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Oprechte zorg voor anderen tonen
Op de foto staan moeder en dochter Carrie Shuk- fan Leung en 
Shayla Suet- yee Leung in de trein in Hongkong. Over bediening 
zegt zuster Carrie Leung: ‘Wanneer we oprechte zorg voor 
mensen om ons heen tonen, zijn we met bediening bezig.’
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Ledental verdubbeld in de 
afgelopen 10 jaar

6 ringen, 1 zendingsgebied,  
1 tempel

1949: zendingskantoor gevestigd

DE KERK IS HIER

De meeste mensen denken bij Hongkong aan een drukke 
havenstad vol mensen. Maar in de buitenwijken is het minder 
druk. Onder het toeziend oog van een buurtbewoner geniet 
een familie van drie generaties kerkleden van hun tijd samen  
in een park nabij hun appartement.

Hongkong, 
Volksrepubliek China



‘Ik zeg u dat allen die mijn evangelie aanvaarden,  
zonen en dochters in mijn koninkrijk zijn.’
LEER EN VERBONDEN 25:1
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De wereld heeft gelovige  
vrouwen nodig
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Vrouwen spelen sinds de eerste dagen van moeder Eva een essentiële 
rol om Gods plan voor zijn kinderen tot stand te helpen brengen. Deze 
maand komen we meer te weten over enkele vrouwen die aan de wieg 
van de herstelling van het evangelie stonden. Op pagina 25 lezen we 
bijvoorbeeld over de moed van Emma Smith. In Leer en Verbonden 25 
lezen we hoe de Heer haar vroeg om een verzameling heilige lofzangen 
samen te stellen.

De herstelling duurt in onze tijd voort, en de wereld heeft meer dan 
ooit de aanzienlijke invloed van gelovige vrouwen nodig. Op pagina 12 
leest u hoe wij als algemene functionarissen in de kerk de macht van 
het priesterschap aan het werk hebben gezien. Die priesterschapsmacht 
is zowel voor mannen als vrouwen beschikbaar, en stuwt Gods werk 
op aarde voort. In de boodschap van president M. Russell Ballard op 
pagina 8 leest u bovendien over de vrouwen die een goede invloed op 
hem hebben gehad.

Wat ons geslacht, onze leeftijd, etnische achtergrond of situatie ook 
is, we zijn allemaal geliefde kinderen van God met goddelijk erfgoed en 
potentieel.

Met vriendelijke groeten,

Zuster Joy D. Jones
Algemeen jeugdwerkpresidente
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Voordat Jezus  
Christus stierf, at 
Hij nog één laatste 

maaltijd: het laatste avond-
maal. Aan het einde van 
die maaltijd introduceerde 
Hij het avondmaal bij 
zijn volgelingen. Hij brak 
brood en zegende het. 
‘Doe dat tot Mijn gedachte-
nis’, zei Hij (Lukas 22:19). 
Daarna zegende Hij een 
drinkbeker wijn en liet die 
rondgaan.

Jezus Christus vraagt ons aan  
het avondmaal deel te nemen

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

We worden gereinigd en genezen als we onze Heiland elke week gedenken.

Meer dan brood  
en water

Deelname aan het 
avondmaal is gewijde, hei-
lige tijd. De avondmaalsge-
beden wijzen ons erop dat 
we van het brood en het 
water nemen ter gedachte-
nis van het lichaam en het 
bloed die Jezus Christus 
voor ons gegeven heeft. 
We beloven Hem te volgen 
en een christelijk leven te 
leiden. We beloven ernaar 
te streven Gods geboden te 
onderhouden. De Heilige 
Geest zal ons dan op zijn 
beurt troosten, leiden en 
genezen.

Ons op deelname 
voorbereiden

Ter voorbereiding op 
het avondmaal dienen we 
ons leven en onze keuzes 
eerlijk onder de loep te 
nemen. We bekeren ons 
van de fouten en zonden 
in de voorbije week, en 
vragen God om vergeving. 
We hoeven voor deelname 
aan het avondmaal niet 
volmaakt te zijn, maar 
een ootmoedig hart is wel 
vereist.

Onderdeel van 
de wekelijkse 
aanbidding

Na de herstelling van 
de kerk van Jezus  Christus 
werd het avondmaal 
onderdeel van de weke-
lijkse aanbidding. Het 
avondmaal wordt tijdens 
de eredienst door priester-
schapsdragers gezegend en 
rondgediend. Ze gebruiken 
voor de gebeden woorden 
uit de Schriften (zie Leer 
en Verbonden 20:75–79). 
Vervolgens eten de aan-
wezigen van het brood en 
drinken ze van het water 
om Jezus Christus en zijn 
offer voor ons te geden-
ken, zoals Hij ons gevraagd 
heeft.
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Woorden om te onthouden
We hopen dat u meer over het 
avondmaal te weten bent geko-
men. Hier zijn nog wat meer evan-
gelietermen die in deze uitgave 
worden behandeld:

Priesterschap: Gods macht hier 
op aarde (zie pagina 12).

Steun verlenen: als we in de kerk 
onze hand opsteken als teken dat 
we iemand in zijn of haar roeping 
steunen (zie pagina 27).

Millennium: duizend jaar vrede 
wanneer Christus terugkomt (zie 
pagina 29).

Lofzangen: gewijde liederen 
voor aanbidding in de kerk en thuis 
(zie pagina 30).

Wat staat er over het  
avondmaal in de Schriften?

We dienen onszelf geestelijk onder 
de loep te nemen en eerlijk naar  
onszelf te kijken, voordat we aan  
het avondmaal deelnemen  
(zie 1 Korinthe 11:28).

Jezus toonde zijn volk in Amerika 
na zijn opstanding hoe ze aan het 
avondmaal moesten deelnemen  
(zie 3 Nephi 18).

Hedendaagse profeten hebben 
gezegd dat we brood en water voor 
het avondmaal gebruiken, maar 
ook dat het er niet echt toe doet 
wat we eten of drinken (zie Leer 
en  Verbonden 27:2). Soms moeten 
mensen met een allergie een andere 
broodachtige substantie gebruiken. 
◼

Verbonden hernieuwen

Wie van ons gedoopt zijn en met 
een zuiver hart aan het avondmaal 
deelnemen, hernieuwen de verbon-
den die we bij de doop gesloten 
hebben. De Heilige Geest ontvan-
gen en van zonde gereinigd worden 
horen daar ook bij, alsof we opnieuw 
gedoopt zijn. Die hoop en barmhar-
tigheid biedt Jezus ieder van ons aan. 
Het is nooit te laat om ons te bekeren 
en vergeving te ontvangen.
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Vrouwen hebben een opmerkelijke invloed. Nie-
mand anders kan het evangeliekoninkrijk vooruit 
helpen en de wereld beter maken dan zij.

Wanneer de zusters eensgezind en harmonieus met 
andere verbondsvrouwen samenwerken, kent hun 
invloed geen grenzen. Ik heb uw belangrijke, eeuwige 
invloed in het leven van personen en gezinnen in talrijke 
culturen en landen gezien.

Ik heb gezien wat u in gemeenten, wijken, ringen,  
zendingsgebieden, tempels en algemene kerktaken kunt  
bereiken. Uw bijdragen zijn onmetelijk – in kleine en  
grote bedrijven en liefdadigheidsinstellingen, en in  
maatschappelijke, educatieve, gezondheids-  en 
sportorganisaties.

Vrouwen in raadsvergaderingen
Ik spreek al jaren over de kracht van raadsverga-

deringen waaraan getrouwe vrouwen deelnemen. Uw 
inzichten en adviezen zijn uitermate belangrijk. De 
Heer heeft de kerk en de wereld rijkelijk gezegend met 
zendelingzusters die in het zendingsveld trouw in lei-
dinggevende posities werkzaam zijn en aan zendings-
leidingsraden deelnemen. Meer zusters krijgen hun 
eigen begiftiging eerder, waardoor het aantal begiftigde 
vrouwen in de kerk toeneemt. De zusters van de alge-
mene presidiums bidden en spreken tijdens de alge-
mene conferentie.

President 
M. Russell 
Ballard
Waarnemend 
president van 
het Quorum der 
Twaalf Apostelen

De essentiële rol 
van de vrouw
Het werk van het koninkrijk van God kan niet volledig 
worden vervuld zonder de helpende hand van de 
getrouwe en geweldige zusters in de kerk.

Vrouwen in de Schriften
Sommige vrouwen zouden graag meer verhalen over 

vrouwen in de Schriften en in de geschiedenis van de 
kerk lezen. We moeten de vaardigheid ontwikkelen om 
hun invloed te herkennen, zoals een jonge zuster deed. 
Ze zei: ‘Mormon moet een geweldige vrouw hebben 
gehad om een opmerkelijke zoon als Moroni groot te 
brengen!’

Als u zorgvuldig en met de juiste geest leest, kunt u in 
de Schriften soortgelijke manifestaties van doeltreffende 
zorg zien.

De kerk vestigt al enkele jaren de aandacht op de 
getrouwe zusters van de kerk en hun bijdragen. Ik moe-
dig u aan om het onderwerp ‘Women of conviction’  
[Vrouwen met een overtuiging] op  
history .ChurchofJesusChrist .org te bestuderen.

De rol van de pioniersvrouwen was opmerkelijk. Tij-
dens het schrijven over de pioniers heeft een auteur die 
geen lid van de kerk is, gezegd: ‘Hun vrouwen waren 
fantastisch.’ 1

Wanneer we in de Schriften en in onze geschiedenis op 
zoek gaan naar vrouwen, krijgen we een betere indruk 
van de kracht en invloed die zij in het gezin, de samenle-
ving, de kerk en de wereld hebben.

Opties afwegen
In mijn leven heb ik talrijke vrouwen gezien die waren 
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benoemd en verkozen om een openbaar ambt te vervullen, 
en vrouwen die bedrijven en organisaties leiden. En er wor-
den steeds meer vrouwen tot gerenommeerde studierich-
tingen als economie, rechten en geneeskunde toegelaten.

Joseph Smith heeft in 1842 tot de zustershulpvereniging 
gezegd: ‘Nu draai ik voor u in de naam van God de sleu-
tel om, en deze vereniging zal zich verheugen, en kennis 
en intelligentie zullen haar van nu af toevloeien – dit is 
het begin van een betere tijd voor deze vereniging.’ 2

We zien dit profetische visioen nu in vervulling gaan. 
Op ongekende wijze ontvouwen zich voor vrouwen 
nieuwe kansen en mogelijkheden tot verbetering. Het 
kan moeilijk zijn om alle beschikbare opties af te wegen. 
Uiteindelijk moeten de meesten van ons uit verschillende 
opties kiezen.

We hebben uiteraard een goddelijk patroon te volgen, 
dat in ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ wordt 
uitgelegd. Maar we weten dat het leven gecompliceerd 
kan zijn. Veel vrouwen blijven heel lang ongehuwd. 
Sommige vrouwen zijn getrouwd. Andere vrouwen zijn 
weduwe of gescheiden. En sommige vrouwen trouwen 
misschien nooit.

Maar als we getrouw blijven en tot het einde toe vol-
harden, zal ons geen rechtschapen verlangen worden 
onthouden. Dan zullen we uiteindelijk alle zegeningen 
ontvangen. Vanwege de vele beschikbare keuzes moe-
ten wij allemaal te weten komen wat de Heer van ons 
verwacht.

Als u de wil van de Heer eenmaal kent, kunt u in 
geloof voorwaarts gaan om uw persoonlijke doeleinden 
te verwezenlijken.

Zegeningen in het verschiet
Wanneer de leden van de kerk die naar de tempel gaan 

goed zijn afgestemd, zullen ze beseffen dat de Heer in 
de eeuwigheid geweldige zegeningen voor zijn getrouwe 
dochters en zoons in petto heeft.

En wat zijn die zegeningen? President Dallin H. Oaks, 
eerste raadgever in het Eerste Presidium, geeft uitleg: ‘Het 
doel van het sterfelijke leven en de zending van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is 
de zoons en dochters van God op hun eeuwige bestem-
ming voor te bereiden, namelijk om zoals onze hemelse 
Ouders te worden.’ 3

Het evangelieverhaal is een familieverhaal – niets meer, 
maar ook niets minder. Het begint met hemelse Ouders 
en eindigt met kinderen die hun weg vinden in de soms 
opwindende, soms overweldigende uitdagingen van het 
sterfelijk leven, om vervolgens naar hun hemels thuis 
terug te keren, nadat ze alle essentiële verordeningen van 
de eeuwige verhoging hebben ontvangen.

Dat is ons levensverhaal. God heeft het ontwerp 
getekend, maar Hij laat ons, door onze keuzes en 
getrouwheid, de details uitwerken. Dat verhaal kan een 
uitzonderlijk goed einde hebben voor hen die dat verlan-
gen. Maar voordat we er aanspraak op kunnen maken, 
moeten we meer dan zijn kinderen zijn – we moeten zijn 
discipelen worden.

De vrouw als discipel van Christus
Het leven is vol afleidingen die ons kunnen wegleiden 

van de kernleerstellingen van de kerk – vooral de verzoe-
ning van Jezus Christus.

De profeet Joseph Smith heeft verklaard: ‘De funda-
mentele beginselen van onze godsdienst zijn het getui-
genis dat de apostelen en profeten hebben van Jezus 
Christus, dat Hij gestorven is, begraven, en op de derde 
dag herrezen, en dat Hij tot in de hemel opgestegen is; 
en alle andere aspecten van onze godsdienst zijn slechts 
aanhangsels daarvan.’ 4

We zien het profetische visioen van 
Joseph Smith nu in vervulling gaan.  
Op ongekende wijze ontvouwen  
zich voor vrouwen nieuwe kansen  
en mogelijkheden tot verbetering.
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De verzoening van Jezus Christus is de kern van die 
boodschap! Zij is onze kernwaarde. Zij is ons leerstellige 
middelpunt. Zij is het hart en de ziel van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Als u de waarheid en kracht van de verzoening van de 
Heiland nog niet hebt ervaren, moedig ik u aan om u op 
de kernboodschap van de herstelling te concentreren – 
een boodschap waaruit blijkt dat we tot volmaking komen 
‘door Jezus, de Middelaar van het nieuwe verbond, die 
deze volmaakte verzoening tot stand heeft gebracht door 
het vergieten van zijn eigen bloed’ (Leer en Verbonden 
76:69).

Zusters, doe alstublieft wat nodig is om u op de een-
voudige en centrale boodschap van de herstelling te 
blijven concentreren. Aanvaard die. Begrijp die. Maak er 
gebruik van. Hou ervan. Verspreid haar. Verdedig haar.

Vrouwen met verbondskracht
Ik wil u vragen om ook te doen wat de profeet Joseph 

Smith van de ZHV- zusters vroeg. Hij zei: ‘De [zustershulp]
vereniging is er niet alleen om de armen te helpen, maar 
ook om zielen te redden.’ 5

‘Elke zuster in de kerk die verbonden heeft gesloten 
met de Heer, heeft een goddelijke opdracht om zielen te 
helpen redden, de vrouwen van de wereld te leiden, de 
gezinnen van Zion te sterken en Gods koninkrijk op te 
bouwen.’ 6 Help ons alstublieft, zodat we als kerk voor-
uitgang kunnen maken door meer geloof in het hart van 
onze leden op te wekken.

Rechtschapen en getrouwe vrouwen hebben altijd een 
belangrijke rol gespeeld in het redden van zielen en het 
verdedigen van Gods koninkrijk. Maar, als vrouwen in 
deze laatste bedeling speelt u een bijzonder belangrijke 
rol en hebt u bijzondere taken te vervullen. U bent vastbe-
sloten, gelovige, toegewijde en daadkrachtige vrouwen.

Net als de zusters in het verleden moet u het priester-
schapsgezag leren gebruiken waarmee u bent begiftigd 
om alle eeuwige zegeningen te kunnen ontvangen.

Ik vraag onze hemelse Vader of Hij u wil zegenen 

zodat u de gemoedsrust en geruststelling zult hebben dat 
uw werken in de kerk essentieel zijn voor de groei en 
voorbereiding van deze wereld op de dag dat de Heer en 
Heiland zal zeggen: ‘Het is genoeg.’ Dan zal Hij terugke-
ren om te heersen en te regeren.

Het werk van het koninkrijk van God zal voortgaan, 
maar kan niet volledig worden vervuld zonder de hel-
pende hand van de getrouwe en geweldige zusters in  
de kerk. ◼
Naar zijn toespraak, ‘Women of Dedication, Faith, Determination, and 
Action’, gehouden op 1 mei 2015 tijdens de vrouwenconferentie aan de 
Brigham Young University.

NOTEN
 1. Wallace Stegner, The Gathering of Zion: The Story of the Mormon 

Trail (1964), 13.
 2. Joseph Smith, in Dochters in mijn koninkrijk: de geschiedenis en het 

werk van de zustershulpvereniging (2017), 17.
 3. Dallin H. Oaks, ‘Same- Gender Attraction’, Ensign, oktober 1995, 7.
 4. Zie Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 53.
 5. Zie Leringen: Joseph Smith, 487.
 6. M. Russell Ballard, ‘Rechtschapen vrouwen’, Liahona,  

december 2002, 39.

Vrouwen in deze laatste bedeling 
spelen een bijzonder belangrijke rol en 
hebben bijzondere taken te vervullen.

De dochters van president M. Russel Ballard.



Vrouwen die in de kerk leidinggeven, 
kregen de vraag voorgelegd wat voor invloed 
priesterschapsmacht op hen heeft. Hieronder 

staan enkele van hun antwoorden.

De macht van 
het priesterschap 

ervaren
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‘Man en vrouw hebben verschillende maar even belangrijke taken thuis 
en in de kerk. De macht van het priesterschap kan iedereen helpen bij 

de vervulling van die taken.
‘Omdat Gods priesterschapsmacht op aarde is, kunnen alle waardige 

leden van de kerk grote zegeningen ontvangen, ongeacht hun leeftijd, 
geslacht of burgerlijke staat.’

– Zuster Joy D. Jones, algemeen jeugdwerkpresidente

‘Dienstbetoon verruimt onze ziel, verbreedt ons perspectief en stelt ons in staat 
meer van Gods macht gebruik te maken. De Heer weet dat, maar Satan ook. In zijn 
immer alerte pogingen om ons van de macht van God te verwijderen, overweldigt 
de tegenstander ons of probeert hij ons het gevoel te geven dat we niet voldoende 
te bieden hebben. […]

‘Twijfel nooit aan een goede daad.
‘Als we dienstbetoon bewust een deel van ons leven maken, zullen we de mys-

teries van God ontdekken. Als we onze Heiland, Jezus Christus, dienen, krijgen 
we gemoedsrust en kracht.’
– Zuster Bonnie H. Cordon, algemeen jongevrouwenpresidente

‘Te vaak vergelijken vrouwen zich met andere vrouwen. Maar niemand is tevreden 
met die vergelijking. 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 vrou-
wen – 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 gebruiken. 
Door onze gaven tot zegen van anderen te gebruiken, ervaren wij de macht van het 
priesterschap in ons leven.’
– Zuster Jean B. Bingham, algemeen ZHV- presidente
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‘Zoek herhaaldelijk naar mogelijkheden om uw begrip van de “leer van het priester-
schap” te vergroten. Ieder van ons moet zelf tot dat begrip komen.

‘Als we de Schriften en de woorden van hedendaagse profeten bestuderen, leggen 
we een stevig fundament waarop die kennis kan groeien. Dat geldt ook voor gehoor-
zaamheid aan Gods geboden en voor getrouwheid aan de verbonden die we door 
middel van het priesterschap hebben gesloten. We krijgen ons begrip “regel op regel 
[…], voorschrift op voorschrift” [2 Nephi 28:30]. Door persoonlijke openbaring zal het 
zich in onze ziel “vormen als dauw uit de hemel” [Leer en Verbonden 121:45].’
– Zuster Lisa L. Harkness, eerste raadgeefster in het algemeen jeugdwerkpresidium

‘We zijn allemaal pioniers. […] We trekken door moeilijke relaties, financiële problemen, 
en psychische en lichamelijke moeilijkheden. We trekken door overweldigende taken en 
ons dagelijkse lijstje met prioriteiten. Sommigen van ons trekken door verdriet, eenzaam-
heid of verveling. Onze moeilijkheden zijn verschillend, maar we hebben ze allemaal.

‘Als we onze verbonden naleven, houdt dat niet in dat die moeilijkheden verwijderd 
worden. Maar het betekent dat de Heer belooft bij ons te zijn.’
– Zuster Michelle D. Craig, eerste raadgeefster in het algemeen jongevrouwenpresidium

‘Ik beschouw priesterschapsmacht als een enkele, fijne, gladde, witte draad die van God 
afkomstig is en zich in en uit en heen en weer in ons leven begeeft. In de loop der tijd 

ontvouwt zich een ingewikkeld patroon. Het ontwerp ervan bedekt het altaar van 
God, de heiligste plek waar we op aarde en in de hemel verbinden. […]

‘Als ik in de heilige tempel een altaarkleed zie, krijg ik het gevoel dat 
het een van de krachtigste symbolen van de tempel is van de manier 
waarop de Heer zijn macht aan zijn getrouwe kinderen geeft om ze 

op ingewikkelde, heilige wijze samen te binden.’
– Zuster Sharon Eubank, eerste raadgeefster in het algemeen 

ZHV- presidium
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‘Uit eigen ervaring 
weet ik dat het 
onderhouden van de 
geboden van de Heer, geloof en ons vol-
ledige vertrouwen in Hem manieren zijn om zijn priester-
schapsmacht te ontvangen. […]

‘Als we getrouw blijven, kunnen we die priesterschaps-
macht en - zegeningen in alle aspecten van ons leven ont-
vangen. We kunnen er bescherming, troost, kracht, gemoedsrust 
en beloften door ontvangen die tot in de eeuwigheid reiken. Door 
die priesterschapsmacht helpt de Heilige Geest mij om aan bepaalde 
levenservaringen te denken die mijn getuigenis en mijn geloof in God 
versterken.’
– Zuster Cristina B. Franco, tweede raadgeefster in het algemeen jeugdwerkpresidium

‘Ik heb jaren geleden mijn patriarchale zegen ontvangen, maar ik kan me die ervaring 
nog goed herinneren. […]

‘Die ervaring heeft grote invloed op veel beslissingen in mijn leven gehad. Ik wist 
dat ik mijn deel moest doen om die zegeningen te kunnen ontvangen.

‘Nu begrijp ik dat er nog veel meer is waarmee onze Vader mij wil zegenen, zelfs 
nog meer dan wat er in mijn patriarchale zegen is beloofd.’
– Zuster Becky Craven, tweede raadgeefster in het algemeen jongevrouwenpresidium

‘Ik ben op 26- jarige leeftijd lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen geworden. Hoewel ik een rustgevend gevoel in mijn hart kreeg toen ik 
gehoor gaf aan het verlangen om door God gezegend te worden en een verbond met 
Hem te sluiten, weet ik dat mijn begrip van dat verbond nog maar een klein zaadje was.

‘In de loop der jaren heb ik mijn best gedaan om mijn doopverbond en andere 
verbonden met mijn hemelse Vader na te leven. Ik weet dat Hij me met meer begrip 
over Hem, mijn Heiland, en mijn rol als verbondsdochter van hemelse Ouders heeft 

gezegend.’
– Zuster Reyna I. Aburto, tweede raadgeefster in het algemeen  

ZHV- presidium ◼



16 L i a h o n a

Mijn man, Jerry, kampte al enkele 
jaren met een slechte gezond-

heid toen hij seminariehoofd werd 
voor de wijken die in ons kerkge-
bouw vergaderden. Ik denk niet dat 
iemand doorhad met hoeveel moeite 
hij elke ochtend vroeg opstond – 
vooral in de donkere, koude winter-
maanden – en naar ons gebouw ging. 
Enige tijd later overleed hij.

Enkele jaren na Jerry’s overlijden 
kreeg ik tot mijn verrassing een ont-
roerende brief van een jonge vrouw 
die jaren daarvoor naar een andere 
plaats verhuisd was. In de envelop 
zat ook haar trouwkaart. De brief 
luidde:

‘Ik was echt dol op uw man en erg 
verdrietig toen ik hoorde dat hij over-
leden was. Hij was het beste semina-
riehoofd dat we ooit hebben gehad. 
Hij stond elke ochtend bij de deur 
te wachten, deed voor ons open en 
wenste iedereen een goedemorgen. 
Na de les opende hij weer steevast de 
deur en zei: “Een fijne dag op school 
gewenst!”

‘Ik bedankte hem dan altijd en liet 
hem af en toe weten hoe blij we met 
hem waren. Het voelde veiliger met 
hem in de buurt.

Hulde aan een seminariehoofd
Joyann Bergevin, Washington (VS)

‘Hij was altijd heel nederig en 
iedereen merkte hoe aardig hij was. 
Het heeft me denk ik geholpen 
om regelmatiger te komen, omdat 
ik broeder Bergevin niet in de kou 
wilde laten wachten in de veronder-
stelling dat ik onderweg of te laat 
was. Hij was een bijzondere man en 
ik zal hem nooit vergeten.’

Jerry had vast geen idee dat 
iemand na zoveel jaar nog aan hem 
dacht. Toch deed deze attente jonge 
vrouw dat wel, en ze liet me dat in 
deze fijne brief op vriendelijke wijze 
weten. Ik was haar daar dankbaar 
voor.

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

We zijn anderen vaak tot zegen zonder het te beseffen.

De lofzang ‘Elk die ons leven hier 
verrijkt’ (nr. 191) begint als volgt:

Elk die ons leven hier verrijkt,
weerschijnt uw eigen goedheid, 

Heer;
door hun oprechte liefdeblijk
zendt Gij uw zegen op ons neer.

Ik koos die lofzang voor Jerry’s 
uitvaartdienst, omdat ik geloof dat  
we anderen vaak tot zegen zijn zon-
der het te beseffen. Ik weet dat Jerry 
met zijn edelmoedigheid, dienstbe-
toon en liefde voor velen iets heeft 
betekend. ◼
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André en 
Giselle 
Pimentel
Rio de Janeiro 
(Brazilië)

Giselle
Na onze verzegeling 
in de tempel liepen 
veel dingen niet goed. 
We dachten dat het 
misschien tijd was om 
naar Brazilië terug te 
keren.
André
Onze bisschop zei 
dat we veel leden in 
Brazilië konden helpen 
en ons ontwikkelen 
op manieren die in 
de Verenigde Staten 
wellicht niet mogelijk 
waren. Hij raadde 
ons aan om nauw 
bij de kerk betrokken 
te blijven. ‘Ga naar 
Brazilië en dien de 
Heer’, zei hij.

MEER WETEN

• Lees het verhaal van de Pimentels 
op ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
32117.
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Toen we van de Verenigde Staten 
naar Vietnam verhuisden, waren 

mijn man en ik vastbesloten om de 
kerk nooit over te slaan. Na een jaar 
hadden we geen enkele zondags-
dienst gemist, maar we waren wel 
vaak aan de late kant. Daardoor 
liepen we vaak het avondmaal mis. 
Onze avondmaalsdienst begon om 
8.30 uur. Met drie kinderen leek het 
vaak onmogelijk om op tijd klaar te 
zijn voor de kerk.

We besloten als gezin dat we 
steevast op tijd in de kerk moes-
ten aankomen en aan het avond-
maal deelnemen. Het was een hele 
opgave, maar we kwamen vier zon-
dagen achter elkaar op tijd voor de 
dienst. Ik merkte op dat onze inspan-
ningen vruchten afwierpen. We had-
den door de week meer geestelijke 
ervaringen.

Haastig naar de avondmaalsdienst
Elyse Brantingham, Arizona (VS)

De volgende zondag werden we 
echter laat wakker. Het was al half 
acht. Ik zei tegen mijn man dat het 
hopeloos was, maar toen dacht ik 
aan de zegeningen als we toch ons 
best deden om ons klaar te maken. 
Dus haastten we ons!

Tegen de tijd dat we in de kerk 
aankwamen, waren we twintig minu-
ten te laat. Het was ons niet gelukt. 
We hoorden gezang toen we naar 
binnen gingen. En toen ik de deur 
opendeed, liep er net iemand naar 
voren om te bidden.

‘Was dat de openingslofzang?’ 
fluisterde ik tegen de zendeling die 
bij de deur stond.

‘Ja’, zei hij. ‘We zijn vandaag wat 
later begonnen.’

Ik was stomverbaasd. Ik dacht dat 
we het weer niet hadden gehaald, 

maar we waren net op 
tijd in de kerk! Tranen 

stroomden over 
mijn wangen 
toen ik de liefde 

Ik dacht dat we het avondmaal hadden gemist – alweer.

van onze hemelse Vader voor ons 
gezinnetje en mij voelde.

We vernamen later dat de zende-
lingen bij aankomst in de kerk die 
zondag hadden gemerkt dat niemand 
brood voor het avondmaal had mee-
gebracht. Er was geen winkel in de 
buurt, en in Vietnam kom je niet 
altijd makkelijk aan brood. Na enige 
paniek herinnerden de zendelin-
gen zich dat ze thuis brood hadden 
liggen.

Ze hadden een paar dagen eer-
der bij ons thuis gegeten. Ik had die 
avond zelf brood voor ze gebakken. 
De kerk was zondagochtend later 
begonnen omdat de zendelingen snel 
thuis het brood hadden opgehaald 
dat ik voor ze gebakken had!

God ziet onze inspanningen als 
we zijn geboden willen onderhou-
den. Ook al gaat het weleens mis, Hij 
houdt van ons en bereidt manieren 
voor waarop we kunnen slagen – al 
is het maar om op tijd in de kerk te 
zijn. ◼

FO
TO

, G
ET

TY
 IM

AG
ES



 M a a r t  2 0 2 1  19

Ik was trouw lid van een andere 
kerk, maar begon me in de kerk-

leer over het vagevuur te verdiepen. 
Volgens die leer gaat de ziel na de 
dood naar een plek die een soort 
gevangenis is, waar loutering moet 
plaatsvinden voordat het paradijs kan 
worden betreden.

Toen ik aan de lijdende zielen in 
het vagevuur dacht, stond ik ook stil 
bij mijn eigen geestelijke toekomst 
en mijn relatie met Jezus Christus. Ik 
begon te bidden: ‘Wat moet ik doen 
om aan het vagevuur te ontsnappen? 
Ik wil graag naar het paradijs.’

Het eerste waar ik aan dacht, was 
de tien geboden naleven. Ik had 
het idee dat de Heer me door zijn 
genade dan het vagevuur zou bespa-
ren. Ik nam me vast voor om de 
geboden te onderhouden en begon 
een intensieve periode van vasten, 
bidden, Schriftstudie en meditatie.

In die periode kreeg ik de inge-
ving om een dokter in de kliniek 
waar ik hoofdboekhouder was een 
ongewone vraag te stellen.

‘Dr. Thibaut,’ zei ik, ‘is de Heer 
Jezus Christus in uw kerk?’

‘Ik wil graag naar het paradijs’
Pascal Kouamé Kouassi, Abidjan (Ivoorkust)

Hij verklaarde dat hij lid van De 
Kerk van Jezus Christus van de 
 Heiligen der Laatste Dagen was. De 
Geest stuurde vanaf dat moment ons 
gesprek aan. Ik vroeg hem naar de 
verschillen tussen zijn kerk en de 
mijne. Hij vertelde me over het Boek 
van Mormon. Gaandeweg raakte 
mijn hart met vreugde vervuld. Ik 
merkte dat ik antwoorden op mijn 
gebeden kreeg.

Twee dagen later gaven de zen-
delingen me een exemplaar van het 
Boek van Mormon. Ik las en bestu-
deerde het samen met hen. Ik vond 
het geweldig om nieuwe dingen uit 
de Schriften te leren. Ik begon het 
woord van wijsheid te gehoorzamen.

Toen ik besefte dat ik mijn 
kerk, waar ik zo bij betrokken was 
geweest, naar de achtergrond schoof, 
vroeg ik me af wat er aan de hand 
was. Ik vroeg God in gebed naar dit 
nieuwe pad. Daarna voelde ik me 
zekerder over de waarheid die ik had 
gevonden. Ik besloot lid te worden 
van de kerk, ook al wist ik 
dat ik met vervolging te 
maken zou krijgen.

Die vervolging kwam ook, maar 
de Heer sterkte me. Ik weet dat 
De Kerk van Jezus Christus van de 
 Heiligen der Laatste Dagen het ant-
woord was op mijn oprechte gebed: 
‘Ik wil graag naar het paradijs.’ Ik 
weet dat ik daar na mijn dood heen 
kan gaan, als ik de geboden van God 
trouw blijf. ◼

Toen ik God in gebed naar dit nieuwe pad vroeg, voelde ik me zekerder over de waarheid die ik had gevonden.
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Een van de vragen waar gezinnen 
in veel culturen tegenwoordig 

mee te maken hebben, is hoe je 
media en technologie op gepaste 
wijze gebruikt. De huidige digitale 
apparaten zijn in veel culturen snel 
gemeengoed geworden. Ze veran-
deren zelfs onze eenvoudigste dage-
lijkse bezigheden.

Nu al die vooruitgang schier 
oneindige mogelijkheden ten goede 
en ten kwade teweegbrengt, zijn 
veel mensen en gezinnen op zoek 
naar goede informatie over veilig 
mediagebruik.

Marta (namen zijn gewijzigd), 
leidinggevende in de kerk in Spanje, 
heeft gemerkt hoe haar smartphone 
haar evangeliestudie verrijkt, con-
tacten op het vlak van bediening 
vergemakkelijkt, haar persoonlijke 
ontwikkeling bevordert dankzij de 
app Evangelieleven, en haar helpt 
om meer in haar roeping gedaan 

te krijgen. Ze weet echter ook hoe 
moeilijk het is om haar telefoon weg 
te leggen wanneer ze met gezinsle-
den zou kunnen omgaan.

Kwan, een tiener in Korea, 
gebruikt de gezinscomputer vaak om 
dingen op te zoeken voor school, zijn 
huiswerk te maken en aan projec-
ten te werken. Daarnaast gaat al zijn 
vrije tijd op aan gamen. Zijn ouders 
maken zich zorgen.

Declan, een jongvolwassene in 
Kenia, ziet dagelijks mensen met een 
smartphone in de hand. Ze lijken 
direct toegang te hebben tot informa-
tie die zijn leven een stuk makkelijker 
en interessanter zou maken. Denk 
aan de Schriften, tijdschriften en 
andere content van de kerk. Maar hij 
heeft niet genoeg geld om een smart-
phone te kopen. Declan voelt zich 
achtergesteld.

Hoe kunnen we onze broeders 
en zusters door onze bediening bij 

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

Elkaar in verstandig  
mediagebruik steunen
Deze ideeën en informatiebronnen kunnen nuttig zijn voor uw bediening 
aan mensen met vragen over technologiegebruik.

hun zoektocht naar antwoor-
den over dit soms verwarrende 
onderwerp steunen en sterken? 
Hier zijn enkele ideeën en infor-
matiebronnen voor verstandig 
mediagebruik.

Suggesties om media en techno-
logie verstandig te gebruiken
•  Zoek doelbewust manieren om 

uw kostbare tijd buiten techno-
logie om te besteden. Denk aan 
anderen dienen, vaardigheden 
en talenten ontwikkelen, en 
samen met anderen aan een 
zinvolle hobby of andere activi-
teiten deelnemen.

•  Gebruik technologie voor 
een specifiek doel en beperk 
het gebruik ervan als u zich 
verveelt, eenzaam voelt, boos 
bent of onder druk staat. Deze 
en andere emoties werken 
overmatig of verkeerd gebruik 



 M a a r t  2 0 2 1  21

van technologie in de hand. Vind 
gezonde manieren om met emo-
ties om te gaan.

•  Wees gedisciplineerd. Gebruik 
instellingen die de tijd bijhouden 
of beperken die u op uw apparaat 
doorbrengt.

•  Volg het voorbeeld van de  
Heiland. Geef mensen die met  
u praten uw onverdeelde 
aandacht.

•  Geef persoonlijke contacten 
prioriteit. Zorg voor een goede 
balans tussen elektronische en 
niet- elektronische vormen van 
communicatie, vooral bij het uiten 
van diepe gevoelens of belang-
rijke gedachten.

•  Doe het regelmatig even zonder. 
Vraag iedereen in het gezin om 
regelmatig bewust even afstand 
van hun apparaat te nemen.

•  Leer uzelf om niet onmiddellijk 
op elke melding te reageren.

NUTTIGE INFORMATIEBRONNEN
•  Leer hoe u door beheerst gebruik 

van technologie beter contact met 
familie en vrienden kunt krijgen. 
Lees ‘Digitale apparaten beheren 
en uw gezin terugkrijgen’, Liahona, 
augustus 2020, 26–31.

•  Lees Voorzorgsmaatregelen voor 
veilig technologiegebruik (2018).  
De richtlijnen in dit boekje zijn wel-
iswaar voor zendelingen geschre-
ven, maar voor eigen gebruik of 
gebruik in het gezin aan te passen. 
Het boekje is in 28 talen beschik-
baar in de Evangeliebibliotheek of 
in gedrukte vorm via uw distributie-
centrum of de webwinkel van  
de kerk.

Erover praten
•  Breng een gesprek over  

dit belangrijke onderwerp  
op gang door uw eigen  
moeilijkheden of vragen  
in verband met technologie-  
en mediagebruik te  
benoemen.

•  Vraag hoe zij daarmee 
omgaan. Dat kan voor u zeer 
verhelderend werken. Het 
geeft u mogelijk ook de kans 
om uw eigen inzichten aan te 
dragen.

•  Bruikbare Schriftteksten: pro-
feten hebben ons opgeroepen 
om verstandig te zijn (zie 
Jakob 6:12), in alle dingen 
matig te zijn (zie Alma 7:23), 
op onze gedachten, woorden 
en daden te letten (zie Mosiah 
4:30) en een goed voorbeeld 
te zijn (zie 1 Timotheüs  
4:12). ◼FO
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EVANGELIEBESPREKINGEN

De opkomst van de kerk
Lees het artikel van ouder-

ling De Hoyos op pagina 36, en 
bespreek welke zegeningen voort-
vloeien uit uw lidmaatschap van 
de kerk van Christus. Bijvoorbeeld: 
levende profeten, de ware leer en 
priesterschapsverordeningen.

Het belang van muziek
 Waarom is muziek zo belangrijk 

voor de Heer? U kunt het nieuwe 
arrangement van het lied ‘Hij zond 
zijn Zoon’ (pagina 34) beluisteren, 

V O O R  O U D E R S

zingen of spelen. Vertel elkaar daarna 
wat u van de muziek of de woorden 
vindt. Lees het artikel op pagina 30 
over het belang en de zegeningen 
van muziek.

De rol van de vrouw in de 
herstelling

 Lees hoe Emma Smith het Boek 
van Mormon zorgvuldig beschermde 
(pagina 25). Hoe zijn vrouwen de 
kerk tot zegen geweest, en hoe doen 
ze dat nu? Lees ook het artikel van 

president Ballard op pagina 8, en 
bedank de rechtschapen vrouwen 
in uw leven met een zelfgeschreven 
briefje of een kleine attentie.

Van het avondmaal een bijzondere 
ervaring maken

Lees op pagina 18 het verhaal van 
een gezin in Vietnam en vraag uzelf 
af hoe uw gezin meer uit het avond-
maal kan halen. U kunt bijvoorbeeld 
lofzangen beluisteren of zingen 
onderweg naar de kerk, tijdens het 
avondmaal denken aan Schriftteksten 
die het karakter van Christus beschrij-
ven, of nadenken over de woorden 
van de avondmaalsgebeden.

U kunt ook pagina 6 gebruiken 
om uw kinderen meer over het 
avondmaal te leren.

Hulp bij Kom dan en volg Mij
Op pagina 26 staat een tip voor 

een gezinsvriendelijk experiment, 
een Schriftenketting, en nog meer 
materiaal ter verdieping van uw 
wekelijkse studie van Kom dan en 
volg Mij.

Het avondmaal  
en muziek
Beste ouders,

De kerktijdschriften zijn er voor u en uw gezin. Deze maand wordt 
er in de tijdschriften aandacht geschonken aan thema’s als het avond-
maal, inspirerende muziek, de rol van de vrouw in de herstelling, 
Pasen, en voorbereiding op de algemene conferentie. Hieronder staan 
enkele tips om dit nummer ten volle te benutten, zodat het geloof van 
uw gezin in Christus en uw eigen geloof worden versterkt.
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DEZE MAAND IN VOOR DE 
KRACHT VAN DE JEUGD

Het Middelpunt van Pasen:  
de levende Jezus Christus

Bespreek met uw tieners deze 
boodschap van ouderling Gerrit W. 
Gong, waarin hij bejubelt dat  
Christus voor ieder van ons leeft.

Conferentienotities
Dit is de ideale manier om je op 

de algemene conferentie voor te 
bereiden en tijdens de toespraken 
notities te nemen!

Als een venster van je ziel
Vertel het verhaal van een 

muziekgroep uit Florida met leden 
van verschillende religies, die het 
leven van mensen heeft veranderd.

Hoe je altijd de Geest bij je kunt 
hebben

Ouderling Pieper geeft enkele 
handige tips om de Geest elke dag 
bij ons te hebben.

PLEZIER MET DE 
GEZINSSTUDIE

Gods prachtige schepselen
Leer en Verbonden 20:17–19
Lees Leer en Verbonden 20:17–19, 

waar staat dat God ‘de hemel en de 
aarde, en […] alle dingen die daarin 
zijn’ heeft geschapen.

1. Kijk even uit het raam of ga een 
wandeling 
maken.

2. Wijs op alle 
dingen die God 
heeft geschapen.

3. In vers 18 staat 
dat God ‘de mens 
heeft geschapen, 
man en vrouw; 
naar zijn eigen 
beeld en naar zijn eigen gelijke-
nis’. Ook wij zijn Gods schepselen! 
Neem even de tijd om te bewon-
deren wat uw lichaam allemaal 
kan. Welke talenten hebt u?

4. In vers 19 wordt ons geboden dat 
wij ‘Hem, de enige levende en 
waarachtige God, moeten lief-
hebben en dienen’. Hoe kunt u 
uw talenten inzetten om Hem te 
dienen?

Bespreking: Hoe kunnen we 
God aanbidden?

Dit idee is van Brenda Slade en Lisa Thomas

DEZE MAAND IN DE VRIEND

Elkaar helpen om verstandig met 
media om te gaan

Een meisje ontdekt hoe ze techno-
logie verstandig kan gebruiken. Als 
extraatje vindt u een pagina met tips en 
ideeën om uw kinderen een veilig, posi-
tief gebruik van media bij te brengen.

De Leer en Verbonden leren kennen
Leer uw kinderen met behulp 

van de doe- pagina wat de Leer en 
 Verbonden is en hoe het boek tot stand 
is gekomen.

Pasen in Rusland
Een gezin viert met Pasen de  

opstanding van de Heiland.

Schriftenpret
Wekelijkse activiteiten als aanvulling 

op uw gezinsstudie van Kom dan en 
volg Mij, onder meer met een rubriek 
vol ideeën voor peuters.

Hoop in Christus
Lees een paasboodschap van pre-

sident Henry B. Eyring, en voer een 
activiteit rond het paasverhaal uit.
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‘Nu de wereld minder over 
Jezus Christus spreekt, laten wij 
dan meer over Hem spreken.’

Ouderling Neil L. Andersen van het 
Quorum der Twaalf Apostelen, ‘Wij 

spreken over Christus’, 90.

‘Leef  
ELKE DAG  

zo dat u  
BETER 

VOORBEREID  
bent om uw Schepper  

te ontmoeten.’

President Russell M. Nelson, 
president van De Kerk van Jezus 

Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen, ‘Uw nieuwe normaal’, 118.

ZES NIEUWE TEMPELS 
AANGEKONDIGD

Tijdens de algemene 
oktoberconferentie 2020 
heeft president Russell M. 
Nelson de bouw van zes 
nieuwe tempels in de 
onderstaande plaatsen 
aangekondigd:

• Tarawa (Kiribati)
• Port Vila (Vanuatu)
• Lindon (Utah, VS)
• Groot- Guatemala- 

Stad (Guatemala)
• São Paulo- Oost 

(Brazilië)
• Santa Cruz (Bolivia)

aankonden’:
• Thuisgerichte evangeliestudie.
• Bediening op een verhevener, 

heiliger manier.
• Meer vreugde in de hervatting van 

tempelverordeningen.

Zie ‘Uitermate door de Heer begunstigd’, 
103–105; zie ook Dieter F. Uchtdorf, ‘God zal iets 

onvoorstelbaars doen’, 51–54.

Heiligen der laatste dagen 
zijn ‘uitermate door de Heer 
[…] begunstigd gedurende 
de moeilijke tijden die we de 
afgelopen paar maanden hebben 
doorstaan’, aldus ouderling Gary 
E. Stevenson van het Quorum der 
Twaalf Apostelen. Hij noemde 
drie zegeningen waardoor ‘we 
de ontstane moeilijkheden […] 

Paginanummering uit de 
Liahona van november 2020.

GEZEGEND IN TEGENSPOED
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Vlak na middernacht op 22 sep-
tember 1827 hobbelde een rijtuig 

stilletjes door het platteland in de 
buurt van Manchester (New York, 
VS). Joseph en Emma Smith waren 
op weg naar een heuvel waar een 
oude kroniek, geschreven op gouden 
platen, op ze wachtte. Een engel, 
Moroni genaamd, had gezegd dat 
Joseph de juiste persoon mee moest 
nemen om de kroniek op te halen. 
Joseph wist door persoonlijke open-
baring dat zijn vrouw, Emma, die 
persoon was.

Emma wachtte terwijl haar man, 
de profeet, de platen in ontvangst 
nam en daarna in een holle boom-
stam verborg. De zon begon op te 
komen toen het echtpaar huiswaarts 
keerde.

De volgende dag hoorde Emma 
van Joseph Smith sr. dat een groep 
mannen plannen smeedde om de 
gouden platen te stelen. Ze reed 
meer dan een uur te paard om 
Joseph te waarschuwen. Hij wist de 
platen in een afgesloten kist in veilig-
heid te brengen.

Dit was niet de enige keer 
dat Emma kostbare Schriftuur 
beschermde. Onderweg naar 
Pennsylvania hielp ze de platen in 
een ton bonen verstoppen. Emma 
gaf Joseph tijdens het vertaalproces 
een linnen doek om de platen mee te 
bedekken terwijl die overdag op een 
keukentafel lagen. Ze kocht ook een 
roodleren kistje om de manuscripten 
in te bewaren. Bovendien vroeg ze 
haar schoonbroer om een kist, die zij 
en Joseph onder hun bed bewaar-
den en waar de platen elke nacht 
vergrendeld in werden opgeborgen. 
Enkele jaren later stelde Emma het 
manuscript van de vertaling van de 
Bijbel door de profeet veilig onder 
haar rok terwijl ze de bevroren 
 Mississippi overstak.

Emma 
beschermde 
Schriftuur
Jennifer Reeder
Afdeling kerkgeschiedenis

Wij kunnen net als Emma Smith de 
Schriften in ere houden en de waarheid 
moedig verdedigen.

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

Emma beschermde Schriftuur niet 
alleen, ze droeg ook aan de verta-
ling van het Boek van Mormon bij. 
Ze schreef als Josephs eerste schrij-
ver zorgvuldig verzen op die we 
tegenwoordig gebruiken. Ze naaide 
een buidel voor een zienersteen 
die Joseph soms voor het vertalen 
gebruikte.

Emma blikte aan het eind van 
haar leven terug op haar rol om deze 
Schriftuur aan de wereld beschikbaar 
te maken. ‘Ik was er nauw bij betrok-
ken’, zei ze. Ze getuigde dat Joseph 
een profeet van de herstelling was, 
en het Boek van Mormon ‘wonderlijk 
en wonderbaar’.1 ◼

NOOT
 1. ‘Last Testimony of Sister Emma’,  

Saints’ Herald, 1 oktober 1879, 290.
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Joseph Smith werd 
‘geïnspireerd door de 
Heilige Geest om het 

fundament […] te leggen’ 
voor de herstelde kerk 
van de Heiland (Leer en 
Verbonden 21:2). Door 
zijn toedoen werden juiste 
leerstellingen en het pries-
terschapsgezag hersteld. 
Dat zorgde voor een 
stevig fundament voor de 
wederoprichting van de 
kerk in april 1830.

Deze aanschouwe-
lijke les illustreert het 
belang van een sterk fun-
dament voor de kerk.

Voorbereiding
Benodigdheden:
•  Minstens zes plastic of papieren bekertjes
•  Een vlak voorwerp (bijvoorbeeld een stuk karton, bakpapier 

of plankje)
•  Enkele zware voorwerpen, zoals boeken of stenen
Schrijf op elk bekertje een beginsel waarmee het fundament  
van de kerk werd gelegd, zoals ‘priesterschap’ of ‘Schriftuur’.  
In afdeling 20–22 van de Leer en Verbonden 
zijn diverse beginselen te vinden.

Een fundament leggen
Vraag de gezinsleden hoeveel 
gewicht één bekertje naar hun idee kan 
dragen. En meerdere bekertjes?
Zet de bekertjes omgekeerd op de vloer of een tafel. Doe dat 
in twee rijen, met drie bekertjes op elke rij. Plaats het vlakke 
voorwerp op de bekertjes en begin de zware voorwerpen erop 
te stapelen. Hoeveel kan het dragen?

BESPREKING
Wat leren we door deze 
aanschouwelijke les over de 
structuur van de kerk? Lees 
Leer en Verbonden 21:1–6 
en bespreek uw antwoor-
den als gezin.

Wat zorgt voor een sterk 
fundament?

Leer en 
Verbonden 20–22

1–7 MAART
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De Heer heeft gebo-
den: ‘Alle dingen 
zullen met alge-

mene instemming worden 
gedaan in de kerk’ (Leer en 
 Verbonden 26:2). Algemene 
instemming biedt kerkle-
den de gelegenheid ‘hun 
steun [te] verlenen aan hen 
die geroepen zijn om in 
de kerk te werken, alsook 
aan andere voorstellen die 
hun steun behoeven, het-
geen doorgaans gebeurt 
door het opheffen van 
de rechterhand’. (Gids bij 
de Schriften, ‘Algemene 
instemming’, schriften.
ChurchofJesusChrist.org.)

Wat betekent ‘algemene 
instemming’ in de kerk?

Leer en 
Verbonden 23–26

8–14 MAART

Iemand heeft in zeldzame geval-
len misschien weet van een gel-
dige reden waarom een lid geen 
roeping behoort te hebben. 
In dergelijke gevallen kunnen 
leden weigeren in te stemmen, 
en bespreken ze hun bezorgd-
heden onder vier ogen met de 
bisschop of ringpresident.

‘Door onze steunverlenende stem 
doen we plechtige beloften. We 
beloven te bidden dat de Heer 
zijn dienstknechten zal leiden en 
sterken [zie Leer en Verbonden 
93:51]. We beloven uit te zien 
naar de inspiratie die zij van God 
ontvangen wanneer ze met hun 
roeping bezig zijn.’ – Zie president 
Henry B. Eyring, ‘Geroepen door 
God en ondersteund door mensen’, 
Liahona, juni 2012, 4.

We dienen leden in hun roeping 
te blijven steunen zolang ze die 
roeping trouw vervullen.

ILL
US

TR
AT

IE 
VA

N 
HA

ND
EN

, G
ET

TY
 IM

AG
ES

‘Geen enkele profeet, zelfs geen 
enkele leider in deze kerk, heeft 
zichzelf geroepen. Er is nooit een 
profeet verkozen. De Heer heeft dat 
als volgt duidelijk gemaakt: “Niet u 
hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb 
u uitverkoren, en Ik heb u ertoe 
bestemd” [Johannes 15:16]. U en ik 
“stemmen” niet op leiders, op geen 
enkel niveau. Maar we hebben wel 
het voorrecht om ze steun te verle-
nen.’ – President Russell M.  Nelson, 
‘De profeten steun verlenen’, 
 Liahona, november 2014, 74–75.

Dat geldt voor alle roepingen. 
Steunverlening is een gelegenheid 
om onze steun te tonen en te geven, 
en de wil van God te erkennen.

Brengen 
we bij de 

steunverlening 
van leden onze 

‘stem’ uit?

En als ik iemand 
nu eens geen 

steun kan 
verlenen?

Is het opsteken 
van onze hand 
om leden steun 
te verlenen niet 
meer dan een 
formaliteit?
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Wie ontvangt openbaring 
voor de kerk?

In augustus 1830 
beweerde Hiram 
Page, een van de 

acht getuigen van het 
Boek van Mormon, dat 
hij met behulp van een 
zwarte zienersteen twee 
openbaringen over de 
toekomstige locatie en 
organisatie van Zion 
had ontvangen. Die 
openbaringen spraken 
eerdere openbaringen 
aan Joseph Smith tegen, 
maar veel leden geloof-
den erin.

NOOT
 1. M. Russell 

Ballard, 
‘When Shall 
These Things 
Be?’, Ensign, 
december 
1996, 57.

Openbaring voor de kerk
Toen Joseph over Hirams openbaringen bad, 
legde de Heer uit: ‘Niemand zal worden 
aangewezen om in deze kerk geboden 
en openbaringen te ontvangen behalve 
mijn dienstknecht [de profeet]’ (Leer en 
 Verbonden 28:2). Hij verklaarde dat ‘de 
dingen die [Hiram] geschreven heeft door 
middel van die steen niet van Mij zijn en 
dat Satan hem misleidt’ (Leer en Verbonden 
28:11).

Hiram nam uiteindelijk afstand van zijn 
openbaringen, en alle leden bevestigden 
unaniem dat de profeet de enige openbaar-
der voor Christus’ kerk was.

Waarom is het belangrijk om te weten 
dat alleen de hedendaagse profeet openba-
ring voor de hele kerk kan ontvangen? Hoe 
behoedt dat ons voor misleiding?

Leer en 
Verbonden 27–28

15–21 MAART

Kijk naar de profeet en 
apostelen
President M. Russell Ballard, 
waarnemend president van 
het Quorum der Twaalf 
Apostelen, waarschuwt:

‘Houd uw ogen continu 
op het Eerste Presidium en 
het Quorum der Twaalf 
Apostelen gericht. Wij zul-
len u niet misleiden. Dat 
kunnen wij niet. […]

‘Als iemand zegt dat 
hij openbaring heeft 
ontvangen die het 
Eerste Presidium en 
de Twaalf niet hebben 
ontvangen, maak u dan 
snel uit de voeten.’ 1
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Wat zal er tijdens het 
millennium gebeuren?

Wanneer de 
 Heiland op aarde 
terugkeert, zal  

er duizend jaar vrede 
zijn, wat we het millen-
nium noemen. Zoek aan 
de hand van de Schriften 
het antwoord op de vol-
gende vragen over het 
millennium.

Wie zal koning over 
de hele aarde zijn? 
(Leer en Verbonden 

45:59)

Wat zal er met 
overleden mensen 
gebeuren? (Leer 
en Verbonden 

29:26–29)

Hoe zal het leven op 
aarde er tijdens het 

millennium uitzien? (Leer 
en Verbonden 101:26–31; 
63:51; Jesaja 2:4; 11:6–9)

BESPREKING
Hoe past het millennium  
in Gods heilsplan?

Hoe doet de kennis dat 
de Heiland zal terugkeren 
uw geloof en hoop nu 
toenemen?

Wat zal er met de 
rechtvaardigen 

gebeuren? (Leer en 
Verbonden 29:1–8)

Wat zullen we tijdens 
het millennium leren? 
(Leer en Verbonden 

101:32–34)

Wat zal er met 
de goddelozen 

gebeuren? (Leer en 
Verbonden 29:9, 

17–21)

Wat zal er met Satan 
gebeuren? (Leer en 
Verbonden 43:31; 
88:110; 1 Nephi 

22:26)

Leer en 
Verbonden 29

22–28 MAART

Wat zullen we tijdens 
het millennium 
doen? (Leer en 

Verbonden 29:4, 7; 
45:58)
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Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

Text: James Montgomery, 1771–1854
Music: George Careless, 1839–1932 

3 Nephi 13:5–13; 18:15–20
James 5:16

5. Prayer is the contrite sinner’s voice,
    Returning from his ways,
    While angels in their songs rejoice
    And cry, “Behold, he prays!”

6. The Saints in prayer appear as one
    In word and deed and mind,
    While with the Father and the Son
    Their fellowhip they �nd.

7. Nor prayer is made on earth alone:
    The Holy Spirit pleads,
    And Jesus at the Father’s throne
    For sinners intercedes.

8. O thou by whom we come to God,
    The Life, the Truth, the Way!
    The path of prayer thyself hast trod;
    Lord, teach us how to pray.
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Wat is ’t gebed? 
D’oprechte wens, 
door ons tot 
God gericht.

Muziek ALS DE KERN  
VAN ONZE AANBIDDING

Muziek heeft altijd 
de kern van onze 
aanbidding in 
de kerk en thuis 
gevormd – en zal 
dat blijven doen.

leren. Ik heb nog levendige herinneringen 
aan die tijd:

•  We leerden als gezin ‘Wat is ’t gebed?’ 
(Lofzangen, nr. 100) uit het hoofd.

•  Ik leerde door het horen van ‘O mijn 
Vader’ (Lofzangen, nr. 190) dat ik een 
hemelse Vader en Moeder heb die ik 
ooit weer kan zien.

•  Ik voelde Gods liefde bij het zingen 
van ‘Mijn hemelse Vader is goed voor 
mij’ (Kinderliedjes, p. 16–17) – ook al 
woonde ik in een woestijngebied en 
had ik nog nooit mos gezien!

Enkele weken na de oprichting van de 
kerk droeg de Heer Emma Smith op 
om ‘een verzameling heilige lofzan-

gen samen te stellen, […] hetgeen Mij aan-
genaam is, om in mijn kerk te hebben’ (Leer 
en Verbonden 25:11). De heiligen hadden 
manieren nodig om de nieuwe geopen-
baarde evangeliebeginselen te leren en God 
eendrachtig te loven. En lofzangen zouden 
de kern van hun aanbidding en leerproces 
vormen.

Toen ons gezin jaren geleden lid van de 
kerk werd, moedigden mijn ouders ons aan 
om de muziek van ons nieuwe geloof te 

Jan Pinborough
Kerktijdschriften
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Ik moet ook denken aan een avondmaalsdienst eind 
februari 2020. Diverse leden van onze wijk hadden kan-
ker, en ik voelde me erg getroost toen het wijkkoor ‘O, 
vast als een rotssteen’ (Lofzangen, nr. 53) zong. Een paar 
weken later diende zich een reeks verontrustende gebeur-
tenissen aan: quarantaines, geannuleerde kerkdiensten, 
en diverse aardbevingen en naschokken. En die lofzang 
begon zich weer in mijn hoofd af te spelen:

Vat moed! Ik ben met u, o, weest niet verschrikt,
want Ik ben uw God die uw lot hier beschikt.
Ik sterk u en help u en waarschuw voor ’t kwaad,
als gij vol vertrouwen Mij nimmer verlaat.

Het lijkt soms wel dat er bijna elke dag wereldwijde en 
persoonlijke problemen bij komen. We hebben meer dan 
ooit de geestelijke steun van lofzangen, jeugdwerkliedjes 
en andere gewijde muziek nodig.

Doel en belang zijn niet veranderd
Nu we naar twee uur kerk op zondag zijn overgestapt, 

vragen sommigen zich af of muziek een kleinere rol in 
onze aanbidding is gaan spelen. Het antwoord is nee.

1. Heilige lofzangen maken nog steeds deel uit van 
iedere avondmaalsdienst. Ze bereiden ons hart 
onder meer op de verordening van het avondmaal 
voor. Zoals voorheen kunnen koorzang, samenzang 
en andere gewijde muziek de dienst nog steeds ver-
rijken. Tijdens de COVID- 19- pandemie bleef gewijde 
muziek belangrijk in de ingekorte avondmaalsdien-
sten, al was die alleen instrumentaal.

2. De helft van de tijd in het jeugdwerk wordt besteed 
aan muziek die kinderen het evangelie bijbrengt.

3. In het tweede uur is er geen openings-  of slotlied 
voor volwassenen-  en jongerenklassen. Maar muziek 
kan lessen zeker kracht bijzetten en inspirerend 
werken.

4. Gewijde muziek is nu makkelijker dan ooit op digi-
tale apparaten te beluisteren, dankzij de kerkapp 
Sacred Music.

Minder voorschrift, meer doelgerichtheid
Toch zijn er wel wat misvattingen geweest. Op een 

paaszondag zei een leerkracht Evangelieleer eens ver-
ontschuldigend tegen haar klas: ‘Ik weet dat we eigenlijk 
niet moeten zingen in de zondagsschool, maar ik zou 
heel graag “Ik weet dat mijn Verlosser leeft” samen wil-
len zingen.’ Die leerkracht is vast niet de enige met deze 
misvatting.

Muziek is juist onverminderd een essentieel onderdeel 
van onze aanbidding gebleven. Kijk naar het lopende 
project om onze verzameling lofzangen en kinderliedjes 
grondig aan te passen. Kerkleden over de hele wereld 
hebben daartoe niet minder dan 16.000 nieuwe lofzan-
gen, liedjes en teksten ingestuurd.

Maar nu er in sommige zondagse bijeenkomsten min-
der vaste momenten voor zingen zijn ingeruimd, moeten 
we muziek bedachtzamer en nadrukkelijker plannen en 
gebruiken.

De red’ en d’eeuw’ge waarheid 
zeggen: ’k heb een Moeder daar.
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Twee hoofdbeginselen waardoor 
muziek de kern van onze aanbidding 
kan blijven:
1. Muziek is onmisbaar als leermiddel

We denken misschien dat we evan-
gelieboodschappen voornamelijk door 
toespraken en besprekingen thuis en 
in de kerk moeten overbrengen. Daar 
besteden we misschien ook de meeste 
tijd aan. Maar muziek is er niet alleen 
ter opluistering. Het vormt de kern van 
krachtig onderricht met de Geest.

De apostel Paulus gaf de heiligen 
van weleer de raad: ‘Laat het woord van 
Christus in rijke mate in u wonen, in alle 
wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar 
terecht, met psalmen, lofzangen en gees-
telijke liederen. Zing voor de Heere met 
dank in uw hart’ (Kolossenzen 3:16).

Muziek kan de Geest direct in een 
les of bijeenkomst brengen. Een lied 
kiezen om tijdens de zondagsschoolles 
of een bespreking aan de hand van 
Kom dan en volg Mij te zingen, 
vraagt om dezelfde zorgvul-
dige, gebedsvolle afweging 
als de Schriftteksten die 
we willen lezen of het 
onderdeel van de les dat 
we willen beklemtonen. 
Onder gebed gekozen 
muziek kan harten raken 
en geestelijke indrukken 
achterlaten die een leven 
lang meegaan.
2. Muziek is ‘Mij een gebed’

We voelen ons op bepaalde 

momenten allemaal weleens gebroken, en 
hebben soms geen duidelijk zicht meer 
op het pad vóór ons. Het lijkt bij tijden dat 
we onze noodkreten zonder verlossende 
antwoorden of oplossingen hemelwaarts 
blijven opzenden. Daaruit zouden we onte-
recht kunnen concluderen dat God niet om 
ons geeft, of dat we zijn liefdevolle zorg niet 
waardig zijn. Soms zien we bidden dan maar 
helemaal niet meer zitten.

Voor tijden waarin we ons geestelijk van 
de hemel verwijderd voelen, is hier een 
troostrijk beginsel: gewijde muziek kan in 
feite een vorm van gebed zijn. De Heer 
legde dat zelf uit toen Hij Emma ons eerste 
zangboek liet samenstellen: ‘Want mijn ziel 
schept genoegen in het gezang van het hart; 
ja, het gezang van de rechtvaardigen is Mij 
een gebed ’ (Leer en Verbonden 25:12; cursi-
vering toegevoegd).

MUZIEK IS EEN 
HEMELSE TAAL
Engelen en Gods schep-
pingen loven Hem met 
gezang (zie Alma 36:22 
en Leer en Verbonden 
128:23).

Muziek geeft 
uiting aan geloof (zie 
 Handelingen 16:25).

Muziek geeft uiting 
aan de vreugde van 
bekering en verlossing 
(zie Alma 5:26 en Alma 
26:13).

En allen zullen bij 
de wederkomst van de 
Heer zingen:

‘Allen [zullen] Mij 
kennen, die overblijven, 
ja, van de geringste tot 
de grootste, en vervuld 
[…] zijn van de kennis 
van de Heer, en met 
eigen ogen […] zien en 
hun stem […] verhef-
fen en met één stem dit 
nieuwe lied […] zingen’ 
(Leer en Verbonden 
84:98; lees de tekst van 
het lied in de verzen 
99–102).

Wanneer ik seringen zie of ruik, of rust op het mos zo zacht.
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En als we het gezang van ons hart 
oprecht tot Hem opzenden, belooft de Heer 
het volgende: ‘Het zal verhoord worden met 
een zegen op hun hoofd. Welnu, hef uw 
hart op en verblijd u’ (Leer en Verbonden 
25:12–13).

Op een moeilijk punt in mijn leven kon 
ik het antwoord op mijn oprechte gebeden 
lange tijd niet onderscheiden. Een lieve 
vriendin maakte toen zelf een moeilijke 
periode door. Maar het spelen en zingen 
van lofzangen en evangelieliedjes bood ons 
vaak heel veel troost en sterkte ons getui-
genis. Ik besef nu dat de Heer zijn belofte 
vervulde. Hij verhoorde het gezang van mijn 
hart echt, keer op keer. En dat hielp me echt 
om mijn hart op te heffen en door te gaan.

DE KRACHT  
VAN MUZIEK
‘Muziek heeft de kracht 
om geestelijk te voeden. 
Muziek is geneeskrach-
tig. Muziek heeft de 
kracht om aanbidding 
mogelijk te maken, 
zodat we de verzoening 
en de herstelling van 
het evangelie, met haar 
verlossende beginselen 
en verhogende ver-
ordeningen, kunnen 
overpeinzen. Muziek 
geeft ons de kracht om 
gebedsvolle gedachten 
te uiten en van heilige 
waarheden te getuigen.’
President Russell M. Nelson, 
president van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen, ‘The Power and 
Protection of Worthy Music’, 
Ensign, december 2009, 16.

Op een willekeurige zondag
Op een willekeurige zondag zijn er altijd 

wel mensen in de dienst, in de les en in onze 
familie die voelen dat ze in diepere wateren 
ten onder lijken te gaan. Anderen bevinden 
zich in vredige valleien met overvloedige 
zegeningen. Weer anderen leren gewoon de 
basisbeginselen van het evangelie.

Wanneer muziek de kern van onze aan-
bidding blijft vormen, kunnen we iedereen 
de gelegenheid bieden om de Geest te voe-
len, evangeliebeginselen te leren en de Heer 
om zijn goedheid te prijzen en te loven. En 
we kunnen iedereen antwoord op de gezan-
gen van hun hart laten vinden op manieren 
waarin alleen onze liefdevolle, eeuwige 
Vader kan voorzien. ◼

Vat moed! Ik ben met u, o, weest niet verschrikt, 
want Ik ben uw God die uw lot hier beschikt.
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Hij zond zijn Zoon 
Muziek: Michael Finlinson Moody 

Dit arrangement: Sally DeFord   

Solozang 
Tekst: naar Mabel Jones Gabbott 

�is arrangement © 2021 by Sally DeFord. All rights reserved.
Dit liedje mag voor incidenteel, niet-commercieel gebruik in de kerk of thuis worden gekopieerd.  

Deze kennisgeving moet op elke kopie vermeld worden. 
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Tijdens mijn eerste week op het kantoor van de 
afdeling public affairs in Mexico, kregen we een 
uitnodiging voor een praatprogramma op de radio. 

Het programma ging over verschillende godsdiensten en 
bood ons 45 minuten om over onze kerk te vertellen.

‘Wat een geweldige kans’, zei ik tegen de gebiedspresi-
dent toen ik hem over de uitnodiging vertelde. ‘Wie denkt 
u dat de kerk het best kan vertegenwoordigen?’

Hij antwoordde: ‘U, natuurlijk.’

De opkomende kerk

L E E R  E N  V E R B O N D E N  2 0 – 2 2

Ik werkte er pas en was nog erg jong. Het verbaasde 
me dat hij niet iemand met meer ervaring wilde sturen. 
Maar ik bad, bereidde me zo goed mogelijk voor, en 
vroeg iemand om met mij mee te gaan. En toen gingen 
we naar het radiostation.

‘We hebben vanavond twee vertegenwoordigers van 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen bij ons’, zei de presentator toen hij ons introdu-
ceerde. Toen vroeg hij: ‘Waarom heeft uw kerk zo’n lange 
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Ouderling Ben-
jamín De Hoyos
van de Zeventig

De kerk van de Heiland is met ware 
leer, priesterschapsmacht en heilige 
verordeningen hersteld.

gebruiken, komen steeds meer mensen te weten dat wij 
in Jezus Christus geloven en Hem aanbidden. Daardoor 
heeft de kerk volgens mij meer invloed en respect gekre-
gen. Deuren worden geopend en de herstelling maakt 
vooruitgang.

Als Gods kinderen gaan begrijpen dat we ook in deze 
tijd openbaring ontvangen, dat de kerk van de Heiland 
op aarde is hersteld, met priesterschapsmacht en heilige 
verordeningen, zullen ze meer over de herstelling willen 
weten.

Hedendaagse profeten
Afdeling 20 van de Leer en Verbonden begint met 

deze belangrijke woorden: ‘De opkomst van de kerk van 
 Christus in deze laatste dagen’ (vers 1; cursivering toege-
voegd). Sinds de organisatie van de kerk op 6 april 1830 
heeft de Heer die opkomst bestuurd door leiders die Hij 
heeft geroepen.

De profeet Joseph Smith was ‘geïnspireerd door de 
Heilige Geest om het fundament’ van de herstelde kerk 
te leggen. En in onze tijd inspireert de Heer president 
 Nelson om de kerk te leiden, ‘op te bouwen’ en ‘de zaak 
van Zion in grote macht ten goede voort te stuwen’ (Leer 
en Verbonden 21:2, 7).

In de algemene aprilconferentie van 2020 zagen de 
leden van de kerk de bevestiging van de voortdurende 
leiding van de Heer en de voortdurende opkomst van de 
kerk toen president Nelson ‘De herstelling van de volheid 
van het evangelie van Jezus Christus: een proclamatie aan 
de wereld in het 200e gedenkjaar’ voorlas.

Hij zei: ‘Wij verklaren verheugd dat de beloofde her-
stelling door voortschrijdende openbaring doorgaat. ‘De 
aarde zal nooit meer hetzelfde zijn.’

naam? Waarom gebruikt u geen kortere of commerciëlere 
naam?’

Mijn collega en ik waren maar al te blij om die vraag 
te beantwoorden. We legden uit dat de naam van de kerk 
niet door een mens was gekozen, maar dat de Heiland 
die door een hedendaagse profeet had geopenbaard (zie 
Leer en Verbonden 115:4).

De presentator reageerde met respect: ‘Dan zullen we 
die naam met veel plezier gebruiken.’ En dat deed hij – 
meerdere malen.

Ik kan me de warme sfeer nog goed herinneren toen 
we uitlegden hoe de naam van de kerk tot stand was 
gekomen en dat die naam naar de Heiland en de leden 
van zijn huidige kerk verwijst. Mijn collega en ik beant-
woordden heel wat vragen, waarvan vele over de naam 
van de kerk gingen. Die ervaring was een zegen voor de 
kerk in ons gebied en voor mij.

In 2018 vroeg president Russell M. Nelson de heiligen 
der laatste dagen om ‘de juiste naam van de kerk van de 
Heer in ere te herstellen’. Hij beloofde dat als wij ons best 
doen om die raad op te volgen, de Heer ‘zijn macht en 
zegeningen op de hoofden van de heiligen der laatste 
dagen zal uitstorten, overvloediger dan we ooit hebben 
meegemaakt’.1 President Nelson hernieuwde die belofte 
tijdens de algemene aprilconferentie in 2020.2

Sinds president Nelson ons gevraagd heeft om de juiste 
naam van de kerk te gebruiken, gaat zijn belofte al in ver-
vulling. Nu miljoenen leden de juiste naam van de kerk 
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President Nelson voegde daaraan toe: Wij ‘weten dat de 
hemel open staat. Wij verklaren dat God zijn wil voor zijn 
geliefde zonen en dochters bekendmaakt.’ 3

De Heer beloofde de vroegere heiligen dat Hij ze zou 
zegenen als zij luisterden naar de openbaringen die de 
Heer door middel van de profeet Joseph Smith had gege-
ven. Die beloften zijn ook op ons van toepassing als wij 
de uitverkoren dienstknechten van de Heer volgen: ‘De 
poorten van de hel [zullen] u niet overweldigen; ja, en de 
Here God zal de machten van duisternis voor u uit verja-
gen, en de hemelen doen schudden voor uw welzijn en 
de heerlijkheid van zijn naam’ (Leer en Verbonden 21:6).

Ware leer
De jonge Joseph Smith leerde 200 jaar geleden in het 

heilige bos over de godsdienstleraren van zijn tijd: ‘Zij 
verkondigen als leerstellingen geboden van mensen en 
hebben een schijn van godsvrucht, maar verloochenen de 
kracht daarvan’ (Geschiedenis van Joseph Smith 1:19).

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft onlangs gezegd dat ‘door de 
huidige tekortkomingen op godsdienstig vlak de ver-
wachtingen en hoop bij sommigen nog niet vervuld zijn’ 
en dat ‘door die ontevredenheid sommigen de traditionele 
kerken de rug toekeren’.4

Wat de wereld nodig heeft, en wat de Heiland te bie-
den heeft, zijn de verlossende verordeningen die in de 

eenvoud en volheid van het herstelde evan-
gelie te vinden zijn.

In het Boek van Mormon is ware leer te 
vinden, met ‘de volheid van het evangelie 
van Jezus Christus voor de andere volken 
en ook voor de Joden’ (Leer en Verbonden 
20:9). ‘Het boek zet het doel van het leven 
uiteen en verduidelijkt de leer van Christus, 
die van hoofdbelang is voor dat doel. […] 
Het Boek van Mormon getuigt dat alle men-
sen zonen en dochters van een liefdevolle 
Vader in de hemel zijn, dat Hij een goddelijk 

plan voor ons heeft, en dat zijn Zoon, Jezus Christus, in 
deze tijd spreekt, net als in vroegere tijden.’ 5

In de Leer en Verbonden is ware leer te vinden, die een 
profeet heeft beschreven als de ‘schakel tussen het Boek 
van Mormon en het voortgaande werk van de herstelling, 
verricht door de profeet Joseph Smith en zijn opvolgers’.6

Er is ook ware leer in de leringen van hedendaagse 
profeten en apostelen te vinden, die de Heer in deze tijd 
heeft geroepen om ons tegen misleiding te beschermen. 
We weten dat wanneer zij onder invloed van de Heilige 
Geest spreken, hun woorden de wil, de zin en de stem 
van de Heer zijn (zie Leer en Verbonden 68:4).

Ware leer inspireert, versterkt, en vertroost omdat de 
Heilige Geest erdoor aanwezig is, het verlossingsplan 
erdoor wordt geopenbaard, en ze een getuigenis van 
Jezus Christus en zijn verzoening is.

Priesterschap en verordeningen
De Heer moedigt ons allen aan om tot Hem en zijn 

kerk te komen en de heilsverordeningen te ontvangen.7 
Verordeningen zijn essentieel voor de ware kerk van de 
Heer, net als de bevoegdheid van het priesterschap om ze 
te verrichten.

Wie naar de ware kerk van Jezus Christus op zoek is, 
mag onder andere verwachten dat de Heer de juiste doop 
vereist (zie Leer en Verbonden 20:37, 71–74) evenals de 
plicht van de leden na hun doop (zie Leer en Verbon-
den 20:68–70). Ze zullen onbetaalde leidinggevenden 
en hun taken verwachten. En ze moeten de kans krijgen 
om net als de Heiland te dienen. (Zie Leer en Verbonden 

We onderscheiden ons als we in de herstelde kerk dienen. Door 
het dienen van anderen worden zowel de gever als de ontvan-
ger gezegend.
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20:38–67; zie ook Mosiah 18:8–10; Moroni 6:4.)
We onderscheiden ons als we in de herstelde kerk die-

nen. Priesterschapstaken worden voor allen verricht, en 
dus ook voor hen die geen lid van onze kerk zijn. Door 
het dienen van anderen worden zowel de gever als de 
ontvanger gezegend.

En wie naar de ware kerk van de Heer op zoek is, mag 
de bevoegdheid en de verordeningen van het priester-
schap verwachten, waardoor familieleden voor eeuwig 
aan elkaar verzegeld kunnen worden.

‘Wat betekent het voor u dat het evangelie van Jezus 
Christus op aarde is hersteld?’ vroeg president Nelson 
tijdens de algemene aprilconferentie van 2020. ‘Het bete-
kent dat u en uw gezin voor eeuwig aan elkaar verzegeld 
kunnen zijn! Het betekent dat u, doordat u bent gedoopt 
door iemand met gezag van Jezus Christus en tot lid van 
deze kerk bent bevestigd, het voortdurende gezelschap 
van de Heilige Geest kunt genieten. […] Het betekent 
dat priesterschapsmacht u tot zegen kan zijn, doordat u 

noodzakelijke verordeningen ontvangt en verbonden met 
God sluit en nakomt.’ 8

Het is een zegen om lid van een opkomende kerk te 
zijn die door profeten en apostelen geleid wordt! Mogen 
wij de goddelijke leiding van de Heer, zijn herstelde kerk, 
de bevoegdheid van het priesterschap en de verordenin-
gen die ons nu en in de eeuwigheid tot zegen zijn, nooit 
als vanzelfsprekend beschouwen. ◼
NOTEN
 1. Russell M. Nelson, ‘De correcte naam van de kerk’, Liahona, novem-

ber 2018, 89.
 2. Zie Russell M. Nelson, ‘De hemelen openen voor hulp’, Liahona, mei 

2020, 73.
 3. ‘De herstelling van de volheid van het evangelie van Jezus Christus: 

een proclamatie aan de wereld in het 200e gedenkjaar’, Liahona, mei 
2020, binnenzijde vooromslag.

 4. Jeffrey R. Holland, ‘Volmaakt stralende hoop’, Liahona, mei 2020, 83.
 5. ‘Een proclamatie aan de wereld in het 200e gedenkjaar’, binnenzijde 

vooromslag.
 6. Ezra Taft Benson, ‘The Book of Mormon and the Doctrine and 

 Covenants’, Ensign, mei 1987, 83.
 7. Zie ‘Een proclamatie aan de wereld in het 200e gedenkjaar’, binnen-

zijde vooromslag.
 8. Russell M. Nelson, ‘Hoor Hem’, Liahona, mei 2020, 88.

President en zuster Nelson begroeten leden van de kerk na zijn devotional 
op 16 mei 2019 in Kona (Hawaï).

Een priesterschapsdrager in Afrika verricht de 
verlossende verordening van de doop.
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Mijn kleindochter Lily is net 4 geworden, en dus geen peuter meer, 
maar ik noem haar nog steeds ‘baby Lils’. ‘Ik ben geen baby, opa’, 

wrijft ze me dan onder de neus.
Ze heeft misschien wel gelijk, maar ik hoop het niet. Ik heb besloten 

dat ik haar baby Lils blijf noemen, dan wordt ze misschien minder snel 
groot. Baby Lils noem ik haar dus, in elk geval tot ze auto mag rijden.

Ik weet natuurlijk wel dat ik de vliedende dagen, maanden en jaren 
niet kan tegenhouden. Dat heb ik bij mijn eigen kinderen geprobeerd … 
zonder succes. ‘Ons leven is voorbijgegaan alsof het een droom voor ons 
was’, zegt Jakob ( Jakob 7:26). Voordat ik het weet, gaat onze jongste zoon 
op zending en blijven mijn vrouw en ik achter in een huis vol lege slaap-
kamers en herinneringen aan de kindertijd.

Ik hoorde onlangs iemand in een film zeggen: ‘Ouderdom verdiept alle 
gevoelens.’ Ik geloof ook dat dit zo is. Tegen de tijd dat je 50 jaar of ouder 
bent, heb je veel vreugde en verdriet meegemaakt. Liefde neemt toe door 
verlies, en je weet dat ‘lang en gelukkig’ in het leven hierna komt, niet hier.

Als ik Lily aankijk, vraag ik me af welke wildernissen zij zal doorkruisen, 
welke lasten zij zal dragen en welke doornen in het vlees zij zal moeten 
verduren (zie 2 Korinthe 12:7). Ik bid dat de Heer haar in elk geval nog 
een paar jaartjes zal beschermen tegen de levenslessen die voor onze gees-
telijke en emotionele groei noodzakelijk zijn. Ik bid dat Hij haar zal sterken 
wanneer de beproevingen zich aandienen waar niemand onderuit komt.

Maar ik zet die gedachten eerst nog even van me af. Ik probeer niet te 
veel over de toekomst na te denken. Ik wil de schoonheid van het heden 
niet mislopen.

‘Pak me dan, opa’, zegt Lily terwijl ze wegrent.
Ik zit haar van de ene naar de andere kamer achterna. Haar heerlijke 

lach klinkt me als muziek in de oren, en haar gezichtje straalt als een 

‘Ik ben geen baby, opa’
Michael R. Morris
Kerktijdschriften

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

Tijd doorbrengen met 
mijn kleindochtertje 
geeft kleur aan het 
heden en doet me 
denken aan vroeger.
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zonnetje. Ik waan me even 25 jaar 
terug in de tijd. Ik ben nu met Lily’s 
moeder, mijn dochter, aan het spelen. 
Ze is weer 4 jaar. En net als Lily gie-
chelt ze terwijl ik haar door het huis 
achterna zit.

Dan volgt er nog een herinnering. 
Het is 1974. Ik ben met mijn broer-
tjes bij onze overgrootvader, Curtis 
 Ellsworth, op bezoek. Het is de laat-
ste keer dat ik hem in dit leven zal 
zien. Hij zal kort daarna op 90- jarige 
leeftijd overlijden, terwijl ik op zen-
ding in Guatemala ben.

Als ik aan dat lang vervlogen 
moment denk, vraag ik me af wat er 
in opa Ellsworth omgaat als hij naar 
ons, zijn nageslacht, kijkt. Denkt hij 
aan de tijd dat zijn eigen kinderen 
nog klein waren? Maakt hij zich 
zorgen over onze toekomst? Doen we 
hem eraan denken dat het leven snel 
voorbijgaat?

Ik weet nog dat opa Ellsworth 
huilde toen we destijds afscheid 
namen. Ik heb me jarenlang afge-
vraagd waarom. Ik denk dat ik het nu 
wel weet. ◼

STUUR UW REACTIES EN 
SUGGESTIES
We willen in elke uitgave 
graag artikelen speciaal voor 
onze oudere lezers plaatsen. 
Welke onderwerpen ziet u 
graag voorbijkomen? E-mail 
uw ideeën naar liahona@
ChurchofJesusChrist.org. 
We horen graag van u!
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Betere rentmeesters van  
de aarde die God voor  
ons heeft geschapen
Hoe beter we voor de wereld en alles daarop 
zorgen, hoe beter ons hart en onze geest behouden, 
geïnspireerd, gesterkt, verlevendigd en verheugd 
zullen worden.

Ouderling  
Marcus B. Nash
van de Zeventig

Mijn hobby’s spelen zich in de natuur af: wan-
delen, skiën, zeekajakken, fietsen, en zelfs op 
safari gaan. Als kind vond ik het heerlijk om 
in het bos te zijn, en het stille, welsprekende 
getuigenis te voelen dat de hoge, groene 

bomen van de Schepper gaven. Toen ik volwassen werd, 
leerde ik door studie en geloof dat als we begrijpen wie 
we zijn, het doel van ons leven bevatten en weten waarom 
de aarde is geschapen – en die dingen in gedachten hou-
den – we de aarde en alles daarop met meer eerbied zullen 
behandelen.

Waarom God de aarde heeft 
geschapen

Door middel van zijn vroegere en hedendaagse profeten 
heeft de Heer geprobeerd ons begrip en waardering bij te 
brengen voor het voorrecht om op deze prachtige aarde te 
leven. In het Oude Testament dacht David over de prachtige 
scheppingen van God na. Hij vroeg zich hardop af waarom 
God – te midden van die wonderen – naar de mens omziet 
(zie Psalmen 8:5). David concludeerde dat de mens ‘weinig 
minder […] dan de engelen’ is (Psalmen 8:6).

Mozes zag in een visioen vele bewoonde werelden1 en zei: 
‘Hierdoor nu weet ik dat de mens niets is, hetgeen ik nimmer 
heb verondersteld’ (Mozes 1:10).

Ondanks de eerbied die Mozes voor de grootsheid van 
Gods scheppingen had, begreep hij een belangrijk beginsel 
niet. Daarom liet de Heer hem opnieuw zijn eindeloze schep-
ping zien en zei Hij nadrukkelijk dat Hij – God – deze dingen 
had geschapen om ‘de onsterfelijkheid en het eeuwige leven 
van de mens tot stand te brengen’ (Mozes 1:39). Deze aarde, 
de hele schepping, is ontworpen om ons onsterfelijkheid en 
eeuwig leven te bieden.

De Heer sprak opnieuw over het doel van de aarde toen Hij 
zei: ‘Wij zullen een aarde maken waarop dezen [wij] kunnen 
wonen; en wij zullen hen hiermee beproeven om te zien of zij 
alles zullen doen wat de Heer, hun God, hun ook zal gebie-
den’ (Abraham 3:24–25; zie ook vers 26). Door ons leven op 
aarde en de gave van keuzevrijheid kunnen we ervoor kiezen 
om ooit alles te ontvangen wat God biedt.2

Toen de schepping van de aarde voltooid was, was God 
tevreden omdat Hij zag dat zij voor ons, zijn kinderen, aan 
haar doel zou voldoen.3 De zoons en dochters van God en de 
gezinnen die zij op aarde stichten zijn niet slechts indringers 
op aarde. Ze zijn essentieel voor het doel ervan.4

Uit een toespraak gehouden tijdens het 18e jaarlijkse Stegner 
Center Symposium op 12 april 2013 aan de University of Utah in 
Salt Lake City.
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Wij moeten goede rentmeesters zijn
Het leven hier op aarde is zowel een zegen als een verant-

woordelijkheid. De Heer heeft verklaard: ‘Zie, de dieren van 
het veld en de vogels van de lucht, en hetgeen uit de aarde 
komt, is verordonneerd voor het gebruik van de mens als voed-
sel en als kleding, en opdat hij in overvloed hebben zal’ (Leer 
en Verbonden 49:19). Maar, omdat de aarde en alles daarop 
‘het maaksel van [zijn] handen is’ (Leer en Verbonden 29:25), 
behoort alles Hem toe.5 Als tijdelijke bewoners van deze aarde, 
zijn we rentmeesters – geen eigenaars. Daarom zijn we verant-
woording aan God verschuldigd voor wat we met zijn schep-
ping doen: ‘Want het is raadzaam dat Ik, de Heer, eenieder 
verantwoordelijk stel als rentmeester over aardse zegeningen, 
die Ik voor mijn schepselen heb geschapen en bereid’ (Leer en 
Verbonden 104:13).

Hoe wij voor de aarde zorgen, hoe wij de overvloed op 
aarde gebruiken en delen, en hoe we alles behandelen wat 
ons is gegeven, maakt deel uit van onze aardse proeftijd. Wij 
behoren dankbaar gebruik te maken van wat de Heer ons 
heeft gegeven, de verspilling van leven en grondstoffen te 
vermijden, en de overvloed op aarde te gebruiken om voor de 
armen te zorgen.6 De Heer bekommert Zich om al het leven, 
vooral zijn kinderen, en zal ons ter verantwoording roepen 
voor wat we met de overvloed van zijn schepping doen (of niet 
doen).

De Heer belooft ons dat als we Hem volgen en de grond-
stoffen op aarde verstandig gebruiken, met dankzegging en 
respect, ‘de volheid van de aarde van [ons] is, de dieren van 

het veld en de vogels van de lucht. […] En het behaagt God 
dat Hij de mens al deze dingen gegeven heeft; want met dat 
doel zijn zij gemaakt om te worden gebruikt, met beleid, niet 
onmatig, noch door dwang’ (Leer en Verbonden 59:16, 20).

Wij moeten deze middelen verstandig en dankbaar 
gebruiken, en ertoe bijdragen dat anderen – generaties 
in het heden, het verleden en de toekomst – de zegenin-
gen van onze hemelse Vader voor zijn kinderen kunnen 
ontvangen.

Verder kijken dan onszelf
Helaas leven we nu in een wereld waarin mensen God 

verwerpen en zijn schepping minachtend behandelen. Als 
dat gebeurt, worden God en zijn schepping gepijnigd.

Henoch schrijft dat God weende vanwege de slechte keu-
zes en de zelfzucht van zijn kinderen.7 Moroni profeteerde 
dat er in de laatste dagen ‘wordt gehoord van branden en 
orkanen en dampen van rook [en] grote verontreinigin-
gen op het aardoppervlak’. En dergelijke omstandigheden 

Hoe wij voor de aarde zorgen,  
hoe wij de overvloed op aarde 
gebruiken en delen, en hoe we 
alles behandelen wat ons is  
gegeven, maakt deel uit van  
onze aardse proeftijd.
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zouden gepaard gaan met ‘allerlei gruwelen […]; wanneer 
er velen zijn die zeggen: doe dit, of doe dat, en het doet er 
niet toe’ (Mormon 8:29, 31). Wanneer de mens deze wereld 
geestelijk of stoffelijk verontreinigt, zal niet alleen God, maar 
ook de natuur, daaronder lijden! 8

Maar wat nog belangrijker is, de zegeningen en kracht 
die in de herstelde kerk en het evangelie van de Heer 
beschikbaar zijn, kunnen de ziel van de mens verder dan 
zichzelf uitstrekken en veranderen. Ze kunnen liefde voor 
God en zijn scheppingen opwekken, ons helpen om aan het 
welzijn van anderen te denken en de behoeften van toe-
komstige generaties te overwegen.

Door de natuur komen we  
dichter bij God

De aarde en alle schepselen zijn meer dan voorwerpen 
die verbruikt en/of gebruikt worden. Sommige delen ervan 
moeten ook in stand gehouden worden! Ongerepte natuur 

en ‘alle dingen die uit de aarde voortkomen, […] zijn gescha-
pen voor het welzijn en het gebruik van de mens, om zowel 
het oog te behagen als het hart te verblijden; […] en de ziel te 
verkwikken’ (Leer en Verbonden 59:18–19).

Ongerepte natuur brengt ons dichter bij God, zuivert de 
geest van het lawaai en de afleidingen van het materialisme, tilt 
ons naar een hoger niveau, naar een verheven sfeer, zodat we 
God beter leren kennen: ‘De aarde rolt op haar vleugels voort, 
en de zon geeft haar licht bij dag en de maan geeft haar licht bij 
nacht en de sterren geven ook hun licht. […] En wie ook één of 
de geringste daarvan heeft gezien, heeft God Zich zien bewe-
gen in zijn majesteit en macht’ (Leer en Verbonden 88:45, 47).

Ik wandel nog steeds graag door de bergen, te midden van 
die prachtige, granieten rotsen en bergtoppen. Hoewel ze stil 
zijn, getuigen ze van de macht en grootsheid van God – en 
van zijn weergaloze oog voor schoonheid. Alma heeft getuigd: 
‘Alle dingen wijzen erop dat er een God is; ja, zelfs de aarde, 
en alle dingen op het oppervlak daarvan […] getuigen dat er 
een oppermachtige Schepper is’ (Alma 30:44).

Ik kijk ’s avonds graag naar de sterren. Dan probeer ik de 
eeuwige aard van tijd en ruimte te begrijpen. Ik sta versteld 
over de kennis die ik op die stille momenten opdoe en dat de 
Heer, ondanks de omvang van het heelal, mijn kleine persoon-
tje kent. En Hij kent ons allemaal. De schepping getuigt van de 
Schepper, en als wij deze bijzondere, ongerepte natuur behou-
den, zal zij welsprekend en ingrijpend van onze God getuigen, 
en ons inspireren om door te gaan.

Hoe beter we voor de wereld en alles daarop zorgen, hoe 
beter ons hart en onze geest behouden, geïnspireerd, gesterkt, 
verlevendigd en verheugd zullen worden. We zullen voorbereid 
zijn om met ons gezin in een celestiale sfeer bij onze hemelse 
Vader te leven. Dat zal op deze aarde zijn, die dan in een ver-
heerlijkte staat zal verkeren.9

Mogen wij dankbaar voor deze aarde zorgen – onze huidige 
en toekomstige woonplaats. ◼

NOTEN
 1. Zie Hebreeën 1:2.
 2. Zie 2 Nephi 2:16.
 3. Zie Mozes 2:31.
 4. Zie ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, Liahona, mei 

2017, 145.
 5. Zie ook Leer en Verbonden 38:16–17.
 6. Zie Leer en Verbonden 104:17–18.
 7. Zie Mozes 7:28.
 8. Zie Mozes 7:48–49.
 9. Zie Leer en Verbonden 88:18–20.
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Wat onvruchtbaarheid  
me over talrijk worden  
en de aarde vervullen  
heeft geleerd

Jean Yellowhorse

God heeft in het begin man en vrouw geschapen en 
ze een gebod gegeven: ‘Wees vruchtbaar, word 
talrijk, vervul de aarde’ (Genesis 1:28). Of, zoals 
in Mozes 2:28 staat: ‘Wees vruchtbaar en verme-
nigvuldig u, en vervul de aarde.’ Mijn man en ik 

zijn nu vier en een half jaar getrouwd maar hebben nog geen 
kinderen. Sommige lezers reageren misschien met (en ik heb 
alles al eerder gehoord):

‘O, maar jullie zijn nog jong!’
‘Geniet maar gewoon van deze tijd zonder kinderen!’
‘Doe wat met je vrijheid zolang het nog kan!’
Ik stoor me er inmiddels niet meer aan en laat de opmerkin-

gen maar voor wat ze zijn. Mensen bedoelen het niet kwaad. 
Ik besef dat sommige mensen nog langer getrouwd zijn en nog 
steeds geen kinderen hebben. Ik weet wel dat het voor ons nog 
maar vier jaar is, maar dat betekent niet dat het altijd makkelijk 
is geweest.

Er zijn momenten die makkelijk zijn. Mijn man en ik wonen 
al twee jaar in Europa. We hebben plekken bezocht waarvan 
we alleen maar dachten te kunnen dromen. We hebben heer-
lijke gerechten gegeten. En we hebben vriendschap gesloten 

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

met massa’s mensen van over de hele wereld, die ons met hun 
ideeën, opvattingen en wereldbeschouwingen hebben verrijkt. 
In veel opzichten zou het dwaas zijn om niet dankbaar voor deze 
tijd te zijn. Ik heb een hechtere band met mijn man gekregen, ik 
heb ontzettend veel geleerd en we hebben een paar geweldige 
avonturen beleefd.

Maar we zitten ook vaak op de sofa naar films te kijken. We 
hebben herinneringen samen waar onze toekomstige kinderen 
geen deel van zullen uitmaken. Onze wijk telt maar één jong stel 
zonder kinderen – wij dus. En wat voor avonturen we ook mee-
maken, de gedachte aan kinderen lijkt altijd een rol te spelen.

Ik denk tijdens mijn ups en downs vaak na over het gebod 
aan Adam en Eva. Wij geloven dat dit gebod tegenwoordig nog 
steeds volledig van kracht is,1 en dat we geacht worden het na 
te komen. Dat is mijn man en mij echter nog niet gelukt. Maar 
dat gold aanvankelijk voor Adam en Eva ook. Wat deden ze 
dus? Het enige waar ze verstand van hadden: ze onderhielden 
de hof. Ik woon weliswaar niet in de hof van Eden, maar wel 
in de hof van de aarde, de hof van Nederland, de hof van mijn 
familie en de hof van mijn wijk. Die hoven vraagt de Heer mij 
talrijk te maken en te vervullen. Ik heb veel over die woorden 

Terwijl kinderen krijgen op zich liet wachten,  
leerde ik dat ik op andere manieren talrijk kon  
worden en de aarde vervullen.
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nagedacht. Ik ben me door die woorden meer op het dienen 
van anderen en de Heer gaan richten. Ik stel mezelf vaak de 
volgende vragen:

Hoe kan ik de gaven die de Heer mij en anderen gegeven 
heeft vermenigvuldigen?

Hoe kan ik liefde jegens Gods kinderen vermenigvuldigen?
Hoe kan ik mijn tijd en inzet om anderen te dienen 

vermenigvuldigen?
Hoe kan ik mijn eigen geestelijke bron vullen?
Hoe kan ik aanvullen wat anderen kwijt zijn geraakt, hetzij 

stoffelijk of geestelijk?
Hoe kan ik de wereld met hoop en geloof vervullen die velen 

verloren lijken te hebben?
Sinds ik meer met die vragen bezig ben, heb ik mooie kansen 

gekregen om ze op doeltreffende wijze te beantwoorden. Ik heb 
de kans gekregen om in de jongevrouwenorganisatie te dienen. 
Ik heb de flexibiliteit gehad om meteen in te springen als iemand 
moest inpakken of als vrienden oppas voor hun kinderen nodig 
hadden. Ik heb kinderen over de hele wereld theaterles mogen 
geven. Ik heb meer tijd aan evangeliestudie kunnen besteden. 
Ik heb de lasten van anderen beter kunnen dragen en troost 

kunnen bieden aan wie troost nodig hadden. En bovenal ben ik 
in kennis, getuigenis en geestelijk begrip van het evangelie en 
Gods plan voor mij toegenomen.

Ik zeg niet dat het gebod om talrijk te worden en de aarde te 
vervullen niet het krijgen van kinderen betekent. We zijn hier om 
in rechtschapenheid gezinnen op te voeden, waarbij zo mogelijk 
het krijgen van kinderen hoort. Maar terwijl we wachten om 
met kinderen gezegend te worden, kunnen we dat gebod alvast 
nakomen door voor de hoven om ons heen te zorgen. Dus als ik 
vanwege mijn onvruchtbaarheid verdrietig, overstuur, verbitterd, 
jaloers, boos of bang dreig te worden, probeer ik me altijd af te 
vragen: wat doe ik om voor mijn hoven te zorgen? En dat maakt 
alle verschil uit. ◼

Jean Yellowhorse is theaterdocent en houdt van 
gezelligheid, spelletjes en de wereld verkennen, zowel in 
het echt als fictief. Sinds het schrijven van dit artikel zijn 
Jean en haar man voor hun volgende avontuur (en hof) 
naar New Mexico (VS) verhuisd.

NOOT
 1. Zie ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, Liahona,  

mei 2017, 145.
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Je vindt meer artikelen voor jongvolwassenen in de 
digitale versie van de Liahona van maart, in de app 
Evangeliebibliotheek (op ChurchofJesusChrist .org 
of in de mobiele app).

Deze maand besteden we aandacht aan de 
vraag hoe we goed voor de aarde kunnen zorgen 
en betere rentmeesters van Gods scheppingen 
worden.

DIGITALE THEMA- ARTIKELEN

Mijn ene broek: sober leven door een 
 evangelische bril
Samuel Happonen, Uusimaa (Finland)

Ter wille van de schoonheid van de aarde
Annelise Gardiner, kerktijdschriften

WEKELIJKSE CONTENT VOOR JOVO’S

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.

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

M E E R  VO O R  J O U!
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Geïnspireerde kerkleiders hebben sinds de eerste algemene 
conferentie op 9 juni 1830 tot de heiligen der laatste dagen 
gesproken. Welke woorden in de algemene conferentie zijn 
u tot zegen geweest?

‘U […] ZULT  
acht slaan op al  

ZIJN  
woorden en geboden 

DIE  
[DE PROFEET]  

U ZAL GEVEN […];  
want zijn woord  
ZULT U AANVAARDEN,  

alsof uit 
 mijn eigen 
mond,  
IN ALLE GEDULD  

EN GELOOF.’
Leer en Verbonden 21:4–5

Meer dan 10.000 
toespraken en 24.000.000 
woorden verkondigd in 
algemene conferenties

Gebruikte woorden in algemene 
conferenties door de jaren heen

5 meest geciteerde 
Schriftteksten 

in algemene conferenties

Parel van grote waarde:
1. Mozes 1:39

Oude Testament:
2. Daniël 2:44

Parel van grote waarde:
3. Geschiede-

nis van Joseph 
Smith 1:17
Parel van grote waarde:

4. Mozes 7:18
Leer en Verbonden:

5. Afdeling 13:1
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