht mij WAARDE-
RING VOOR HEN die ons ZIJN VOORGE-
GAAN. Dat is in het bijzonder waar, als je bedenkt 
welke bijdragen er door ogenschijnlijk ‘gewone’ 
leden zijn geleverd. Zo is de bouw van de eerste 
kerken in Zuid- Afrika, Zimbabwe en Zambia in de 
jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw mogelijk 
gemaakt door de bijdragen van leden. De tempel-
zegeningen ontvangen, vergde zelfs nog grotere 
offers. Omdat ze wisten dat het nog decennia kon 
duren voordat er tempels in Afrika verrezen, ver-
kochten veel leden al hun bezittingen, met inbegrip 

Hoe de kerkgeschiedenis 
mijn geloof sterkt

Khumbulani D. 
Mdletshe
Adviseur Afrikaanse 
kerkgeschiedenis
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van hun woning, om van dat geld naar de tempel te 
reizen en die heilige verordeningen te ontvangen. 
De kerk op het Afrikaanse continent is gebouwd op 
het geloof van deze eerste leden, die met het wei-
nige dat ze hadden zoveel offers hebben gebracht. 
Wanneer ik hun verslagen lees, zet dat mijn geloof 
kracht bij en wil ik alleen maar meer offers brengen.

De kerkgeschiedenis zet mij ertoe aan een 
BETERE GESCHIEDSCHRIJVER te worden. 
Kerkleiders raden ons aan een dagboek bij te hou-
den. Waarom? Omdat de geschiedenis van de kerk 
een verslag is van de ‘levenswijze, [het] geloof en 
[de] werken’ van haar leden (zie Leer en Verbonden 
85:2). Telkens als ik over de kerkgeschiedenis lees, 
bijvoorbeeld in de nieuwe geschiedenis, Saints, 

besef ik des te meer dat deze boeken alleen moge-
lijk zijn dankzij de dagboeken, brieven en andere 
documenten van gewone leden van de kerk. Hun 
openhartige, in de eerste persoon geschreven ver-
slagen moedigen mij aan om mijn dagboek nauw-
keuriger bij te houden, zodat toekomstige historici 
een waarheidsgetrouwe geschiedenis van de kerk in 
Afrika kunnen opstellen.

Er vloeit ook een meer persoonlijke zegen uit 
het lezen van de kerkgeschiedenis en het schrijven 
van mijn eigen verslag. President Henry B. Eyring, 
tweede raadgever in het Eerste Presidium, heeft 
gezegd dat hij gezegend is doordat hij de hand van 
de Heer in zijn leven en dat van zijn familieleden 
ziet en zich dat herinnert.4 Ook mijn herinneringen 
vergroten mijn getuigenis en geven mij de kracht 

om aan mijn problemen te werken. Als ik 
in mijn eigen dagboek schrijf en aan de 
nauwkeurige verslagen van andere kerkle-
den denk, begin ik de verheven patronen 
van de Heer in de herstelling van zijn kerk 
en koninkrijk in de laatste dagen te zien.

Deze en de vele andere lessen die ik uit 
de kerkgeschiedenis heb geleerd, hebben 
in ruime mate aan mijn eigen geestelijke 
ontwikkeling bijgedragen. Deze lessen 
hebben mij ook de moed gegeven om 
mijn geloof te verdedigen, omdat ik begrijp 
waarom we doen wat we doen. Doordat ik 
mij bewust werd van de historische context 
van veel van onze gebruiken en leerstel-
lingen, ben ik nu een betere leerkracht en 
een toegewijdere discipel. ◼

NOTEN
 1. Zie inleiding van Officiële Verklaring 2.
 2. Zie ‘Ras en het priesterschap’, 

Evangelieverhandelingen,  
topics .ChurchofJesusChrist .org.

 3. Zie bijvoorbeeld Fundamenten van 
de herstelling (lesboek kerkelijke 
onderwijsinstellingen), 2016, hoofdstuk 26.

 4. Zie Henry B. Eyring, ‘O bedenkt, bedenkt’, 
Liahona, november 2007, 66–69.
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A ls discipel van Christus, kiezen velen van ons 
ervoor om, tamelijk letterlijk, ‘op heilige plaat-

sen [te] staan’ door elke week naar de kerk te gaan 
(Leer en Verbonden 45:32). Velen in de kerk hebben 
behoefte aan contact, acceptatie en verbondenheid. 
We willen de Geest voelen en in de geloofsgemeen-
schap worden opgenomen. We hopen allemaal dat 
we ‘niet meer vreemdelingen en bijwoners [zijn], maar 
medeburgers van de heiligen en huisgenoten van 
God’ (Efeze 2:19).

Maar sommigen voelen zich in de kerk kwetsbaar, 
angstig of eenzaam. Hun ervaringen, gezinssamenstel-
ling of omstandigheden lijken niet op het ‘ideaalbeeld’ 
dat ze in de kerk menen te zien. Dat lijdt er vaak toe 
dat ze zich een buitenstaander voelen, zelfs als dat 
‘ideaalbeeld’ voor ieder van ons mank gaat.

God leest onze waarde niet af aan onze omstandig-
heden. In veel gevallen zetten die allesbehalve ideale 
omstandigheden ons er toe aan om te groeien en te 
leren. Maar het zijn diezelfde omstandigheden die 
velen het gevoel geven dat de kerk niets voor hen is 
of dat ze niet worden begrepen. Wat kunnen we doen 
om de deuren te openen die anderen ervan weerhou-
den om zich met ons verbonden te voelen, zelfs als 
we ons zelf ook kwetsbaar voelen?

D E  I N C L U S I E V E  K E R K

Hoe kunnen we de weg naar de kerk voor anderen 
minder angstig en eenzaam maken?

Oproep tot inclusie van iedereen
Verbondenheid creëren, is deel van ons verbonds-

leven. Bij de doop beloven we dat we niemand alleen 
laten lijden, maar dat we met hen treuren, hen troosten 
en hun lasten dragen (zie Mosiah 18:8–10).

Verbondenheid creëren, is deel van onze kerk. We 
sluiten niemand van onze aanbidding uit, net zoals 
de Heiland niemand van zijn heil uitsluit (zie 2 Nephi 
26:24–28, 33; 3 Nephi 18:22–23).

Verbondenheid creëren, is een essentieel deel van 
onze levenstaak om Christus gestalte in ons te laten 
krijgen. Anderen liefhebben en onze kring openstellen 
voor wie anders zijn dan wij, maakt deel uit van vol-
maakt worden (zie Mattheüs 5:43–47).

Om uiteindelijk onder de zijnen te worden gere-
kend, zullen we één moeten zijn (zie Leer en verbon-
den 38:27).

Niemand wordt vergeten
Gods liefde voor zijn kinderen is niet selectief, maar 

juist allesomvattend. Hij nodigt iedereen uit ‘om tot 
Hem te komen en deel te hebben aan zijn goedheid; 
en Hij verwerpt niemand die tot Hem komt’ (2 Nephi 
26:33).
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Inclusie van iedereen
Tracy Browning
Van het algemeen ZHV- bestuur
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Hij kent en koestert:

•  De pas gescheiden zuster die smart voelt als de les over 
het huwelijk gaat.

•  De jongvolwassene die met vragen zit en om antwoor-
den smeekt.

•  De zuster die angstig is aangelegd en zich erg eenzaam 
en gespannen voelt.

•  De jonge zwarte broeder die zich opgelaten voelt als 
in de klas misvattingen over ras en het priesterschap 
worden besproken.

•  De zuster die nog niet getrouwd is en daardoor denkt 
dat ze niets waard is.

•  De moeder van een gehandicapt kind die bezorgd is 
dat zijn spasmen anderen op de zenuwen werken.

•  De broeder met homoseksuele gevoelens, die erover 
denkt om de kerk te verlaten omdat hij niet weet wat 
hij met zijn toekomst aan moet.

•  De zuster die zich bezorgd afvraagt hoe anderen zullen 
reageren op haar eerste onzekere stappen terug naar 
de kerk.

Geen omstandigheid, geen situatie, geen mens wordt 
vergeten. ‘Hij is [allen] indachtig; en allen zijn voor God 
gelijk’ (2 Nephi 26:33) omdat we allemaal, zoals zijn eer-
ste discipelen, Christus toebehoren (zie Markus 9:41; zie 
ook Mosiah 5:7).

Wat kunnen we dus doen?
Hoe kunnen we verbondenheid creëren en zowel 

zwaktes accepteren als sterktes opmerken?
Laten we eerst voor onszelf de volgende vragen 

beantwoorden:

•  Wat kan ik doen om de leden uit mijn wijk of gemeente 
die ik niet goed ken, beter te leren kennen?

•  Hoe kan ik contact leggen met iemand die een vriend 
nodig heeft?

•  Hoe kan ik iemand zijn die anderen omarmt en 
liefheeft?

•  Met wie kan ik contact zoeken en hem of haar vragen 
hoe het gaat?

•  Wat komt er in mijn gedachten als ik voor inspiratie 
heb gebeden om iemand te helpen?

Er is zoveel dat we van anderen kunnen leren als we ze 
beter leren kennen.

In de komende maanden laten we zusters en broeders 
aan het woord die moeite hadden om zich verbonden te 
voelen. We hopen dat die verhalen u zullen inspireren om 
Gods twee grootste geboden nauwgezetter na te leven: 
Hem liefhebben en al zijn kinderen liefhebben. ◼
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In optima forma is bediening geen 
eenrichtingsverkeer. Als we iemand 

helpen, zijn alle betrokkenen erbij 
gebaat – wijzelf, onze bedienings-
collega, en het bedieningsgezin. We 
versterken elkaar met onze talenten. 
We versterken elkaar door in tijden 
van tegenspoed hulp te bieden. We 
versterken elkaar door de relaties die 
ontstaan.

Ouderling Jeffrey R. Holland van 
het Quorum der Twaalf Apostelen 
heeft onlangs uitgelegd wat onze 
bediening aan anderen inhoudt. Hij 
leerde ons ‘bij hen te zijn en hen 
te versterken’ (Leer en Verbonden 
20:53).1 In deze Schrifttekst staan 
twee essentiële punten die ons zul-
len helpen met onze bediening aan 
mensen om wie we geven.

•  Ten eerste, geeft ‘bij hen te zijn’ 
aan dat het belangrijk is om de 
mensen die onder onze bediening 
vallen, goed te leren kennen, zodat 
er een hechte band ontstaat, een 
vertrouwensrelatie.

•  Ten tweede, als ze eenmaal weten 
dat we oprecht van ze houden en 
om ze geven, kunnen we bespre-
ken welke steun ze nodig hebben 
en hoe we ‘hen versterken’. Boven-
dien worden wij ook versterkt.

Mensen zijn geen projecten, maar 
broeders en zusters – medewande-
laars op het levenspad. We willen dat 
levenspad samen bewandelen, ter-
wijl we elkaar moed inspreken. Dan 
zullen we ons niets aantrekken van 
versperringen en struikelblokken (zie 
Hebreeën 12:10–13).

Het woord ‘versterken’ geeft weer 
wat we werkelijk willen. We willen 
de hulp en tools bieden die toegang 
geven tot bronnen en oases, waar 
ze op krachten kunnen komen om 
daarna hun pad te vervolgen.

Veel leden vinden dat ze weinig 
kunnen doen aan de persoonlijke 
zorgen van hun broeders en zusters. 
Ouderling Holland bemoedigde 
ons zo: ‘Mogen we ondanks onze 
beperkingen en gebreken – en niet te 
vergeten onze beproevingen – aan de 

B E G I N S E L E N  V O O R  U W  B E D I E N I N G

Bij hen zijn en hen versterken

We worden er allemaal beter van als we helpen en worden geholpen.

Het algemeen ZHV- presidium

zijde van de Heer van de wijngaard 
werken; en ons aller God en Vader 
de helpende hand bieden bij zijn 
immense taak, die bestaat uit gebeden 
beantwoorden, troost bieden, tranen 
drogen, en zwakke knieën sterken.’ 2

Dit jaar staan de artikelen over 
bedieningsbeginselen in het teken 
van anderen versterken en bij hen 
zijn. Er worden ideeën en hulpmid-
delen besproken waar u iemand met 
problemen mee kunt helpen. ◼

NOTEN
 1. Jeffrey R. Holland, ‘Bij hen te zijn en hen te 

versterken’, Liahona, mei 2018, 102.
 2. Zie Jeffrey R. Holland, ‘Bij hen te zijn en 

hen te versterken’, 103.
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TIPS OM BIJ ANDEREN TE ZIJN EN HEN TE VERSTERKEN
Werk samen aan een hechte relatie. Wederzijds begrip komt door tijd met 
elkaar door te brengen en ons best te doen om elkaar beter te leren ken-
nen. Bespreek hoe ieder van u dat zou willen doen. Is er een hobby of inte-
resse die u beiden leuk vindt? Zou geregeld chatten helpen? Kunt u elkaar 
steunen in een kerkroeping of bij tempelbezoek?

Overleg met elkaar over behoeften. Niemand hoeft het alleen te doen. 
Door met ze te overleggen, krijgt u een beter beeld van wat ze nodig heb-
ben, wat ze kunnen doen en hoe u kunt helpen.

NUTTIGE INFORMATIEBRONNEN
De onderstaande informatie kunt u 
gebruiken om uw relaties meer bete-
kenis te geven.
•  Leer meer over hechte relaties in 

‘Beginselen voor uw bediening: 
Hechte banden smeden’, Liahona, 
augustus 2018.

•  Lees hoe u begrip krijgt voor men-
sen die anders zijn dan u in ‘The 
Blessings of Diversity’, Ensign, juli 
2019.

•  Werk aan uw relaties door uw luis-
tervaardigheden te verbeteren. Lees 
‘Vijf dingen die goede luisteraars 
doen’, Liahona, juni 2018.

•  U kunt een betere vriend worden 
door meer empathie te tonen. Lees 
hoe u dat doet in ‘Empathie in uw 
bediening ontwikkelen’, Liahona, 
februari 2019.

•  Lees ‘Beginselen voor uw bedie-
ning: Behoeften overwegen’, 
Liahona, september 2018, om meer 
inzicht te krijgen in hoe u het beste 
kunt overleggen.

UW MENING TELT
Vertel ons wat u in uw bediening heeft geholpen. Mail naar liahona@ 
ChurchofJesusChrist .org.
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Het drong opeens tot mij door dat ouder worden veranderingen met 
zich meebrengt. Ik wil wel degelijk betrokken zijn bij familie en kerk, 
maar ik ben niet meer zo kwiek als ik was. Niet dat het wat uitmaakt, 

want alles om mij heen lijkt – met of zonder mij – gewoon verder te gaan.
Wat mij echter ook steeds duidelijker wordt, is dat deze levensfase zo 

slecht nog niet is. Zeker, er zijn pijntjes en kwaaltjes, en andere ongemak-
ken. Die horen nu eenmaal bij het leven. Maar toch wordt deze fase door 
nieuwe en lonende mogelijkheden gekenmerkt. Het doet mij goed om te 
weten dat mijn familie en vrienden van mij houden. Ik vertrouw erop dat 
ik nog steeds van waarde ben voor de kerk. Het belangrijkste is wel dat ik 
meer dan ooit weet dat het evangelie van Jezus Christus waar is.

Verandering accepteren
Het leven staat niet stil. Het is dynamisch. Hoewel we misschien niet 

willen dat er in ons leven en onze relaties veranderingen plaatsvinden, 
gebeurt dat toch. In de Schriften wordt het mooi verwoord:

‘Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voorne-
men onder de hemel.

‘Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven; een tijd 
om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken; […]

‘[God] heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt’ (Prediker 3:1–2, 11).
Misschien willen we het liefst vasthouden aan oude patronen en verlan-

gen we terug naar vroegere tijden. Dat mag best. Het sluit echter niet uit 
dat er nog veel te leren is, zolang we ons op dit pad naar geluk bevinden. 
Hoe we omgaan met verandering bepaalt onze groei in de herfst van ons 
leven. Door veranderingen te accepteren in plaats van ons ertegen te ver-
zetten, scheppen we ruimte om nieuwe mogelijkheden te zien en nieuwe 
dingen te begrijpen.

Zo merkte ik dat ik, door Jezus Christus te volgen, dichter bij Hem 
kwam, en wel op een manier die in mijn jonge jaren buiten mijn bereik lag. 
Door zijn eigen tijd op aarde begrijpt Christus hoe het voelt om het einde 

Genieten van de herfstjaren
Scott Edgar

G E T R O U W  O U D E R  W O R D E N

De herfst van ons 
leven is een prachtige 
tijd voor progressie 
en groei.
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van je sterfelijk leven te naderen (zie 
Mattheüs 16:21). Hoewel het voor 
ons niet echt te bevatten is, weet 
Christus vanwege zijn verzoening 
perfect wat wij voelen. We kunnen 
Hem vragen wat Hij wil dat we wor-
den, ongeacht de tijd die ons nog rest 
(zie Moroni 7:48).

Blijven dienen
Hoe oud we ook zijn, we kunnen 

elke dag alert zijn op een kans om 
iemand te dienen. Dat zal ons voor-
bereiden op onze dienstverlening in 
het hiernamaals. President George 
Albert Smith (1870–1951) heeft ooit 
gezegd: ‘We zijn hier niet om de tijd 
te verdrijven en vervolgens de ver-
hoging in te gaan. We zijn hier om 
onszelf dag na dag voor te bereiden 
op de functies waarvan onze Vader 
verwacht dat we ze in het hierna-
maals zullen bekleden.’ 1

Naarmate we ouder worden, 
zullen die ‘voorbereidende’ ervarin-
gen verschillen van wat wij gewend 
waren te doen. De rollen en taken 
die ik gewoon was te vervullen, 
worden nu door jongere mannen 
uitgevoerd. Mijn kinderen heb-
ben hun eigen drukke leven en 

gezinsproblemen. Ik kijk toe vanaf de zijlijn. Als ik anderen echter zoveel 
mogelijk blijf helpen, vertrouw ik erop dat Gods plan voorziet in leermomen-
ten die mij zullen bijschaven.

Zegeningen en vragen
Welke zegeningen hebt u gekregen door ouder te worden? Ik heb die van 

mij hieronder opgesomd. Ook laat ik er een paar vragen op volgen waar de 
ouderen over na kunnen denken, hoewel ze eigenlijk op iedereen van toepas-
sing zijn.

Ik getuig dat iedereen ervoor kan kiezen om zich in deze wonderschone, 
goudgele herfstjaren te concentreren op wat het belangrijkst is, namelijk Jezus 
Christus volgen.

Ouder worden heeft mij gezegend met:

•  Meer oog voor mijn omgeving.
•  Meer tijd om in de Schriften te lezen, na te denken en te bidden.
•  Meer oor voor de influisteringen van de Geest.
•  Familiebezoekjes die mijn hart raken.
•  Zachtere gevoelens jegens anderen en dieren.
•  Interesse in familiegeschiedenis en tempelwerk.
•  Minder verleiding om de geboden te overtreden.

Vraag u af: ‘Hoe kan ik …’

•  Mijn kerk en familie op zinvolle wijze helpen?
•  Dichter tot mijn hemelse Vader en Jezus Christus naderen?
•  Een goede invloed op anderen hebben?
•  Smetteloos voor God staan als ik Hem weer zie? ◼

NOOT
 1. George Albert Smith, Conference Report, april 1905, 62; zie ook The Teachings of George Albert 

Smith, Robert en Susan McIntosh (1996, red.), 17.
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Ik was futloos wakker geworden. De ouderlijke plichten 
vielen mij zwaar en ik was mij zeer bewust van mijn 

tekortkomingen. Er gaapte een groot gat tussen mijn aspi-
raties als ouder en hoe ik het er in werkelijkheid vanaf 
bracht.

Ik knielde neer in gebed en vertelde mijn hemelse 
Vader dat ik veel van Hem hield. Ook zei ik tegen Hem 
dat ik veel van de kinderen hield die Hij mijn man en 
mij had geschonken. Daarna vertelde ik Hem dat ik echt 
probeerde een goede ouder te zijn, maar dat ik vond dat 
ik schromelijk tekortschoot. Tijdens het bidden kwam de 
gedachte bij mij op dat mijn kinderen veel beter af zou-
den zijn als God ze zelf zou opvoeden.

Toen vormde er zich een beeld in mijn gedachten. Ik 
zag mijn kinderen de keukenvloer aanvegen. Dat is een 
van de vele karweitjes die ze in huis te doen hebben. 
Soms kijk ik met gekromde tenen toe, omdat het ze nog 
niet goed afgaat en ze veel plekken missen. Maar ik laat 
ze het doen, net als de andere dagelijkse taken, omdat het 
een hoger plan dient. Ik weet dat ze door die karweitjes te 
doen, hoe halfslachtig ze ook te werk gaan, dingen leren, 
en dat ze erdoor groeien. Uiteindelijk zullen ze het net zo 
snel en goed doen als ik. Het toekomstbeeld dat ik van ze 

heb, dat zij tot verantwoordelijke en onafhankelijke men-
sen zullen uitgroeien, brengt mij veel meer voldoening 
dan ik zou hebben als ik de karweitjes zelf deed. Ik voed 
mijn kinderen niet op voor succes op de korte termijn. Ik 
probeer ze zo op te voeden dat ze op de lange termijn 
succes hebben.

Ik vroeg me af of iets dergelijks misschien ook voor 
onze hemelse Ouders geldt. Vader in de hemel weet 
dat we ons werk als ouders niet perfect doen. Sommige 
dingen die we doen, zijn voor Hem misschien ook tenen-
krommend, maar Hij laat het toe, omdat Hij weet dat we 
zo dingen leren, en groeien. Hij heeft het ultieme lange-
termijnperspectief. Hij ziet in ons een ouder zoals Hij is, 
een ouder die volledig liefheeft, doeltreffend onderwijst 
en volmaakt vormgeeft. Ook al knoeien we soms, Hij 
weet dat we eigenschappen als geduld en naastenliefde 
aan het ontwikkelen zijn. En dus laat Hij ons, in zijn wijs-
heid, onze gang gaan, en vallen en weer opstaan.

Ik wil niets liever dan nu al een volmaakte ouder zijn! 
Zoals Joseph Smith eens schreef, verval ik vaak ‘in vele 
domme fouten’ (Geschiedenis van Joseph Smith 1:28). 
Toch schenkt het mij troost dat God mijn hart kent, wat 
inhoudt dat Hij weet dat ik zo goed mogelijk probeer 

O U D E R S C H A P S T I P S

De karweitjes van mijn kinderen leidden ertoe dat mijn gebed werd verhoord.

Wat vegen mij over het 

ouderschap  
heeft geleerd

Kamri Melaine Webster
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voor onderricht open te staan. Ik word blij 
vanbinnen als mijn kinderen aan mij vragen 
hoe ze iets beter kunnen doen, omdat het 
voor mij aangeeft dat ze zich willen verbe-
teren. Die houding is wel het minste wat ik 
voor mijn hemelse Vader kan doen.

Terwijl al die gedachten door mijn hoofd 
speelden, bekroop mij toch nog een zweem 
van ontmoediging. ‘Maar als mijn opvoeding 
mijn kinderen nu eens beschadigt?’ vroeg ik. 
‘Ik wil hun vooruitgang niet in de weg staan, 
zelfs niet als het goed voor mijn ontwikke-
ling zou zijn.’

Weer was er het beeld van mijn kinderen 
die hun taken deden. Als mijn dochter haar 
best doet om de vloer te dweilen en daarna 
snel weer gaat spelen of een andere taak 
afmaakt, dweil ik vaak nog de plakkerige 
plekken die zij heeft gemist. Ik moest aan 
de oneindige barmhartigheid en macht van 
Jezus Christus denken, wiens verzoening 
elke plakkerige situatie in ons leven oplost. 
Zijn genade compenseert mijn ouderlijke ILL
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GODDELIJKE HULP
‘Met de hulp van onze 
hemelse Vader en de 
Heiland kunnen we 
geduldiger, attenter, 
behulpzamer, vergevens-
gezinder en begripvoller 
worden als we om hulp 
bidden. Met hun hulp 
kunnen we van ons 
thuis een stukje hemel 
op aarde maken.’
President M. Russell Ballard, 
‘De gezinsraad’, Liahona, mei 
2016, 65.

tekortkomingen, net zoals zijn genade de 
pijn compenseert die mijn kinderen door 
mijn tekortkomingen voelen. Op een manier 
die niemand doorgrondt, kan zijn verzoe-
ning alles goedmaken.

Ik put veel moed uit de persoonlijke 
openbaring die ik op die dag ontving. De 
Geest leerde mij die dag dat mijn beste 
inspanningen als moeder, met de Heer als 
opvoedpartner, voldeden. Ik weet dat onze 
hemelse Vader stukje bij beetje in het leven 
van mijn kinderen zal blijven werken, om 
volmaakt te doen wat ik heel onvolmaakt 
doe. Met zijn hulp zullen mijn kinderen eens 
trots op eigen benen staan, net zo stevig 
alsof onze hemelse Vader ze zelf had opge-
voed. Daar komt bij dat zijn plan mij intus-
sen ook nog eens verandert. Het heiligt en 
vormt mij zodat ik meer op Hem ga lijken. 
Hoe groot is de wijsheid van onze God!
De auteur woont in Utah (VS). ◼
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Profeten en openbaring
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Beste ouders,
De Leer en Verbonden is een verzameling openbaringen van de Heer. 

Onze nauwkeurige studie van die openbaringen biedt ons de unieke kans 
om de stem van de Heiland te leren kennen, want Hij spreekt niet alleen 
tot zijn profeten, maar bij monde van hen ook tot alle leden van de kerk.

Deze maand staan er in de tijdschriften allerlei aanknopingspunten om 
met uw kinderen over te praten, bijvoorbeeld over openbaring ontvangen, 
hoe dat in zijn werk gaat, en dat God tot hen wil spreken.

EVANGELIEBESPREKINGEN
Vertrouwen in zijn beloften (Leer en Verbonden 6)

Laat de poster op pagina 2 zien en lees de woorden 
van de Heiland uit afdeling 6 voor. Deze belofte is Joseph 
Smith en Oliver Cowdery in april 1829 gedaan. Joseph 
was toen pas 23, maar hij had al afwijzing en vervolging 
ondervonden. Hoe denkt u dat deze woorden Joseph en 
Oliver hebben geholpen? Hoe zouden deze woorden op 
uw leven betrekking kunnen hebben? Wat kunnen we 
doen om die beloofde zegeningen te ontvangen?

Profeten en persoonlijke openbaring  
(Leer en Verbonden 1)

De Heer spreekt rechtstreeks tot ons persoonlijk, en 
bij monde van profeten (zie afdeling 1). Gebruik ‘Evan-
geliebasis’ op pagina 10 om uw kinderen meer over 
openbaring te leren. Overweeg de boodschap van presi-
dent Russell M. Nelson op pagina 6 samen te lezen. Wat 
denkt u dat God bij monde van zijn profeet tot u zegt? De 
raad van de profeet kan ertoe leiden dat u aan de hand 
van het programma Kinderen en jongeren doelen stelt. 
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ook de 
toespraak van president Nelson lezen: ‘Openbaring voor 
de kerk, openbaring voor onszelf’, Liahona, mei 2018, 
93–96.)

Hulp bij Kom dan en volg Mij
Sla de ideeën op pagina 26 niet over. Ze ondersteunen 

uw wekelijkse studie van Kom dan en volg Mij.
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WAT U DEZE MAAND IN HET 
TIJDSCHRIFT VOOR DE KRACHT 
VAN DE JEUGD AANTREFT

Introductie van het jongerenthema 
2021

Lees de boodschappen van de 
algemene jongemannen-  en jonge-
vrouwenpresidiums over het jon-
gerenthema uit Leer en Verbonden 
64:33–34. Ter ondersteuning van het 
thema staat ook de bladmuziek voor 
het themalied 2021 er in, en een bron-
nenlijst voor het hele jaar.

Overzicht van de Leer en Verbonden
Introduceer de leerstof in Kom dan 

en volg Mij met een overzicht van de 
geschiedenis en het doel van de Leer 
en Verbonden.

‘Joseph Smith: mijn profeet’
Uit de voorbeelden in dit artikel 

leren we waarom het voor ons per-
soonlijk belangrijk is dat we weten 
dat Joseph Smith de profeet van deze 
bedeling is. Lees het artikel als gezin 
en vraag ieder gezinslid wat hij of zij 
eruit geleerd heeft.

Even wat anders
Deze leuke activiteiten kunnen 

zowel alleen als in gezinsverband 
worden gedaan.

WAT U DEZE MAAND IN HET 
TIJDSCHRIFT VRIEND AANTREFT

Hulp bij Kom dan en volg Mij
Wakker in 2021 de liefde van uw 

kinderen voor de Schriften aan met 
een leesschema voor de Leer en Ver-
bonden. Ook is er maandelijks een ver-
haal uit de Schriften en een kleurplaat 
voor jonge lezertjes.

Plezier met de kerkgeschiedenis
Knip de kerkgeschiedeniskaartjes 

uit om uw kinderen het verhaal van 
de herstelling te leren. Ook is er elke 
maand een verhaal over een heden-
daagse pionier, telkens uit een ander 
land.

Helpende- handenuitnodiging
Lees een uitnodiging van het alge-

meen jeugdwerkpresidium aan kin-
deren om te dienen zoals Jezus heeft 
gediend. Lees over kinderen overal op 
aarde die precies dat doen, vergezeld 
door een maandelijkse uitnodiging en 
tip om uw kind te laten meedoen!

Schriftenpret
Probeer deze wekelijkse thuis-

avondactiviteiten met uw kinderen. 
Ze ondersteunen uw studie van Kom 
dan en volg Mij. Er zijn ideeën speciaal 
voor peuters bijgevoegd.

NOOT
 1. Ezra Taft Benson, ‘The Gift of Modern 

Revelation’, Ensign, november 1986, 79.

PLEZIER MET DE 
GEZINSSTUDIE
Christus zoeken

President Ezra Taft Benson 
(1899–1994) heeft gezegd: ‘Op 
bijna elke pagina van […] de Leer 
en Verbonden wordt er over de 
Meester gesproken.’ 1

1. Stel een timer in op twee 
minuten.

2. Laat de gezinsleden snel door 
het begin van de Leer en Ver-
bonden bladeren en zoveel 
mogelijk verwijzingen naar 
Christus opzoeken. Begin bij  
de inleiding en eindig met 
afdeling 9.

3. Als de tijd om is, geeft u ieder-
een extra tijd om een vers uit 
te kiezen dat indruk op hen 
maakt. Geef iedereen de kans 
zijn tekst te bespreken.

Bespreking: hoe kunnen we 
ons dit jaar in onze studie van de 
Leer en Verbonden op Christus 
richten? Wat kunnen we doen 
om naar de stem van de Heer te 
‘luisteren’?

Dit idee is van Mitzi Schoneman
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Genezen van geestelijke 
gevoelloosheid

Tadeo Murillo

Melaatsheid is een besmet-
telijke ziekte die in de 
Bijbel wordt genoemd. Zij 
wordt door een bacterie 
veroorzaakt, die de huid 

ernstig beschadigt en lichaamsdelen 
verminkt. Een ernstiger symptoom van 
deze ziekte is dat het veel schade aan 
het zenuwstelsel toebrengt, wat ertoe 
leidt dat iemand gevoelloos wordt voor 
aanraking, hitte, pijn of andere prik-
kels. Melaatse mensen worden letterlijk 
gevoelloos.

Melaatsheid komt nu gelukkig minder 
voor dan in vroegere tijden, maar ook 
tegenwoordig zijn er mensen die hun 
gevoel kwijtraken. Hier gaat het echter 
niet om een lichamelijke aandoening, 
maar om geestelijke gevoelloosheid, die 
voor iedereen gevaarlijk is.

Ouderling Neal A. Maxwell (1926–
2004) van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft uitgelegd dat deze staat 
van gevoelloosheid komt doordat we de 
ingevingen van de Heilige Geest negeren 
en Gods geboden niet onderhouden. Dit 
is wat hij zei:
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J O N G V O L W A S S E N E N

We zijn gees-
telijk in gevaar 
als we de 
Geest niet 
meer voelen, 
maar met 
Christus’ hulp 
kunnen we 
die geestelijke 
gevoelloosheid 
overwinnen.

‘Ons gevoelsvermogen beheerst ons gedrag op 
vele manieren. Als wij geen gehoor geven aan een 
ingeving of gevoel om goed te doen, breken wij dat 
gevoelsvermogen af. Jezus’ opmerkelijke gevoelig-
heid voor de behoeften van de mensen om Hem 
heen zorgde ervoor dat Hij in actie kwam.

‘Aan het andere eind van het geestelijke spectrum 
bevinden zich mensen zoals Nephi’s dwalende broers; 
Nephi merkte hun toenemende ongevoeligheid voor 
geestelijke zaken op: “[God] heeft met een stille, 
zachte stem tot jullie gesproken, maar jullie waren 
gevoelloos geworden, zodat jullie zijn woorden niet 
hebben kunnen voelen” [1 Nephi 17:45].’ 1

We zijn in gevaar als we de Geest niet 
meer voelen en zelfs als we niet weten 
hoe de Geest tot ons spreekt. In de 
wereld worden we makkelijk afgeleid of 
in de war gebracht. Het gevolg is dat we 
gevoelloos worden voor die stille, zachte 
maar resolute stem, die ons altijd raad wil 
geven (zie 1 Koningen 19:11–12).

Maar zelfs als we soms ‘geestelijke melaats-
heid’ oplopen, is genezing mogelijk.

We moeten nooit vergeten dat Jezus Christus 
tijdens zijn bediening melaatse mensen genas. Hij is 
het die onze geestelijke gevoelloosheid kan genezen, 
zodat we de Geest weer willen voelen. De volgende 
adviezen kunnen daarbij helpen.
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Genezen van geestelijke 
gevoelloosheid
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De Geest herkennen
Een sleutel tot weer willen voelen, 

is ons vermogen om de influisterin-
gen van de Heilige Geest te horen en 
herkennen. Moroni schreef: ‘Door de 
macht van de Heilige Geest kunt u 
de waarheid van alle dingen kennen’ 
(Moroni 10:5). We kunnen ons van 
gevoelloosheid ontdoen, ons voor 
persoonlijke openbaring openstellen, 
en zelf de waarheid van alle dingen 
voelen.

Wanneer je de Geest weer wilt 
voelen, kun je jezelf de onderstaande 
vragen stellen om erachter te komen 
hoe jij in openbaring staat:

1. Wanneer was de laatste keer 
dat ik persoonlijke openbaring 
heb ontvangen?

2. Wanneer was de laatste keer 
dat ik om persoonlijke openba-
ring heb gevraagd ?

3. Wanneer was de laatste keer 
dat ik mijn hemelse Vader heb 
gevraagd mij te helpen om 
persoonlijke openbaring te 
herkennen?

Kortom, wil je echt openbaring 
van God ontvangen? Het is moeilijk 
om de vreugdevolle vrucht van de 
Geest te voelen als het lijkt of de 
hemelen gesloten zijn (zie Galaten 
5:22–23). Maar je proactief op 
openbaring instellen, is de sleutel tot 
de hemel. Je kunt de Geest weer in 
je leven toelaten.

Openbaring verkeerd opvatten
Op dit punt aangekomen, kunnen geestelijke ervaringen 

en persoonlijke openbaring ons voor problemen stellen.
Wanneer we het over persoonlijke openbaring hebben, 

denken we vaak aan visioenen, bezoek van engelen of 
indringende stemmen. En als dat soort dingen uitblijven, 
kunnen we het gevoel krijgen dat hemelse leiding niet voor 
ons is weggelegd. Misschien denken we wel dat er iets mis 
is met ons. Dat kan ertoe leiden dat we de Geest voelen 
maar op de lange baan schuiven.

We moeten echter goed beseffen dat het bij de Geest 
niet draait om grote, wereldschokkende momenten; noch 
spreekt de Heer alleen tot ons bij belangrijke beslissingen. 
Een andere kuil waar we in vallen, is dat we ons alleen tot 
de Heer wenden als er een belangrijke beslissing te nemen 
is, zoals over onze opleiding, loopbaan of ons huwelijk en 
gezin, maar we verzuimen ons bij elke gedachte tot Hem te 
wenden (zie Leer en Verbonden 6:36). Onze hemelse Vader 
spreekt echter vaak tot ons. Hij spreekt tot ieder van ons op 
een manier waarop we Hem het beste herkennen. Hij kan 
ons dagelijks leiding geven, tot zelfs in de kleinste details.

Ons op openbaring voorbereiden
Om de hemelen te kunnen horen, moeten we eerst onze 

oren voor hemelse zaken opendoen. Met deze tips kunnen 
we onze oren opendoen en ons op de Heer instellen:

Geloof. Als we van geestelijke melaatsheid willen gene-
zen, moeten we misschien onze manier van denken veran-
deren en echt onze hemelse Vader geloven. En het geloof 
hebben dat Hij ons openbaring wil en zal geven. Sterker 
nog, we moeten er gewoon van uitgaan. We kunnen Hem 
zelfs vragen om ons te laten weten hoe Hij tot ons spreekt. 
We mogen vaak geestelijke momenten verwachten als we 
er oprecht naar streven de Heiland te volgen en zijn gebo-
den na te leven.

Doe dagelijks je best. We kunnen gevoeliger voor de 
Geest worden door oprecht gebed, Schriftstudie, deelname 
aan het avondmaal, tempelbezoek, familiegeschiedenis, 
luisteren naar gewijde muziek, onze bediening of wat je 
ook maar dichter bij God brengt. Hoe dichter wij bij Hem 

Onze hemelse 
Vader heeft 
ons de gave 
van de Heilige 
Geest gegeven 
en wil dat we 
ons voordeel 
met die gave 
doen.
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komen, hoe meer we openstaan voor genezing van 
geestelijke melaatsheid en de Geest weer voelen.

Wees gehoorzaam. Een andere belangrijk aspect van 
de Geest weer in ons leven brengen, is onze bereidwil-
ligheid om te doen wat de Geest ons vraagt te doen. 
President Henry B. Eyring, tweede raadgever in het Eerste 
Presidium, heeft gezegd:

‘Als je hebt laten zien dat je bereid bent om te 
gehoorzamen, zal de Geest je meer indrukken geven van 
wat God je vraagt voor Hem te doen.

‘Als je blijft gehoorzamen, zullen de indrukken van de 
Geest zich vaker aandienen en zul je Hem steeds meer 
gaan voelen als je constante metgezel. Je vermogen om 
het goede te kiezen zal toenemen.’  2

De wil van de Heer boven onze eigen wil stellen, kan 
soms moeilijk zijn, maar als we het doen, worden we 
met meer spiritualiteit gezegend. Zelfs met eenvoudige 

dingen, zoals tiende betalen, de sabbat heiligen, of zelfs maar 
gehoor geven aan een ingeving om iemand te helpen, kunnen 
we ruimte voor de Geest in ons leven maken.

De Geest voelen is een gave
Laten we de belofte in ons doopverbond met de Heer nooit 

vergeten. Wie de gave van de Heilige Geest hebben ontvan-
gen, is beloofd dat ze de Geest elke dag bij zich kunnen heb-
ben, mits ze ernaar streven hun verbonden na te komen (zie 
Leer en Verbonden 20: 77, 79).

Onze hemelse Vader heeft ons de gave van de Heilige Geest 
gegeven en wil dat we ons voordeel met die gave doen. Dank-
zij het constante gezelschap van de Heilige Geest kunnen we 
met vertrouwen beslissingen nemen, troost in moeilijke tijden 
krijgen, geestelijk groeien, vrede en vreugde voelen, en weten 
hoe we anderen dienen. Het is werkelijk een gave.

Genezing van geestelijke gevoelloosheid hangt van ons 
geloof af, en van onze bereidwilligheid om contact te blijven 
zoeken, zelfs als we niets voelen. Als we gericht proberen de 

Geest een plek in ons leven te geven, zullen we stukje 
bij beetje ingevingen krijgen, maar dan moeten 
we wel luisteren en er gehoor aan geven. Door in 
harmonie met Gods wil te leven, zullen we gevoelig-

heid voor de Geest ontwikkelen en dat zal ons genezen 
van de apathie die ons parten speelt. Als we contact met de 
Heiland zoeken, ook al voelen we niets, zal Hij ons laten weten 
dat Hij er voor ons is (zie Leer en Verbonden 88:63). ◼
NOTEN
 1. Neal A. Maxwell, A Time to Choose (1972), 59.
 2. Zie Henry B. Eyring, ‘De Heilige Geest als uw metgezel’, Liahona, 

november 2015, 105.

Tadeo Murillo woont in Heredia (Costa Rica). Hij ver-
vulde van 2013–2015 een voltijdzending in Ecuador en 
trouwde zijn vrouw, Daniela, in 2018. Hij is momenteel 
lid van de bisschap in zijn wijk, en als hij anderen dient, 
denkt hij graag aan zijn lievelingstekst uit het Boek van 
Mormon, Mosiah 2:17.
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Zonder te twijfelen op 
antwoord wachten

Amanda Adomako

Toen ik jong was, kon de vol-
gende dag mij niet snel genoeg 
komen. Ik was zo enthousiast 
over wat er voor de volgende 

dag gepland stond dat ik mij ongedul-
dig door vele nachten woelde. Verder 
dan een paar hazenslaapjes kwam ik 
niet en vaak ging ik mijn bed uit om 
door het raam te kijken of het al licht 
werd. De morgen leek eeuwig weg te 
blijven.

Soms ging ik midden in de nacht naar 
mijn ouders om te vragen hoe laat het 
was. Ze stelden mij dan gerust dat de 
morgen weer zou aanbreken. Daarna 
sliep ik altijd een stuk vaster.

Wachten op beloofde zegeningen lijkt 
hier soms erg op. We bidden oprecht, 
lezen in de Schriften, en ervaren die 
warme, geruststellende gevoelens. 
Als onze omstandigheden echter niet 
onmiddellijk veranderen – als we niet 
ogenblikkelijk antwoord of de beloofde 
zegeningen krijgen – kan de twijfel toe-
slaan of we ze wel krijgen.

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

De zegeningen 
van de Heer 
oogsten, vergt 
geduld, maar 
we weten 
allemaal dat 
wachten geen 
pretje is.

Twijfelen of het antwoord wel zal 
komen

Uit ervaring weet ik dat twijfels vaak het gevolg 
zijn van ons te veel concentreren op onze omstan-
digheden en te weinig op de Heiland en zijn liefde 
voor ons.

Hoe meer wij onze omstandigheden uitvergroten 
en hoe die zich ongunstig lijken te ontwikkelen voor 
ons, hoe minder we ons realiseren dat de Heiland 
van ons houdt en ons bij elke stap naar voren ver-
gezelt. Satan weet dit. Vandaar dat hij lichte twijfel 
in onze gedachten zaait, zodat we de liefde van de 
Heiland voor ons, onze eeuwige waarde, en hoeveel 
onze hemelse Vader om ons geeft, in twijfel trekken.

Zonder twijfel wachten
Wachten hoort bij het leven. En wachten op de 

antwoorden, zegeningen en beloften van de Heer 
kan soms ondraaglijk lijken. Maar er zijn een paar 
dingen die we onder het wachten kunnen doen 
zonder aan twijfel toe te geven.

Ten eerste kunnen we terugkijken op momen-
ten dat we wel antwoord of ingevingen kregen. 
Denk aan die warme, vreugdevolle gevoelens die 
vrede in ons hart en onze gedachten losmaakten. 
Die gevoelens en antwoorden kwamen van God. 
Het verstrijken van de tijd verandert die waarheid 
en beloften niet. We kunnen apostolische raad 
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opvolgen: ‘Koester uw heilige herinneringen. Geloof er in. Schrijf ze op. […] 
Vertrouw erop dat u ze van uw hemelse Vader en zijn geliefde Zoon krijgt. Put er 
geduld en inzicht uit in tijden van twijfel en beproeving.’ 1 Door ons op de Geest 
te concentreren en op datgene waarvan we weten dat het waar is, zullen onze 
twijfels naar de achtergrond verdwijnen. Dan kunnen we ons overgeven aan het 
vertrouwen dat ons elan nieuw leven inblaast.

Ten tweede moeten we ons realiseren dat we alleen persoonlijke openba-
ring ontvangen als we bereid zijn om in geloof verder te gaan, hoewel we geen 
volmaakte kennis hebben. Net zoals ik telkens moest wachten op de ochtend, 
moeten we het tot ons door laten dringen dat we ons in de tussentijd, als de 
beloofde zegeningen nog even op zich laten wachten, kunnen voorbereiden, 
kleine stapjes kunnen nemen en kennis kunnen opdoen. Terwijl we wachten, 
kunnen we blijven leren en de zegeningen die ons te wachten staan waardig 
blijven.

Ten slotte kunnen we een eeuwig perspectief voor ogen houden, en besef-
fen dat ‘sommige zegeningen vroeg komen, andere laat komen, andere pas in 
de hemel komen, maar voor hen die het evangelie van Jezus Christus omarmen, 
komen ze ’, om met de woorden van ouderling Jeffrey R. Holland van het Quo-
rum der Twaalf Apostelen te spreken.2 ‘God verwacht van jou dat je genoeg 
geloof en vastberadenheid hebt, genoeg vertrouwen in Hem, om in beweging te 
blijven, te blijven leven en je te blijven verheugen.’ 3 De zegeningen van de Heer 
komen altijd, zoals de zon elke dag weer opkomt. Kijk niet uit naar morgen, kijk 
uit naar de eeuwigheid.

Leren van wachten
Laten we er in tijden van twijfel, als we het gevoel hebben in een donkere 

kamer zonder hemels licht te zijn, aan denken dat de Verlosser vol verlangen met 
uitgestrekte armen staat te wachten tot wij zijn hulp inroepen. Hij zal ons liefde-
vol geruststellen, net zoals mijn ouders deden toen ik mij zorgen maakte dat ik 
het nooit meer licht zou zien worden.

Als we van de Verlosser onze hoofdzaak maken, dan is wachten op beloofde 
zegeningen en antwoorden minder saai. Wachten verandert in een waardevolle 
tijd van leren en voorbereiding. We kunnen leren om ons op de wil van onze 
hemelse Vader te concentreren en niet op onze wil. We kunnen met zekerheid 
weten dat Hij van ons houdt en ons keer op keer te hulp komt. En die zekerheid 
overwint alle twijfel en duisternis. De morgen komt altijd, net als de vervulling 
van zijn beloften. ◼
NOTEN
 1. Neil L. Andersen, ‘Geloofsbepalende herinneringen’, Liahona, mei 2020, 21–22.
 2. Zie Jeffrey R. Holland, ‘Hogepriester van goede dingen die zullen komen’, Liahona, 

januari 2000, 45.
 3. Jeffrey R. Holland, ‘Terror, Triumph, and a Wedding Feast’ (toespraak gehouden 

tijdens een devotional aan de Brigham Young University, 12 september 2004), 3, 
 speeches.byu.edu.

Amanda Adomako komt uit Accra (Ghana). Ze is een boekenwurm en 
houdt van goede muziek. Ze is op haar best als ze onder familie is, en vindt 
het leuk om de oudste van vier dochters te zijn.
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M E E R  VO O R  J O U!

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

Elke week staan er ook nieuwe artikelen in 
Wekelijkse content voor JOVO’s, die je vindt 
in het katern voor jongvolwassenen in de app 
Evangeliebibliotheek.

WEKELIJKSE CONTENT VOOR JOVO’S

DIGITALE THEMA- ARTIKELEN

Mijn vragen en Christus’ liefde
Rebecca Isaksen, Vestfold (Noorwegen)

Dierbaren helpen die met geloofsvragen 
en twijfels zitten
Denya Palmer, Welzijns- en zelfredzaam-
heidsdiensten

Je vindt meer artikelen voor jongvolwassenen in 
de digitale versie van de Liahona van januari op 
liahona .ChurchofJesusChrist .org, of in de app 
Evangeliebibliotheek.

Deze maand besteden we aandacht aan zaken 
zoals: antwoord op geloofsvragen krijgen, afreke-
nen met twijfels, en hoe je anderen daarbij kunt 
helpen.



Uitgave 1921 –  

19
40

1950

1960

1970

1835 – Kerkleiders introduceren de Leer en Verbonden 
van De Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen: zorg-
vuldig geselecteerd uit de openbaringen van God in 
een algemene conferentie aan de kerk.

Uitgave 1844 – Ouderling Wilford 
Woodruff, die zijn tweede zending in 
Engeland vervult, krijgt opdracht om de 
Leer en Verbonden te publiceren. De 

Nauvoo- uitgaven van 1845 en 
1846 zijn kopieën van de uitgave 

van 1844, gedrukt met metalen 
drukpersplaten.

Gods voort-
schrijdende 
openbaring 

19
30

‘Lectures on Faith’ verwijderd.

Voetnoten bewerkt; opschriften van de openbaringen  
uitgebreid; tekst in twee kolommen opgemaakt; het  

Manifest in het corpus van de tekst opgenomen;  

1900

1870

1890

1880

1910

1920
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‘Covenants and Commandments’

‘On the Doctrine of the Church of the Latter- day Saints’  

(‘Lectures on Faith’)

De Leer en 
Verbonden door 
de jaren heen

1908 – Officiële Verklaring 1 toegevoegd (president 
Wilford Woodruffs Manifest uit 1890, dat de 

uitoefening van het meervoudig huwelijk beëindigt). 
 Eerste toevoeging sinds 1876.

Titel tweedelige Leer en Verbonden gewijzigd:

Uitgave 1981 uitgebreid met:
– Joseph Smiths visioen van het celestiale koninkrijk 
 (afdeling 137) en president Joseph F. Smiths ‘visioen van de 
 verlossing van de doden’ (138:60), overgeheveld uit de 
Parel van grote waarde.

– Openbaring, bekendgemaakt op 8 juni 1978 en als Officiële Verkla-
ring 2 toegevoegd, waardoor ‘alle daartoe waardige 
mannelijke leden van de kerk’, het priesterschap 
kunnen ontvangen.

 is een van de 
 belangrijkste aspecten van 

de kerk.

1831 – In een conferentie in Ohio stemmen de kerkleiders voor de 
publicatie van de ‘openbaringen en geboden’ van de profeet Joseph 
Smith, onder de titel Book of Commandments. In 1833 
maakt een bende de drukpers onklaar en verbrandt bijna alle gedrukte 
bladzijden.

als apart blad ingelijmdManifest 1890 

Uitgave 2013 heeft opschriften 
die met recente historische 
bevindingen zijn bijgewerkt.

Uitgave 1876 –  
26 afdelingen 

toegevoegd: historische 
gebeurtenissen (afdeling 2 en 13), 

Schriftuurinterpretaties (afdeling 77 en 
113), inwijdingsgebed van de Kirtland-

tempel (afdeling 109), openbaringen die 
in Joseph Smiths geschiedenis staan, maar niet 

eerder zijn gepubliceerd, en andere.

1875 – 
Ouderling Orson 
Pratt van het Quorum 
der Twaalf Aposte-
len begint aan een 
nieuwe uitgave. Hij 

verdeelt de afdelingen 
in verzen en rangschikt 

de afdelingen in chrono-
logische volgorde.
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40
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50
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