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V

Inleiding

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen heb-
ben de reeks Leringen van kerkpresidenten uitgebracht om u dich-
ter bij uw hemelse Vader te brengen en uw inzicht in het herstelde 
evangelie van Jezus Christus te vergroten. Met de delen die de kerk 
aan deze reeks toevoegt, legt u thuis een collectie evangelische 
naslagwerken aan. Deze boeken zijn bedoeld voor zowel indivi-
duele studie als de zondagse lessen. Ze kunnen u ook van pas 
komen bij het voorbereiden van een gezinsavondles of andere les 
of toespraak, of als u een antwoord zoekt op leerstellige vragen.

Dit boek bevat de leringen van president Howard W. Hunter, die 
van 5 juni 1994 tot 3 maart 1995 president van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen was.

Individuele studie

Streef er bij uw studie van de leringen van de profeet Howard W. 
Hunter naar om met een gebed in uw hart inspiratie van de Heilige 
Geest te ontvangen. De vragen aan het eind van elk hoofdstuk 
zullen u helpen om over de leringen van president Hunter na te 
denken, ze te begrijpen en toe te passen. De volgende suggesties 
kunnen ook nuttig zijn:

• Noteer de gedachten en gevoelens die de Heilige Geest u tijdens 
uw studie geeft.

• Markeer de passages die u wilt onthouden. Overweeg om deze 
passages uit het hoofd te leren of ze in uw Schriften bij verwante 
verzen te noteren.

• Lees een hoofdstuk of passage meerdere keren ter versterking 
van uw begrip.
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• Stel uzelf vragen zoals: Hoe krijg ik door de leringen van presi-
dent Hunter een beter begrip van de evangeliebeginselen? Wat 
wil de Heer dat ik uit deze leringen haal?

• Bedenk hoe de leringen in dit boek u bij persoonlijke moeilijk-
heden en zorgen tot leidraad kunnen zijn.

• Vertel familieleden en vrienden wat u leert.

Lesgeven met dit boek

De volgende richtlijnen kunnen u helpen om zowel thuis als in 
de kerk met dit boek les te geven.

Voorbereiding van de les

Stel u bij de voorbereiding van de les open voor de Heilige 
Geest. Bestudeer het hoofdstuk met een gebed in uw hart tot u er 
vertrouwen in hebt dat u de leringen van president Hunter begrijpt. 
Als zijn woorden u persoonlijk beïnvloed hebben, onderwijst u met 
grotere kracht (zie LV 11:21).

De meeste hoofdstukken bevatten meer materiaal dan u in één 
les kunt behandelen. Kies met een gebed in uw hart die leringen 
die volgens u het meest van nut zullen zijn.

Spoor uw leerlingen aan om het hoofdstuk op voorhand te bestu-
deren, zodat ze voorbereid zijn om tot de discussie bij te dragen en 
zo elkaar op te bouwen.

Schenk in uw voorbereiding voldoende aandacht aan het onder-
deel ‘Suggesties voor studie en onderwijs’ aan het eind van elk 
hoofdstuk. In dat onderdeel vindt u vragen, Schriftteksten en een 
studie-  of onderwijstip. De vragen en Schriftteksten houden spe-
cifiek verband met de inhoud van het hoofdstuk. De studie-  en 
onderwijstips zijn meer algemene suggesties voor het bestuderen 
van, en onderrichten in, het evangelie.

Het hoofdstuk introduceren

Creëer aan het begin van de les een sfeer waarin de Geest het 
hart en verstand van de deelnemers kan raken. U kunt misschien 
een of meer van de volgende ideeën gebruiken:
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• Lees het onderdeel ‘Uit het leven van Howard W. Hunter’ aan 
het begin van het hoofdstuk, of neem het door en bespreek het 
vervolgens.

• Bespreek een citaat, afbeelding of Schrifttekst uit het hoofdstuk.

• Zing samen een lofzang.

• Vertel in het kort een persoonlijke ervaring met betrekking tot 
het onderwerp.

een discussie over de leringen van 
president Hunter op gang brengen

Nodig anderen uit om aan de discussie deel te nemen, vragen 
te stellen, te getuigen en elkaar iets te leren. Ze zullen meer leren 
en eerder openbaring ontvangen als ze actief met de les meedoen.

Breek een goede discussie niet af omdat u alle leringen wilt 
behandelen. Leid de discussies zó dat ze over de leringen van pre-
sident Hunter gaan.

De vragen aan het eind van elk hoofdstuk zijn nuttig om een dis-
cussie op gang te brengen. U kunt ook uw eigen vragen bedenken, 
concreet gericht op de mensen die u lesgeeft. Hieronder vindt u 
nog andere ideeën voor het op gang brengen van discussies:

• Vraag de deelnemers wat zij uit hun studie van het hoofdstuk 
geleerd hebben. U kunt bijvoorbeeld een paar deelnemers op 
voorhand vragen of ze de komende zondag willen vertellen wat 
ze hebben geleerd.

• Wijs bepaalde vragen aan het eind van het hoofdstuk aan enkele 
personen of kleine groepjes toe. Vraag de deelnemers op zoek te 
gaan naar leringen in het hoofdstuk die verband houden met de 
vragen. Vraag ze vervolgens hun gedachten en gevoelens onder 
woorden te brengen.

• Lees samen enkele van president Hunters leringen uit het hoofd-
stuk. Laat de deelnemers voorbeelden uit de Schriften en uit hun 
eigen leven bespreken die de leringen illustreren.

• Laat iedere deelnemer een onderdeel uitkiezen en dat voor zich-
zelf lezen. Laat de mensen die hetzelfde onderdeel kozen in 
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groepjes van twee of drie bij elkaar gaan zitten en bespreken wat 
ze ervan hebben geleerd.

Toepassing en uitwisseling aanmoedigen

President Hunters leringen hebben de meeste waarde als men 
ze toepast en er met anderen over praat. U kunt misschien een of 
meer van de volgende ideeën gebruiken:

• Vraag de deelnemers hoe ze de leringen van president Hunter 
op hun huiselijke, kerkelijke of andere taken kunnen toepassen. 
U kunt ze bijvoorbeeld laten overdenken en bespreken hoe ze 
zijn leringen als echtgenoot, echtgenote, ouder, zoon, dochter, 
huisonderwijzer of huisbezoekster kunnen toepassen.

• Vraag de deelnemers om over hun ervaringen bij het toepassen 
van de leerstof te vertellen.

• Moedig de deelnemers aan om hun familie en vrienden over 
bepaalde leringen van president Hunter te vertellen.

de discussie afronden

Vat de les kort samen of vraag een of twee deelnemers dat te 
doen. Getuig van de leringen die zijn besproken. U kunt ook ande-
ren vragen om hun getuigenis te geven.

Informatie over bronnen

De leringen in dit boek zijn citaten uit toespraken en artikelen 
van president Howard W. Hunter. Tenzij er redactionele of typo-
grafische veranderingen noodzakelijk waren om de leesbaarheid 
te bevorderen, zijn de citaten verder gelijk aan de bronteksten. De 
redactionele ingrepen kunnen echter kleine inconsequenties tot 
gevolg hebben.

President Hunter verwees vaak met termen als mens, persoon, of 
mensheid naar alle mensen, zowel man als vrouw. Ook gebruikte hij 
vaak de voornaamwoorden hij, zijn en hem om naar zowel man als 
vrouw te verwijzen. Dat was in zijn tijd gebruikelijk en hij verwees 
meestal naar zowel man als vrouw als hij die termen gebruikte.
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Historisch overzicht

Het volgende chronologische overzicht is een beknopt historisch 
kader voor de leringen van president Howard W. Hunter die in dit 
boek zijn opgenomen.

14 november 1907 Geboren te Boise (Idaho, VS) in het gezin 
van John William (Will) Hunter en Nellie 
Marie Rasmussen Hunter.

4 april 1920 Gedoopt en bevestigd in Boise.

Mei 1923 Ontvangt de Eagle Scout- onderscheiding — 
de tweede Eagle Scout in Boise.

Januari en  
februari 1927

Verzorgt met zijn band, Hunter’s Croonaders, 
gedurende twee maanden de muziek aan 
boord van een schip op een cruise naar Azië.

Maart 1928 Verhuist naar het zuiden van Californië.

April 1928 Krijgt een baan bij een bank in Californië.

10 juni 1931 Trouwt in de Salt Laketempel met Clara 
May (Claire) Jeffs.

Januari 1932 Verliest zijn baan door faillissementen in 
het bankwezen tijdens de grote econo-
mische crisis; krijgt allerlei verschillende 
baantjes.

Januari 1934 Krijgt een baan bij de afdeling eigendoms-
rechten van het Los Angeles County Flood 
Control District.

20 maart 1934 Geboorte zoon Howard William (Billy) 
Hunter jr.

11 oktober 1934 Overlijden zoon Howard William (Billy) 
Hunter jr.
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September 1935 Gaat naar de Southwestern University 
School of Law in Los Angeles (nu: South-
western Law School).

4 mei 1936 Geboorte zoon John Jacob Hunter.

29 juni 1938 Geboorte zoon Richard Allen Hunter.

8 juni 1939 Behaalt diploma rechten als de twee- na- 
beste student van de klas.

April 1940 Begint eigen advocatenpraktijk, werkt eerst 
deeltijds en in 1945 voltijds; blijft als advocaat 
werken tot zijn roeping als apostel in 1959.

September 1940 
tot november 1946

Werkzaam als bisschop van de wijk El 
Sereno in Californië.

February 1950 tot 
november 1959

Werkzaam als president van de ring Pasa-
dena in Californië.

14 november 1953 Wordt op 46e verjaardag in de Mesatempel 
(Arizona) aan zijn ouders verzegeld.

9 oktober 1959 Door president David O. McKay als lid 
van het Quorum der Twaalf Apostelen 
geroepen.

15 oktober 1959 Door president David O. McKay tot apostel 
geordend en als lid van het Quorum der 
Twaalf Apostelen aangesteld.

1964 tot 1972 Werkzaam als president van de Genealogi-
cal Society van de kerk.

1965 tot 1976 Werkzaam als president van het Polynesian 
Cultural Center in Laie (Hawaï).

1970 tot 1972 Werkzaam als kerkhistoricus.

1974 tot 1979 Houdt toezicht op het ontwerp, de finan-
ciering en de bouw van de Orson Hyde 
Memorial Garden in Jeruzalem.
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November 1975 Geeft in Mexico- Stad leiding aan de stich-
ting van vijftien ringen uit vijf ringen in één 
weekend.

1979 tot 1989 Houdt toezicht op het ontwerp en de bouw 
van het Brigham Young University Jerusa-
lem Center for Near Eastern Studies.

24 oktober 1979 Leidt de inwijding van de Orson Hyde 
Memorial Garden in Jeruzalem.

9 oktober 1983 Overlijden Claire Hunter na meer dan tien 
jaar ziekte.

10 november 1985 Aangesteld als waarnemend president van 
het Quorum der Twaalf Apostelen vanwege 
gezondheidsproblemen van quorumpresi-
dent Marion G. Romney.

2 juni 1988 Aangesteld als president van het Quorum 
der Twaalf Apostelen na het overlijden van 
president Marion G. Romney.

16 mei 1989 Wijdt het BYU Jerusalem Center for Near 
Eastern Studies in.

12 april 1990 Trouwt in de Salt Laketempel met Inis Ber-
nice Egan Stanton.

5 juni 1994 Aangesteld als veertiende president van De 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen.

1 oktober 1994 In de algemene conferentie als president 
van de kerk gesteund.

9 oktober 1994 Wijdt de Orlandotempel in Florida in.

11 december 1994 Presideert de stichting van de twee-
duizendste ring van de kerk (de ring 
México- Stad- Contreras).

8 januari 1995 Wijdt de Bountifultempel in Utah in.

3 maart 1995 Overlijdt thuis op 87- jarige leeftijd in Salt 
Lake City.
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Het leven en de bediening 
van Howard W. Hunter

Op 6 juni 1994, de dag na zijn aanstelling als president van De 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, gaf 
Howard W. Hunter de leden van de kerk twee uitnodigingen. Op 
milde, aanmoedigende toon zei hij:

‘Allereerst nodig ik alle leden van de kerk uit steeds grotere 
aandacht te schenken aan het leven en het voorbeeld van de Heer 
Jezus Christus, in het bijzonder de liefde, hoop en barmhartigheid 
die Hij tentoon heeft gespreid. Ik bid dat we elkaar vriendelijker, 
hoffelijker, nederiger, geduldiger en vergevensgezinder zullen 
bejegenen.’ 1

Mensen aanmoedigen om het voorbeeld van de Heiland te vol-
gen, was al tientallen jaren een aandachtspunt van president Hun-
ter. ‘Onthoud alstublieft het volgende’, had hij enkele jaren eerder 
gezegd. ‘Als ons leven en ons geloof op Jezus Christus en zijn her-
stelde evangelie gericht zijn, kan er nooit iets permanent misgaan. 
Als ons leven echter niet op de Heiland en zijn leringen is gericht, 
kan geen enkel ander succes dat ooit rechtzetten.’ 2

Met zijn tweede uitnodiging spoorde president Hunter de leden 
aan om meer van de zegeningen van de tempel gebruik te maken:

‘Ik nodig de leden van de kerk uit de tempel van de Heer te ver-
heffen tot het overweldigende symbool van hun lidmaatschap en de 
verheven plaats van hun heilige verbonden. Het diepste verlangen 
van mijn hart is dat ieder lid van de kerk waardig is om naar de 
tempel te gaan. Ik hoop dat ieder volwassen lid die zegen waardig 
is en een geldige tempelaanbeveling heeft, zelfs als de tempel niet 
dichtbij is en geregeld bezoek niet tot de mogelijkheden behoort.

‘Laten we de tempel bezoeken en liefhebben. Laten we zo 
vaak naar de tempel gaan als onze tijd, middelen en persoonlijke 
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Howard w. Hunter als kind
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omstandigheden dat toelaten. Laten we niet alleen voor onze dier-
bare voorouders gaan, maar ook om zelf de zegeningen van de 
tempel te ontvangen, en te proeven van de heiligheid en veiligheid 
die binnen die heilige muren te vinden is. De tempel is een plek 
van schoonheid, van openbaring en van vrede. Het is het huis van 
de Heer. De tempel is heilig voor de Heer. Ook voor ons moet hij 
heilig zijn.’ 3

President Hunter bleef die twee uitnodigingen gedurende zijn 
bediening als president van de kerk benadrukken. Hoewel hij 
slechts negen maanden president van de kerk was, inspireerden 
deze uitnodigingen de leden van de kerk wereldwijd om christe-
lijker te zijn en de zegeningen van de tempel met meer toewijding 
na te streven.

Het prille begin

Halverwege de 19e eeuw werden de voorouders van Howard 
W. Hunter in vier verschillende landen lid van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Zijn voorouders aan 
moeders kant kwamen uit Denemarken en Noorwegen. Ze emi-
greerden uit hun geboorteland en bevonden zich onder de eerste 
kolonisten in Mount Pleasant in de Amerikaanse staat Utah. Nellie 
Rasmussen, een nakomelinge van deze standvastige pioniers, zou 
de moeder van een profeet worden.

Aan vaders kant waren Howards voorouders afkomstig uit Schot-
land en New England (VS). Zijn voorouders die lid van de kerk wer-
den, brachten grote offers, maar het merendeel van hen dwaalde 
na enkele jaren af. John William (Will) Hunter, geboren in 1879, 
behoorde tot de derde generatie in de familie Hunter die niets meer 
met de kerk te maken had. En toch zou Will Hunter vader van een 
profeet worden.

Toen Will Hunter acht jaar was, verhuisde het gezin naar Boise 
(Idaho, VS). Ongeveer zestien jaar later leerde Will Nellie Rasmus-
sen kennen die een oom en tante in Boise bezocht. Will begon 
Nellie al gauw het hof te maken en twee jaar later vroeg hij haar 
ten huwelijk. Nellie twijfelde geruime tijd, maar Will volhardde en 
uiteindelijk ging ze op zijn aanzoek in. Het stel trouwde in Mount 
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Pleasant en keerde uit Utah terug naar Boise om er een gezin te 
stichten. Hun eerste kind, Howard William Hunter, werd op 14 
november 1907 in Boise geboren. Hun enige andere kind, een 
dochter genaamd Dorothy, werd in 1909 geboren.

Een fundament voor het leven leggen

Ten tijde van Howards geboorte had de kerk slechts één kleine 
gemeente in Boise. Howards moeder was een actief lid van de 
gemeente en voedde haar kinderen in het evangelie op. Howard 
heeft over haar gezegd: ‘Ze was altijd getrouw. […] Ze was presi-
dente van het jeugdwerk en van [de jongevrouwen]. Ik weet nog 
dat ik met mijn moeder naar de kerk ging, soms enige tijd vóór de 
diensten begonnen. We bleven na afloop ook langer zodat ze haar 
werk kon afmaken.’ 4 Hoewel Howards vader geen lid van de kerk 
was, had hij er niets op tegen dat zijn gezin naar de kerk ging, en 
af en toe woonde hij met hen de avondmaalsdienst bij.

Nellie Hunter gaf de kinderen niet alleen het goede voorbeeld 
in de kerk, maar zorgde ook thuis voor een stevig godsdienstig 
fundament. ‘Moeder nam het voortouw in ons evangelieonderricht’, 
herinnerde Howard zich. ‘Zij leerde ons bidden. […] Dankzij moe-
ders onderricht ontving ik als jongen een getuigenis.’ 5

De gemeente Boise werd in 1913, een paar dagen vóór Howards 
zesde verjaardag, een wijk. Twee jaar later keek de achtjarige 
Howard uit naar zijn doop. ‘Ik was er erg enthousiast over’, zei hij. 
Maar zijn vader gaf hem geen toestemming. Howard zei daarover: 
‘Vader […] vond dat ik moest wachten tot ik wist welk pad ik wilde 
inslaan. Ik wilde me laten dopen, maar die zegen ging op dat ogen-
blik aan mij voorbij.’ 6

Omdat Howard niet gedoopt was, kon hij op twaalfjarige leeftijd 
niet tot diaken geordend worden. ‘Mijn vrienden waren toen alle-
maal al tot diaken geordend’, zei hij. Veel dingen die zij deden, kon 
ik niet doen omdat ik officieel geen lid van de kerk was.’ 7 Howard 
was vooral ontmoedigd omdat hij het avondmaal niet kon rond-
dienen: ‘Ik zat in de avondmaalsdienst bij de andere jongens. Als 
zij het avondmaal ronddienden, zakte ik onderuit in mijn stoel. Ik 
had het gevoel dat ik er niet bij hoorde.’ 8
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Howard sprak zijn vader er opnieuw op aan, ditmaal samen 
met zijn tienjarig zusje, Dorothy: ‘[We] probeerden vader te overre-
den om ons zijn toestemming te geven zodat we ons konden laten 
dopen. We baden ook dat hij ja zou zeggen. We waren dolgelukkig 
toen hij ons eindelijk zijn toestemming gaf.’ 9 Bijna vijf maanden na 
zijn twaalfde verjaardag liet Howard zich samen met Dorothy in een 
openbaar zwembad dopen. Kort daarop werd Howard tot diaken 
geordend en mocht hij voor het eerst het avondmaal ronddienen. 
‘Ik was bang, maar erg blij dat ik dat voorrecht kreeg’, herinnerde 
hij zich.10 Howard zorgde onder meer voor het gereedmaken van 
het orgel en maakte het vuur aan om het kerkgebouw op koude 
zondagochtenden te verwarmen. ‘Er ging een hele nieuwe wereld 
voor me open toen ik meer over de taken van een kerklid en pries-
terschapsdrager te weten kwam’, zei hij.11

Als jongeman sloot Howard zich aan bij de scouts in zijn wijk 
en deed hij zijn uiterste best om de hoogste onderscheiding te 
behalen, namelijk Eagle Scout. Toen hij zijn doel bijna bereikt had, 
raakte hij bij een vriendschappelijke wedstrijd betrokken. ‘Twee 
van ons wilden de eerste Eagle Scout in Boise worden’, herinnerde 
hij zich.12 De andere jongeman voldeed het eerst aan de vereisten, 
maar Howard leek er vrede mee te hebben dat hij de tweede jon-
gen was die de onderscheiding behaalde.13

Howard leerde al vroeg om hard te werken. Hij hielp weduwen 
en andere buren, verkocht kranten en werkte op de boerderij van 
zijn oom. Toen hij wat ouder was, werkte hij ook als caddie op een 
golfbaan, bezorgde hij telegrammen, en werkte hij in een drogisterij, 
hotel, warenhuis, kunstwinkel en bij een krant.

Volgens Dorothy Hunter had haar broer een ‘enorme ambitie en 
een briljante geest’.14 Daarnaast was hij ook medelevend en edel-
moedig. Dorothy zei over zijn zorgzaamheid het volgende: ‘Howard 
wilde altijd het goede doen en goed zijn. Hij was een geweldige 
broer en zorgde voor me. Hij was aardig voor moeder en vader.’ 15

Howard was ook lief voor dieren. ‘Elke zwerfkat kreeg bij ons 
thuis onderdak, zelfs als de andere gezinsleden ertegen waren’, zei 
hij.16 Op een keer waren wat jongens uit de buurt een poesje aan 
het martelen door het in een irrigatiesloot dicht bij het huis van de 
familie Hunter te gooien. Telkens als het eruit kroop, gooiden de 
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jongens het er terug in. Howard kwam er al gauw aan en redde het 
katje. ‘Het was meer dood dan levend’, herinnerde Dorothy zich, 
‘en hij nam het mee naar huis.’ 17

‘Het zal het niet halen’, zei zijn moeder.

‘We moeten het proberen, moeder’, drong Howard aan.18

Dorothy vertelde dat ze het katje in een deken wikkelden, voor 
de kachel legden en verzorgden. Dankzij zijn goede zorgen genas 
het en woonde het vele jaren bij het gezin.

Howard werd in 1923 vlak vóór de stichting van de wijk Boise 
2 tot leraar geordend. Er was een andere plek voor de bijeenkom-
sten nodig en de plaatselijke kerkleiders verwachtten toekomstige 
groei. Ze stelden daarom voor om een ringtabernakel te bouwen. 
De heiligen in Boise werd gevraagd om twintigduizend dollar aan 
de bouw van het gebouw bij te dragen.19 Tijdens een bijeenkomst 
waarin de leiders om bijdragen vroegen, was de jonge Howard W. 
Hunter de eerste die zijn hand opstak en een toezegging deed. Hij 
gaf 25 dollar, een hele som geld in 1923, zeker voor een vijftienja-
rige. ‘Ik werkte en spaarde tot ik het beloofde bedrag volledig kon 
betalen’, zei hij later.20 De tabernakel werd in 1925 voltooid en door 
president Heber J. Grant in december ingewijd.21

Op jonge leeftijd werd al duidelijk dat Howard muzikaal begaafd 
was en als tiener leerde hij allerlei instrumenten bespelen. Op zijn 
zestiende vormde hij zijn eigen band die hij Hunter’s Croonaders 
noemde. Ze traden regelmatig op dansavonden, recepties en andere 
evenementen in Boise op.

Toen Howard negentien was, kreeg hij een contract om de 
muziek aan boord van een cruiseschip naar Azië te verzorgen. 
Tijdens de eerste twee maanden van 1927 speelde Howards vijf-
koppige band op etentjes en dansavonden terwijl het schip de 
Stille Oceaan overstak en in verschillende Japanse, Chinese en 
Filipijnse steden aanmeerde. De cruise was een leerrijke ervaring 
voor Howard. Hij leerde er over andere volkeren en hun cultuur. 
Hoewel hij bijna zijn gehele inkomen aan bezienswaardigheden en 
souvenirs uitgaf, zei hij: ‘De kennis was het geld waard.’ 22
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Een tijd van grote beslissingen

Howard kwam na de cruise thuis en vernam het vreugdevolle 
nieuws dat zijn vader zich tijdens zijn afwezigheid had laten dopen. 
De daaropvolgende zondag woonden Howard en zijn vader voor 
het eerst samen de priesterschap bij. Een liefdevolle bisschop had 
Will Hunter aangemoedigd zich te laten dopen en Howard zei dat 
‘een [huis]onderwijzer grote interesse voor de kerk bij hem had 
opgewekt.’ 23

Na de cruise was Howard onzeker over zijn toekomst. Hij hield 
zich bezig met muziek en ander werk, waaronder zijn eigen zaak, 
maar die boden hem geen vooruitzicht op een goede carrière. 
Toen zijn onderneming in maart 1928 doodbloedde, besloot hij 
een vriend in het zuiden van Californië op te zoeken. Zijn oor-
spronkelijke plan was een verblijf van één of twee weken, maar hij 
besloot al gauw te blijven en wat hij ‘werk met toekomst’ noemde 
te zoeken.24 In Californië zou hij niet alleen een carrière opbouwen, 
maar ook zijn vrouw ontmoeten. Hij zou er veel werk in de kerk 
verzetten en er ruim dertig jaar wonen.

Howard w. Hunter (midden) met Hunter’s croonaders, 1927
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Howards eerste baantjes in Californië waren schoenen verkopen 
en in een bedrijf werken waar men citrusvruchten verpakte. Op 
sommige dagen laadde hij wel 45 tot 50 ton sinaasappelen in trein-
wagons. ‘Ik wist niet dat er zoveel sinaasappelen op aarde waren’, 
grapte hij. Op een dag had hij het ‘verschrikkelijk moeilijk’ omdat 
hij citroenen op kleur moest sorteren. Hij kon echter het verschil 
tussen groene en gele citroenen niet zien omdat hij kleurenblind 
was. ‘Ik dacht dat ik voor het eind van de dag een zenuwinzinking 
zou krijgen’, herinnerde hij zich.25

Na twee weken bij het citrusbedrijf solliciteerde Howard naar een 
baan bij een bank in Los Angeles. Ze namen hem meteen aan en hij 
maakte al snel promotie. Hij bleef ook met muziek bezig en speelde 
’s avonds in verschillende bands. In september 1928, ongeveer een 
half jaar nadat hij naar Californië verhuisd was, kwamen ook zijn 
ouders en zus er wonen.

Howard had in zijn jeugd de kerkdiensten bijgewoond, maar 
het evangelie nooit grondig bestudeerd. In Californië ging hij het 
evangelie beter bestuderen. ‘De eerste keer dat het evangelie echt 
voor mij ging leven, was in een zondagsschoolles van broeder Peter 
A. Clayton in de wijk Adams’, herinnerde hij zich. ‘Hij had erg veel 
evangeliekennis en bezat de vaardigheid om jonge mensen te inspi-
reren. Ik bestudeerde de lessen, las de leesopdrachten die hij ons 
gaf en nam deel aan de klasbesprekingen. […] Ik beschouw die 
periode in mijn leven als de tijd dat de waarheden van het evangelie 
zich aan mij begonnen te ontvouwen. Ik had altijd al een getuigenis 
van het evangelie gehad, maar plotseling begon ik het ook te begrij-
pen.’ 26 De ervaringen die Howard in die zondagsschoolklas had, 
waren het begin van zijn levenslange liefde voor evangeliestudie.

Howard ging graag met de andere jongvolwassenen in Los Angeles 
om. Ze gingen samen naar de kerk, soms naar twee of drie wijken per 
zondag, en deden allerlei activiteiten. Een van die activiteiten veran-
derde Howards leven voorgoed. Een paar maanden na zijn aankomst 
in Californië ging hij samen met enkele vrienden naar een dansavond 
van de kerk en daarna naar het strand om te pootjebaden. Die avond 
ontmoette Howard Clara May (Claire) Jeffs, die met een van zijn vrien-
den op een date was. Er ontstond al snel een wederzijdse aantrek-
kingskracht tussen Howard en Claire die uitgroeide tot liefde.
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Ze gingen in 1928 een paar keer op een date en kregen het jaar 
daarop vaste verkering. ‘Ze had lichtbruin haar en was erg mooi’, 
zei Howard later. ‘Ik denk dat vooral de kracht van haar getuigenis 
indruk op me maakte.’ 27 Op een lenteavond in 1931, bijna drie jaar 
na hun eerste ontmoeting, nam Howard Claire mee naar een plek 
met uitzicht over de Stille Oceaan. Hij vroeg haar ten huwelijk en 
ze zei ja. Howard beschreef de ervaring als volgt:

‘We reden naar Palos Verdes en parkeerden de auto bij de klip-
pen, waar we bij volle maan de aanrollende golven uit de Stille 
Oceaan op de rotsen uiteen zagen spatten. We praatten over onze 
toekomstplannen en ik schoof een diamanten ring om haar vinger. 
We namen die avond veel beslissingen en gingen met een paar 
sterke voornemens onze toekomst tegemoet.’ 28

Die voornemens zetten Howard ertoe aan om vier dagen vóór 
het huwelijk een ingrijpende beslissing te nemen. Nadat hij die 
avond met zijn band opgetreden had, borg hij zijn instrumenten op 
en speelde nooit meer beroepsmatig. Optreden op dansavonden en 
feestjes was ‘in enkele opzichten aantrekkelijk’, zei hij, ‘en ik ver-
diende er goed geld mee’, maar hij vond dat sommige aspecten van 
die levensstijl niet overeenstemden met het leven dat hij voor zijn 
gezin wilde. ‘Hoewel dat een leegte achterliet, heb ik nooit spijt van 
die beslissing gehad’, zei hij jaren later.29 Zijn zoon Richard merkte 
op: ‘Ik heb vaak stilgestaan bij de buitengewone discipline (ik noem 
het durf) die het van hem vergde om iets waar hij zielsveel van 
hield op te geven voor iets dat hij belangrijker vond.’ 30

Beproevingen en zegeningen in de 
beginjaren van het huwelijk

Howard en Claire trouwden op 10 juni 1931 in de Salt Laketem-
pel. Ze keerden naar het zuiden van Californië terug om er hun 
gezin te stichten. Het bedrijfsleven in de Verenigde Staten verslech-
terde vanwege de Grote Depressie, de langdurige economische 
crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw, en in januari 1932 
moest de bank waar Howard werkte haar deuren sluiten. De daar-
opvolgende twee jaar had hij allerlei baantjes waarmee hij pro-
beerde om de eindjes aan elkaar te knopen. Howard en Claire 
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waren vastberaden om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn, maar 
een jaar later aanvaardden ze de uitnodiging om een tijdje bij de 
ouders van Claire te gaan wonen.

Op 20 maart 1934 werd hun eerste kind geboren, een jongen 
met de naam Howard William Hunter jr. die ze Billy noemden. 
Die zomer merkten ze dat Billy futloos leek. De artsen stelden 
bloedarmoede bij hem vast. Howard gaf twee keer bloed voor een 
transfusie, maar Billy’s toestand ging er niet op vooruit. Uit verder 
onderzoek bleek een ernstig darmprobleem. De artsen stelden een 
operatie voor. Howard vertelde: ‘Tijdens de operatie lag ik op een 
tafel naast hem en gaf ik hem bloed. Na de operatie waren de art-
sen niet hoopvol.’ 31 Drie dagen later overleed de zeven maanden 
oude Billy, met zijn ouders aan zijn bed. ‘We waren door smart 
overmand en verlieten die avond verdoofd het ziekenhuis’, schreef 
Howard.32 ‘Het was een zware klap voor ons.’ 33

Twee maanden vóór de geboorte van Billy had Howard bij het 
Los Angeles County Flood Control District werk gevonden. Hij 
maakte daar kennis met wettelijke documenten en rechtszaken, en 
hij besloot advocaat te worden. Om dat doel te bereiken, moest hij 
jarenlang vastberaden hard werken. Hij had geen bachelorsgraad 
behaald, waardoor hij een hele reeks cursussen moest volgen vóór 
hij rechten kon studeren. Hij volgde die cursussen ’s avonds omdat 
hij overdag moest werken. Zelfs in de jaren dat hij rechten stu-
deerde, bleef hij voltijds werken. ‘De hele dag werken, ’s avonds 
naar school en daarnaast tijd vinden om te studeren, was niet mak-
kelijk’, schreef hij.34 Het was niet ongebruikelijk dat ik tot diep in 
de nacht bleef studeren.’ 35 Howard hield dat ongenadige schema 
vijf jaar aan en studeerde in 1939 eindelijk als de op twee na beste 
student in zijn klas af.

Terwijl Howard rechten studeerde, kregen Claire en hij twee 
zonen: John in 1936 en Richard in 1938. Dankzij Howards baan bij 
het Flood Control District konden ze een huisje kopen.

Bisschop van de wijk El Sereno

In 1940, ongeveer een jaar nadat hij in de rechten was afgestu-
deerd, werd Howard als bisschop van de nieuwe wijk El Sereno in 
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Californië geroepen. Die roeping kwam als een verrassing en hij zei: 
‘Ik dacht altijd dat een bisschop een oudere man was en ik vroeg 
hoe ik op de jonge leeftijd van 32 de vader van een wijk kon wor-
den.’ Het ringpresidium verzekerde hem dat hij ‘tegen die taak opge-
wassen zou zijn’. Hoewel Howard overweldigd was, beloofde hij: 
‘Ik zal mijn best doen.’ 36 Hij kwam die belofte met veel toewijding, 
inspiratie en medeleven na in de ruim zes jaar dat hij bisschop was.

Wederom werd er veel tijd en energie van Howard geëist, maar 
hij ondervond dat zijn inspanningen ook veel zegeningen oplever-
den. ‘Ik werd overspoeld door veeleisende taken’, zei hij. ‘Het was 
een heerlijk werk en een grote zegen.’ 37

Een van de directe noden van de nieuwe wijk was een kerkge-
bouw. De bisschap huurde enkele lokalen in een plaatselijk gebouw 
en de leden van de wijk begonnen geld in te zamelen voor hun 
eigen kerkgebouw. De bouw van kerken werd vanwege de Tweede 
Wereldoorlog gestaakt, maar de leden van de wijk hielden hun oog 
op de toekomst en bleven geld inzamelen. Voor een van de geldin-
zamelingen, die men het ‘uienproject’ noemde, gingen ze naar een 
pekelbedrijf om uien te snijden. De geur van de uien bleef hangen, 
waarover bisschop Hunter grapte: ‘Je kon in de avondmaalsdienst 
makkelijk ruiken wie uien had gesneden.’ 38

Om geld in te zamelen, versnipperden ze in een zuurkoolbedrijf 
ook kolen, en verpakten en verkochten ze overtollige ontbijtgra-
nen. ‘We beleefden mooie tijden door samen te werken. Mensen uit 
alle delen van de samenleving en met verschillende mogelijkheden 
steunden de bisschap bij het inzamelen van geld voor een nieuw 
kerkgebouw’, vertelde bisschop Hunter. Onze wijk was een grote, 
gelukkige familie.’ 39 In 1950, bijna vier jaar nadat Howard als bis-
schop ontheven was, werd het doel van de wijk om een eigen kerk-
gebouw te krijgen na veel geduld en opoffering eindelijk behaald.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog bisschop zijn, bracht bij-
zondere uitdagingen met zich mee. Veel mannelijke leden van de 
wijk waren in het leger gegaan, waardoor hun gezin zonder echt-
genoot en vader achterbleef. Het tekort aan mannen maakte het 
ook moeilijk om kerkroepingen in te vullen. Bijgevolg was Howard 
voor een deel van zijn ambtstermijn als bisschop ook scoutleider. 
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‘We hadden een groep fijne jongemannen die we niet aan hun lot 
konden overlaten’, zei hij. ‘Ik werkte bijna twee jaar lang met de 
jongens en ze maakten erg veel vooruitgang.’ 40

Howard werd op 10 november 1946 als bisschop ontheven. ‘Ik 
zal altijd dankbaar zijn voor dit voorrecht en voor hetgeen ik die 
jaren geleerd heb’, zei hij. Hoewel de ervaring op verschillende 
vlakken moeilijk was, waren Claire en Howard ‘dankbaar voor de 
waarden’ die ze ‘er als gezin aan overhielden’.41 Een zeker lid van 
de wijk bedankte bisschop Hunter voor zijn inspanningen door te 
schrijven: ‘Hij bracht ons kleine aantal leden samen en leerde ons 
doelen bereiken die buiten ons bereik leken. We werkten samen 
als wijk, we baden samen, speelden samen en aanbaden samen.’ 42

Hoewel Howard in 1946 ontheven werd, bleef hij een bijzondere 
band met de leden in de wijk El Sereno houden. Zijn zoon Richard 
zei: ‘Hij bleef tot aan zijn dood met hen contact houden en wist 
waar ze woonden en hoe het met hen ging. Telkens als hij ergens 
naartoe reisde waar een van de leden van zijn oude wijk [woonde], 
nam hij met hem of haar contact op. Hij had de leden van de wijk 
zijn hele leven lang lief.’ 43

Een gezin opvoeden en een carrière uitbouwen

Howard en Claire Hunter waren liefdevolle ouders die hun zonen 
waarden, verantwoordelijkheid en het belang van het evange-
lie bijbrachten. Lang vóór de kerk maandagavond als gezinsavond 
benoemde, gebruikte hun gezin die avond al voor onderwijzen, ver-
halen vertellen, spelletjes spelen en uitstapjes maken. Als het gezin 
op reis was, gingen ze soms naar de tempel zodat John en Richard 
plaatsvervangende dopen voor de doden konden verrichten. Howard 
en zijn zonen knutselden samen graag modeltreinen in elkaar, vonden 
het leuk om te kamperen en hielden van activiteiten in de buitenlucht.

Howard werkte voltijds en studeerde onderwijl ook rechten 
toen John en Richard geboren werden, en hij werd als bisschop 
geroepen toen ze nog erg klein (vier en twee jaar oud) waren. Het 
vergde dus extra inspanningen van Claire om een sterk gezin op 
te voeden. Maar dat deed ze met plezier. ‘Het is mijn verlangen en 
grootste ambitie […] om een goede echtgenote, huisvrouw en een 
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heel goede moeder te zijn’, zei ze. We hebben erg hard ons best 
gedaan om onze jongens dicht bij de kerk te houden. Ik heb met 
de jongens fijne tijden beleefd.’ 44 Howard loofde Claire vaak voor 
haar invloed en opoffering bij het opvoeden van hun zonen.

Terwijl ze de kinderen samen grootbrachten en hij in de kerk als 
leider werkzaam was, bouwde Howard ook een welvarende advo-
catenpraktijk uit. Hij werkte vooral voor ondernemingen en werd 
een gerespecteerd advocaat in het zuiden van Californië. Hij werd 
tot de raad van bestuur van meer dan twintig bedrijven verkozen.

Howard stond onder zijn vakgenoten bekend om zijn integriteit, 
nauwkeurige denkwijze, heldere communicatie en eerlijkheid. Hij 
stond ook als ‘advocaat van de mensen’ bekend, iemand die ‘altijd 
tijd en zin leek te hebben om mensen met hun problemen te hel-
pen.’ 45 Een advocaat zei dat Howard ‘het veel belangrijker vond dat 
de mensen geholpen werden dan dat hij ervoor betaald werd.’ 46

President van de ring Pasadena in Californië

In februari 1950 reisden de ouderlingen Stephen L. Richards en 
Harold B. Lee van het Quorum der Twaalf Apostelen naar Californië 
om de snelgroeiende ring Pasadena op te splitsen. Ze spraken met 
veel broeders in de ring, onder wie ook Howard. Nadat ze onder 
gebed nagedacht hadden over wie de Heer als ringpresident wilde 

Howard en claire Hunter met hun zonen, John en richard
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roepen, lieten ze Howard tegen middernacht langskomen en rie-
pen hem. De ouderlingen Richards en Lee zeiden dat hij hen de 
volgende ochtend na een goede nachtrust moest bellen met zijn 
aanbeveling voor twee raadgevers. ‘Ik ging die avond naar huis, 
maar ik kon niet slapen’, zei Howard. ‘De roeping overweldigde 
me. Claire en ik hadden een lang gesprek.’ 47

Toen president Hunter en zijn raadgevers aangesteld waren, 
begonnen ze aan de behoeften van de ring te werken. Een toppri-
oriteit van het nieuwe ringpresidium was de mensen te steunen bij 
het opbouwen van geestelijke kracht. Ze maakten zich zorgen omdat 
sommige gezinnen uit elkaar groeiden, deels omdat ze bij zoveel 
verschillende activiteiten betrokken waren. Na gebed en overleg 
hadden de leiders het gevoel dat ze de gezinsavond moesten bena-
drukken en maandagavond voor het gezin moesten reserveren. Alle 
kerkgebouwen in de ring werden op maandagavond gesloten en ‘er 
werden geen andere activiteiten georganiseerd die met die belang-
rijke avond in strijd waren’, legde president Hunter uit.48

Al vroeg na zijn aanstelling kwamen president Hunter en de 
andere ringpresidenten in het zuiden van Californië met ouderling 
Stephen L. Richards samen om een seminarieprogramma voor leer-
lingen in de laatste jaren van de middelbare school te bespreken. 

leiders van de ring Pasadena, 1950. Van links naar rechts: 
daken K. broadhead, eerste raadgever in het ringpresidium; 

Howard w. Hunter, president; a. Kay berry, tweede 
raadgever; en emron ‘Jack’ Jones, administrateur.
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President Hunter herinnerde zich: ‘[Ouderling Richards] legde 
uit dat ze met ochtendseminarie wilden experimenteren in een 
gebied waar geen wettelijke mogelijkheid voor schooltijdseminarie 
bestond.’ 49 President Hunter werd als voorzitter van een comité 
aangesteld dat de haalbaarheid van dat idee onderzocht. Toen het 
onderzoek voltooid was, raadde het comité aan om ochtendsemi-
narie voor de leerlingen in drie middelbare scholen op te starten. 
Richard, een van de zonen van president Hunter, maakte als jongere 
deel uit van het experiment. Hij vertelde: ‘We vroegen ons af of er 
iemand gek geworden was omdat de les om zes uur ’s ochtends 
begon, maar dat werd ons favoriete tijdstip van de dag omdat we als 
kerkvrienden samenkwamen om te leren.’ 50 Dit programma werd 
later ook aan andere leerlingen aangeboden en was de voorloper 
van het kerkelijk ochtendseminarieprogramma voor jongeren.

In de oktoberconferentie van 1951 sprak het Eerste Presidium 
met de ringpresidenten in het zuiden van Californië. Ze vertelden 
hun dat ze in Los Angeles een tempel wilden bouwen. Het vooruit-
zicht op een nabijgelegen tempel bracht grote vreugde en zou een 
groot offer vergen. De leden van de kerk werd gevraagd om een 
miljoen dollar voor de bouw bij te dragen. Toen president Hunter 
terugkwam in Californië sprak hij met de ring-  en wijkleiders en zei: 
‘Geef de mensen de kans om grote zegeningen te ontvangen door 
een gulle bijdrage voor de tempel te leveren.’ 51 Binnen het half jaar 
hadden de leden in het zuiden van Californië 1,6 miljoen dollar aan 
de bouw van de tempel bijgedragen, die in 1956 ingewijd werd.

Naast het leveren van financiële bijdragen voor de tempel en 
andere gebouwen van de kerk, droegen de leden ook vrijwillig 
arbeid bij. Bij de bouw van kerken bracht president Hunter vele 
uren met een spade, hamer of verfborstel in de hand door. Daarbij 
werkten de leden ook als vrijwilligers voor welzijnsprojecten van 
de kerk, waaronder pluimveeboerderijen, citrusboomgaarden en 
conservenfabrieken. President Hunter had gedurende acht jaar de 
opdracht om het werk van twaalf ringen in deze projecten te coör-
dineren, en vaak werkte hij zelf mee. Een vriend zei ooit: ‘Hij vroeg 
je nooit om iets te doen wat hij zelf niet zou doen.’ 52 Jaren later zei 
ouderling Hunter als lid van het Quorum der Twaalf:
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‘Ik heb nog nooit aan een somber welzijnsproject gewerkt. Ik 
heb in bomen geklommen en citroenen geplukt, fruit gepeld, ketels 
gestookt, vrachtwagens uitgeladen, de conservenfabriek schoonge-
maakt en duizend en een andere dingen gedaan, maar de zaken 
die ik me vooral herinner, zijn het lachen, het zingen en de broe-
derschap tussen de mensen die in dienst van de Heer werkten.’ 53

In november 1953 reisden president Hunter, zijn vrouw en andere 
leden van de ring Pasadena naar de Mesatempel in Arizona (VS) 
om er verordeningen te verrichten. President Hunter vierde zijn 46e 
verjaardag op 14 november en vóór de tempeldienst die dag begon, 
vroeg de tempelpresident hem om de aanwezigen in de kapel toe te 
spreken. Later schreef hij het volgende over die ervaring:

‘Toen ik de aanwezigen toesprak […] kwamen mijn ouders in 
het wit gekleed de kapel binnen. Ik wist niet dat mijn vader op zijn 
tempelzegens was voorbereid, hoewel mijn moeder er al een tijd 
naar had uitgekeken. Ik was zo emotioneel dat ik niets meer kon 
zeggen. President Pierce [de tempelpresident] kwam naast mij staan 
om de onderbreking uit te leggen. Toen mijn ouders die ochtend 
naar de tempel kwamen, hadden ze de president gevraagd om niets 
tegen mij te zeggen omdat het een verrassing voor mijn verjaardag 
was. Het was een verjaardag om nooit te vergeten omdat ze op die 
dag hun begiftiging ontvingen en ik de kans had om hun verzege-
ling bij te wonen, waarna ik aan hen werd verzegeld.’ 54

Ongeveer drie jaar later werd het hele gezin aan elkaar verbon-
den toen Dorothy in de pasingewijde Los Angelestempel in Califor-
nië aan haar ouders verzegeld werd.

Howard was als ringpresident een liefdevol leider. Een vrouw 
die een roeping in de ring vervulde, zei: ‘Je voelde je gewaardeerd, 
gewenst en onmisbaar. […] Hij gaf de mensen verantwoordelijk-
heid in hun roeping, maar als ze zijn mening of raad nodig had-
den, stond hij altijd voor ze klaar. We wisten dat we zijn volledige 
steun en aandacht hadden.’ 55 Een van zijn raadgevers zei: ‘Hij loofde 
de mensen voor hun prestaties en zorgde ervoor dat ze aan zijn 
hoge verwachtingen voldeden.’ 56 Een zuster in de ring die president 
Hunter als haar meest invloedrijke leerkracht beschouwde, zei het 
volgende: ‘Deze man had anderen lief door ze hoge prioriteit te 
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geven, te luisteren om ze te begrijpen en door hun over zijn erva-
ringen te vertellen.’ 57

In de herfst van 1959 was Howard W. Hunter negen jaar presi-
dent van de ring Pasadena. Hij was duizenden heiligen der laatste 
dagen in het zuiden van Californië tot zegen geweest. Zijn bedie-
ning zou nu uitgebreid worden zodat het de leden van de kerk over 
de hele wereld tot zegen zou zijn.

Quorum der Twaalf

‘Gij zult getuigen van mijn naam, […] en gij zult mijn woord naar de 
einden der aarde zenden’ (LV 112:4).

Op 9 oktober 1959 kreeg Howard in Salt Lake City (Utah, VS) 
tussen twee bijeenkomsten van de algemene conferentie in te horen 
dat president David O. McKay hem wilde spreken. Hij ging met-
een naar het bestuursgebouw van de kerk waar president McKay 
hem hartelijk begroette en zei: ‘President Hunter, […] de Heer heeft 
gesproken. U wordt geroepen om een van zijn bijzondere getuigen 
te zijn en morgen wordt u als lid van de Raad der Twaalf voorge-
steld.’ 58 Over die ervaring schreef Howard het volgende:

‘Ik kan de gevoelens die ik toen had niet onder woorden bren-
gen. Ik kreeg tranen in mijn ogen en kon niets zeggen. Ik had me 
nog nooit zo nederig gevoeld als toen in de tegenwoordigheid van 
deze grote, lieve, vriendelijke man — de profeet van de Heer. Hij 
zei hoeveel vreugde ik hierdoor zou ontvangen, hoe fijn het was om 
met de algemene autoriteiten samen te werken, dat mijn leven vanaf 
nu aan de Heer zou zijn toegewijd en dat ik nu aan de kerk en de 
hele wereld toebehoorde. […] Hij [sloeg] zijn armen om me heen 
en [verzekerde] me dat de Heer me zou liefhebben en dat de leden 
van het Eerste Presidium en de Raad der Twaalf hun vertrouwen 
in me hadden uitgesproken. […] Ik [zei hem] dat ik graag mijn tijd, 
mijn leven en al mijn bezittingen in deze dienst wilde toewijden.’ 59

Howard ging van het kantoor van president McKay meteen naar 
zijn hotel en belde Claire op die in Provo hun zoon John en zijn 
vrouw en kindje bezocht. Howard kon aanvankelijk nauwelijks pra-
ten. Toen hij Claire uiteindelijk over de roeping vertelde, waren ze 
beiden erg emotioneel.
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De daaropvolgende dag werd Howard William Hunter in de 
zaterdagmorgenbijeenkomst van de algemene conferentie als lid 
van het Quorum der Twaalf Apostelen gesteund. ‘Ik voelde […] het 
gewicht van de wereld op mijn schouders’, zei hij daarover. Tijdens 
de conferentie voelde ik me erg ongemakkelijk en ik vroeg me af 
of ik me er ooit op mijn plaats zou voelen.’ 60

President McKay vroeg ouderling Hunter om in de zondagmid-
dagbijeenkomst van de conferentie te spreken. Na een kort over-
zicht van zijn leven en het geven van zijn getuigenis, zei hij:

‘Ik verontschuldig me niet voor de tranen die ik op dit moment 
in mijn ogen heb omdat ik geloof dat ik voor vrienden sta, broeders 
en zusters in de kerk, wier hart vandaag op hetzelfde tempo als het 
mijne slaat, door de opwinding van het evangelie en het dienen 
van anderen.

‘President McKay, […] ik aanvaard zonder voorbehoud de roeping 
die u me hebt gegeven en ik ben bereid om mijn leven en alles wat ik 
heb aan deze bediening toe te wijden. Mijn vrouw steunt me daarin.’ 61

Het Quorum der Twaalf apostelen, 1965. Zittend van links naar 
rechts: ezra Taft benson, Mark e. Petersen (op de armleuning), 
Joseph Fielding smith (president van het quorum) en legrand 

richards. Staand van links naar rechts: gordon b. Hinckley, delbert l. 
stapley, Thomas s. Monson, spencer w. Kimball, Harold b. lee, 

Marion g. romney, richard l. evans en Howard w. Hunter.
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Ouderling Hunter werd op 15 oktober 1959 tot apostel geordend. 
Met zijn 51 jaar was hij het jongste lid van de Twaalf, wier gemid-
delde leeftijd op dat ogenblik 66 jaar was.

De daaropvolgende anderhalf jaar pendelde ouderling Hunter 
tussen Californië en Utah terwijl hij het nodige werk in zijn advo-
catenpraktijk afrondde en de verhuizing voorbereidde. Een van 
zijn cliënten zei dat de kerk hem wel een heel aanlokkelijk aanbod 
moest gedaan hebben om hem zover te krijgen dat hij zo’n suc-
cesvolle praktijk achterliet. Ouderling Hunter schreef daarover het 
volgende in zijn dagboek:

‘De meeste mensen begrijpen niet waarom de leden van onze 
kerk roepingen aanvaarden en alles aan het werk toewijden. […] 
Ik heb genoten van mijn werk als advocaat, maar deze roeping is 
veel belangrijker dan een carrière of geld.’ 62

Ouderling Hunter zou ruim 35 jaar apostel zijn en in die tijd zou 
hij naar bijna elk land in de wereld reizen om zijn opdracht als 
bijzondere getuige van Jezus Christus te vervullen (zie LV 107:23).

de genealogical society of utah

‘Laten wij […] de Heer […] een boek aanbieden met de geslachtslijsten 
van onze doden dat alleszins aannemelijk zal zijn’ (LV 128:24).

In 1964 stelde het Eerste Presidium ouderling Hunter als presi-
dent van de genealogische vereniging van de kerk aan die toen als 
de Genealogical Society of Utah bekend stond. Die organisatie was 
de voorloper van de afdeling familiegeschiedenis van de kerk. Het 
doel van de organisatie was het inzamelen, bewaren en doorgeven 
van genealogische gegevens over de hele wereld. Ouderling Hunter 
presideerde de vereniging acht jaar lang en in die periode hield 
hij toezicht op verstrekkende veranderingen in het bespoedigen, 
verbeteren en uitbreiden van het familiehistorisch werk.

In 1969 had de organisatie ‘ruim 670.000 rollen microfilm [verza-
meld], wat overeenkwam met drie miljoen boeken van driehonderd 
pagina’s elk.’ Ze had ook ‘zes miljoen volledige gezinslijsten [verza-
meld], indexkaarten met 36 miljoen personen, en een collectie van 
ruim negentigduizend boeken.’ 63 Wekelijks werd er een duizendtal 
rollen microfilm uit de hele wereld toegevoegd. Het verwerken en 



20

H e T  l e V e n  e n  d e  b e d I e n I n g  Va n  H o wa r d  w.  H u n T e r

beschikbaar maken van die gegevens, voor zowel onderzoek als 
tempelwerk, was een enorme opdracht. Onder toezicht van ouder-
ling Hunter begon de Genealogical Society van de nieuwste com-
putertechnologie gebruik te maken. Een schrijver merkte op dat de 
organisatie ‘wereldberoemd werd onder professionele organisaties 
wegens haar vooruitstrevende archiveringswerk.’ 64

Ouderling Hunter werd in 1972 als president van de Genealo-
gical Society ontheven. Ouderling Richard G. Scott heeft over de 
impact van zijn werk gezegd: ‘Hij wijdde een groot deel van zijn 
leven aan dat werk, legde het fundament en bepaalde de richting 
waarvan de kerk nog steeds de vruchten plukt.’ 65

Het Polynesian cultural center

‘Luister, gij volk van verre; en gij die op de eilanden 
der zee zijt, luistert allen’ (LV 1:1).

In 1965 stelde het Eerste Presidium ouderling Hunter aan als 
president en voorzitter van de bestuursraad van het Polynesian Cul-
tural Center in Laie (Hawaï, VS). Het centrum was op dat moment 
nog slechts vijftien maanden open en ondervond veel problemen. 
Weinig toeristen bezochten het centrum en men had uiteenlopende 
standpunten over de doelen en programma’s van het centrum. Een 
week na zijn aanstelling ging ouderling Hunter naar Laie en startte 
hij een nauwgezet onderzoek naar de sterke kanten en behoeften 
van het centrum.

Onder het leiderschap van ouderling Hunter werd het Polynesian 
Cultural Center een van de populairste bezienswaardigheden in 
Hawaï, met in 1971 bijna een miljoen bezoekers. Ouderling Hunter 
hield ook toezicht op een grote uitbreiding van het centrum en op 
de programma’s. Ouderling Hunter vond het bovendien belangrijk 
dat het centrum werkgelegenheid bood om ‘duizenden studenten 
in Polynesië hulp [te bieden] bij hun studie. De meesten onder hen 
zouden hun eiland [anders] niet hebben kunnen verlaten om elders 
naar school te gaan.’ 66

Nadat hij het Polynesian Cultural Center twaalf jaar lang gepresi-
deerd had, werd ouderling Hunter in 1976 ontheven. Zijn inspan-
ningen zorgden er mede voor dat de woorden van president David 
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O. McKay in 1955 uitkwamen, namelijk dat het kleine Laie het 
potentieel had om ‘een zendingsfunctie [te] krijgen en geen duizen-
den, geen tienduizenden, maar miljoenen mensen [te] beïnvloeden 
die komen uitzoeken wat de betekenis van deze plaats is.’ 67

Kerkhistoricus

‘Het is de plicht van de klerk des Heren, die Hij heeft aangewezen, 
om een geschiedenis en een algemeen kerkverslag bij te houden 

van alle dingen die er in Zion plaatsvinden’ (LV 85:1).

Toen president David O. McKay in 1970 overleed, werd Joseph 
Fielding Smith als de nieuwe president van de kerk aangesteld. 
Joseph Fielding Smith was de voorgaande 49 jaar als kerkhistoricus 
werkzaam geweest, en toen hij president van de kerk werd, nam 
ouderling Hunter die taak van hem over. ‘President Smith was zó 
lang kerkhistoricus geweest dat ik me niet kon indenken hoe het 
zou zijn om zelf die functie te bekleden’, zei hij.68

Ouderling Hunter begon ook aan deze nieuwe taak met zijn 
gebruikelijke ijver. ‘De opdracht die de Heer door openbaring gege-
ven heeft, is een enorme uitdaging, zowel het inzamelen als het 
opschrijven en beschikbaar stellen van het materiaal voor de leden 
van de kerk’, zei hij.69 Church News schreef dat de kerkhistoricus 
verantwoordelijk was ‘voor alle kerkadministratie, waaronder ver-
slagen, tempelverslagen, alle verordeningen, patriarchale zegens en 
[…] een actuele verzameling kerkhistorische feiten.’ 70

In 1972 werden de Twaalf van hun zware administratieve taken 
ontlast, zodat ze meer tijd aan hun apostolische bediening konden 
wijden. Ouderling Hunter werd toen ook als kerkhistoricus onthe-
ven, maar bleef een adviserende rol in de afdeling geschiedenis van 
de kerk vervullen. ‘Hierdoor kan ik nog steeds leiding geven, maar 
hoef ik de operationele functie niet meer uit te oefenen’, schreef 
hij.71 Hij bleef tot 1978 adviseur.

werkzaamheden in het Heilige land

Howard W. Hunter ontwikkelde een bijzondere liefde voor het 
Heilige Land toen hij er in 1958 en 1960 met zijn gezin heen reisde. 
Als apostel keerde hij er ruim twintig keer terug. ‘Zijn verlangen om 
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te zijn waar de Heiland geleefd en gepredikt had, leek onverzadig-
baar’, zei ouderling James E. Faust van het Quorum der Twaalf.72

Ouderling Hunter was zich maar al te zeer bewust van de conflicten 
in het gebied en droeg een boodschap van liefde en vrede uit. ‘Zowel 
de Joden als de Arabieren zijn kinderen van onze hemelse Vader’, zei 
hij. ‘Ze zijn allemaal kinderen der belofte; en als kerk kiezen we geen 
partij. Wij hebben beide partijen lief en hebben het goede met hen 
voor. Het doel van het evangelie van Jezus Christus is liefde, eenheid 
en broederschap van de hoogste orde tot stand brengen.’ 73

Tussen 1972 en 1989 vervulde ouderling Hunter sleuteltaken voor 
twee bijzondere projecten in Jeruzalem: de Orson Hyde Memorial 
Garden en het Brigham Young University (BYU) Jerusalem Cen-
ter for Near Eastern Studies. In de beginjaren van de kerk — in 
1841 — wijdde ouderling Orson Hyde van het Quorum der Twaalf 
Apostelen op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem het Heilige 
Land toe. In 1972 vroeg het Eerste Presidium ouderling Hunter om 
in Jeruzalem een locatie te zoeken voor de bouw van een gedenk-
plaats voor Orson Hyde. In 1975 gaf de stad Jeruzalem toestemming 
voor iets wat uiteindelijk de Orson Hyde Memorial Garden op de 
Olijfberg zou worden.

Het brigham Young university Jerusalem center for near eastern studies
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De daaropvolgende jaren reisde ouderling Hunter vaak naar Jeru-
zalem om over de contracten van de gedenkplaats te onderhande-
len en toezicht op het ontwerp en de bouw te houden. Het project 
werd in 1979 voltooid en datzelfde jaar door president Spencer 
W. Kimball ingewijd. Na de inwijding zei ouderling Hunter dat de 
gedenkplaats ‘een grote positieve invloed [zou hebben] voor het 
imago van de kerk.’ 74

Zelfs vóór de voltooiing van de Orson Hyde Memorial Garden had 
ouderling Hunter naar een locatie gezocht waar de kerk een centrum 
voor het buitenlands studieprogramma van de BYU kon bouwen. 
Het centrum zou ook als kerkgebouw voor de leden in de gemeente 
Jeruzalem fungeren. Toezicht houden op dit project zou een van de 
meest complexe en delicate taken van zijn bediening worden.

De leiders van de kerk kozen een locatie, maar het duurde bijna 
vijf jaar vóór ze de toestemming kregen om het land te pachten 
en erop te bouwen. Ouderling Hunter noemde het een ‘eindeloos 
werk’.75 Na lange discussies en onderhandelingen gaf de Israëlische 
regering toestemming voor de bouw van het centrum.

In mei 1988 was de bouw bijna voltooid en kon de pachtovereen-
komst ondertekend worden. Howard W. Hunter deed toen dienst als 
waarnemend president van het Quorum der Twaalf. Hij had het jaar 
ervoor een zware rugoperatie ondergaan en was erg slecht ter been, 
maar hij vloog toch naar Jeruzalem om de overeenkomst te tekenen. 
Toen hij ter plekke was, hielden de BYU- studenten en leden van de 
gemeente Jeruzalem een kleine receptie om hun dank te betuigen. 
In de geschiedenis van de gemeente staat die ontroerende gebeurte-
nis als volgt opgetekend: ‘President Hunter, die van een rugoperatie 
herstelde, werd in een rolstoel door Jeffrey R. Holland, president van 
de Brigham Young University, de hoofdingang binnengebracht, waar 
het koor hen begroette door “The Holy City” te zingen.’ 76 De tranen 
stroomden over president Hunters wangen.

In mei 1989 keerde president Hunter terug naar Jeruzalem om 
het centrum in te wijden. Die inwijdingsdienst was het hoogtepunt 
van tien jaar lang hard werken om het Jerusalem Center te verwe-
zenlijken. ‘President Howard W. Hunter […] was sedert het begin de 
constante drijfkracht en de liefdevolle wachter op de toren van dat 



24

H e T  l e V e n  e n  d e  b e d I e n I n g  Va n  H o wa r d  w.  H u n T e r

project’, heeft ouderling Jeffrey R. Holland gezegd.77 In het inwij-
dingsgebed zei president Hunter:

‘Dit gebouw […] is opgericht als onderdak voor wie U liefhebben 
en over U willen leren en in de voetstappen van uw Zoon, onze 
Heiland en Verlosser, willen treden. Het is in elk opzicht prachtig en 
illustreert de schoonheid van wat het vertegenwoordigt. O Vader, 
we danken U voor het voorrecht dat we dit gebouw voor U konden 
oprichten voor het welzijn en onderwijs van uw zoons en dochters.’ 78

de kerk breidt zich uit

‘Want Zion moet in schoonheid en in heiligheid 
toenemen; haar grenzen moeten worden uitgebreid; 

haar ringen moeten worden versterkt’ (LV 82:14).

Toen Howard W. Hunter in 1959 als apostel geroepen werd, 
waren er ongeveer 1,6 miljoen leden van de kerk. In de daarop-
volgende decennia speelde hij een sleutelrol in de weergaloze 
wereldwijde groei van de kerk. Honderden weekends reisde hij 
naar ringen om de leden te sterken en nieuwe leiders te roepen. Hij 
sprak ook met overheidsfunctionarissen van veel landen en deed 
daardoor deuren voor het zendingswerk open.

President Hunter vóór aanvang van de inwijding in het brigham 
Young university Jerusalem center for near eastern studies
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In 1975 was het aantal leden tot 3,4 miljoen gegroeid. Vooral in 
Latijns- Amerika was er sprake van snelle groei. Aan het eind van 
dat jaar kregen ouderling Hunter en ouderling J. Thomas Fyans, 
assistent van de Twaalf, de opdracht om vijf ringen in Mexico- Stad 
te splitsen. Ouderling Hunter sprak met de leiders in het gebied en 
nam de informatie van de ringpresidenten door. Vervolgens zag hij 
toe op de stichting van vijftien ringen uit die oorspronkelijke vijf. 
En dat allemaal in één weekend.79 In een typisch understatement 
schreef hij: ‘Ik denk niet dat er ooit zo’n massale reorganisatie in de 
kerk is doorgevoerd, en we waren moe toen we thuiskwamen.’ 80

claire, trouwe metgezellin

‘Mijn vrouw is [altijd] een liefdevolle metgezellin geweest’, zei 
ouderling Hunter toen hij in 1959 als lid van het Quorum der Twaalf 
Apostelen geroepen werd.81 Claire vergezelde ouderling Hunter 
meestal op zijn reizen als apostel. President Thomas S. Monson 
herinnerde zich hoe Claire haar liefde voor de kinderen in Tonga 
uitte: ‘Ze nam die lieve kleine Tongaanse kindjes in haar armen en 
zette er een op elke knie terwijl ze met hen sprak […] en legde de 
jeugdwerkleerkrachten vervolgens uit dat het een zegen en voor-
recht was om aan zulke dierbare kindjes les te mogen geven. Ze 
wist hoe belangrijk een mensenziel is.’ 82

In een interview in 1974 zei ouderling Hunter over Claire: ‘Ze 
heeft me in ons huwelijk altijd met liefde, aandacht en aanmoedi-
ging bijgestaan. […] Ze is een uitstekende steun.’ 83

Toen dat interview afgenomen werd, kampte Claire met ernstige 
gezondheidsproblemen. Aanvankelijk had ze zware hoofdpijn en 
af en toe geheugenverlies. Ook was ze soms gedesoriënteerd. Later 
had ze een aantal kleine beroertes, waardoor ze nog moeilijk kon 
praten of haar handen gebruiken. Toen ze uiteindelijk voortdurend 
verzorging nodig had, was ouderling Hunter vastbesloten om al het 
mogelijke te doen en onderwijl zijn taken als lid van het Quorum 
der Twaalf Apostelen te vervullen. Hij liet iemand haar overdag ver-
zorgen, maar ’s avonds zorgde hij zelf voor haar. Ouderling Hunter 
kreeg zelf ook gezondheidsproblemen in deze periode, waaronder 
een hartaanval in 1980.
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Claire kreeg in 1981 een hersenbloeding en nog een in 1982. 
Door de tweede hersenbloeding raakte ze zodanig verlamd dat 
de dokters erop aandrongen om haar in een verzorgingstehuis te 
plaatsen, zodat ze de nodige medische zorg kon krijgen. Ze bleef 
de laatste anderhalf jaar van haar leven in dat tehuis. In die periode 
bezocht president Hunter haar minstens één keer per dag, behalve 
als hij voor zijn roeping op reis was. Hoewel Claire hem vaak niet 
herkende, bleef hij haar vertellen dat hij van haar hield en zorgde 
hij ervoor dat ze het goed had. Een van hun kleinzoons zei: ‘Hij 
haastte zich altijd om bij haar te zijn, naast haar te zitten en voor 
haar te zorgen.’ 84 Richard Hunter zei over de zorg die zijn vader zijn 
moeder gaf het volgende:

‘Mijn moeder kreeg toen ze op leeftijd was de beste zorg omdat 
pa voor haar zorgde. De hele familie keek met grote bewondering 
en respect toe hoe hij de rol van verzorger op zich nam. […] Ik weet 
nog hoe moeilijk het voor hem was om van de arts te horen dat het 
ergste wat haar kon overkomen was om thuis te blijven en niet naar 
een professioneel verzorgingstehuis te gaan. Als ze thuisbleef, zou 
hij er vanwege zijn eigen lichamelijke beperking waarschijnlijk aan 
onderdoor gaan. Dan zou ze er alleen voor staan. Zijn toewijding 
aan haar is een van de dingen die onze familie altijd zal koesteren.’ 85

Howard en claire Hunter
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Claire overleed op 9 oktober 1983. Ouderling James E. Faust zag 
hoe ouderling Hunter ruim tien jaar voor Claire zorgde toen ze ziek 
was en heeft daarover gezegd: ‘De tederheid waarmee ze elkaar 
bejegenden was aangrijpend en ontroerend. Ik heb nog nooit zo’n 
voorbeeld van toewijding van een man aan zijn vrouw gezien.’ 86

President van het Quorum der Twaalf

President Spencer W. Kimball overleed in november 1985. Ezra 
Taft Benson volgde hem op als president van de kerk. Marion G. 
Romney werd president van het Quorum der Twaalf omdat hij het 
senior lid van het quorum was. Vanwege de gezondheidsproblemen 
van president Romney, werd ouderling Hunter, die de tweede in 
senioriteit was, als waarnemend president van de Twaalf aangesteld. 
In juni 1988, een tweetal weken na de dood van president Romney, 
werd hij president van de Twaalf.

President Hunter was acht en half jaar werkzaam als president 
of waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen. 
In die periode bleef de wereldwijde bediening van de Twaalf zich 
uitbreiden doordat de kerk van 5,9 miljoen tot 8,7 miljoen leden 
groeide met wijken of gemeenten in 149 landen en gebieden. ‘Het is 
een opwindende tijd in de geschiedenis van de kerk’, zei president 
Hunter in 1988. ‘Vandaag de dag gaat wandelen niet snel genoeg. 
We moeten rennen om bij te blijven en het werk te bevorderen.’ 87 
In het vervullen van zijn taak als getuige van Jezus Christus en bij 
het opbouwen van de kerk in de hele wereld gaf president Hunter 
het goede voorbeeld. Hij reisde als president van de Twaalf door 
de Verenigde Staten en naar ruim 25 andere landen.

President Hunter bleef ondanks veel gezondheidsproblemen 
standvastig voorwaarts streven. In 1986 onderging hij een open-
hartoperatie en in 1987 een rugoperatie. Hoewel zijn rug genas, kon 
hij vanwege zenuwschade en andere problemen niet meer lopen. In 
oktober hield hij zijn conferentietoespraak vanuit een rolstoel. ‘Ver-
geef me dat ik blijf zitten tijdens mijn toespraak’, zei hij. ‘Het is niet 
mijn keuze om vanuit een rolstoel te spreken. Ik zie dat u allemaal 
zittend van de conferentie geniet, dus zal ik uw voorbeeld volgen.’ 88
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President Hunter was vastberaden om zijn benen weer te 
gebruiken en onderging zware revalidatie. In de daaropvolgende 
algemene conferentie in april 1988, kon hij met behulp van een 
looprekje langzaam het spreekgestoelte bereiken. In december 
gebruikte hij een looprekje om de wekelijkse tempeldienst van het 
Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf bij te wonen. Het was 
de eerste keer in meer dan een jaar dat hij niet in een rolstoel aan-
kwam. ‘Toen ik de raadskamer binnenkwam, stonden de broeders 
op en applaudisseerden’, zei hij. ‘Het was de eerste keer dat ik in de 
tempel applaus hoorde. […] De meeste artsen zeiden dat ik nooit 
meer op mijn benen zou staan of wandelen, maar ze hielden geen 
rekening met de kracht van het gebed.’ 89

Aan het eind van een vergadering van de Twaalf in april 1990 
vroeg president Hunter: ‘Heeft iemand nog iets dat niet op de 
agenda staat?’ Toen niemand sprak, zei hij: ‘Goed dan, […] als nie-
mand iets te zeggen heeft, wil ik u graag laten weten dat ik van-
middag ga trouwen.’ Een van de Twaalf zei dat die aankondiging 
zo’n verrassing was dat ‘iedereen zich afvroeg of hij het wel goed 
gehoord had’. President Hunter legde uit: ‘Inis Stanton is een oude 
kennis uit Californië. Ik ga al een tijdje met haar om en we hebben 
besloten in het huwelijk te treden.’ 90 Inis was lid van de wijk El 
Sereno toen president Hunter er bisschop was. Hun paden kruis-
ten elkaar toen Inis naar Utah verhuisde en als receptioniste in het 
kantoorgebouw van de kerk ging werken. Ze trouwden op 12 april 
1990 in de Salt Laketempel. President Gordon B. Hinckley voltrok 
de huwelijksceremonie.

Er waren sinds de dood van Claire bijna zeven jaar verstreken. 
Inis gaf president Hunter veel troost en kracht toen hij president 
van het Quorum der Twaalf en president van de kerk was. Ze ging 
meestal met hem mee als hij de leden over de hele wereld bezocht.

Op 7 februari 1993 was hij op de campus van de Brigham Young 
University om tijdens een haardvuuravond 17.000 mensen toe te 
spreken. Hij begon net aan zijn toespraak toen een man met een 
aktetas in de ene hand en een zwart voorwerp in de andere het 
podium op rende. ‘Stop nu meteen!’ riep de man. Hij beweerde 
een bom bij zich te hebben en dreigde die te laten ontploffen, ten-
zij president Hunter een door hem opgestelde verklaring voorlas. 
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President Hunter weigerde en bleef resoluut bij het spreekgestoelte 
staan terwijl de man hem bedreigde. Terwijl angst en commotie zich 
meester maakten van het gebouw, begon het publiek ‘Wij danken 
U, Heer, voor profeten’ te zingen. Na een paar spannende minuten 
overmeesterden twee beveiligingsmedewerkers de man en werd 
president Hunter om veiligheidsredenen op de grond gelegd. Toen 
de rust teruggekeerd was, nam hij een korte pauze en ging verder 
met zijn toespraak. ‘Het leven kent vele uitdagingen’, zei hij en 
voegde daaraan toe: ‘zoals u kunt zien’.91

In de twintig jaar daarvoor had president Hunter veel beproe-
vingen doorstaan, zoals Claires slechte gezondheid en uiteindelijke 
dood, meerdere ziekenhuisopnamen vanwege zijn eigen gezond-
heidsproblemen, en hevige pijn en lichamelijke beperkingen. In die 
jaren sprak hij vaak over tegenspoed en getuigde hij dat de Heiland, 
Jezus Christus, onze bron van gemoedsrust en hulp is in tijden van 
beproeving. In een van zijn toespraken zei hij:

‘Profeten en apostelen van de kerk hebben […] persoonlijke 
moeilijkheden gehad. Ik heb er zelf enkele gekend en u zult er 
ongetwijfeld nu en in uw latere leven een aantal moeten doorstaan. 
‘Als we toestaan dat deze ervaringen ons verootmoedigen, ons zui-
veren, ons een les leren en ons tot zegen zijn, kunnen ze krachtige 

Howard en Inis Hunter
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werktuigen in de handen van God zijn om betere mensen van ons 
te maken, dankbaarder, liefdevoller en attenter voor anderen in hun 
tijden van beproeving.’ 92

Zulke leerstellingen waren voor mensen die het moeilijk had-
den als een liefdevolle omhelzing. De geïnspireerde woorden van 
president Howard W. Hunter moedigden velen aan om zich tot de 
Heiland te wenden, zoals hij dat zelf had gedaan.

President van de kerk

‘President Hunter is een van de meest liefdevolle, christelijke mannen 
die we ooit gekend hebben. Zijn geestelijke niveau is onpeilbaar hoog. 
Doordat hij al zo’n lange tijd onder leiding van de Heer Jezus Christus 

als zijn bijzondere getuige werkzaam is, is president Hunters spirituali-
teit op opmerkelijke wijze gepolijst. Dat is de bron van zijn hele wezen’ 

( James E. Faust).93

Op 30 mei 1994 overleed President Ezra Taft Benson na een 
langdurige ziekte. Zes dagen later kwam het Quorum der Twaalf 
Apostelen in de Salt Laketempel bijeen om het Eerste Presidium 
te reorganiseren. Als senior apostel werd Howard W. Hunter als 
president van de kerk aangesteld. Hij riep Gordon B. Hinckley en 
Thomas S. Monson, beiden raadgevers van president Benson, als 
zijn raadgevers.

In een persconferentie de daaropvolgende dag sprak president 
Hunter voor het eerst als president van de kerk. ‘Ons hart is geraakt 
door het overlijden van onze vriend en broeder Ezra Taft Benson’, 
zei hij. ‘Ik heb het verlies op een heel persoonlijke manier ervaren 
omdat ik een nieuwe taak gekregen heb sinds zijn overlijden. Ik 
heb vele tranen gelaten en in oprecht gebed naar de hulp van mijn 
hemelse Vader gestreefd opdat ik de hoge en heilige roeping die 
ik nu heb aan zou kunnen.

‘De afgelopen uren en dagen heb ik mijn grootste kracht geput 
uit mijn vaste getuigenis dat dit het werk van God is en niet van de 
mens, dat Jezus Christus het bevoegde en levende hoofd van deze 
kerk is, en dat Hij haar in woord en daad leidt. Ik beloof plechtig 
dat ik mijn leven, mijn kracht en mijn hele ziel zal toewijden om 
Hem te dienen.’ 94
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President Hunter betuigde de leden zijn liefde en gaf ze ver-
volgens twee uitnodigingen. Hij spoorde ze ten eerste aan om het 
voorbeeld van Jezus Christus ijveriger te volgen, en ten tweede om 
meer van de zegeningen van de tempel gebruik te maken (zie pp. 
1–3). Hij gaf diegenen die gekwetst waren, die het moeilijk hadden 
of bang waren, ook de volgende uitnodiging: ‘Kom terug [en] sta 
ons toe u bij te staan en uw tranen te drogen.’ 95

Ondanks zijn slechte gezondheid was president Hunter vastbe-
sloten zijn uiterste best te doen om met de heiligen samen te komen 
en hen te sterken. Twee weken na zijn aanstelling gaf hij zijn eerste 
grote toespraken. Hij sprak eerst tot nieuwe zendingspresidenten 
en vervolgens tot ruim 2200 zendelingen. Diezelfde maand ging hij 
naar Carthage en Nauvoo (Illinois, VS) om de martelaarsdood van 
Joseph en Hyrum Smith, 150 jaar eerder, te gedenken. ‘Overal waar 
we heengingen, dromden de mensen om hem heen’, zei president 

President Hunter en zijn raadgevers in het eerste Presidium: president 
gordon b. Hinckley (links) en president Thomas s. Monson (rechts)
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Gordon B. Hinckley. ‘Hij schudde duizenden handen, en glimlachte 
vooral als er kinderen naar hem toekwamen om in zijn ogen te 
kijken en hem de hand te schudden.’ 96

Op 1 oktober 1994 steunden de leden van de kerk Howard W. 
Hunter in de zaterdagmorgenbijeenkomst van de algemene confe-
rentie officieel als president van De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen en als profeet, ziener en openbaarder. 
In zijn openingstoespraak herhaalde president Hunter zijn uitnodi-
gingen aan de leden van de kerk om het voorbeeld van de Heiland 
te volgen en ‘om naar de tempel als het grote symbool van hun 
lidmaatschap op te zien.’ 97 Hij benadrukte de tempel opnieuw toen 
hij de week erop naar Florida reisde om de Orlandotempel in te 
wijden. ‘Het evangelieplan dat de Heer geopenbaard heeft, is niet 
volledig zonder een tempel, want de noodzakelijke verordeningen 
voor zijn levens-  en heilsplan worden hier verricht.’ 98

In november sprak president Hunter in een satellietuitzending 
ter ere van het honderdjarig bestaan van de Genealogical Society. 
Het evenement had een speciale betekenis voor hem omdat hij 
van 1964 tot 1972 aan het hoofd van de organisatie gestaan had. ‘Ik 
kijk met verwondering terug op wat de Heer met het tempel-  en 
familiehistorisch werk tot stand gebracht heeft’, zei hij. Vervolgens 
vertelde hij: ‘Ik heb één boodschap van doorslaggevend belang: dit 
werk moet bespoedigd worden.’ 99

President Hunter bleef tot aan het eind van het jaar hard wer-
ken. In de kerstmeditatie met het Eerste Presidium getuigde hij van 
de Heiland en benadrukte opnieuw hoe belangrijk het is om zijn 
voorbeeld te volgen:

‘Het leven van de Heiland stond in het teken van anderen tot 
zegen zijn. [Hij] heeft nooit iets gegeven om er iets voor terug te krij-
gen. Hij heeft vrijwillig en liefdevol gegeven, en zijn gaven zijn van 
onschatbare waarde. Hij gaf de blinden ogen, de doven oren en de 
lammen benen; reinheid aan de onreinen, ongeschondenheid aan 
de zwakken en adem aan de levenlozen. Zijn gaven betekenden een 
kans voor de vertrapten, vrijheid voor de onderdrukten, vergeving 
voor de mensen die zich bekeerden, hoop voor de wanhopigen en 
licht in de duisternis. Hij gaf ons zijn liefde, zijn dienstbetoon en zijn 
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leven. En wat het belangrijkst is, Hij gaf ons en alle stervelingen de 
opstanding, het eeuwig heil en het eeuwige leven.

‘Wij moeten ernaar streven om net als Hij te geven. Van jezelf 
geven, is een heilig geschenk. Wanneer wij geven, denken we aan 
alles wat de Heiland heeft gegeven.100

Hij verwerkte in zijn toespraak ook een boodschap die in het jaar 
waarin hij apostel werd in een tijdschrift verschenen was.

‘Leg deze kerst een ruzie bij. Zoek een vergeten vriend op. Zet 
achterdocht van u af en vervang het door vertrouwen. Schrijf een 
brief. Geef een zacht antwoord. Moedig jongeren aan. Geef in 
woord en daad blijk van uw trouw. Kom een belofte na. Zet wrok-
gevoelens van u af. Vergeef een vijand. Bied uw verontschuldigin-
gen aan. Probeer begrip te hebben. Denk eens na over de eisen die 
u aan anderen stelt. Denk eerst aan een ander. Wees vriendelijk. 
Wees zachtaardig. Lach wat meer. Spreek uw dank uit. Verwelkom 
een vreemdeling. Vrolijk een kind op. Verheug u in de schoonheid 
en pracht van de aarde. Spreek keer op keer uw liefde uit.’ 101

De week daarop reisde president Hunter naar Mexico- Stad om 
er de tweeduizendste ring van de kerk te stichten. Negentien jaar 
eerder had hij in Mexico- Stad op de stichting van vijftien ringen in 
één en hetzelfde weekend toezicht gehouden. President Gordon B. 
Hinckley beschreef de stichting van de tweeduizendste ring als ‘een 
belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de kerk.’ 102

In die periode was Richard, een van de zonen van president 
Hunter, op een avond in het Joseph Smith Memorial Building en 
zag dat een van de hostessen in een rolstoel zat. ‘Ik merkte dat het 
nieuw voor haar was’, zei hij. ‘Ik ging met haar praten en zei dat 
mijn vader net zo’n rolstoel had. Ze vertelde me dat de profeet van 
haar kerk ook net zo’n rolstoel had. Ze zei dat als hij het kon, zij 
het misschien ook zou kunnen. Dat gaf haar hoop. Ik denk dat pa 
bij velen geliefd was. Misschien is dat omdat ze zagen dat hij net als 
hen leed, en dat hij in dat lijden volhardde. Dat gaf hun hoop.’ 103

Aan het begin van 1995 wijdde president Hunter de Bountiful-
tempel (Utah) in. Hij presideerde zes inwijdingsdiensten, waarna hij 
zo uitgeput was dat hij in het ziekenhuis opgenomen moest wor-
den. Nadat hij enkele dagen later uit het ziekenhuis was ontslagen, 



34

H e T  l e V e n  e n  d e  b e d I e n I n g  Va n  H o wa r d  w.  H u n T e r

maakte de kerk bekend dat hij prostaatkanker had die tot in zijn 
botten uitgezaaid was. In de laatste zes weken van zijn leven ver-
toonde president Hunter zich niet meer in het openbaar, hoewel hij 
nog met zijn raadgevers vergaderde en kerkelijke zaken van huis 
uit regelde. ‘Ik ben dankbaar dat hij [die tempel] kon inwijden,’ zei 
president Gordon B. Hinckley, ‘vooral omdat hij de leden van de 
kerk eerder aangespoord had “om naar de tempel als het grote 
symbool van hun lidmaatschap op te zien.”’ 104

President Howard W. Hunter overleed op 3 maart 1995 op 
87- jarige leeftijd. Zijn laatste woorden sprak hij ‘met een heel 
zachte, lieve stem’ tot wie bij hem waren. Hij zei eenvoudig: ‘Dank 
u.’ 105 Hoewel hij slechts negen maanden president van de kerk 
was, had hij grote invloed. ‘Leden over de hele wereld [hebben] 
een bijzondere band met hem als hun profeet, ziener en open-
baarder’, vertelde ouderling James E. Faust. ‘Ze hebben in hem de 
verpersoonlijking van de eigenschappen van de Heiland herkend. 
Ze hebben op opmerkelijke wijze op zijn profetische boodschap 
gereageerd om christelijker te leven en de tempel het middelpunt 
van hun aanbidding te maken.’ 106

Tijdens de begrafenis van president Hunter zei president Gordon 
B. Hinckley:

‘Er is een enorme boom in het bos omgevallen, die een open 
plek achterlaat. Er is een grote en rustige kracht uit ons midden 
verdwenen.

‘Er is veel over zijn lijden gezegd. Ik denk dat het langer duurde 
en erger was dan wij werkelijk wisten. Hij heeft erg veel pijn leren 
verdragen, zonder erover te klagen. Het is op zich een wonder dat 
hij zo lang heeft geleefd. Door zijn leed is de pijn van veel anderen 
die lijden, verlicht en verzacht. Ze weten dat hij begreep hoe zwaar 
hun lasten waren. Hij reikte hun met bijzondere liefde de hand.

‘Er is veel gezegd over zijn vriendelijkheid, zorgzaamheid en 
voorkomendheid tegenover anderen. En dat is allemaal waar. Hij 
gaf zichzelf over aan het patroon van de Heer, die Hij liefhad. Hij 
was een rustige en attente man. Maar hij kon ook een sterke en 
verstandige mening laten horen. […]
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‘Broeder Hunter was vriendelijk en zachtaardig. Maar zijn uit-
spraken konden ook sterk en overtuigend zijn. […] Hij [had] rech-
ten gestudeerd. Hij wist hoe hij een zaak moest presenteren. Hij 
presenteerde de verschillende vooronderstellingen erg duidelijk. 
En van daaruit kwam hij tot zijn conclusie. Als hij sprak, luisterde 
iedereen. Zijn ideeën kregen meestal de overhand. Maar als ze niet 
geaccepteerd werden, was hij flexibel genoeg om zijn pleidooi in 
te trekken. […]

‘Hij heeft de mantel van het heilige apostelambt 36 jaar gedragen 
en was een toonaangevende en krachtige stem in het verkondigen 
van de leringen van het evangelie van Jezus Christus en in het 
bevorderen van het werk van de kerk. Hij heeft de hele wereld als 
trouwe en bekwame dienstknecht van de Meester afgereisd. […]

‘Howard W. Hunter, profeet, ziener en openbaarder, had een 
onbetwistbaar en zeker getuigenis van de levende God, onze eeu-
wige Vader. Met veel overtuiging gaf hij getuigenis van de godde-
lijke aard van de Heer Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid. 
Hij sprak liefdevol over de profeet Joseph Smith en al zijn opvolgers 
tot aan zijn eigen periode als president van de kerk. […]

‘Moge God de herinnering aan hem voor het welzijn van ons 
allen zegenen.’ 107
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‘Hoe vaak denken we aan de Heiland? Hoe diep en hoe 
dankbaar en met welke mate van bewondering denken we 

over zijn leven na? staat Hij centraal in ons leven?’
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Jezus Christus — onze enige 
weg naar hoop en vreugde

‘Als ons leven en ons geloof op Jezus Christus 
en zijn herstelde evangelie gericht zijn, kan 

er nooit meer iets permanent misgaan.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
Een belangrijk thema in de leringen van president Howard W. 
Hunter is dat iemand alleen ware gemoedsrust, genezing en echt 
geluk kan vinden als hij of zij ernaar streeft om Jezus Christus te 
leren kennen en te volgen. President Hunter onderwees dat ‘de weg 
van Christus niet alleen de juiste weg is, maar uiteindelijk de enige 
weg naar hoop en vreugde.’ 1

President Hunter getuigde ook krachtig van de goddelijke zen-
ding van de Heiland. ‘Als een geordend apostel en bijzondere 
getuige van Christus geef ik u mijn oprechte getuigenis dat Jezus 
Christus daadwerkelijk de Zoon van God is’, verklaarde hij. ‘Hij is 
de Messias die door de profeten uit het Oude Testament verwacht 
werd. Hij is de Hoop van Israël, om wie de nakomelingen van Abra-
ham, Izak en Jakob eeuwenlang hadden gebeden. […]

‘Door de macht van de Heilige Geest geef ik mijn getuigenis. Ik 
weet dat Christus bestaat, alsof ik Hem met mijn eigen ogen en oren 
heb gezien en gehoord. Ik weet ook dat de Heilige Geest de waar-
heid van mijn getuigenis zal bevestigen in het hart van iedereen die 
met een gelovig oor luistert.’ 2

President Hunter voelde zich aangetrokken tot de plekken waar 
Jezus gepredikt had en reisde meer dan twintig keer naar het Hei-
lige Land. Ouderling James E. Faust van het Quorum der Twaalf 
Apostelen zei: ‘Jeruzalem trok hem aan als een magneet. […] Zijn 
verlangen om te zijn waar de Heiland geleefd en gepredikt had, 
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leek onverzadigbaar. Hij hield van alle bezienswaardigheden en 
geluiden. Hij hield vooral van Galilea. Maar er was één plek waar 
hij het meest van hield. Hij zei altijd : “Laten we nog een keer naar 
de graftombe gaan.” Daar kon hij zitten mediteren alsof hij de sluier 
tussen zichzelf en de Heiland probeerde te doordringen.’ 3

Leringen van Howard W. Hunter
1

We moeten Christus beter leren kennen dan 
we Hem nu kennen en we moeten Hem vaker 

gedenken dan we Hem nu gedenken.

De leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen zingen eerbiedig:

Jezus, als ’k zelfs maar denk aan U,
zet dat mijn hart in gloed;
maar ’t wordt veel zaal’ger nog dan nu
als ’k eenmaal U ontmoet. […]

Hoe vaak denken we aan de Heiland? Hoe diep en hoe dankbaar 
en met welke mate van bewondering denken we over zijn leven na? 
Staat Hij centraal in ons leven?

Hoeveel procent van bijvoorbeeld een normale dag, werkweek 
of maand besteden we aan ‘Jezus, als ’k zelfs maar denk aan U’? 
Sommigen van ons doen dat misschien niet genoeg.

Het leven zou zeker vrediger zijn, huwelijken en gezinnen ster-
ker, buurten en landen zouden veiliger, vriendelijker en construc-
tiever zijn als het evangelie van Jezus Christus ons hart meer ‘in 
gloed’ zette.

Tenzij we meer aandacht aan de overwegingen van ons hart 
schenken, vrees ik dat we geen aanspraak op die grote vreugde, die 
mooie beloning kunnen maken, namelijk Hem eenmaal ontmoeten 
en in zijn tegenwoordigheid rusten.

Elke dag van ons leven en in elke tijd van het jaar […] vraagt 
Jezus ieder van ons, net als lang geleden bij zijn triomfantelijke 
intrede in Jeruzalem: ‘Wat denkt u over de Christus? Wiens Zoon is 
Hij?’ (Mattheüs 22:42.)
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We verklaren dat Hij de Zoon van God is, en dat gegeven dient 
onze ziel vaker te raken.4

We moeten Christus beter leren kennen dan we Hem nu kennen; 
we moeten Hem vaker gedenken dan we Hem nu gedenken; we 
moeten Hem kloekmoediger dienen dan we Hem nu dienen. Dan 
zullen we water drinken dat ontspringt tot het eeuwige leven en 
zullen we het brood des levens eten.5

2
Jezus is onze enige ware bron van 

hoop en blijvende vreugde.

Gij, hoop van elk gebroken hart,
Gij, vreugd van ’t rein gemoed,
o borg voor zondaars soms verhard,
Gij zijt voor allen goed.

Wat een prachtig vers en wat een hoopgevende boodschap die 
in het evangelie van Christus verankerd is! Is er iemand onder 
ons, in welke laag van de bevolking dan ook, die geen hoop 
nodig heeft en niet naar meer geluk streeft? Dat zijn de universele 

‘laten we christus met meer toewijding en discipline volgen. laten we 
Hem in onze gedachten koesteren en zijn naam liefdevol uitspreken.’
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behoeften en verlangens van de menselijke ziel, en Christus belooft 
ze aan zijn volgelingen. Hij geeft ‘elk gebroken hart’ hoop en elk 
‘rein gemoed’ vreugde.

Berouw is duur: het kost ons onze hoogmoed en ongevoelig-
heid, maar het kost ons vooral onze zonden. De vader van koning 
Lamoni wist tweeduizend jaar geleden al dat dit de prijs van ware 
hoop is. Hij riep uit: ‘O God, […] wilt Gij U dan aan mij bekend-
maken, en ik zal al mijn zonden afleggen om U te kennen, opdat 
ik uit de doden zal worden opgewekt en ten laatsten dage gered’ 
(Alma 22:18). Als ook wij bereid zijn onze zonden na te laten om 
Hem te kennen en te volgen, zullen wij ook vervuld worden van 
de vreugde van het eeuwige leven.

En hoe staat het met de zachtmoedigen? In een wereld waarin 
men sterk geneigd is anderen te intimideren en overtroeven, staat 
men niet in de rij om boeken te kopen waarin tot meer zachtmoe-
digheid wordt opgeroepen. Maar de zachtmoedigen zullen het land 
beërven. Een collectieve overname zonder weerga — en dat zonder 
intimidatie! Vroeg of laat, en we bidden dat het vroeg is en niet laat, 
zal iedereen erkennen dat de weg van Christus niet alleen de juiste 
weg is, maar uiteindelijk de enige weg naar hoop en vreugde. Elke 
knie zal buigen en elke tong belijden dat zachtmoedigheid beter 
is dan wreedheid, dat vriendelijkheid beter is dan dwang, dat een 
zachte stem de grimmigheid afkeert. Uiteindelijk, en zo mogelijk 
eerder, moeten we worden zoals Hij. […]

Weest Gij onz’ een’ge vreugde, Heer,
ons doelwit, Gij alleen;
wees immer onze roem en eer,
door alle eeuwen heen.

Dat is mijn persoonlijk gebed en mijn wens voor de hele mens-
heid. […] Ik getuig dat Jezus de enige bron van blijvende vreugde is, 
dat onze blijvende vrede van Hem afhankelijk is. Ik zou willen dat 
Hij nu ‘onze roem en eer’ is, waar eenieder van ons naar verlangt 
en het enige doelwit dat echt de moeite waard is voor de mens. Hij 
is onze beloning door alle eeuwen heen. Elke andere beloning is 
uiteindelijk vruchteloos. Elke andere prestatie vervaagt met de tijd 
en lost op in de elementen. Uiteindelijk zullen wij […] geen ware 
vreugde ervaren tenzij die in Christus is.
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[…] Laten we Christus met meer toewijding en discipline volgen. 
Laten we Hem in onze gedachten koesteren en zijn naam liefdevol 
uitspreken. Laten we voor Hem met zachtmoedigheid en barmhar-
tigheid neerknielen. Laten we anderen tot zegen zijn en hen dienen, 
zodat zij ons voorbeeld zullen volgen.6

3
De grootste behoefte in de wereld is een actief en 

oprecht geloof in de Heiland en zijn leringen.

Er zijn mensen die beweren dat geloof in de Bijbel ouderwets 
is. Is het ouderwets om in God, in Jezus Christus, de Zoon van de 
levende God, te geloven? Is het ouderwets om in zijn zoenoffer en 
de opstanding te geloven? Zo ja, dan verklaar ik dat ik ouderwets 
ben en dat de kerk dat ook is. De Meester onderwees in alle een-
voud de beginselen van het eeuwige leven en de lessen die geluk 
brengen aan wie het geloof hebben om te geloven. Het lijkt niet 
verstandig om te veronderstellen dat die leringen van de Meester 
gemoderniseerd moeten worden. Zijn boodschap ging over eeu-
wige beginselen.7

Zowel in dit tijdperk als in elk tijdperk dat aan het onze vooraf 
is gegaan, en in elk volgend tijdperk, is de grootste behoefte in de 
wereld een oprecht en actief geloof in de fundamentele leerstellin-
gen van Jezus van Nazareth, de Zoon van de levende God. Omdat 
velen die leringen verwerpen, is er des te meer reden voor hen die 
oprecht in het evangelie van Jezus Christus geloven om de waar-
heid ervan te verkondigen en door hun voorbeeld aan te tonen wat 
een kracht en vrede er van een rechtschapen leven uitgaan. […]

Wat worden we geacht te doen als we beledigd, verkeerd begre-
pen, oneerlijk of onvriendelijk behandeld worden, of iemand een 
overtreding tegen ons begaat? Wat worden we geacht te doen als 
we gekwetst worden door onze geliefden, overgeslagen worden 
voor een promotie, vals beschuldigd worden, of als onze motieven 
onterecht in twijfel getrokken worden?

Slaan we terug? Sturen we een steeds grotere strijdmacht? Vergel-
den we oog om oog en tand om tand, of […] beseffen we dat we 
daardoor uiteindelijk blind en tandeloos worden? […]
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Christus heeft ons door zijn hoogstaande levenswijze en het 
voorbeeld van zijn leringen veel aanwijzingen gegeven, waaraan 
altijd een belofte verbonden was. Hij onderrichtte met een groots-
heid en gezag die de geleerde en de onwetende, de rijke en de 
arme, de gezonde en de zieke met hoop vervulden.8

Streef ernaar uw persoonlijk getuigenis van Jezus Christus en 
de verzoening te ontwikkelen. Ieder van ons hoort het leven van 
Christus te bestuderen en naar een getuigenis van Hem te streven. 
Gaan we zijn bediening en verzoening beter begrijpen, dan krijgen 
we het verlangen om zijn voorbeeld beter te volgen.9

4
Als we geloof in de Heiland oefenen, zal Hij 

de woelige wateren in ons leven stillen.

Ieder van ons heeft plotse stormen in zijn leven meegemaakt. 
Sommige stormen […] kunnen wild, angstaanjagend en verwoes-
tend zijn. Als individu, als gezin, als gemeenschap, als land en zelfs 
als kerk hebben we plotseling windstoten zien opsteken, waardoor 

de Heiland kan de stormen in ons leven stillen.
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we ons op de een of andere manier afvroegen: ‘Meester, bekommert 
U Zich er niet om dat wij vergaan?’ [Markus 4:38.] En op de een of 
andere manier horen we in de stilte na de storm altijd: ‘Waarom 
bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?’ [Markus 4:40.]

Niemand van ons denkt graag dat hij geen geloof heeft, maar 
ik denk dat de berisping van de Heer hier grotendeels terecht is. 
Deze grote Jehova, op wie we beweren te vertrouwen en wiens 
naam we op ons genomen hebben, is Hij die gezegd heeft: ‘Laat 
er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat schei-
ding maken tussen water en water!’ (Genesis 1:6.) En Hij is ook 
diegene die gezegd heeft: ‘Laat het water dat onder de hemel is, 
in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden!’ 
(Genesis 1:9.) Bovendien was Hij het die de wateren van de Rode 
Zee scheidde, waardoor de Israëlieten op droge grond konden 
oversteken. (Zie Exodus 14:21–22.) Het is daarom zeker geen ver-
rassing dat Hij de elementen kon gebieden die het Meer van Galilea 
onstuimig maakten. En ons geloof dient ons eraan te herinneren dat 
Hij de woelige wateren in ons leven kan stillen. […]

We zullen in het leven allemaal tegenspoed hebben. Daar kun-
nen we vrij zeker van zijn. Soms is die tegenspoed hevig, schadelijk 
en vernietigend. Soms wordt ons geloof in een liefdevolle God, die 
de macht heeft om ons verlichting te geven, op de proef gesteld.

Over die angsten zou de Vader van ons allen zeggen: ‘Waarom 
bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?’ En we moeten uiter-
aard het geloof hebben voor de hele reis, de hele ervaring, 
ons hele leven, en niet alleen op de moeilijke en stormachtige 
momenten. […]

Jezus heeft gezegd: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, 
maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen’ ( Johannes 
16:33).10

5
Als we de Heiland in ons leven centraal stellen, hoeven we 
niet te vrezen, en slaat onze bezorgdheid om in vreugde.

Ik weet genoeg over uw drukke en hectische leven om te besef-
fen dat u soms gefrustreerd bent. U maakt zich misschien af en toe 
zelfs zorgen. Dat weet ik. […]
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Mijn boodschap voor u is vandaag: ‘Wees niet bevreesd, kleine 
kudde.’ Ik wil u aanmoedigen om u in de grote zegen van het leven 
te verheugen. Ik wil u uitnodigen om het geweldige evangelieleven 
en de liefde van onze Vader in de hemel te ervaren. Het leven is 
mooi, zelfs in moeilijke tijden. Tijdens de hele reis zijn er haltes van 
geluk, vreugde en gemoedsrust. En aan het eind van de rit liggen 
daarvan onuitputtelijke hoeveelheden op ons te wachten.

Natuurlijk zijn er veel zaken om ons zorgen over te maken — soms 
zelfs heel ernstige zaken — maar daarom spreken we in het evange-
lie over geloof, hoop en naastenliefde. Als heilige der laatste dagen 
genieten we ‘het overvloedige leven’ en proberen we onze zegenin-
gen en mogelijkheden te beklemtonen, terwijl we onze teleurstel-
lingen en zorgen bagatelliseren. In de Schriften staat: ‘Zoekt ijverig, 
bidt altijd en weest gelovig, en alle dingen zullen voor uw welzijn 
samenwerken’ (LV 90:24). Ik wil u aan die belofte herinneren. […]

Onthoud alstublieft het volgende. Als ons leven en ons geloof 
op Jezus Christus en zijn herstelde evangelie gericht zijn, kan er 
nooit meer iets permanent misgaan. Als ons leven echter niet op 
de Heiland en zijn leringen is gericht, kan geen enkel ander succes 
dat ooit rechtzetten. […]

We hebben allemaal wel eens gezondheidsproblemen, sommigen 
hebben die voortdurend. Ziekten en aandoeningen maken deel uit 
van het sterfelijk leven. Heb geloof en een positieve instelling. De 
macht van het priesterschap bestaat echt en het leven is zo mooi, zelfs 
als we met lichamelijke problemen kampen. Het brengt ons vreugde 
om te weten dat er geen letsels of ziekten in de opstanding zullen zijn.

Sommige problemen kunnen de vorm van verleidingen aanne-
men. Andere kunnen moeilijke beslissingen over studie, loopbaan, 
financiën of huwelijk zijn. Wat uw last ook is, u kunt de nodige 
kracht in Christus vinden. Jezus Christus is de Alfa en de Omega, 
letterlijk het begin en het einde. Hij is van begin tot eind met ons, 
en is daarom meer dan een toeschouwer in ons leven. […]

Als het juk dat ons belast uit zonde bestaat, geldt dezelfde bood-
schap. Christus weet hoe zwaar onze zonden zijn, want Hij heeft 
die last eerst gedragen. Als onze last zonde noch verleiding is, maar 
ziekte, armoede of afwijzing, dan geldt hetzelfde. Hij weet het. […]
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Hij heeft voor zoveel meer dan onze zonden geleden. Hij, die 
Jesaja de ‘man van smarten’ noemde ( Jesaja 53:3; Mosiah 14:3), 
kent elk van onze problemen door en door omdat Hij ervoor koos 
om de volledige last van al onze problemen en pijn te dragen. […]

Broeders en zusters, u hebt allerlei zorgen en moeilijkheden en 
zult er nog meer krijgen, maar omarm het leven vol vreugde en 
geloof. Bestudeer de Schriften regelmatig. Bid vurig. Luister naar 
de stem van de Geest en naar de profeten. Doe uw uiterste best om 
anderen te helpen. Zo zult u grote vreugde vinden. Op een mooie 
dag zullen al uw zorgen in vreugde veranderen.

Joseph Smith schreef in zijn cel in de gevangenis te Liberty het 
volgende aan de heiligen:

Laten wij blijmoedig alle dingen doen die binnen ons vermogen 
liggen, en mogen wij dan met het volste vertrouwen stilhouden om 
het heil Gods te zien, en in afwachting van de openbaring van zijn 
arm. [LV 123:17; cursivering toegevoegd].

[Met de woorden van de Heer tot de profeet Joseph Smith:]

Vrees dus niet, kleine kudde; doe het goede; laten aarde en hel 
tegen u samenspannen, want indien gij zijt gebouwd op mijn rots, 
vermogen zij niets. […]

Vertrouw op Mij bij iedere gedachte; twijfel niet, vrees niet.

Zie de wonden waar mijn zij werd doorstoken, en ook de teke-
nen van de nagels in mijn handen en voeten; wees getrouw, onder-
houd mijn geboden en gij zult het koninkrijk van de hemel beërven 
[LV 6:34–37].11

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Hoe zou u President Hunters vragen in onderdeel 1 beantwoor-

den? Hoe kunnen we Christus meer centraal in ons leven stellen? 
Hoe kunnen we Hem thuis meer centraal stellen? Hoe kunnen 
we Christus beter leren kennen dan we Hem nu kennen?

• Wat ‘kost’ het ons om de hoop, vreugde en gemoedsrust die 
Christus biedt te ontvangen? (Zie onderdeel 2.) Wanneer hebt u 
de hoop, gemoedsrust en vreugde van de Heiland gevoeld?
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• Waarom denkt u dat ‘de grootste behoefte die waar ook ter 
wereld bestaat een oprecht en actief geloof in de fundamentele 
leerstellingen van Jezus van Nazareth’ is? (Zie onderdeel 3.) Hoe 
kunt u uw geloof in de leringen van Christus tonen als u zich 
‘beledigd, verkeerd begrepen [voelt], oneerlijk of onvriendelijk 
behandeld [wordt], of iemand een overtreding tegen [u] begaat?’

• Wat kunnen we van President Hunters leringen over angst en 
geloof leren? (Zie onderdeel 4.) Hoe kan geloof ertoe bijdragen 
dat we onze angst overwinnen? Denk na over momenten waarop 
de Heiland de stormen in uw leven gestild heeft omdat u geloof 
in Hem oefende.

• Hoe kan de raad van president Hunter in onderdeel 5 ertoe bij-
dragen dat we het leven met vreugde omarmen, zelfs in tijden 
van leed, teleurstelling en ziekte? Hoe kunnen we een eeuwig 
perspectief ontwikkelen? Hoe heeft de Heiland u geholpen om 
een overvloedig leven te hebben?

Relevante Schriftteksten
Mattheüs 11:28–30; Johannes 14:6; 2 Nephi 31:19–21; Alma 5:14–

16; 7:10–14; 23:6; Helaman 3:35; 5:9–12; LV 50:40–46; 93:1

Studietip
‘Besteed in uw studie zorgvuldig aandacht aan ideeën en gevoe-

lens die u krijgt.’ (Predik mijn evangelie [2004], p. 18.) Overweeg de 
indrukken die u krijgt op te schrijven, ook al lijken ze niets met de 
woorden die u leest te maken te hebben. Die dingen wil de Heer 
u wellicht juist openbaren.

Noten
 1. ‘Jesus, the Very Thought of Thee’, 

Ensign, mei 1993, 65.
 2. ‘An Apostle’s Witness of Christ’, Ensign 

januari 1984, 70.
 3. James E. Faust, ‘Howard W. Hunter: 

Man of God’ Ensign, april 1995, 27.
 4. ‘Jesus, the Very Thought of Thee’, 

63–64.
 5. ‘What Manner of Men Ought Ye to Be?’ 

Ensign, mei 1994, 64; zie ook ‘He Invi-
tes Us to Follow Him’, Ensign, septem-
ber 1994, 5.

 6. ‘Jesus, the Very Thought of Thee’, 
64–65.

 7. In Eleanor Knowles, Howard W. Hun-
ter (1994), 318.

 8. ‘The Beacon in the Harbor of Peace’, 
Ensign, november 1992, 18.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 
ed. Clyde J. Williams (1997), 30.

 10. ‘Master, the Tempest Is Raging’, Ensign, 
november 1984, 33–35.

 11. ‘Fear Not, Little Flock’ (toespraak aan 
de Brigham Young University, 14 maart 
1989), 1–2, 4–5; speeches. byu. edu.
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‘Mijn vrede geef Ik u’

‘We ontvangen vrede door ons onvoorwaardelijk 
over te geven aan de Vredevorst die de 

macht heeft om vrede te schenken.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
Een van president Howard W. Hunters collega’s in het Quorum der 
Twaalf Apostelen beschreef hem als een man met ‘buitengewoon 
veel geduld dat uit grote innerlijke vrede voortkomt.’ 1 President 
Hunter sprak vaak over innerlijke vrede en onderwees dat iemand 
die vrede alleen ontvangt door zich tot God te wenden: door op 
Hem te vertrouwen, geloof te oefenen en ernaar te streven zijn wil 
te doen. Die vrede heeft hem door veel moeilijke tijden geholpen.

In het najaar van 1975 raadde een arts Claire, de vrouw van pre-
sident Hunter, aan om een hersenoperatie te ondergaan. President 
Hunter brak zich het hoofd over de vraag of de operatie wel een 
goed idee was. Het zou Claires zwakke lichaam zwaar belasten 
en haar toestand misschien niet eens verbeteren. Hij ging naar de 
tempel, vroeg raad aan familieleden en voelde al gauw dat de ope-
ratie Claire de meeste hoop op verlichting bood. Hij beschreef zijn 
gevoelens op de dag van de operatie als volgt:

‘Ik vergezelde haar tot aan de deur van de operatiekamer, kuste 
haar, waarna ze haar naar binnenreden. De tijd verstreek en ik 
wachtte en dacht na. […] Plots maakten mijn spanning en onge-
rustheid plaats voor een gevoel van vrede. Ik wist dat we de juiste 
beslissing genomen hadden en dat mijn gebeden verhoord waren.’ 2

In 1989 had president Hunter nog een ervaring waarbij hij in een 
moeilijke tijd vrede ervoer. Hij was in Jeruzalem om het Brigham 
Young University Jerusalem Center for Near Eastern Studies in te 
wijden. Verscheidene groeperingen hadden tegen de aanwezigheid 
van de kerk in Jeruzalem geprotesteerd en sommigen hadden zelfs 
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we moeten ‘onze blik op Jezus […] richten’ en ‘onze ogen 
[nooit] afkeren van Hem in wie wij moeten geloven.’
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met geweld gedreigd. Een van de sprekers bij de inwijding was 
ouderling Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf, die later 
over dit incident vertelde:

‘Toen ik mijn toespraak hield, was er nogal wat opwinding ach-
terin de zaal. Er waren militairen de zaal binnengekomen. Ze lieten 
een briefje aan president Hunter overhandigen. Ik draaide me om 
en vroeg wat ik moest doen. Hij zei: “Er is een bommelding. Ben 
je bang?” Ik zei: “Nee.” Hij zei: “Ik ook niet, ga maar verder met je 
toespraak.”’ 3 De inwijdingsdiensten verliepen zonder problemen; 
er was geen bom.

In zulke situaties vertrouwde president Hunter op de volgende 
belofte van vrede die de Heiland gegeven had en die hij vaak 
citeerde: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld 
die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet 
bevreesd worden’ ( Johannes 14:27).

Leringen van Howard W. Hunter
1

Jezus Christus is de bron van echte vrede.

Zevenhonderd jaar vóór de geboorte van Christus voorspelde de 
profeet Jesaja die gebeurtenis en gebruikte daarbij titels die van zijn 
grote respect blijk gaven. […] Een van die titels die in deze tijd erg 
interessant is, is ‘Vredevorst’ ( Jesaja 9:5). Jesaja verklaarde: ‘Aan de 
uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde 
komen.’ Wat een mooie hoop in een wereld vol oorlog en zonde! 4

De vrede waarnaar de wereld smacht, is een staakt- het- vuren, 
maar men beseft niet dat vrede een toestand is die de mens enkel 
en alleen bereikt op de voorwaarden die God stelt, en op geen 
enkele andere manier.

In een psalm in Jesaja staan deze woorden: ‘Het is Uw vaste 
voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op 
U vertrouwd.’ ( Jesaja 26:3.) Die volkomen vrede waarover Jesaja 
spreekt, ontvangt men alleen door geloof in God. Dat begrijpt deze 
ongelovige wereld niet.

Tijdens het laatste avondmaal van Jezus met de twaalf apostelen, 
waste Hij hun voeten, brak het brood voor hen, en gaf de beker 
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door. Vervolgens sprak Hij hun geruime tijd toe, nadat Judas uit 
hun midden gegaan was. Hij vertelde hun onder andere over zijn 
nakende dood, en het erfgoed dat Hij hun zou nalaten. Hij had geen 
bezittingen, onroerend goed of rijkdom. Volgens het verhaal had 
Hij alleen de kleding die Hij droeg, en op de dag na zijn kruisiging 
zou die onder de soldaten verdeeld worden, die het lot wierpen 
om zijn mantel. Hij gaf zijn discipelen zijn legaat met de volgende 
eenvoudige, maar diepzinnige woorden: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede 
geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart 
niet in beroering raken en niet bevreesd worden’ ( Johannes 14:27).

Hij gebruikte de Joodse vorm van begroeting en zegening: ‘Mijn 
vrede geef Ik u.’ Deze begroeting en dit legaat waren niet op de 
gebruikelijke manier bedoeld, want Hij zei: ‘[…] niet zoals de wereld 
die geeft, geef Ik die u.’ Het waren geen loze wensen, niet slechts 
beleefdheid zoals wereldse mensen die woorden volgens de traditie 
gebruiken. Hij gaf hun die vrede als Vredevorst en bron van vrede. 
Hij schonk ze hun en zei: ‘Laat uw hart niet in beroering raken en 
niet bevreesd worden.’ Een paar uur later zouden ze moeilijkhe-
den doormaken, maar met zijn vrede zouden ze hun angst kunnen 
overwinnen en standvastig zijn.

Zijn laatste boodschap vóór het slotgebed op die gedenkwaar-
dige avond was: ‘[…] In de wereld zult u verdrukking hebben, maar 
heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen’ ( Johannes 16:33).5

2
We bevorderen vrede door het evangelie na te leven.

Er is slechts één leidende hand in het heelal, slechts één onfeil-
baar licht, één zeker baken voor de wereld. Dat licht is Jezus Chris-
tus, het licht en leven van de wereld, het licht dat een profeet in 
het Boek van Mormon als volgt beschreef: ‘Een licht dat eindeloos 
is, dat nooit kan worden verduisterd’ (Mosiah 16:9).

Of we nu een vrouw, een man, een gezin, een samenleving of 
een volk zijn, in onze zoektocht naar de kust van veiligheid en 
vrede is Christus uiteindelijk het enige baken waarop we kunnen 
vertrouwen. Hij heeft over zijn zending gezegd: ‘Ik ben de Weg, de 
Waarheid en het Leven’ ( Johannes 14:6). […]
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Denk bijvoorbeeld eens aan deze opdracht die Christus aan zijn 
discipelen heeft gegeven. Hij zei: ‘Heb uw vijanden lief; zegen hen 
die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen 
die u beledigen en u vervolgen’ (Mattheüs 5:44).

Bedenk wat die aansporing alleen al in uw buurt en in de mijne 
zou doen, in de omgeving waar u en uw kinderen wonen, onder 
de volken die samen onze grote wereldfamilie vormen. Ik besef dat 
deze leerstelling erg moeilijk na te leven is, maar het is beslist een 
prettiger uitdaging dan de verschrikkelijke taken waarvoor we staan 
door de oorlog, de armoede en het verdriet waarmee de wereld 
geconfronteerd wordt.6

Als we wie ons kwaad doen proberen te helpen, als we bidden 
voor wie ons onrecht aandoen, dan kan ons leven mooi zijn. We 
krijgen vrede door met de Geest en met elkaar één te worden, de 
Heer te dienen en zijn geboden te onderhouden.7

De wereld waarin we leven, dicht bij huis of ver weg, heeft het 
evangelie van Jezus Christus nodig. Het evangelie verschaft de 
enige manier waarop de wereld ooit vrede zal vinden. […] We 
hebben een vreedzamere wereld nodig die ontstaat uit vreedzamere 
gezinnen, buurten en gemeenschappen. Om een dergelijke vrede 
te verwerven en te ontwikkelen ‘moeten we anderen liefhebben, 
zowel onze vijanden als onze vrienden.’ [Leringen van kerkpre-
sidenten: Joseph Smith (2007), 425.] […] Wij moeten anderen in 
vriendschap de hand reiken. We moeten vriendelijker, zachtaardi-
ger, vergevensgezinder en minder snel kwaad worden.8

Gods handelwijze is voornamelijk gebaseerd op overreding, 
geduld en lankmoedigheid, niet op dwang of harde confrontatie. 
Zijn benadering is zachte aandrang en vriendelijke uitnodiging.9

Voor mensen die God verwerpen, zijn geboden niet onderhou-
den of zijn wetten overtreden, geldt de belofte van vrede niet. De 
profeet Jesaja sprak over de decadentie en corruptie van leiders en 
waarschuwde vervolgens: ‘Maar de goddelozen zijn als een opge-
zweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt 
modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen 
vrede!’ ( Jesaja 57:20–21.) […]
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Onverschilligheid tegenover de Heiland of ongehoorzaamheid 
aan Gods geboden brengt onzekerheid, innerlijke onrust en twist 
teweeg. Dat is het tegengestelde van vrede. We ontvangen vrede 
door ons onvoorwaardelijk over te geven aan de Vredevorst die de 
macht heeft om vrede te schenken.10

De problemen van de wereld die zo vaak in schreeuwende kran-
tenkoppen vermeld staan, dienen ons eraan te herinneren dat we 
naar de vrede moeten streven die we krijgen door de eenvoudige 
beginselen van het evangelie van Jezus Christus na te leven. Luid-
ruchtige minderheden brengen onze innerlijke vrede niet aan het 
wankelen als we onze naasten liefhebben en geloven in het zoen-
offer van de Heiland en de stille zekerheid van het eeuwige leven 
die Hij ons biedt. Hoe kunnen we in deze rumoerige wereld zulk 
geloof ontwikkelen? De Heer heeft gezegd: ‘Bid, en u zal gegeven 
worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan 
worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en 
wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden’ (Lukas 11:9–10).11

Het lijkt erop dat we twee eeuwige waarheden moeten aanvaar-
den als we vrede in deze wereld en eeuwig leven in het hierna-
maals willen genieten. (1) Dat Jezus de Christus is, de eeuwige 
Zoon van onze hemelse Vader, die naar de aarde kwam met het 
uitdrukkelijke doel om de mens van zonde en het graf te verlossen, 
en dat Hij leeft om ons terug bij de Vader te brengen. (2) Dat Joseph 
Smith zijn profeet was die Hij in deze laatste dagen opwekte om 
de waarheid te herstellen die door zonde verloren gegaan was. Als 
iedereen die twee fundamentele waarheden aanvaardde en ernaar 
leefde, zou er vrede op aarde zijn.12

Als u zelf […] verleidingen het hoofd biedt en besluit om de 
dagelijks prijs te betalen, de wet van de oogst na te leven door reine 
gedachten en daden, door rechtschapen en eerlijke omgang, door 
integer en plichtsgetrouw te studeren, door vasten, gebed en aanbid-
ding, dan zult u vrijheid, innerlijke vrede en voorspoed oogsten.13

Een leven vervuld van onzelfzuchtig dienstbetoon wordt ook van 
onvoorstelbare vrede vervuld. […] Die vrede ontvangen we alleen 
door de evangeliebeginselen na te leven. Die beginselen vormen 
het programma van de Vredevorst.14
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Veel in deze wereld is bedoeld om […] persoonlijke vrede door 
duizenden soorten verleidingen te verstoren. Het is ons gebed dat 
de heiligen het volmaakte voorbeeld dat Jezus van Nazareth ons 
gegeven heeft, zullen volgen.

Het is ons gebed dat Satans inspanningen verijdeld zullen wor-
den, zodat we vredig en rustig kunnen leven, zodat gezinnen 
hecht en begaan met elkaar kunnen zijn, zodat wijken en ringen, 

‘een leven vervuld van onzelfzuchtig dienstbetoon 
wordt ook van onvoorstelbare vrede vervuld.’
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gemeenten en districten het lichaam van Christus kunnen vormen, 
in elke behoefte kunnen voorzien, elke pijn kunnen verzachten, 
elke wonde kunnen helen, tot de hele wereld, zoals Nephi gezegd 
heeft, ‘standvastig in Christus voorwaarts [zal] streven, met volmaakt 
stralende hoop, en liefde voor God en voor alle mensen. […]

‘Mijn geliefde broeders’, vervolgde Nephi, ‘dit is de weg; en er is 
geen andere weg.’ (2 Nephi 31:20–21).15

3
De Heiland kan ons, ongeacht het rumoer om 

ons heen, helpen om vrede te vinden.

Jezus werd niet van ellende, pijn, smart en kwelling gevrijwaard. 
Niemand kan de onvoorstelbare last die Hij droeg omschrijven. Het 
ontbreekt ons tevens aan de wijsheid om te begrijpen wat ‘man van 
smarten’ inhoudt, zoals Jesaja Hem noemde. ( Jesaja 53:3.) Zijn schip 
bevoer het merendeel van zijn leven woelige wateren, en in de 
ogen van de sterfelijke mens sloeg het op de rotskust van Golgotha 
te pletter. Er wordt ons gevraagd om het leven niet vanuit sterfelijk 
perspectief te bekijken. Met een geestelijk perspectief weten we dat 
er aan het kruis iets heel anders gebeurde.

Hoe hard de stormwinden ook waaiden, er was vrede in de 
woorden en het hart van de Heiland. Mogen wij dat ook hebben 
— in ons hart, bij ons thuis, in ons land en zelfs tijdens de kwellin-
gen die de kerk af en toe moet doorstaan. We moeten er niet van 
uitgaan dat we zonder persoonlijke of gemeenschappelijke tegen-
spoed door het leven gaan.16

Iemand kan in een prachtige, rustige omgeving wonen, maar 
zich vanwege innerlijke onenigheid en strijd in een voortdurende 
staat van beroering bevinden. Aan de andere kant kan iemand zich 
te midden van de verwoestingen van een oorlog bevinden en toch 
de sereniteit van onbeschrijfelijke vrede genieten. Als we ons ver-
trouwen in de mens en de wereld stellen, zullen we beroering en 
verwarring oogsten. Als we ons echter tot God wenden, ontvangen 
we vrede voor onze rusteloze ziel. Dat heeft de Heiland met de 
volgende woorden duidelijk gemaakt: ‘In de wereld zult u verdruk-
king hebben’ ( Johannes 16:33). En in zijn legaat aan de twaalf en 
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de hele mensheid zei hij: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet 
zoals de wereld die geeft. […]’ ( Johannes 14:27).

We kunnen die vrede nu in deze rumoerige wereld vinden als we 
zijn grote geschenk en uitnodiging aannemen: ‘Kom naar Mij toe, 
allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.

‘Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben 
en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel’ (Mattheüs 
11:28–29).

Die vrede beschut ons tegen wereldse beroering. Weten dat God 
leeft, dat wij zijn kinderen zijn en dat Hij ons liefheeft, kalmeert ons 
verontruste hart. Het antwoord moet gezocht worden in geloof in 
God en zijn Zoon, Jezus Christus. Dat brengt ons zowel nu als in 
de eeuwigheid vrede.17

In deze wereld van verwarring, haast en materiële vooruitgang, 
moeten we tot de eenvoud van Christus terugkeren. […] We moeten 
de eenvoudige waarheidsbeginselen waarin de Meester onderwees, 
bestuderen en het controversiële elimineren. We moeten werke-
lijk geloven in God en niet slechts speculeren dat Hij bestaat. Het 
herstelde evangelie van Jezus Christus kan een dynamische, moti-
verende invloed zijn, en als we het werkelijk aanvaarden, biedt 
het ons een zinvolle, godsdienstige ervaring. Een van de sterkste 
punten van het mormonisme is de dagelijkse geloofstoepassing in 
denken en daden. Daardoor maken beroering en verwarring plaats 
voor vrede en rust.18

4
Door ons oog op Jezus te richten, kunnen we zaken 

overwinnen die onze vrede zouden verstoren.

Ik wil u herinneren aan een van de grote verhalen van de over-
winning van Christus op hetgeen ons beproeft en doet vrezen. De 
discipelen van Christus voeren op een van hun vele tochten op het 
Meer van Galilea uit. De nacht was donker en de elementen waren 
sterk en ongunstig. De golven waren onstuimig, er stond een krach-
tige wind en deze zwakke stervelingen waren bang. Helaas was er 
niemand bij hen om hen te kalmeren en redden, want Jezus was 
alleen aan wal gebleven.
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Zoals altijd waakte Hij over hen. Hij had hen lief en zorgde voor 
hen. Toen de nood het hoogst was, zagen ze in de duisternis een 
persoon met wapperende mantel op de golven naar hen toe stap-
pen. Ze schreeuwden het uit van angst omdat ze dachten dat het een 
spook was dat zich over de golven voortbewoog. En zoals het zo 
vaak ook bij ons gebeurt — als de zee in de duisternis van het leven 
zo groot en ons bootje zo klein lijkt — hoorden ze in de storm en het 
duister de ultiem geruststellende stem van vrede die deze eenvou-
dige uitspraak deed: ‘Ik ben het; wees niet bevreesd.’ Petrus riep uit: 
‘Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te 
komen.’ En het antwoord van Christus geldt voor ons allemaal: ‘Kom!’

Petrus sprong overboord in de woelige golven en zolang hij zijn 
ogen op de Heer gericht hield, kon de wind door zijn haren razen 
en de golfslag zijn mantel doorweken, maar alles was in orde. Pas 
toen zijn geloof wankelde en hij zijn blik van de Meester afkeerde 
en naar de woeste golven en de zwarte diepten onder hem keek, 
begon hij weg te zinken. Net als de meesten onder ons riep hij: 
‘Heere, red mij!’ En Jezus liet hem niet aan zijn lot over. Hij stak zijn 
hand uit en greep de drenkeling met een zachtaardige berisping 
vast: ‘Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?’

Toen ze weer aan boord van hun kleine vaartuig waren, zagen ze 
dat de wind ging liggen en dat de golven kalm werden. Ze waren 
spoedig in hun veilige haven, waar we allemaal op een dag hopen 
te zijn. Zowel de bemanning als de discipelen waren stomverbaasd. 
Sommigen spraken Hem aan met een titel die ik vandaag gebruik: 
‘Werkelijk, U bent de Zoon van God!’ (Naar Farrar, The Life of Christ, 
pp. 310–313; zie Mattheüs 14:22–33.)

Ik ben er vast van overtuigd dat als wij als individu, als gezin, 
als samenleving en als volk net als Petrus onze blik op Jezus kon-
den richten, wij ook als overwinnaars over ‘de ruwe golven van 
ongeloof’ konden lopen en ‘onbevreesd blijven te midden van de 
opstekende winden van twijfel.’ Maar als wij onze ogen afkeren van 
Hem in wie wij moeten geloven, wat zo gemakkelijk gebeurt en 
waartoe de wereld zo verleid wordt, als wij naar de macht en de 
toorn kijken van de verschrikkelijke en vernietigende elementen om 
ons heen, in plaats van naar Hem die ons kan helpen en redden, 
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dan zullen we onvermijdelijk wegzinken in een zee van conflict, 
verdriet en wanhoop.

Ik bid dat wij, wanneer we het gevoel hebben dat de zeeën ons 
dreigen te verzwelgen en de diepten ons slingerende geloofsschip 
dreigen op te slokken, altijd door de storm en het duister heen die 
rustgevende uitspraak van de Heiland van de wereld mogen horen: 
‘Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd.’ (Mattheüs 14:27.)19

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Hunter onderwijst dat Jezus Christus de bron van ware 

vrede is (zie onderdeel 1). Door welke ervaringen hebt u die waar-
heid geleerd? Hoe kunnen we de vrede ontvangen die Jezus biedt?

• Hoe ontvangen we vrede door anderen lief te hebben? (Zie 
onderdeel 2.) Hoe ontvangen we vrede door het naleven van 
het evangelie? Waarom moeten we ons onvoorwaardelijk aan de 
Heiland overgeven om vrede te genieten?

• Neem president Hunters leringen in onderdeel 3 door. Hoe hebt 
u door tot de Heiland te komen, ervaren dat Hij zijn belofte 
nakomt om u rust te geven?

• Denk na over president Hunters verhaal over Petrus op het water 
(zie onderdeel 4). Wat leert u uit dit verhaal over hoe u in moei-
lijke tijden vrede kunt vinden? Hoe heeft de Heiland u gehol-
pen om in moeilijke tijden toch goede moed te houden en niet 
bevreesd te zijn?

Relevante Schriftteksten
Psalmen 46:10; 85:8; Jesaja 32:17; Markus 4:36–40; Romeinen 

8:6; Galaten 5:22–23; Filippenzen 4:9; Mosiah 4:3; LV 19:23; 59:23; 
88:125

Onderwijstip
Vraag de aanwezigen om een van de onderdelen van het hoofd-

stuk uit te kiezen die ze graag willen bespreken. Laat ze dan een 
groepje vormen met anderen die hetzelfde onderdeel uitkozen. 
Spoor elk groepje aan om de verwante vraag aan het eind van het 
hoofdstuk te bespreken.
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Tegenspoed — onderdeel 
van Gods plan voor onze 

eeuwige vooruitgang

‘Als we toestaan dat [de moeilijkheden van het 
sterfelijk leven] ons verootmoedigen, ons zuiveren, 

ons een les leren en ons tot zegen zijn, kunnen 
ze krachtige werktuigen in de handen van God 

zijn om betere mensen van ons te maken.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
In de algemene aprilconferentie van 1980 vertelde ouderling 
Howard W. Hunter, toen lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, 
dat hij op een keer met een grote menigte naar een roeiwedstrijd 
in Samoa stond te kijken. ‘De menigte was onrustig’, zei hij, ‘en 
de meeste ogen waren op de zee gericht om de eerste glimp van 
de [boten] op te vangen. Plots ging er een luid gejuich op toen de 
menigte de boten in de verte aan zag komen. Elke boot had een 
bemanning van vijftig sterke roeiers die de roeispanen ritmisch 
door het water haalden, waardoor de vaartuigen de golven en het 
schuimende water doorkliefden. Het was een prachtig gezicht.

‘De boten en mannen waren al gauw volledig in het zicht op 
weg naar de finish. Hoewel die sterke mannen uit alle macht roei-
den, had de zware boot met zijn vijftigkoppige bemanning met een 
geduchte tegenkracht te maken: de weerstand van het water.

‘Het gejuich van de menigte bereikte zijn hoogtepunt toen de 
eerste boot de finish passeerde.’

Na de wedstrijd ging ouderling Hunter naar de aanlegplek van 
de boten en sprak er met een van de roeiers, die hem vertelde ‘dat 
de voorsteven van de boot zo is gebouwd dat hij door het water 
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In onze beproevingen geeft de Heiland ieder van ons dezelfde 
uitnodiging die hij aan de man bij het bad van bethesda 

gaf: ‘wilt u gezond worden?’ ( Johannes 5:6).
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snijdt en zo de weerstand breekt die de snelheid van de boot ver-
traagt. Hij legde verder uit dat het trekken aan de roeispanen tegen 
de weerstand van het water in, de kracht verschaft die de boot 
naar voren stuwt. Weerstand verschaft zowel de tegenstand als de 
voorwaartse beweging.’ 1

Ouderling Hunter gebruikte het voorbeeld van de roeiwedstrijd 
in Samoa in een toespraak over het doel van tegenspoed. Tijdens 
zijn bediening als apostel sprak hij vaak over tegenspoed, waar-
bij hij raad, hoop en aanmoediging verschafte. Hij sprak uit eigen 
ervaring aangezien hij levensgevaarlijke ziektes en andere beproe-
vingen doorstaan had. Hij getuigde met kracht dat Jezus Christus 
in moeilijke tijden ‘de macht heeft om onze lasten te verlichten.’ 2

Leringen van Howard W. Hunter
1

Tegenspoed maakt deel uit van Gods plan 
voor onze eeuwige vooruitgang.

Het is duidelijk dat het leven voor iedereen ups en downs in 
petto heeft. Er is inderdaad veel vreugde en verdriet in de wereld, 
er zijn veel onverwachte wendingen, zegeningen die er niet altijd 
als zegeningen uitzien of zo aanvoelen, en veel zaken die ons ver-
ootmoedigen en ons geduld en geloof bevorderen. We hebben 
allemaal wel eens zulke ervaringen gehad, en ik neem aan dat dit 
ook in de toekomst het geval zal zijn. […]

President Spencer W. Kimball, die heel wat leed, teleurstel-
ling en omstandigheden buiten zijn wil te verduren kreeg, heeft 
geschreven:

‘Omdat we menselijk zijn, zouden we het liefst alle lichamelijke 
pijnen en psychische aandoeningen uit ons leven bannen en onszelf 
van constant gerief en comfort verzekeren. Maar als we de deuren 
naar verdriet en zorgen zouden sluiten, zouden we weleens onze 
grootste vrienden en weldoeners kunnen buitensluiten. De mensen 
die geduld, lankmoedigheid en zelfbeheersing uit hun lijden leren, 
kunnen heilig worden.’ [Faith Precedes the Miracle (1972), 98.]

In die uitspraak verwijst president Kimball naar deuren die zich 
voor bepaalde ervaringen in het leven sluiten. […] Deuren sluiten 
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zich geregeld in ons leven, en soms veroorzaakt dat echt leed en 
verdriet. Maar ik geloof echt dat als er zich zo’n deur sluit, er dan 
een andere opengaat (en misschien wel meer dan één), naar hoop 
en zegeningen op andere gebieden van ons leven die we anders 
misschien niet gekregen hadden.

[…] Enkele jaren geleden zei [president Marion G. Romney] dat 
alle mannen en vrouwen, ook de trouwste en loyaalste, tegenspoed 
en leed zouden doormaken omdat, zo zei Joseph Smith: ‘Mensen 
moeten lijden, opdat zij tot de berg Zion komen en boven de heme-
len verhoogd worden.’ [Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith 
(2007), 248; zie Conference Report, oktober 1969, 57.]

President Romney zei vervolgens:

‘Dat betekent niet dat we om leed verlegen zitten. We mijden 
het zoveel mogelijk. We weten echter, en we wisten dat ook toen 
we ervoor kozen om naar de aarde te komen, dat we hier in de 
smeltkroes van tegenspoed en leed beproefd zouden worden. […]

‘[Bovendien] maakte de Vader in zijn plan voor het beproeven [en 
zuiveren] van zijn kinderen geen uitzondering voor de Heiland zelf. 
Het leed dat Hij op Zich nam en dat Hij onderging, was het leed 
van alle mannen [en vrouwen overal. Sidderend en bloedend wilde 
Hij dat Hij kon terugdeinzen om de beker aan Zich voorbij te laten 
gaan, maar Hij zei:] “Ik dronk en volbracht mijn voorbereidingen 
voor de mensenkinderen’ (LV 19:18–19).”’ (In Conference Report, 
oktober 1969, p. 57.)

We moeten allen onze ‘voorbereidingen voor de mensenkinde-
ren’ volbrengen [LV 19:19]. De voorbereidingen van Christus waren 
heel anders dan de onze, maar we moeten ons allemaal voorbe-
reiden en deuren opendoen. Zulke belangrijke voorbereidingen 
vergen vaak enig leed, onverwachte wendingen op ons pad, en 
onderwerping ‘zoals een kind zich aan zijn vader onderwerpt’ 
[Mosiah 3:19]. Het volbrengen van goddelijke voorbereidingen en 
het opendoen van celestiale deuren kan en zal ongetwijfeld een 
levenslang proces zijn.3

We zijn hier op aarde gekomen om op weerstand te stuiten. Dat 
is een onderdeel van het plan voor onze eeuwige vooruitgang. Zon-
der verleiding, ziekte, pijn en verdriet, zou er ook geen goedheid, 
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deugdzaamheid, waardering van welzijn of vreugde zijn. […] We 
mogen niet vergeten dat de weerstand die onze vooruitgang belem-
mert ons ook de mogelijkheid biedt om problemen te overwinnen.4

2
Onze aardse verdrukkingen bevorderen 

onze groei en vooruitgang.

Als we toestaan dat [de moeilijkheden van het sterfelijk leven] 
ons verootmoedigen, ons zuiveren, ons een les leren en ons tot 
zegen zijn, kunnen ze krachtige werktuigen in de handen van God 
zijn om betere mensen van ons te maken, dankbaarder, liefdevoller 
en attenter voor anderen in hun tijden van beproeving.

Ja, we kennen allemaal, zowel individueel als collectief, moeilijke 
momenten, maar zelfs in de moeilijkste tijden zijn problemen en 
profetieën alleen bestemd om de rechtschapen mensen tot zegen 
te zijn en de minder rechtvaardige mensen tot bekering te roepen. 
God heeft ons lief en in de Schriften staat ‘dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft’ [ Johannes 3:16].5

Lehi, de grote patriarch uit het Boek van Mormon, moedigde zijn 
zoon Jakob aan, die in een periode van smart en tegenwerking in 
de wildernis geboren was. Jakobs leven verliep niet zoals hij mis-
schien verwacht had en ging bepaald niet over rozen. Hij had met 
verdriet en tegenslagen te maken gekregen, maar Lehi beloofde hem 
dat God die ellende voor zijn welzijn zou heiligen (zie 2 Nephi 2:2).

Vervolgens deed Lehi de volgende uitspraak, die inmiddels klas-
siek geworden is:

‘Want er moest wel een tegenstelling in alle dingen zijn. Indien 
die er niet was, […] dan kon er geen rechtvaardigheid worden 
teweeggebracht, noch goddeloosheid, heiligheid noch ellende, 
goed noch kwaad’ (2 Nephi 2:11).

Ik heb door de jaren heen veel troost uit deze uitspraak geput, 
die deels een verklaring biedt voor het leed en de teleurstellingen 
in dit leven. Ik put nog meer troost uit het feit dat de beste mannen 
en vrouwen, onder wie de Zoon van God, voor zulke tegenstellin-
gen kwamen te staan om het contrast tussen rechtvaardigheid en 
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goddeloosheid, heiligheid en ellende, en goed en kwaad beter te 
begrijpen. In zijn donkere, kille kerker te Liberty leerde de profeet 
Joseph Smith dat als we geroepen worden om beproeving te door-
staan, dat voor onze groei en vooruitgang is, en dat het uiteindelijk 
voor ons welzijn dient (zie LV 122:5–8).

Als er zich een deur sluit, gaat er een andere open, zelfs voor een 
profeet in de gevangenis. We zijn niet altijd wijs of ervaren genoeg 
om alle mogelijke in-  en uitgangen goed in te schatten. De woning 
die God voor ieder van zijn geliefde kinderen bereidt, heeft mis-
schien bepaalde gangen en trapleuningen, bijzondere tapijten en 
gordijnen die we moeten passeren om de woning te beërven. […]

Op verschillende momenten in ons leven, en waarschijnlijk meer-
maals, moeten we aanvaarden dat God weet wat wij niet weten en 
ziet wat wij niet zien. ‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, 
en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere’ ( Jesaja 55:8).

Als u thuis moeilijkheden hebt met kinderen die afdwalen, als u 
gebukt gaat onder financiële tegenslagen en emotionele spanningen 

Toen Joseph smith zich in de gevangenis bevond, openbaarde de Heer 
hem dat tegenspoed onze vooruitgang bevordert en voor ons welzijn is.
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die uw gezin en geluk bedreigen, als u het verlies van een dierbare 
te verwerken krijgt of kampt met slechte gezondheid, vrede zij 
uw ziel. Wij zullen niet boven ons vermogen verzocht worden [zie 
1 Korinthe 10:13; Alma 13:28; 34:39]. Onze omwegen en teleurstel-
lingen zijn het rechte en nauwe pad naar Hem.6

3
We hebben alle reden om zelfs in moeilijke tijden 

optimistisch gestemd te zijn en vertrouwen te hebben.

Er zijn altijd al moeilijkheden geweest en die zullen er altijd zijn. 
Maar in het licht van wat we weten en van hoe we verondersteld 
worden te leven, is er echt geen plaats, geen excuus, voor pessi-
misme en wanhoop.

Ik heb twee wereldoorlogen, de oorlog in Korea, die in Vietnam, 
en [nog meer] meegemaakt. Ik heb me door de crisisjaren heen 
gewerkt en ben erin geslaagd om tegelijkertijd rechten te studeren en 
een gezin te stichten. Ik heb de beurs en de wereldeconomie onvoor-
spelbaar zien worden, en ik heb een paar despoten en tirannen wis-
pelturig zien handelen, waardoor heel wat problemen ontstaan zijn.

Dus ik hoop dat u niet gelooft dat alle wereldproblemen in uw 
decennium zijn gepropt, of dat niemand het ooit erger dan u heeft 
gehad, of dat uw situatie er nooit beter op zal worden. Ik kan u 
geruststellen dat het al erger is geweest en dat het altijd beter wordt. 
Altijd — vooral als we het evangelie van Jezus Christus naleven, ervan 
houden en het de kans geven om in ons leven tot bloei te komen. […]

In tegenstelling tot wat sommigen zeggen, hebt u alle reden om 
gelukkig en optimistisch te zijn en vertrouwen te hebben. Vanaf 
het begin van de wereld is het altijd zo geweest dat elke generatie 
bepaalde dingen te overwinnen en bepaalde problemen op te los-
sen had.7

4
Als wij tot de Heiland komen, zal 

Hij onze lasten verlichten.

‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal 
u rust geven.
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‘Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en 
nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;

‘want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’ (Mattheüs 
11:28- 30). […]

Dat prachtige aanbod van hulp dat de Zoon van God zelf heeft 
gedaan, was niet tot de Galileeërs van zijn tijd beperkt. Die uitnodi-
ging om zijn zachte juk te dragen en zijn lichte last te aanvaarden, 
is niet uitsluitend voor vroegere generaties. Het was en is een uni-
versele uitnodiging aan alle mensen, alle steden en volken, iedere 
man, vrouw en ieder kind op aarde.

In onze eigen moeilijke periodes mogen we die onfeilbare oplos-
sing voor de zorgen van onze wereld niet negeren. Het is een belofte 
van persoonlijke vrede en bescherming. Het is de macht om in tijd 
en eeuwigheid zonde kwijt te schelden. Ook wij moeten geloven dat 
Jezus Christus ‘de macht heeft om onze lasten te verlichten.’ Ook wij 
moeten tot Hem komen en daar van onze arbeid uitrusten.

Uiteraard zijn er verplichtingen aan zulke beloften verbonden. 
‘Neem Mijn juk op u’, vraagt Hij. In de tijd van de Bijbel was een 
juk een werktuig dat landbouwers zeer van pas kwam. Met behulp 
van een juk konden twee dieren samen het zware gewicht van de 
ploeg of wagen voorttrekken, wat het werk lichter maakte. Een last 
die zwaar was en misschien onmogelijk voor een enkeling te dra-
gen, kon gelijk verdeeld en makkelijk gedragen worden door twee 
die met een gedeeld juk samengebonden waren. Zijn juk vergt een 
grote en oprechte inspanning, maar voor wie echt bekeerd zijn, is 
het juk zacht en wordt de last licht.

Waarom zouden we de last van het leven alleen willen dragen, 
vraagt Christus, of met slechts materiële hulp die zo snel wankelt? 
Voor de zwaar belasten is het het juk van Christus, is het de macht 
en de vrede die ontstaat door zij aan zij te staan met een God, 
waardoor wij de steun, het evenwicht en de kracht krijgen om onze 
moeilijkheden tegemoet te treden en te volharden in het uitvoeren 
van onze taken in deze harde sterfelijkheid.

De persoonlijke lasten van het leven verschillen natuurlijk van 
persoon tot persoon, maar iedereen heeft ze. […] Soms wordt leed 
uiteraard veroorzaakt door de zonden van een wereld die de raad 
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van [onze] Vader in de hemel niet opvolgt. Wat de reden ook is, 
niemand lijkt de beproevingen van het leven bespaard te blijven. 
Christus zegt in feite tot iedereen: als iedereen een last en een juk 
te dragen heeft, waarom dan niet dat van Mij? Ik beloof u dat mijn 
juk zacht en mijn last licht is. (Zie Mattheüs 11:28–30.)8

5
Heiligen der laatste dagen hoeven niet voor de 
verdrukkingen in de laatste dagen te vrezen.

De Schriften […] geven aan dat er tijden zullen zijn dat de hele 
wereld onder problemen gebukt gaat. We weten dat goddeloosheid 
in onze bedeling helaas overduidelijk zal zijn en dat ze onvermijde-
lijk problemen, leed en bestraffing met zich meebrengt. God maakt 
op zijn eigen tijd korte metten met die goddeloosheid, maar het is 
onze taak om getrouw te zijn en ons leven te leiden zonder ons 
steeds zorgen over de ellende of het einde van de wereld te maken. 
Het is onze taak om het evangelie na te leven en een helder licht te 
zijn, een stad op een berg, die van de pracht van het evangelie van 

‘In elke bedeling krijgen de volgelingen van christus de uitnodiging, 
zelfs het gebod, om van volmaakt stralende hoop vervuld te zijn.’
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Jezus Christus getuigt en de vreugde en het geluk die iedereen die 
de geboden onderhoudt, in welke tijdperk dan ook, ervaart.

In deze laatste bedeling zal er veel verdrukking zijn. (Zie Matt. 
24:21.) We weten dat er oorlogen en geruchten van oorlogen zullen 
zijn (zie LV 45:26) en dat de hele aarde in beroering zal zijn (zie LV 
45:26). Alle bedelingen hebben moeilijke tijden gekend, maar in 
onze tijd zal er echt groot gevaar zijn. (Zie 2 Timotheüs 3:1.) Slechte 
mensen zullen succes hebben (zie 2 Timotheüs 3:13), maar dat is al 
heel vaak het geval geweest. Rampspoed en ongerechtigheid zullen 
overvloedig zijn. (Zie LV 45:27.)

Het natuurlijke gevolg van dergelijke profetieën is angst, en niet 
alleen de jongere generatie wordt er bang van. Die angst wordt 
door iedereen van elke generatie gedeeld die niet begrijpt wat wij 
begrijpen.

Maar ik wil benadrukken dat getrouwe heiligen der laatste dagen 
niet hoeven te vrezen, en dat die gevoelens niet van God komen. 
De grote Jehova heeft tot het oude Israël gezegd:

‘Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor 
hen terug, want het is de Heere, uw God, Die met u meegaat. Hij 
zal u niet loslaten en u niet verlaten. […]

De Heere nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal 
u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet 
ontsteld’ (Deuteronomium 31:6, 8).

En tot u, onze prachtige generatie in het hedendaagse Israël, 
heeft de Heer gezegd:

‘Vrees dus niet, kleine kudde; doe het goede; laten aarde en hel 
tegen u samenspannen, want indien gij zijt gebouwd op mijn rots, 
vermogen zij niets. […]

‘Vertrouw op Mij bij iedere gedachte; twijfel niet, vrees niet’ 
(LV 6:34, 36).

Onze hedendaagse Schriften zijn met zulke raad doorspekt. Luis-
ter naar deze mooie geruststelling: ‘Vreest niet, kinderkens, want 
u bent de mijnen, en Ik heb de wereld overwonnen; en u behoort 
tot hen die mijn Vader Mij gegeven heeft’ (LV 50:41). ‘Voorwaar, Ik 
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zeg u, mijn vrienden: Vreest niet, laat uw hart vertroost worden; ja, 
verblijdt u te allen tijde, en dankt bij alles’ (LV 98:1).

In het kader van die prachtige raad denk ik dat het onze plicht 
is om ons een beetje meer te verheugen en een beetje minder te 
wanhopen, om dankbaar te zijn voor wat we hebben en voor Gods 
grote zegeningen voor ons, en om een beetje minder te praten over 
wat we niet hebben of over de angst die met de moeilijkheden in 
deze of in welke generatie dan ook gepaard gaan.

een hoopvolle en opwindende tijd

Voor heiligen der laatste dagen is dit een hoopvolle en opwin-
dende tijd — een van de mooiste tijden in de herstelling en daarom 
een van de mooiste tijden van alle bedelingen omdat onze de 
belangrijkste bedeling is. We moeten geloof en hoop hebben, twee 
van de grote fundamentele deugden van elke volgeling van Christus. 
We moeten op God blijven vertrouwen, want dat is het eerste begin-
sel van ons geloof. We moeten geloven dat God almachtig is, dat Hij 
ons liefheeft, en dat zijn werk zowel in ons eigen leven als in het 
algemeen niet tegengehouden of gedwarsboomd kan worden. […]

Ik beloof u in de naam van de Heer, wiens dienstknecht ik ben, 
dat God zijn volk altijd zal beschermen en ervoor zal zorgen. We 
zullen onze moeilijkheden hebben, zoals elke generatie en elk volk 
zijn moeilijkheden heeft gehad. Maar in het evangelie van Jezus 
Christus vindt u elke hoop, belofte en geruststelling. De Heer heeft 
macht over zijn heiligen en zal altijd plaatsen van vrede, verdedi-
ging en veiligheid voor zijn volk bereiden. Als we in God geloven, 
kunnen we hopen op een betere wereld — voor ons persoonlijk, 
en voor het hele mensdom. De profeet Ether vanouds heeft onder-
wezen (en hij wist wat moeilijkheden waren): ‘Daarom mag hij 
die in God gelooft met zekerheid hopen op een betere wereld, ja, 
zelfs een plaats ter rechterhand Gods, welke hoop voortvloeit uit 
geloof en een anker vormt voor de ziel der mensen, dat hen zeker 
en standvastig maakt, te allen tijde overvloedig in goede werken, 
en hen ertoe leidt God te verheerlijken’ (Ether 12:4).

In elke bedeling krijgen de volgelingen van Christus de uitnodi-
ging, zelfs het gebod, om van volmaakt stralende hoop vervuld te 
zijn. (Zie 2 Nephi 31:20.)
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ernaar streven angst te verjagen

[…] Als ons geloof en onze hoop in Christus, zijn leringen, 
geboden en beloften verankerd zijn, dan kunnen we op iets echt 
buitengewoons, wonderlijks rekenen, dat het water van de Rode 
Zee gescheiden kan worden en het hedendaagse Israël naar een 
plaats kan worden geleid ‘waar niemand het kan kwetsen of bang 
maken’. (Naar Hymns, 1985, nr. 30.) Angst, die mensen in moeilijke 
tijden kunnen krijgen, is een van de voornaamste wapens in Satans 
arsenaal om de mens ongelukkig te maken. Wie vreest, verliest 
de kracht om in de strijd tegen Satan voor zijn leven te vechten. 
Daarom probeert de boze altijd angst in het hart van de mensen op 
te wekken. In elk tijdperk heeft de mens angst het hoofd moeten 
bieden.

Als kinderen van God en afstammelingen van Abraham, Izak 
en Jakob, moeten we ernaar streven om angst uit het hart van de 
mensen te verjagen. Een bedeesd, angstig volk kan zijn werk niet 
goed vervullen, en Gods werk al helemaal niet. De heiligen der 
laatste dagen hebben een goddelijke opdracht die eenvoudigweg 
niet door angst en benauwdheid mag verdwijnen.

Een apostel van de Heer heeft ooit gezegd: ‘De sleutel tot het 
overwinnen van angst is door de profeet Joseph Smith aan ons 
gegeven. “Indien gij voorbereid zijt, zult gij niet vrezen” (LV 38:30). 
Die goddelijke boodschap moet in deze tijd in elke ring en wijk her-
haald worden.’ (Ouderling John A. Widtsoe, in Conference Report, 
april 1942, p. 33.)

Zijn we bereid ons aan Gods geboden te onderwerpen? Zijn 
we bereid onze lusten te overwinnen? Zijn we bereid rechtvaar-
dige wetten te gehoorzamen? Als we ja op die vragen kunnen 
antwoorden, kunnen we angst bevelen ons met rust te laten. De 
hoeveelheid angst in ons hart kan worden afgemeten aan onze 
voorbereiding op een rechtschapen levenswijze — een levenswijze 
die iedere heilige der laatste dagen zich eigen dient te maken.

Het voorrecht, de eer en de verantwoordelijkheid 
om in de laatste dagen te leven

Tot slot wil ik een van de mooiste uitspraken van de profeet 
Joseph Smith aanhalen die ik ooit gelezen heb. Hij had enorme 
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beproevingen en betaalde voor zijn overwinning de ultieme prijs. 
Maar hij overwon, en hij was een opgewekte, krachtige, optimisti-
sche man. Wie hem kenden, voelden zijn kracht en moed, zelfs in 
de moeilijkste tijden. Hij liet de moed niet zakken en bleef nooit 
lang in melancholie hangen.

Hij heeft over onze tijd — de uwe en de mijne — gezegd dat het 
een periode is waarbij profeten, priesters en koningen [in het ver-
leden] met bijzondere vreugde hebben stilgestaan. [Al die getuigen 
van God vanouds] hebben vreugdevol naar deze tijd uitgekeken, en 
gestimuleerd door hemelse en vreugdevolle verwachting hebben ze 
over onze tijd gezongen, geschreven en geprofeteerd. […] Wij zijn het 
uitverkoren volk van God om de heerlijkheid in de laatste dagen tot 
stand te brengen.’ (Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith, 200.)

Wat een voorrecht! Wat een eer! Wat een verantwoordelijkheid! 
En wat een vreugde! We hebben alle reden in tijd en eeuwigheid 
om ons te verheugen en dankbaar te zijn voor ons leven en de 
beloften die we gekregen hebben.9

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Hoe helpt het om te weten dat tegenspoed deel van Gods plan 

voor onze eeuwige vooruitgang uitmaakt? (Zie onderdeel 1.) 
Waarom zou tegenspoed een belangrijk onderdeel van het ster-
felijk leven zijn?

• Neem president Hunters leringen in onderdeel 2 over enkele 
redenen van tegenspoed door. Hoe hebt u zelf gezien dat tegen-
spoed voor ons welzijn kan zijn? Hoe kunnen we tegenspoed in 
het eeuwig perspectief van de Heer zien?

• Waarom hebben we volgens president Hunter reden om zelfs in 
moeilijke tijden optimistisch en gelukkig te zijn? (Zie onderdeel 
3.) Hoe kunnen we in zulke tijden een optimistischer houding 
ontwikkelen? Wat zijn enkele zegeningen die we ondanks de 
hevigste beproevingen blijven ontvangen?

• Hoe kunnen we de uitnodiging van de Heiland aanvaarden om 
Hem onze last te laten dragen en verlichten? (Zie onderdeel 4.) 
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Wat betekent het om zijn juk op ons te nemen? Hoe heeft de 
Heer u in moeilijke tijden geholpen?

• President Hunter onderwijst dat angst voor de verdrukkingen in 
de laatste dagen niet van God komt (zie onderdeel 5). Waarom is 
met angst leven schadelijk? Hoe kunnen we met hoop en geloof 
in plaats van met angst door het leven gaan?

Relevante Schriftteksten
Johannes 14:27; 16:33; Hebreeën 4:14–16; 5:8–9; 1 Nephi 1:20; 

Alma 36:3; LV 58:2–4; 101:4–5; 121:7–8; 122:7–9

Studietip
‘Velen vinden dat je het beste ’s ochtends kunt studeren, als je 

nog fris bent. […] Anderen geven er de voorkeur aan om ’s avonds 
te studeren, als de dagtaak met al haar beslommeringen erop zit. 
[…] Wat wellicht belangrijker is dan het tijdstip van de studie is 
dat men er een bepaalde tijd voor reserveert.’ (Howard W. Hunter, 
‘Reading the Scriptures’, Ensign, november 1979, 64.)

Noten
 1. ‘God Will Have a Tried People’, Ensign, 

mei 1980, 24.
 2. ‘Come unto Me’, Ensign, november 

1990, 17–18.
 3. ‘The Opening and Closing of Doors’, 

Ensign, november 1987, 54, 59.
 4. ‘God Will Have a Tried People’, 25–26.

 5. ‘An Anchor to the Souls of Men’, 
Ensign, oktober 1993, 71.

 6. ‘The Opening and Closing of Doors’, 
59–60.

 7. ‘An Anchor to the Souls of Men’, 70.
 8. ‘Come unto Me’, 17–18.
 9. ‘An Anchor to the Souls of Men’, 71–73.
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Hemelse hulp

‘Er is misschien geen geruststellender belofte 
dan de belofte van goddelijke hulp en 
geestelijke leiding in tijden van nood.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
Howard W. Hunter leerde als kleine jongen al bidden. ‘Mijn moe-
der had me geleerd te bidden en mijn hemelse Vader te danken 
voor alles wat ik had’, zei hij. ‘Ik dankte Hem vaak voor de schoon-
heid van de aarde en voor de geweldige ervaringen die ik op de 
boerderij, bij de rivier en bij de scouts had. Ik leerde Hem ook 
vragen om zaken die ik wilde of nodig had. […] Ik wist dat God me 
liefhad en naar me luisterde.’ 1

Zijn hele leven gebruikte president Hunter het gebed als bron 
van goddelijke hulp, en hij leerde anderen om dat ook te doen. 
Toen hij bijvoorbeeld bisschop was, vertelde een man in zijn wijk 
hem dat hij negatieve gevoelens tegenover een andere man had. 
De raad die president Hunter gaf, toonde aan dat hij geloofde in de 
hulp die uit het gebed voortvloeit:

‘Ik zei: “Broeder, als u naar huis gaat en elke ochtend en elke 
avond voor hem bidt, zal ik over twee weken op ditzelfde tijdstip 
met u spreken en dan zullen we beslissen wat er moet gebeuren.”’

De man volgde zijn raad op, keerde terug en zei nederig over de 
andere man: ‘Hij heeft hulp nodig.’

‘Bent u bereid hem te helpen?’ vroeg president Hunter.

‘Ja, natuurlijk’, zei de man.

‘Al het venijn en alle negatieve gevoelens waren verdwenen’, zei 
president Hunter later. ‘Zo gaat dat als we voor een ander bidden.’ 2
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‘de Heer [beloofde] dat we, als we in moeilijke tijden nederig 
zijn en Hem om hulp vragen, “sterk gemaakt [zullen] worden 

en gezegend worden uit den hoge”’ (lV 1:28).
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Leringen van Howard W. Hunter
1

Onze hemelse Vader belooft ons in tijden 
van nood hulp en leiding te geven.

We maken allemaal periodes mee waarin we dringend bijzon-
dere hemelse hulp nodig hebben. We maken allemaal momenten 
mee waarin we door omstandigheden overweldigd worden of door 
de raad van anderen in verwarring raken. We hebben dan grote 
behoefte aan geestelijke leiding, grote behoefte het juiste pad te 
vinden en het goede te doen. In het Schriftuurlijke voorwoord van 
deze bedeling van de laatste dagen beloofde de Heer dat we, als 
we in moeilijke tijden nederig zijn en Hem om hulp vragen, ‘sterk 
gemaakt [zullen] worden en gezegend worden uit den hoge en van 
tijd tot tijd kennis [zullen] ontvangen’ (LV 1:28). We krijgen die hulp 
als we erom vragen, erop vertrouwen en als we volgen wat koning 
Benjamin in het Boek van Mormon ‘de ingevingen van de Heilige 
Geest’ noemde (Mosiah 3:19).

Er is misschien geen geruststellender belofte dan de belofte van 
goddelijke hulp en geestelijke leiding in tijden van nood. Het is 
een hemels geschenk dat vrijelijk gegeven wordt, een geschenk dat 
we van onze jonge jaren tot de laatste dagen van ons leven nodig 
hebben. […]

In het evangelie van Jezus Christus ontvangen we hemelse hulp. 
‘Weest goedsmoeds,’ zegt de Heer, ‘want Ik zal u voortleiden’ (LV 
78:18). ‘Ik zal u van mijn Geest meedelen, die uw verstand zal ver-
lichten, die uw ziel met vreugde zal vervullen’ (LV 11:13).

Ik getuig van de goddelijke aard van Jezus Christus. God leeft en 
laat ons in zijn Geest delen. Mogen we in de problemen van het leven 
en bij het aanpakken van onze levenstaken op dat geschenk van God, 
onze Vader, aanspraak maken en geestelijke vreugde vinden.3

2
Net als Joseph Smith kunnen we ons tot de Schriften en 
het gebed wenden om hemels onderricht te ontvangen.

De jonge profeet Joseph Smith […] wilde in een tijd van verwar-
ring en bezorgdheid de mening en wil van de Heer weten. […] In 
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de jeugdjaren van Joseph was de omgeving van Palmyra in New 
York een plek van ‘ongebruikelijke opwinding over godsdienst. 
[…] Het hele gebied leek er wel door aangetast en grote menigten 
sloten zich aan bij de verschillende godsdienstige groeperingen, 
wat onder de mensen de nodige opschudding en verdeeldheid 
veroorzaakte’ [Geschiedenis van Joseph Smith 1:5].

De zoektocht naar waarheid van deze amper veertienjarige jongen 
was nóg moeilijker en verwarrender, omdat de leden van de familie 
Smith in die tijd verschillende godsdienstige opvattingen hadden.

Nu wil ik u vragen om met die achtergrond en situatie in gedach-
ten bij de volgende nogal opmerkelijke gedachten en gevoelens van 
zo’n jonge knaap stil te staan. Hij schreef:

‘In deze tijd van grote opwinding werd mijn gemoed tot ernstige 
bezinning en grote onrust aangezet; maar ofschoon mijn gevoelens 
diep en dikwijls aangrijpend waren, hield ik mij toch afzijdig van al die 
groeperingen […]; zo groot waren de verwarring en de twist tussen 
de verschillende gezindten dat het onmogelijk was voor iemand van 
mijn jeugdige leeftijd, en zo weinig bekend met mensen en zaken, om 
met enige zekerheid uit te maken wie er gelijk had en wie ongelijk.

‘Mijn gemoed was soms zeer opgewonden, zo hevig en onop-
houdelijk waren het geschreeuw en de opschudding. […]

‘Te midden van deze woordenstrijd en botsende meningen vroeg 
ik me vaak af: Wat staat mij te doen? Welke van al deze groeperin-
gen heeft gelijk, of hebben ze allemaal ongelijk? Als er één gelijk 
heeft, welke is dat dan en hoe kom ik dat te weten?

‘In de tijd dat de buitengewone moeilijkheden die veroorzaakt 
werden door de twisten tussen deze groeperingen godsdienst-
ijveraars, op mij drukten, las ik op zekere dag de zendbrief van 
Jakobus, hoofdstuk 1 vers 5, dat luidt: Indien echter iemand van u 
in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen 
geeft, mildelijk en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

‘Nooit heeft enige passage uit de Schrift een mensenhart sterker 
getroffen dan deze op dat moment het mijne. Zij leek met grote 
kracht in iedere vezel van mijn hart door te dringen. Ik dacht er 
keer op keer over na, in het besef dat als iemand wijsheid van God 
nodig had, ik dat was; ik wist immers niet wat ik moest doen, en 
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tenzij ik méér wijsheid kon krijgen dan ik toen bezat, zou ik het 
nooit weten’ [Geschiedenis van Joseph Smith 1:8–12].

Wat er daarna gebeurde, veranderde vanzelfsprekend de geschie-
denis. De jonge Joseph besloot God erom te bidden en trok zich in 
een bos bij zijn ouderlijk huis op het platteland terug. In antwoord 
op zijn vurig gebed verschenen God, de eeuwige Vader, en zijn 
Zoon, Jezus Christus, aan Joseph en gaven hem raad. Die grote 
manifestatie, waarvan ik nederig getuig, beantwoordde voor onze 
bedeling veel meer vragen dan alleen maar bij welke kerk de jonge 
Joseph zich moest aansluiten.

Maar het is niet mijn bedoeling om een overzicht te geven van 
die eerste ogenblikken van de herstelling, ook al is het een van de 
heiligste verhalen in de Schriften. Ik wil eenvoudigweg de indruk-
wekkende mate van geestelijke gevoeligheid beklemtonen waarvan 
deze erg jonge en ongeletterde knaap blijk gaf.

Wie van ons zou op veertienjarige leeftijd of welke leeftijd dan 
ook onder invloed van zoveel verschillende krachten helder genoeg 
kunnen nadenken, en vooral over zo’n belangrijk onderwerp, 
namelijk ons eeuwig heil? Wie van ons zou tegen het emotionele 
conflict opgewassen zijn dat ontstaat doordat beide ouders andere 
godsdienstige opvattingen hebben? Wie van ons zou op veertien-  of 

we kunnen het voorbeeld van Joseph smith 
volgen en wijsheid aan god vragen.
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zelfs vijftigjarige leeftijd zijn ziel doorzoeken en in de heilige Schrift 
naar antwoorden zoeken op wat de apostel Paulus ‘de diepten van 
God’ noemde? (1 Korinthe 2:10).

Wat is het opmerkelijk […] dat deze knaap zich ernstig tot de 
Schriften en vervolgens tot persoonlijk gebed wendde, misschien 
wel de twee belangrijkste bronnen van geestelijk inzicht en gees-
telijke ingevingen die alle mensen ter beschikking staan. Hij had 
het zeer zeker moeilijk met verschillende meningen, maar hij was 
vastberaden om het goede te doen en het juiste pad te vinden. Hij 
geloofde, net zoals wij behoren te geloven, dat hij hemels onder-
richt en hemelse zegeningen kon ontvangen. En die ontving hij ook.

Maar, zeggen we misschien, Joseph Smith was een heel bijzon-
dere geest, en zijn situatie was bijzonder. Wat moeten wij doen? Wij 
die misschien ouder zijn — alleszins ouder dan veertien — en niet 
bestemd zijn om een evangeliebedeling te openen? Wij moeten ook 
beslissingen nemen, verwarring ophelderen en ons een weg banen 
door een zee van tegenstrijdige woorden over een verscheidenheid 
aan onderwerpen die ons leven beïnvloeden. Er zijn veel moeilijke 
beslissingen die we moeten nemen, en soms worden we ons daarbij 
van onze leeftijd of onze zwakheden bewust.

Soms denken we dat we onze geestelijke scherpte kwijt zijn. Op 
heel moeilijke dagen krijgen we misschien zelfs het gevoel dat God 
ons vergeten is, dat Hij ons in onze verwarring en bezorgdheid aan 
ons lot overlaat. Maar dat gevoel is zowel voor de oudere als de 
jongere en minder ervaren mensen onder ons niet te rechtvaardi-
gen. God kent ons allemaal en heeft ons allen lief. Ieder van ons is 
zijn zoon of dochter en wat het leven ons ook wil leren, de belofte 
houdt stand: ‘Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij 
die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen 
verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden’ ( Jakobus 1:5).4

3
Bidden is een manier om geestelijke 

kennis en leiding te ontvangen.

De kennis en wijsheid van de aarde en al wat stoffelijk is, ont-
vangen we door onze lichamelijke zintuigen op aardse, stoffelijke 
manieren. We voelen, zien, horen, proeven, ruiken en leren. Maar 
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geestelijke kennis ontvangen we zoals Paulus gezegd heeft op een 
geestelijke manier van haar geestelijke bron. Paulus vervolgt:

‘Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God 
niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren 
kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden’ (1 Korinthe 2:14).

We hebben ontdekt en weten dat onze Vader in de hemel door 
de Heilige Geest in de naam van Jezus Christus benaderen de enige 
manier is om geestelijke kennis te ontvangen. Als we dat doen en 
geestelijk voorbereid zijn, zien we dingen die onze ogen niet eerder 
gezien hebben, en horen we dingen die we niet eerder gehoord heb-
ben. Om het met de woorden van Paulus te zeggen: ‘Wat God bereid 
heeft’ (1 Korinthe 2:9). Die dingen ontvangen we door de Geest.

We geloven en getuigen tot de wereld dat communicatie met 
onze Vader in de hemel en leiding van de Heer vandaag de dag 
beschikbaar zijn. We getuigen dat God tot de mens spreekt zoals 
Hij dat in de tijd van de Heiland en in oudtestamentische tijden 
gedaan heeft.5

4
We kunnen altijd bidden, niet alleen 

op momenten van wanhoop.

In deze tijd worden gebedvolle toewijding en eerbied voor het 
heilige als onredelijk of ongewenst, of beide, voorgesteld. En toch 
kunnen ook sceptische ‘moderne’ mensen niet zonder gebed. 
Gevaarlijke situaties, grote verantwoordelijkheid, grote benauwd-
heid en hartverscheurend verdriet — dat zijn de beproevingen die 
ons uit onze zelfingenomenheid en gevestigde routines wakker 
schudden en ons bewust maken van onze aangeboren impulsen. 
Als we dat toestaan, zullen ze ons nederig maken, verzachten en 
ons tot eerbiedig gebed aansporen.

Als het gebed alleen een krampachtige kreet in moeilijke tijden 
is, dan is dat zeer egoïstisch, en beschouwen we God als een repa-
rateur of dienstverlener om ons alleen in noodgevallen te helpen. 
We moeten de Allerhoogste dag en nacht gedenken — altijd — niet 
alleen als alle andere hulp gefaald heeft en we wanhopig zijn. Als er 
één element in het leven is dat bewezen heeft wonderbaarlijk suc-
ces voort te brengen en van onschatbare waarde voor de menselijke 
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ziel te zijn, dan is het wel gebedvolle, eerbiedige, toegewijde com-
municatie met onze hemelse Vader.

‘Heere, neem mijn woorden ter ore, let op mijn zuchten’, zong 
de psalmist.

‘Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn Koning en mijn God, 
want tot U bid ik.

‘’s Morgens hoort U mijn stem, Heere; ’s morgens leg ik mijn 
gebed voor U neer en zie ik naar U uit’ (Psalmen 5:2–4).

Misschien heeft deze wereld vooral behoefte aan ‘uitkijken’, zoals 
de psalmist het noemde — zowel in vreugde als smart, zowel in 
overvloed als in nood. We moeten voortdurend uitkijken en God als 
schenker van al het goede en de bron van ons heil erkennen. […]

De geest van gebed, eerbied en aanbidding is in grote delen van 
onze samenleving verdwenen. Mensen in allerlei kringen zijn slim, 
interessant of briljant, maar het ontbreekt hen aan één cruciaal 

‘Het gebed is de uiting van de ziel tegenover god de Vader.’
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element voor een compleet leven. Ze kijken niet omhoog. Ze dra-
gen geen geloften op in gerechtigheid [zie LV 59:11]. Hun gesprek-
ken bruisen, maar zijn niet heilig. Hun taal is gevat, maar niet wijs. 
Of het nu op kantoor, in de kleedkamer of het laboratorium is, 
wie hun eigen beperkte macht tentoonspreiden en het vervolgens 
noodzakelijk achten om de hemelse onbeperkte macht te bespot-
ten, hebben te veel waardigheid verloren.

Helaas komt dit gebrek aan eerbied soms zelfs in de kerk voor. 
Af en toe zijn we te luidruchtig, en beginnen en beëindigen we bij-
eenkomsten op een respectloze manier, terwijl ze eigenlijk momen-
ten van gebed en zuiverende aanbidding behoren te zijn. Eerbied 
is de sfeer van de hemel. Het gebed is het gesprek tussen onze ziel 
en God de Vader. We doen er goed aan om meer zoals onze Vader 
te worden door naar Hem uit te kijken, Hem altijd indachtig te zijn, 
en zeer veel om zijn wereld en zijn werk te geven.6

5
We ontwikkelen ons vermogen om geestelijke 

kennis te ontvangen door de tijd te nemen 
voor meditatie, overpeinzing en gebed.

Het is niet makkelijk om spiritualiteit te ontwikkelen en ons af 
te stemmen op de hoogste invloed van goddelijkheid. Dat kost tijd 
en vaak ook enorme inspanning. Het gebeurt niet toevallig, maar 
komt uitsluitend door doelbewuste inspanning tot stand, en door 
God aan te roepen en zijn geboden te onderhouden. […]

De profeet Joseph Smith […] heeft misschien wel de allerdui-
delijkste uitspraak gedaan over de noodzaak om een geestelijke 
instelling te ontwikkelen en in te zien dat dit tijd en geduld vergt. 
[Hij] heeft gezegd: ‘Wij zijn van mening dat God de mens geschapen 
heeft met een verstand dat in staat is onderricht te ontvangen, en 
verstandelijke vermogens die vergroot kunnen worden, evenredig 
aan de mate van de ijver waarmee acht geslagen wordt op het licht 
dat vanuit de hemel aan het intellect gegeven wordt; en dat, naar-
mate de mens de volmaaktheid dichter nadert, zijn visie helderder 
en zijn vreugde groter wordt, totdat hij het kwaad van zijn leven 
heeft overwonnen en elk verlangen naar zonde verloren heeft; en, 
zoals de mensen van weleer, dat punt in zijn geloofsleven bereikt 
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waarop hij omhuld is door de macht en de heerlijkheid van zijn 
Schepper en opgenomen wordt om bij Hem te wonen. Maar wij zijn 
van mening dat niemand dit stadium in een oogwenk kan bereiken.’ 
[Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 227.] 7

We moeten de tijd nemen om ons verstand op geestelijke zaken 
voor te bereiden. We ontwikkelen geen geestelijk vermogen op het 
moment dat we gezag krijgen. Er moet sprake zijn van verlangen, 
inspanning en persoonlijke voorbereiding. Dat vergt uiteraard […] 
vasten, gebed, Schriftstudie, beleving, meditatie, en hongeren en 
dorsten naar een rechtschapen leven.

Ik vind het nuttig om de volgende aansporingen van de almach-
tige God door te nemen:

‘Indien gij vraagt, zult gij openbaring op openbaring, kennis op 
kennis ontvangen, opdat gij de verborgenheden en de vredige din-
gen zult kennen — datgene wat vreugde brengt, datgene wat het 
eeuwige leven brengt’ (LV 42:61).

‘Bidt de Vader in mijn naam, in vertrouwen gelovende dat u 
zult ontvangen, en u zult de Heilige Geest hebben, die alle dingen 
openbaart die de mensenkinderen nodig hebben’ (LV 18:18).

‘Laat de plechtige ernst der eeuwigheid immer in uw gedachten 
zijn’ (LV 43:34).

‘Verzamelt de woorden des levens steeds als een schat in uw 
gedachten, en in die ure zal u het deel worden gegeven dat eenie-
der moet worden toegemeten’ (LV 84:85).

‘Zoekt ijverig, bidt altijd en weest gelovig, en alle dingen zullen 
voor uw welzijn samenwerken, indien gij oprecht wandelt en het 
verbond in gedachten houdt waarmee gij u onderling verbonden 
hebt’ (LV 90:24).

‘God zal u kennis geven door zijn Heilige Geest, ja, door de 
onuitsprekelijke gave van de Heilige Geest’ (LV 121:26).

Dat zijn beloften waaraan de Heer Zich zeker zal houden als wij 
ons voorbereiden.

Neem de tijd om over geestelijke zaken te mediteren, na te den-
ken en te bidden.8
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6
God zal ons helpen om stap voor stap 

geestelijke vooruitgang te maken.

Bij ons streven naar spiritualiteit krijgen we vaak het gevoel dat 
er zoveel te doen is en dat we tekortschieten. Vervolmaking is voor 
ieder van ons iets wat nog in de toekomst ligt. Maar we kunnen 
ons concentreren op onze sterke punten, beginnen waar we ons 
nu bevinden en streven naar het geluk dat gevonden wordt als we 
ons op goddelijke zaken richten. We zouden de raad van de Heer 
indachtig moeten zijn:

‘Welnu, wordt niet moede goed te doen, want gij legt het funda-
ment van een groot werk. En uit het kleine komt het grote voort.

‘Zie, de Heer verlangt het hart en een gewillige geest; en de 
gewilligen en de gehoorzamen zullen in deze laatste dagen het 
goede van het land Zion eten’ (LV 64:33–34).

Het feit dat de Heer zegt dat het ‘de gewilligen en de gehoorza-
men [zijn die] in deze laatste dagen het goede van het land Zion 
[zullen] eten’, heeft me altijd bemoedigd. We kunnen allemaal gewil-
lig en gehoorzaam zijn. Ik neem aan dat als de Heer gezegd had dat 
het de volmaakten zijn die in deze laatste dagen het goede van het 
land Zion zullen eten, sommigen onder ons ontmoedigd zouden 
zijn en het op zouden geven. […]

Dit is de plek om te beginnen. Dit is de tijd om te beginnen. We 
hoeven maar één stap tegelijk te zetten. God, die ‘ons geluk voor 
ogen heeft’, zal ons als kleine kinderen bij de hand nemen, en zo 
zullen we volmaaktheid naderen.

Niemand onder ons heeft de volmaaktheid, of de grootste geeste-
lijke groei die in dit leven mogelijk is, bereikt. Iedereen kan en moet 
geestelijk vooruitgang maken. Het evangelie van Jezus Christus is 
het goddelijke plan voor die eeuwige, geestelijke groei. Het is meer 
dan een gedragscode. Het is meer dan een ideale maatschappelijke 
structuur. Het is meer dan positief denken over zelfverbetering en 
vastberadenheid. Het evangelie is de verlossende macht van de 
Heer Jezus Christus, met zijn priesterschap, zijn steun en met de 
Heilige Geest. Als we ons door geloof in de Heer Jezus Christus en 
gehoorzaamheid aan zijn evangelie stap voor stap verbeteren, om 
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kracht bidden en onze houding en aspiraties verbeteren, worden 
we tot de kudde van de goede Herder gerekend. Daar is discipline, 
training, inspanning en kracht voor nodig. Maar zoals de apostel 
Paulus gezegd heeft: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, 
Die mij kracht geeft’ (Filippenzen 4:13).

In een hedendaagse openbaring staat deze belofte: ‘Stel uw ver-
trouwen in die Geest die ertoe beweegt goed te doen — ja, recht 
te doen, ootmoedig te wandelen, rechtvaardig te oordelen; en dat 
is mijn Geest.

‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik zal u van mijn Geest meede-
len, die uw verstand zal verlichten, die uw ziel met vreugde zal 
vervullen.

‘En dan zult gij alle dingen weten, ofwel hierdoor zult u alle din-
gen weten die u maar van Mij verlangt, die verband houden met de 
dingen der gerechtigheid, vol geloof vertrouwend op Mij dat u zult 
ontvangen’ (LV 11:12–14).9

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Denk na het lezen van onderdeel 1 na over momenten waarop 

u hemelse hulp nodig had. Hoe is de belofte van hemelse hulp 
in tijden van nood u tot zegen geweest?

• Wat kunnen we in onderdeel 2 van Joseph Smiths voorbeeld 
leren dat ons kan helpen als we verward zijn? Hoe kunnen 
we een grotere geestelijke gevoeligheid zoals die van Joseph 
ontwikkelen?

• Denk na over de leringen van president Hunter aangaande de 
manieren waarop we geestelijke kennis ontvangen (zie onder-
deel 3). Hoe kunnen we ons verlangen en ons vermogen tot het 
ontvangen van geestelijke kennis vergroten? Op welke manieren 
heeft geestelijke kennis u geholpen?

• Wat zijn de gevaren van God ‘als een reparateur of dienstverlener 
[zien] om ons alleen in noodgevallen te helpen’? (Zie onderdeel 
4.) Hoe is gebed u tot zegen geweest?
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• In onderdeel 5 leert president Hunter ons hoe we spiritualiteit 
kunnen ontwikkelen. Waarom zijn inspanningen noodzakelijk 
voor het ontwikkelen van geestelijke kracht? Wat kunnen we 
leren uit de Schriftteksten die president Hunter in dit onderdeel 
aanhaalt?

• Neem president Hunters leringen in onderdeel 6 over geeste-
lijke groei door. Hoe is geestelijke groei voor u een stapsgewijs 
proces geweest? Hoe kunnen de leringen van president Hunter 
in dit onderdeel u van nut zijn als u het gevoel hebt dat u in uw 
geestelijke groei tekortschiet?

Relevante Schriftteksten
Psalmen 25:5; Spreuken 3:6; 2 Nephi 32:8–9; Alma 5:46; 34:17–

27; 37:36–37; LV 8:2–3; 88:63; 112:10; Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:13–17

Onderwijstip
Vraag de aanwezigen om in het hoofdstuk zinnen of alinea’s op 

te zoeken die ze belangrijk vinden. Vraag hun die zinnen of alinea’s 
te bespreken, en uit te leggen waarom ze belangrijk zijn.

Noten
 1. In Kellene Ricks, ‘Friend to Friend: 

From an Interview with Howard W. 
Hunter, President of the Quorum of the 
Twelve Apostles’, Friend, april 1990, 6.

 2. The Teachings of Howard W. Hunter, 
ed. Clyde J. Williams (1997), 39–40.

 3. ‘Blessed from on High’, Ensign, novem-
ber 1988, 59, 61.

 4. ‘Blessed from on High’, 59–60.

 5. ‘Conference Time’, Ensign, november 
1981, 13.

 6. ‘Hallowed Be Thy Name’, Ensign, 
november 1977, 52–53.

 7. ‘Developing Spirituality’, Ensign, mei 
1979, 25.

 8. The Teachings of Howard W. Hunter, 
36–37.

 9. ‘Developing Spirituality’, 25–26.
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‘Joseph smith was niet alleen een groot man, maar ook een 
geïnspireerd dienstknecht van de Heer, een profeet van god.’
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Joseph Smith, profeet 
van de herstelling

‘Ik getuig plechtig dat de profeet Joseph Smith de gezalfde 
dienstknecht van de Heer in deze laatste dagen was.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
Nancy Nowell, een van Howard W. Hunters betovergrootmoeders 
aan vaders kant, verhuisde in de jaren 1830 naar Lapeer in Michi-
gan (VS). In 1842 kwam er een zendeling van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen uit Nauvoo (Illinois, 
VS) naar Lapeer. Nancy luisterde naar zijn boodschap, bad erover 
en ontving een getuigenis dat wat hij onderwees waar was. Ze ging 
naar Nauvoo om er meer over de kerk te weten te komen. In haar 
dagboek beschreef ze die ervaring als volgt:

‘Ik ging heel voorzichtig naar de mormoonse predikant [ Joseph 
Smith] luisteren en hoopte niet misleid te worden. Hij had het over 
de wederkomst van Christus. Ik had een getuigenis dat hij de waar-
heid sprak en dat Joseph Smith een waar profeet was, door God 
geroepen en geordend om een groot werk te verrichten, omdat hij 
de waarheid verkondigde zoals Jezus Christus dat gedaan heeft. Ik 
vroeg zelf om de doop.’ 1

Net als zijn betovergrootmoeder Nancy Nowell had Howard W. 
Hunter een vast getuigenis van Joseph Smiths profetische zending. 
Drie weken na zijn aanstelling als president van de kerk reisde hij 
naar Nauvoo (Illinois, VS) om de martelaarsdood van Joseph en 
Hyrum Smith, 150 jaar eerder, te gedenken. In een bijeenkomst op 
het terrein van de Nauvootempel zei president Hunter:

‘Door de verantwoordelijkheid die ik voel voor het werk waarmee 
de profeet Joseph Smith is begonnen, ben ik vastbesloten om in de 
tijd die mij vergund is alles te doen wat ik kan. Het staat vast dat 
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Joseph in zijn tijd getrouw en oprecht was! […] Ik getuig plechtig 
dat de profeet Joseph Smith de gezalfde dienstknecht van de Heer in 
deze laatste dagen was. Samen met hem getuig ik van de goddelijke 
aard en waarachtigheid van Jezus Christus.’ 2

Diezelfde dag getuigde president Hunter in een bijeenkomst 
nabij de gevangenis van Carthage: ‘Joseph Smith, die zijn leven hier 
heeft gegeven, was het werktuig dat de Heer gebruikte om de vol-
heid van zijn evangelie en zijn priesterschapsgezag te herstellen.’ 3

Leringen van Howard W. Hunter
1

God de Vader en Jezus Christus zijn aan Joseph Smith 
verschenen om de herstelling in gang te zetten.

Het evangelie [is] vele malen door middel van profeten aan de 
mensheid gegeven, en telkens is het door ongehoorzaamheid ver-
loren [gegaan]. In het jaar 1820 werd de stilte verbroken en is de 
Heer opnieuw aan een profeet verschenen. Die profeet, Joseph 
Smith, kon uit eigen ervaring getuigen dat God leeft, dat Jezus de 
Christus is, de Zoon van God, een herrezen Persoon, en dat Hij en 
zijn Vader afzonderlijke Personen zijn. Hij getuigde niet van wat 
hij geloofde of van wat hij of anderen dachten of veronderstelden, 
maar van wat hij wist. Hij kreeg die kennis doordat God de Vader 
en de Zoon persoonlijk aan hem zijn verschenen en met hem heb-
ben gesproken.4

God […] openbaarde Zich als Persoon [aan Joseph Smith]. Boven-
dien bewezen de Vader en de Zoon de onmiskenbare waarheid dat 
ze afzonderlijke Personen zijn. De verwantschap van de Vader en 
de Zoon werd nog eens bevestigd in de goddelijke introductie aan 
de jonge profeet: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’ [Geschiede-
nis van Joseph Smith 1:17.] 5

Toen men hoorde dat de jonge Joseph Smith beweerde dat God 
aan hem verschenen was, bespotte men hem en keerde men hem 
de rug toe, net zoals de wijze en verstandige mannen in het christe-
lijke tijdperk in Athene één enkele man die in hun midden predikte 
de rug toekeerden. Maar het is een feit dat Paulus op dat ogenblik 
de enige man in die grote, geleerde stad was die wist dat een mens 
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die door de poort des doods gaat, blijft leven. Hij was de enige in 
Athene die het verschil tussen de formaliteit van afgoderij en de 
oprechte aanbidding van de enige ware en levende God duidelijk 
kon afbakenen [zie Handelingen 17:19–20, 22–23].6

Degenen die de Heiland verwierpen toen Hij naar de aarde 
kwam en verklaarde dat Hij de Zoon van God was, zeiden: ‘Is Dit 
niet de Zoon van de timmerman?’ (Mattheüs 13:55.) Toen Joseph 
verkondigde dat hij een visioen van de Vader en de Zoon gezien 
had, vroegen de buren, predikanten en de inwoners van de stad: ‘Is 
dit niet de zoon van de boer?’ Christus werd vervolgd en gedood, 
maar de tijd heeft Hem in het gelijk gesteld. Zo is het zowel de 
Zoon van de timmerman als de zoon van de boer vergaan.7

Joseph Smith was niet alleen een groot man, maar ook een 
geïnspireerd dienstknecht van de Heer, een profeet van God. Zijn 
grootheid kwam in één opzicht tot uiting: hij had de Vader en 
de Zoon wel degelijk gezien en hij gaf gehoor aan die goddelijke 
openbaring. […]

Ik getuig […] dat de Vader en de Zoon aan de profeet Joseph 
Smith verschenen zijn om het werk van de laatste dagen in onze 
tijd in gang te zetten.

Ik getuig dat de jonge profeet, die op zoveel verschillende 
manieren het voornaamste wonder […] van deze kerk is, het levend 
bewijs is dat zwakke en eenvoudige dingen in Gods handen en 
onder het toeziend oog van de Heiland van de wereld tevoorschijn 
dienen te komen en de machtige en sterke dingen omver dienen 
te werpen.8

2
Jezus Christus heeft zijn kerk door middel van 
de profeet Joseph Smith opnieuw gevestigd.

Op 6 april 1830 […] kwam een groep mannen en vrouwen in 
de woning van de heer Peter Whitmer [sr.] samen en gaf gehoor 
aan Gods gebod om De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen te vestigen. […] Geen van hen had grote ken-
nis of bekleedde een hoge positie. Het waren eerzame mensen 
en fatsoenlijke burgers, maar ze waren buiten hun dorp vrijwel 
onbekend. […]



H o o F d s T u K  5

92

Die nederige, gewone mensen kwamen bijeen omdat één van 
hen, Joseph Smith jr., een jongen nog, iets heel opmerkelijks 
beweerde. Hij vertelde hun en alle anderen die wilden luisteren 
dat hij meermaals diepgaande hemelse communicatie ontvangen 
had, waaronder een visioen van God de Vader en zijn geliefde 
Zoon, Jezus Christus. Naar aanleiding van die openbaringen had 
Joseph Smith het Boek van Mormon, een kroniek van Christus’ 
handelingen met de inwoners van het oude Amerika, gepubliceerd. 
Bovendien had de Heer deze jonge man, op dat ogenblik slechts 24 
jaar oud, opgedragen om de kerk die in nieuwtestamentische tijden 
bestaan had, opnieuw te vestigen, en dat deze herstelde, zuivere 
kerk de naam van haar hoeksteen en eeuwige Hoofd, namelijk de 
Heer Jezus Christus zelf, moest dragen.

En zo begon het uiterst belangrijke eerste bedrijf van het grote 
kerktoneelstuk, dat uiteindelijk niet alleen die generatie maar de 
hele mensheid zou beïnvloeden, in alle bescheidenheid. […] Het 
was inderdaad een bescheiden begin, maar de bewering dat God 
gesproken had, dat de kerk van Christus opnieuw gevestigd was en 
dat haar leerstellingen door goddelijke openbaring bevestigd waren, 
was de opmerkelijkste verklaring aan de wereld sinds de Heiland 
zelf de paden van Judea en de heuvels van Galilea had bewandeld.9

Als onderdeel van die goddelijke openbaring ontving Joseph 
Smith instructie om de ware en levende kerk in deze tijd opnieuw 
te vestigen, te herstellen zoals ze in de dagen van de sterfelijke 
bediening van de Heiland bestaan had. De profeet Joseph Smith 
heeft gezegd dat de Kerk van Jezus Christus ‘opgericht [is] over-
eenkomstig de geboden en openbaringen die Hij ons in de laatste 
dagen heeft gegeven en overeenkomstig de orde van de kerk die 
in het Nieuwe Testament staat opgetekend.’ [Leringen van kerkpre-
sidenten: Joseph Smith (2007), 149.] […]

Diegenen die zich op 6 april 1830 door de doop bij de kerk aan-
sloten, geloofden in een persoonlijke God; ze geloofden dat zijn 
bestaan en het bestaan van zijn Zoon, Jezus Christus, het eeuwige 
fundament vormen waarop deze kerk gebouwd is.10

Door middel van [ Joseph Smith] en door daaropvolgende 
gebeurtenissen werden het priesterschap en het evangelie in hun 
volheid op aarde hersteld om nooit meer weggenomen te worden 
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[zie LV 65:2]. De kerk van Christus, het koninkrijk van God op 
aarde, was opnieuw gevestigd en volgens de Schrift voorbestemd 
om voort te rollen en de hele aarde te vullen [zie Daniël 2:35].11

3
Joseph Smith was een profeet, ziener en openbaarder.

De geboorte van de profeet Joseph vervulde een profetie die 
Jozef, die als slaaf naar Egypte werd verkocht, eeuwen voordien 
gedaan had:

‘Een ziener zal de Heer, mijn God, doen opstaan, die een uitge-
lezen ziener voor de vrucht van mijn lendenen zal zijn. […] en zijn 
naam zal naar de mijne worden genoemd; en die zal naar de naam 
van zijn vader zijn’ (2 Nephi 3:6, 15).

Joseph Smith jr. werd naar Jozef vanouds genoemd, die als slaaf 
naar Egypte werd verkocht, en ook naar zijn vader, Joseph Smith sr., 
waardoor de profetie vervuld werd. Hij staat als de profeet Joseph 
Smith bekend en wordt ‘Joseph de ziener’ genoemd. Er wordt vaak 
naar hem als ‘profeet, ziener en openbaarder’ verwezen.

De termen ‘profeet’, ‘ziener’ en ‘openbaarder’ worden vaak door 
elkaar gebruikt en veel mensen denken dat ze hetzelfde betekenen. 
Ze zijn echter niet aan elkaar gelijk, en deze drie termen hebben 
een aparte betekenis.

Ouderling John A. Widtsoe definieert een profeet als leraar: 
iemand die waarheid uiteenzet. Hij verkondigt de waarheid, door de 
Heer aan de mens geopenbaard. En onder inspiratie legt hij alles aan 
de mens uit. Het woord ‘profeet’ wordt vaak gebruikt voor iemand 
die openbaringen en aanwijzingen van de Heer ontvangt. Velen den-
ken dat een profeet in feite een toekomstvoorspeller is, maar dat is 
slechts één van zijn vele taken. Hij is woordvoerder van de Heer.

Een ziener is iemand die ziet. Dat betekent niet dat hij met zijn 
natuurlijke ogen ziet, maar met geestelijke ogen. Het zienerschap 
is een bovennatuurlijke gave. Joseph was als Mozes, de ziener van-
ouds. Mozes zag God van aangezicht tot aangezicht en legt als volgt 
uit hoe hij Hem zag:

‘Maar nu hebben mijn eigen ogen God gezien; echter niet mijn 
natuurlijke, maar mijn geestelijke ogen, want mijn natuurlijke ogen 
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hadden Hem niet kunnen zien; want ik zou verdord en gestorven 
zijn in zijn tegenwoordigheid; maar zijn heerlijkheid rustte op mij; 
en ik zag zijn gelaat, want ik was van gedaante veranderd voor zijn 
aangezicht’ (Mozes 1:11).

We moeten niet veronderstellen dat geestelijk zien niet letterlijk 
zien inhoudt. Zulk zicht is niet verzonnen of denkbeeldig. Men ziet 
het onderwerp werkelijk, maar niet met natuurlijke ogen. Ieder van 
ons heeft geestelijke ogen die onze natuurlijke ogen aanvullen. We 
zijn eerst geestelijk geschapen en daarna is ons lichaam als omhul-
sel voor onze geest geschapen. Er is ons geleerd dat we in onze 
eerste staat door aanschouwing wandelden. Dat was dankzij het 
zicht van onze geestelijke ogen, want we hadden nog geen lichaam 

de profeet Joseph smith ‘liet zich door openbaring leiden’.
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met natuurlijke ogen. Iedereen heeft geestelijk zicht, maar we kun-
nen dat zicht uitsluitend gebruiken als we door de Geest van de 
Heer bezield zijn. […]

Bepaalde mensen die met dat doel naar de aarde gezonden zijn, 
kunnen door de macht van de Heilige Geest de dingen Gods aan-
schouwen. Een ziener ziet en weet dingen die voorbij zijn, en ook 
dingen die zullen komen, en door zieners zullen alle dingen wor-
den geopenbaard (zie Mosiah 8:15–17). Kortom, hij is iemand die 
ziet, die met open geestelijke ogen in het licht van de Heer wandelt 
en door de macht van de Heilige Geest bezield is. Mozes, Samuël, 
Jesaja, Ezechiël en vele anderen waren zieners omdat ze het voor-
recht hadden om de goddelijke heerlijkheid en macht meer van 
nabij te zien dan andere stervelingen.

Een openbaring maakt iets onbekends of iets wat men wist, maar 
vergeten is, bekend. Een openbaring gaat altijd over waarheid en 
wordt altijd met goddelijke toestemming gegeven. Openbaring 
wordt op verschillende manieren ontvangen. Maar de openbaar-
der wordt altijd geacht zo te hebben geleefd en zich zo te hebben 
gedragen dat hij is afgestemd op, of in harmonie is met, de god-
delijke geest van openbaring, de geest van waarheid. Aldus is hij in 
staat om goddelijke boodschappen te ontvangen.

We kunnen concluderen dat een profeet goddelijke waarheid 
onderwijst, dat hij in elke zin van het woord een ziener is. [ Joseph 
Smiths] zintuig van geestelijk zicht werd door de Heilige Geest tot 
een opmerkelijk niveau gestimuleerd en spiritueel gemaakt. Door 
die gave zag hij de Vader en de Zoon toen hij in het bos ging bid-
den. Een studie van zijn verdere leven en werken toont aan dat hij 
niet op eigen kracht probeerde verder te gaan. Hij was van de Heer 
afhankelijk en ontving daarom zijn hulp en instructie. Hij liet zich 
door openbaring leiden.12

4
Ere de man tot wie sprak weer Jehovah.

Wanneer we ‘Ere de man’ (Lofzangen, 2000, nr. 27) over Joseph 
Smith zingen, gedenken we zoveel van zijn prijzenswaardige 
kwaliteiten.
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Wij brengen hem hulde voor zijn vermogen om niet alleen met 
Jehova te communiceren, maar ook met andere hemelse personen. 
Velen bezochten die ‘uitverkoren ziener’ (2 Nephi 3:6–7) opgewekt 
in de laatste dagen, verleenden hem sleutels en gaven hem onder-
richt. Toen vader Smith de jonge Joseph in 1834 zegende, zei hij 
dat Jozef in het oude Egypte de ziener in de laatste dagen gezien 
had. Jozef vanouds weende toen hij besefte dat het werk van de 
profeet Joseph het talrijke nageslacht van Jozef tot zegen zou zijn.

We brengen Joseph Smith ook hulde voor zijn toewijding en 
vermogen om honderden bladzijden geopenbaarde Schriftuur te 
ontvangen en te vertalen. Hij was het openbaringskanaal. Er is uit-
gerekend dat er door hem meer bladzijden Schriftuur tot ons geko-
men zijn dan door enig ander mens in de geschiedenis.

We brengen Joseph Smith niet alleen hulde omdat hij een en 
ander doorstond, maar omdat hij het ‘goed’ doorstond (LV 121:8). 
Toen hij nog een jongen was, moest hij een pijnlijke operatie aan 
zijn been doorstaan. Als hij dat niet had gedaan, zou hij later de 
zware tocht van het Zionskamp van Ohio naar Missouri niet hebben 
kunnen ondernemen. Op die tocht ‘liep [ Joseph] het grootste deel 
en kreeg ook blaren op zijn bebloede, pijnlijke voeten.’ [Leringen 
van kerkpresidenten: Joseph Smith, 310.] We brengen hem en Emma 
ook hulde omdat ze het vroegtijdig verlies van zes van hun biologi-
sche en geadopteerde kinderen doorstonden. Ouders die een kind 
verloren hebben, voelen met hen mee.

We brengen Joseph hulde omdat hij het vermogen had om vervol-
ging te doorstaan, waaronder de langdurige en zware ontberingen in 
de gevangenis te Liberty. De situatie zag er voor velen toen hopeloos 
uit. Maar de Heer der hemelen stelde de opgesloten Joseph gerust 
met de woorden: ‘De einden der aarde zullen navraag doen naar uw 
naam’ (LV 122:1). We leven in een tijd waarin steeds meer mensen 
navraag naar Joseph Smith en het herstelde evangelie doen.

Joseph heeft al lang zijn wens vervuld dat hij gelijk zou zijn aan 
de ouden. [Zie Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith, 249.] 
We kunnen nu zingen dat Joseph ‘gekroond [is] naast al d’oude 
profeten’. (Lofzangen, 2000, nr. 24.)
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We brengen hulde aan Joseph omdat hij meermaals bitter verraad 
en teleurstelling doorstond. Zo ging hij ‘als een lam ter slachting’, 
‘zo kalm als een zomermorgen’ en ‘vrij […] van overtreding […] 
jegens alle mensen’ naar Carthage (LV 135:4). Hij was niet verbitterd 
toen hij naar Carthage ging. Hij klaagde niet toen hij naar Carthage 
ging. Wat een prachtig vermogen om alles goed te doorstaan!

Joseph wist welke kant hij opkeek. Hij keek op naar de Heiland, 
Jezus Christus, naar wie hij luisterde sinds onze hemelse Vader 
de jonge Joseph opdroeg: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’ 
[Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.] 13

5
Het leven en de zending van de profeet 

Joseph Smith wijzen ons de weg naar het 
pad dat naar het eeuwige leven leidt.

Ik ben dankbaar voor die man, voor zijn leringen, voor zijn open-
baringen, voor zijn nalatenschap, want het evangelie werd door 
middel van hem op aarde hersteld. Er is volgens mij geen mooier 
verhaal dan het eenvoudige, innemende verhaal van de knaap 
die naar het bos dicht bij zijn huis ging, in gebed neerknielde en 
hemels bezoek ontving.

Nu bestuderen we zijn leven en werken. Velen hebben ze onder-
zocht om het mysterie achter het geschreven woord te vinden, maar 
er is geen mysterie. […] Er was eenvoudig geloof, het geloof van een 
jongen die instructie in de dingen Gods zou krijgen. En met het ver-
strijken van de tijd werd deze ongeschoolde jonge man zonder weten-
schappelijke prestaties door de Heer opgeleid voor wat zou komen.

We hebben intelligentie en een verstand ontvangen. We hoeven 
die alleen maar te oefenen en ontwikkelen zoals de Heer Joseph 
opdroeg, en een eenvoudig geloof te hebben zoals hij, en bereid 
zijn om eenvoudige instructies te volgen. Als we dat doen en het 
pad volgen dat [de Heer] wil dat we volgen, en de lessen leren die 
Hij wil dat we leren, ontdekken we dat ons leven van alles wat 
strijdig is met de dingen Gods gezuiverd wordt. En dat gebeurde 
ook met Joseph. Hij kwam dichter tot de volmaking omdat hij zijn 
ziel en verstand gereinigd had, dicht bij de Heer leefde, met Hem 
kon praten en Hem de woorden kon horen spreken die hij in zijn 
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openbaringen voor ons achtergelaten heeft. Hij kon met zijn geeste-
lijke ogen in het verleden en in de toekomst zien, en het is bewezen 
dat wat hij gezien heeft waar is. […]

Ik ben dankbaar voor mijn lidmaatschap van de kerk; en mijn 
getuigenis van haar goddelijke oorsprong is gebaseerd op het 
eenvoudige verhaal van de jongen die in het bos neerknielde en 
hemelse Personen zag — niet één God, maar twee aparte, afzon-
derlijke Personen, de Vader en de Zoon, die de Personages van de 
Godheid andermaal op aarde openbaarden. Mijn geloof en getuige-
nis zijn gebaseerd op dat eenvoudige verhaal, want als het niet waar 
is, dan stort het mormonisme ineen. Als het waar is — en daarvan 
wil ik getuigen — dan is het een van de grootste gebeurtenissen 
in de geschiedenis.

Het is mijn gebed [dat] we bij het gedenken van deze grote pro-
feet en zijn leven in ons hart dankbaar zijn voor de dingen die we 
dankzij zijn zienerschap en zijn openbaringen hebben. Hij was een 
uitverkoren ziener, door de Heer opgewekt om ons in deze laatste 
dagen te leiden, zodat we ons weer tot het pad wenden dat ons 
naar de verhoging en het eeuwige leven brengt.14

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Denk na over de leringen van president Hunter aangaande het 

eerste visioen van Joseph Smith (zie onderdeel 1). Hoe heeft uw 
getuigenis van het eerste visioen u beïnvloed? Waarom is het 
voor heiligen der laatste dagen belangrijk om een getuigenis te 
hebben dat Joseph Smith een profeet van God was?

• Wat valt u op als u president Hunters leringen over de organisatie 
van de kerk bestudeert? (Zie onderdeel 2.) Welke zegeningen 
heeft de herstelde kerk van Jezus Christus u en uw familieleden 
gebracht?

• Waarom is het nuttig om de betekenis van de titels profeet, ziener 
en openbaarder te begrijpen? (Zie onderdeel 3.) Hoe zijn profe-
ten, zieners en openbaarders u tot zegen geweest?
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• In onderdeel 4 bespreekt president Hunter enkele redenen 
waarom we Joseph Smith hulde brengen. Hoe vergroten deze 
leringen uw waardering van de profeet Joseph? Wat kunt u van 
het voorbeeld van Joseph Smith leren?

• Neem de leringen van president Hunter over Joseph Smiths 
geloof, geestelijke opleiding en gehoorzaamheid door (zie onder-
deel 5). Hoe zijn die leringen op ons van toepassing? Hoe kun-
nen we onze dankbaarheid tonen voor de zegeningen die we 
dankzij de profeet Joseph Smith ontvangen hebben?

Relevante Schriftteksten
Bijbelvertaling van Joseph Smith, Genesis 50:25–33; Daniël 2:44; 

Efeze 2:19–22; 4:11–14; LV 1:17–32; 5:9–10; 122:1–2; 135; Geschie-
denis van Joseph Smith

Studietip
‘Een goed begrip van het evangelie brengt vreugdevolle gevoe-

lens teweeg. Die zullen u ertoe aanzetten om uw kennis in praktijk 
te brengen. Probeer in overeenstemming met uw kennis te leven. 
Dan zullen uw geloof, kennis en getuigenis groter worden.’ (Predik 
mijn evangelie [2004], 19.)

Noten
 1. In Eleanor Knowles, Howard W. Hun-

ter (1994), 7; zie ook p. 6.
 2. ‘The Temple of Nauvoo’, Ensign, sep-

tember 1994, 63–64.
 3. ‘Come to the God of All Truth’, Ensign, 

september 1994, 73.
 4. In Conference Report, oktober 1963, 

100–101.
 5. ‘The Sixth Day of April, 1830’, Ensign, 

mei 1991, 64.
 6. ‘The Sixth Day of April, 1830’, 63.

 7. The Teachings of Howard W. Hunter, 
ed. Clyde J. Williams (1997), 228.

 8. ‘The Sixth Day of April, 1830’, 64–65.
 9. ‘The Sixth Day of April, 1830’, 63.
 10. ‘The Sixth Day of April, 1830’, 64.
 11. In Conference Report, oktober 1963, 

101.
 12. ‘Joseph Smith the Seer’, in The Annual 

Joseph Smith Memorial Sermons, 2 
delen (1966), 2:193–194.

 13. ‘The Temple of Nauvoo’, 63–64.
 14. ‘Joseph Smith the Seer’, 2:197–198.
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de lege graftombe van de Heiland ‘verkondigt aan de wereld: 
“Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt”’ (lukas 24:6).
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H O O F D S T U K  6

De verzoening en opstanding 
van Jezus Christus

‘We [zullen] uit de stoffelijke dood opstaan om 
voor eeuwig te leven, dankzij het zoenoffer 

en de opstanding van de Heiland.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
Op 20 maart 1934 werd het eerste kind van Howard en Claire 
Hunter geboren, een jongen met de naam Howard William Hunter 
jr. die ze Billy noemden. Die zomer merkten ze dat Billy futloos leek. 
De artsen stelden bloedarmoede bij hem vast. Howard gaf twee keer 
bloed voor een transfusie, maar Billy’s toestand ging er niet op voor-
uit. Uit verder onderzoek bleek een ernstig darmprobleem dat leidde 
tot bloedverlies. De artsen opereerden hem en Howard lag naast zijn 
zoon om bloed te geven, maar het resultaat was weinig hoopgevend. 
Drie dagen later, op 11 oktober 1934, sliep de kleine Billy rustig in ter-
wijl zijn ouders naast zijn bed zaten. ‘We waren door smart overmand 
en verlieten die avond verdoofd het ziekenhuis’, schreef Howard.1

Bij het overlijden van Billy en andere dierbaren putte president 
Hunter kracht uit zijn getuigenis van de verzoening en opstanding 
van de Heiland. ‘We zijn er vast van overtuigd dat [de verzoening] 
echt is’, getuigde hij, ‘en niets in het hele goddelijke heilsplan is 
belangrijker dan het zoenoffer van Jezus Christus. We geloven dat 
ons heil door de verzoening mogelijk gemaakt wordt. Zonder de 
verzoening zou het hele scheppingsplan falen. […] Zonder dit zoen-
offer zou de stoffelijke dood het einde zijn, zou er geen opstanding 
zijn en ons geestelijk leven geen doel hebben. Er zou geen hoop 
op eeuwig leven zijn.’ 2

President Hunter sprak in de aprilconferenties, die rond Pasen 
plaatsvinden, vaak over de opstanding van Jezus Christus. In de 
algemene aprilconferentie van 1983 zei hij:
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‘In deze paastijd voel ik zeer sterk het belang van mijn opdracht 
om te getuigen dat de Heiland echt opgestaan is. Broeders en zus-
ters, er is een God in de hemel die ons liefheeft en om ons geeft. 
We hebben een Vader in de hemel die de Eerstgeborene van zijn 
geestkinderen stuurde, zijn Eniggeborene in het vlees, om een aards 
voorbeeld voor ons te zijn, om de zonden van de wereld op Zich 
te nemen, en daarna voor de zonden van de wereld gekruisigd te 
worden en op te staan. […]

‘Dat is werkelijk een prachtige boodschap: er is leven na de 
dood. We kunnen tot onze Vader in de hemel terugkeren en in zijn 
tegenwoordigheid verkeren dankzij het offer dat de Heiland voor 
ons gebracht heeft, en door onze eigen bekering en gehoorzaam-
heid aan de geboden.

‘Laten we bij de heerlijke dageraad van deze paasochtend, 
waarop de christelijke wereld haar gedachten kortstondig op de 
opstanding van Jezus richt, onze hemelse Vader onze waardering 
betuigen voor het grote heilsplan dat Hij voor ons voorzien heeft.’ 3

Leringen van Howard W. Hunter
1

De verzoening was een verheven liefdesdaad van onze 
hemelse Vader en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

De verzoening van Jezus Christus was een voorgeordende 
opdracht van onze hemelse Vader om zijn kinderen uit hun geval-
len staat te verlossen. Het was een liefdesdaad van onze hemelse 
Vader om zijn Eniggeborene toe te staan een zoenoffer te brengen. 
En het was een verheven liefdesdaad van zijn geliefde Zoon om de 
verzoening uit te voeren.

Ik heb meermaals in de hof van Gethsémané gestaan. Ik heb er 
nagedacht over het lijden en de smart van de Heiland — de smart 
die Hij ervoer toen onze hemelse Vader Hem toestond om de pijn 
en zonden van de hele mensheid op Zich te nemen op een manier 
die wij niet kunnen bevatten. Mijn ziel werd van verdriet vervuld 
toen ik over dat grote offer voor de mensheid nadacht.

Ik ben bij Golgotha, de schedelplaats, geweest en heb er nage-
dacht over de vernedering van de kruisiging die tot de stoffelijke 
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dood van onze Heiland leidde, maar die zijn onsterfelijkheid en de 
onsterfelijkheid van de hele mensheid tot stand bracht. En ook daar 
was ik somber gestemd.

En ik heb voor de graftombe gestaan en me die heerlijke dag van 
de opstanding voorgesteld, waarop de Heiland levend, herrezen 
en onsterfelijk uit het graf tevoorschijn kwam. Mijn hart was bij die 
gedachte van blijdschap vervuld.

Die ervaringen brachten mij ertoe mijn ziel in dank en waarde-
ring voor onze hemelse Vader uit te storten voor de liefde die Hij 
en zijn Zoon ons door middel van het heerlijk zoenoffer gegeven 
hebben. Om het met de woorden van Charles Gabriel te zeggen: ‘’k 
Sta spraak’loos dat Christus zo’n liefde mij schenken kan, verward 
dat Hij mij zo genadig bedenken kan. ’t Ontroert mij ten diepst dat 
Hij zo voor mijn schulden leed, dat voor mij, een zondaar, Hem ’t 
kruis zoveel dulden deed. O, het is wonderbaar dat Hij zo hield van 
mij dat Hij ’s ontzield voor mij! O, het is wonderbaar, wonderbaar 
voor mij!’ […]

Ik getuig tot u, broeders en zusters, dat onze hemelse Vader zijn 
geliefde Zoon, Jezus Christus, naar de aarde heeft gestuurd om aan 
de voorwaarden van het heilsplan te voldoen. De verzoening is een 
teken van zijn grote liefde voor ons.4

2
De Heiland nam al onze zonden, 

zwakheden, smart en pijn op Zich.

Toen Jezus en zijn apostelen samenkwamen om het Pascha te vie-
ren, namen ze van de zinnebeelden die Hij tijdens hun laatste geza-
menlijke avondmaal instelde. Vervolgens gingen ze naar de Olijfberg.

Daar Hij tot het einde toe leraar bleef, zette Hij zijn leerrede over 
het offerlam voort. Hij vertelde hun dat Hij geslagen zou worden en 
dat zij als schapen zonder herder uiteengedreven zouden worden 
(zie Mattheüs 26:31). ‘Maar nadat Ik opgewekt zal zijn’, zei Hij, ‘zal 
Ik u voorgaan naar Galilea’ (Mattheüs 26:32).

In de daaropvolgende uren, zweette Hij druppels bloed, werd 
Hij gegeseld [op last van] de leiders die beweerden de bewaarders 
van zijn wet te zijn, en werd Hij te midden van dieven gekruisigd. 
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Het gebeurde zoals koning Benjamin in het Boek van Mormon 
voorspeld had: ‘Hij zal verzoekingen ondergaan, en lichamelijke 
pijn, honger, dorst en vermoeidheid, ja, meer dan de mens ver-
dragen kan zonder eraan te sterven; want zie, er komt bloed uit 
iedere porie, zo groot zal zijn smart zijn wegens de goddeloosheid 
en gruwelen van zijn volk. […]

‘Hij komt tot de zijnen, opdat de mensenkinderen redding ten 
deel valt, […] en zelfs na dit alles zullen ze Hem voor een mens 
houden en zeggen dat Hij van een duivel bezeten is, en zij zullen 
Hem geselen, en Hem kruisigen’ (Mosiah 3:7, 9).

Dankzij de profeet Alma zijn we op de hoogte van de volledige 
maat van zijn lijden: ‘Hij zal uitgaan en pijnen en benauwingen en 
allerlei verzoekingen doorstaan; en wel opdat het woord wordt 
vervuld dat zegt dat Hij de pijnen en ziekten van zijn volk op Zich 
zal nemen.

‘En Hij zal de dood op Zich nemen, om de banden des doods, 
die zijn volk binden, los te maken; en Hij zal hun zwakheden op 
Zich nemen, opdat zijn binnenste met barmhartigheid zal worden 
vervuld, naar het vlees, opdat Hij naar het vlees zal weten hoe zijn 
volk te hulp te komen naargelang hun zwakheden’ (Alma 7:11–12).

Denk daar eens over na! Toen zijn lichaam van het kruis geno-
men was en haastig in een geleende graftombe geplaatst was, had 
Hij, de zondeloze Zoon van God, niet alleen de zonden en verlei-
dingen van iedere ziel die zich wil bekeren op zich genomen, maar 
ook al onze ziekten, pijnen en al ons verdriet. Hij leed deze benau-
wingen zoals wij ze lijden naar het vlees. Hij leed ze allemaal. Dat 
deed Hij om zijn barmhartigheid te vervolmaken en zijn vermogen 
om ons boven elke aardse beproeving te verheffen.5

We kunnen foute keuzes, slechte keuzes en pijnlijke keuzes 
maken. En soms doen we dat ook, maar op dat ogenblik treden de 
zending en de barmhartigheid van Jezus Christus op volle kracht 
en in al hun heerlijkheid in werking. […] Hij heeft in een bemid-
delende verzoening voor onze foute keuzes voorzien. Hij is onze 
voorspraak bij de Vader en heeft op voorhand de prijs betaald voor 
de fouten en dwaasheden die we vaak bij het uitoefenen van onze 
vrijheid begaan. We moeten zijn geschenk aanvaarden, ons van die 
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fouten bekeren, en zijn geboden onderhouden om het beste uit die 
verlossing te halen. Het aanbod is er altijd; de weg is altijd vrij. We 
kunnen altijd, zelfs in de donkerste tijden en na de rampzaligste 
fouten, naar de Zoon van God opkijken en leven.6

3
Jezus Christus is als Eersteling van de 

opstanding uit het graf herrezen.

Laten we even terug in de tijd gaan naar die laatste momenten in 
het Heilige Land. Het einde van het sterfelijke leven van onze Heer 
was nabij. Hij had de zieken genezen, de doden opgewekt en de 
Schriften uitgelegd, inclusief de profetieën over zijn eigen dood en 
opstanding. Hij zei tegen zijn discipelen:

‘Zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des mensen zal aan de 
overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen 
Hem ter dood veroordelen;

‘en zij zullen Hem aan de heidenen overleveren om Hem te 
bespotten en te geselen en te kruisigen; maar op de derde dag zal 
Hij opgewekt worden’ (Mattheüs 20:18–19). […]

Bij de dageraad van die derde dag gingen Maria Magdalena en 
‘de andere Maria’ naar het graf waarin men zijn levenloze lichaam 
gelegd had [Mattheüs 28:1; zie ook Markus 16:1; Lukas 24:10]. Eer-
der hadden de overpriesters en Farizeeën Pilatus benaderd en hem 
overtuigd om een bewaker bij de ingang van het graf te plaatsen 
‘opdat Zijn discipelen Hem ’s nachts misschien niet komen stelen 
en tegen het volk zeggen: Hij is opgewekt uit de doden’ (Mat-
theüs 27:64). Maar twee krachtige engelen hadden de steen voor de 
ingang van de graftombe weggerold en de aangewezen bewakers 
waren in doodsangst weggevlucht.

Toen de vrouwen naar de graftombe gingen, zagen ze dat die open 
en leeg was. De engelen waren gebleven om hun het grootste nieuws 
te verkondigen dat mensenoren ooit hebben vernomen: ‘Hij is hier 
niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft’ (Mattheüs 28:6).7

Er staat geen leerstelling in de christelijke canon die belangrij-
ker voor de hele mensheid is dan die van de opstanding van de 
Zoon van God. Door Hem werd de opstanding van alle mannen, 
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vrouwen en kinderen die ooit op aarde geleefd hebben, of zullen 
leven, teweeggebracht.

Hoewel we de opstanding in onze leer erg belangrijk vinden, zijn 
er misschien velen onder ons die haar geestelijk belang en eeuwige 
grootsheid niet ten volle begrijpen. Als we dat wél deden, zouden 

Jezus christus is kort na zijn opstanding aan Maria 
Magdalena verschenen (zie Johannes 20:1–18).
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we ons net als Jakob, de broer van Nephi, over haar schoonheid 
verwonderen en huiveren om het alternatief dat ons ten deel geval-
len zou zijn als we dat goddelijk geschenk niet gekregen hadden. 
Jakob heeft geschreven

‘O, de wijsheid Gods, zijn barmhartigheid en genade! Want zie, 
indien het vlees niet meer opstond, zou onze geest moeten worden 
onderworpen aan die engel die uit de tegenwoordigheid van de 
eeuwige God is gevallen en de duivel is geworden, om niet meer 
op te staan’ (2 Nephi 9:8).

De opstanding is ongetwijfeld de kern van het geloof van ieder 
christen en het grootste wonder dat de Heiland van de wereld ver-
richt heeft. Zonder de opstanding zouden we geen hoop hebben. 
Sta me toe Paulus te citeren: ‘Als er geen opstanding van de doden 
is, […] dan is onze prediking zonder inhoud, […] en dan blijken 
wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van 
God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt. […] Als Christus niet 
is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden’ 
(1 Korinthe 15:13–15, 17).8

Zonder de opstanding zou het evangelie van Jezus Christus 
een opsomming van wijze gezegden en schijnbaar onverklaarbare 
wonderen zijn — gezegden en wonderen zonder de uiteindelijke 
overwinning. Nee, de uiteindelijke overwinning komt voort uit het 
grootste wonder: voor het eerst in de geschiedenis van de mens 
is iemand die dood was uit de dood herrezen. Hij is de Zoon van 
God, de Zoon van onze onsterfelijke Vader in de hemel, en zijn 
overwinning over de lichamelijke en de geestelijke dood is het 
goede nieuws dat iedere christelijke tong dient te belijden.

De eeuwige waarheid is dat Jezus Christus als Eersteling van de 
opstanding uit het graf herrezen is. (Zie 1 Korinthe 15:23.) De getui-
gen van die prachtige gebeurtenis kan men niet in twijfel trekken.

De apostelen van de Heer behoren tot die uitverkoren getui-
gen. De roeping van het heilige apostelschap wil zeggen tot de 
wereld getuigen van de goddelijkheid van de Heer Jezus Christus. 
Joseph Smith heeft gezegd: ‘De grondbeginselen van onze gods-
dienst zijn het getuigenis van de apostelen en profeten aangaande 
Jezus Christus — dat Hij stierf, werd begraven, ten derden dage 
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verrees en ten hemel opvoer. Al het andere dat verband houdt met 
onze godsdienst is hier slechts een aanhangsel van.’ (History of the 
Church, 3:30.) […]

Christus onderwees zijn apostelen ‘dat de Zoon des mensen 
veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en over-
priesters en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen 
opstaan’ (Markus 8:31). Zo is het gegaan. Hij werd gekruisigd en in 
een graftombe gelegd. Op de derde dag stond Hij op — de Heiland 
van het mensdom en de Eersteling van de opstanding. Door zijn 
zoenoffer zullen alle mensen uit het graf gered worden en weer 
leven. Dat is altijd het getuigenis van de apostelen geweest en ik 
voeg er het mijne aan toe.9

4
Jezus Christus is na zijn opstanding aan velen verschenen.

In de dagen na zijn opstanding is de Heer aan velen verschenen. 
Hij toonde hun zijn vijf bijzondere wonden. Hij wandelde, sprak en 
at met hen, alsof Hij alle twijfel wilde wegnemen dat een herrezen 
lichaam wel degelijk een stoffelijk, tastbaar lichaam van vlees en been-
deren is. Later bevond Hij zich onder de Nephieten, die Hij gebood: 
‘Staat op en nadert tot Mij om uw hand in mijn zijde te steken, en 
ook om de tekens van de nagels in mijn handen en in mijn voeten te 
voelen, opdat gij zult weten dat Ik de God van Israël en de God der 
gehele aarde ben, en ben gedood voor de zonden der wereld.

‘En het geschiedde dat de menigte toetrad en de handen in zijn 
zijde stak en de tekens van de nagels in zijn handen en in zijn voe-
ten voelde; en dat deden zij en traden één voor één toe totdat allen 
waren toegetreden en met hun ogen hadden gezien en met hun 
handen hadden gevoeld, en met zekerheid wisten en getuigden, 
dat Hij het was van wie de profeten hadden geschreven dat Hij zou 
komen’ (3 Nephi 11:14–15).

Het is de taak en vreugde van alle mensen over de hele wereld 
om ‘die Jezus — over wie de profeten en de apostelen hebben 
[getuigd] — te zoeken’ (Ether 12:41) en een geestelijke bevestiging 
van zijn goddelijke aard te krijgen. Het is het recht en de zegen van 
allen die nederig zoeken om de stem van de Heilige Geest te horen 
die van de Vader en zijn herrezen Zoon getuigt.10
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Het getuigenis van wie [ Jezus] na zijn dood in levenden lijve heb-
ben gezien, is nooit weerlegd. Hij verscheen ten minste tien of elf 
keer: aan Maria Magdalena en de andere vrouwen in de hof, aan de 
twee discipelen op de weg naar Emmaüs, aan Petrus in Jeruzalem, 
aan de apostelen toen Thomas afwezig was, en opnieuw toen hij 
aanwezig was, aan de apostelen bij het Meer van Galilea, en op een 
berg aan ruim vijfhonderd mannen, aan Jakobus de broer van de 
Heer, en aan de apostelen bij de hemelvaart.11

Als iemand die geroepen en geordend is om tot de hele wereld 
van de naam van Jezus Christus te getuigen, verzeker ik u nu, in 
deze paastijd, dat Hij leeft. Hij heeft een verheerlijkt, onsterfelijk 
lichaam van vlees en beenderen. Hij is de Eniggeborene van de 
Vader in het vlees. Hij is de Heiland, het Licht en het Leven van 
de wereld. Na zijn kruisiging en dood verscheen Hij als herrezen 
persoon aan Maria, aan Petrus, aan Paulus en aan vele anderen. Hij 
toonde Zich aan de Nephieten. Hij heeft Zich aan Joseph Smith, 
de jonge profeet, en aan vele anderen in onze bedeling getoond.12

5
Wij zullen uit de dood opstaan en eeuwig leven.

Met Pasen vieren we de genadegave van de opstanding die aan 
alle mensen gegeven is, het leven herstelt en alle wonden geneest. 
Ook al sterft iedereen als onderdeel van het eeuwige plan van 
groei en ontwikkeling, toch kunnen we troost putten uit hetgeen 
de psalmist schreef: ‘Overnacht ’s avonds het geween, ’s morgens 
is er gejuich’ (Psalmen 30:6).

Het was Job die de vraag stelde die in alle tijden van belang is: 
‘Als een man gestorven is, zal hij dan weer levend worden?’ ( Job 
14:14.) Het antwoord van Christus weergalmt door de eeuwen heen 
tot in deze tijd: ‘Ik leef en u zult leven’ ( Johannes 14:19).13

Als we sterven, vindt er een scheiding van lichaam en geest 
plaats. De opstanding herenigt de geest met het lichaam, en het 
lichaam wordt een geestelijk lichaam van vlees en beenderen, maar 
door de geest in plaats van door bloed levend gemaakt. Zo wordt 
ons lichaam na de opstanding onsterfelijk, levend gemaakt door de 
geest, en zal het nooit meer sterven. Dat is wat Paulus bedoelde met 
de uitspraken ‘er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk 
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lichaam’ en ‘vlees en bloed [kunnen] het Koninkrijk van God niet 
beërven’ [zie 1 Korinthe 15:44, 50]. Het natuurlijk lichaam is vlees en 
bloed, maar als het door de geest in plaats van door bloed levend 
gemaakt wordt, kan en zal het het koninkrijk betreden. […]

Ik weet dat God leeft en dat Jezus de Christus is. Net zoals Pau-
lus in die paastijd vele jaren geleden in zijn brief tot de heiligen in 
Korinthe getuigde, wil ook ik getuigen dat we uit de stoffelijke dood 
zullen opstaan om dankzij het zoenoffer en de opstanding van de 
Heiland voor eeuwig te leven. Ik stel me voor dat Hij zijn armen 
uitstrekt naar allen die willen luisteren:

‘[…] Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal 
leven, ook al was hij gestorven,

‘en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwig-
heid’ ( Johannes 11:25–26).14

De opstanding van Christus brengt de zegen van onsterfelijk-
heid en de mogelijkheid van het eeuwige leven teweeg. Zijn lege 
graftombe verkondigt aan de wereld: ‘Hij is hier niet, maar Hij is 
opgewekt’ (Lukas 24:6). Die woorden bevatten alle hoop, zekerheid 
en geloof noodzakelijk om ons te sterken in dit moeilijke en soms 
smartelijke leven.15

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Hoe is de verzoening het bewijs van de liefde van onze hemelse 

Vader en Jezus Christus voor ons? (Zie onderdeel 1.) Hoe kunnen 
wij onze dankbaarheid voor dit geschenk van liefde uiten? (Zie 
LV 42:29.)

• Zoek bij het doornemen van onderdeel 2 naar de verschillende 
manieren waarop de verzoening ons tot zegen is. Hoe vergroten 
de leringen van president Hunter en de Schriftteksten die hij 
aanhaalt uw begrip van de verzoening? Door welke ervaringen 
is uw getuigenis van de verzoening versterkt? Hoe kan de kracht 
van de verzoening u in uw beproevingen sterken?
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• Wat valt u bij het bestuderen van President Hunters leringen 
over de opstanding op? (Zie onderdeel 3.) Hoe kunnen we de 
opstanding meer leren waarderen?

• Neem onderdeel 4 door, waarin president Hunter de vele getui-
gen van de opstanding van Jezus Christus opsomt. Waarom is het 
getuigenis van die getuigen belangrijk?

• Denk na over president Hunters uitspraak dat de opstanding ‘alle 
hoop, zekerheid en geloof noodzakelijk om ons te sterken in dit 
moeilijke en soms smartelijke leven’ voorziet (onderdeel 5). Op 
welke manier is de opstanding een bron van hoop en troost voor 
u? Hoe heeft uw getuigenis van de opstanding uw leven verrijkt?

Relevante Schriftteksten
Johannes 10:17–18; 2 Nephi 2:6–9, 22–27; 9:19–25; 3 Nephi 

27:13–16; LV 18:10–16; 19:15–20; Mozes 6:59–60

Studietip
‘Plan studieactiviteiten die u in uw geloof in de Heiland ster-

ken’ (Predik mijn evangelie [2004], p. 22.) U kunt bij het studeren 
bijvoorbeeld nadenken over vragen zoals: ‘Hoe verruimen deze 
leringen mijn begrip van de verzoening van Jezus Christus? Hoe 
kan ik aan de hand van deze leringen meer op de Heiland lijken?’

Noten
 1. In Eleanor Knowles, Howard W. Hun-

ter (1994), 88; zie ook 86–87.
 2. In Conference Report, oktober 1968, 

139.
 3. ‘Evidences of the Resurrection’, Ensign, 

mei 1983, 16.
 4. ‘The Atonement of Jesus Christ’ (toe-

spraak gehouden in een seminar voor 
zendingspresidenten, 24 juni 1988), 
2–3, 7, Bibliotheek voor kerkgeschie-
denis, Salt Lake City; zie ook The 
Teachings of Howard W. Hunter, red. 
Clyde J. Williams (1997), 8–9.

 5. ‘He Is Risen’ Ensign, mei 1988, 16–17.
 6. ‘The Golden Thread of Choice’, Ensign, 

november 1989, 18.

 7. ‘He Is Risen’, 16–17.
 8. ‘He Is Risen’, 16.
 9. ‘An Apostle’s Witness of the Resurrec-

tion’, Ensign, mei 1986, 16–17.
 10. ‘He Is Risen’, 17.
 11. In Conference Report, april 1963, 106.
 12. ‘He Is Risen’, 17.
 13. ‘An Apostle’s Witness of the Resurrec-

tion’, 16.
 14. In Conference Report, april 1969, 

138–139.
 15. ‘An Apostle’s Witness of the Resurrec-

tion’, 15–16.
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als lid van het Quorum der Twaalf apostelen gaf president Howard w. Hunter 
de heiligen der laatste dagen de raad om de president van de kerk te volgen.
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Voortdurende openbaring 
aan hedendaagse profeten

‘We worden door een hedendaagse profeet van God 
geleid — iemand die openbaring van de Heer ontvangt.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
Nadat hij in de algemene oktoberconferentie van 1994 als presi-
dent van de kerk gesteund was, uitte Howard W. Hunter zijn gevoe-
lens over zijn heilige taken:

‘Geliefde broeders en zusters, ik dank u voor uw steunverlening. 
Ik sta nederig voor u en ben bedroefd door het recente overlijden 
van onze dierbare profeet, president Ezra Taft Benson. Mijn hart is 
vol tedere gevoelens sinds het overlijden van mijn goede vriend, 
vooral omdat ik nieuwe taken gekregen heb.

‘Ik heb vele tranen gelaten en in oprecht gebed naar de hulp van 
mijn hemelse Vader gestreefd opdat ik deze hoge en heilige roeping 
aan zou kunnen. Ik heb gebeden om de functie die dertien andere 
mannen in deze bedeling vervuld hebben waardig te mogen zijn. 
Misschien zijn zij, aan de andere kant van de sluier, de enigen die 
ten volle begrijpen welke zware verantwoordelijkheid en sterke 
afhankelijkheid van de Heer ik bij het aanvaarden van deze heilige 
roeping voel.’

President Hunter legde uit dat hij kracht en geruststelling putte 
uit zijn overtuiging dat de kerk niet door mensen, maar door Jezus 
Christus zelf geleid wordt, en dat de Heer de mensen die Hij roept 
om te presideren, voorbereidt en inspireert:

‘De voorbije maanden heb ik mijn grootste kracht geput uit mijn 
vaste getuigenis dat dit het werk van God en niet van de mens is. 
Jezus Christus staat aan het hoofd van deze kerk. Hij leidt haar in 
woord en daad. Ik kan niet onder woorden brengen hoezeer ik mij 
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vereerd voel dat ik enige tijd een middel in zijn handen mag zijn 
om zijn kerk te presideren. Maar zonder de wetenschap dat Christus 
aan het hoofd van de kerk staat, zou ik, of wie dan ook, het gewicht 
van deze roeping niet kunnen dragen.

‘Nu ik deze verantwoordelijkheid heb aanvaard, erken ik Gods 
wonderbaarlijke hand in mijn leven. Keer op keer heeft Hij mijn 
leven gespaard en mij kracht gegeven. Hij heeft mij herhaaldelijk 
weggeleid van de deur van de dood en mij toegestaan mijn sterfe-
lijke bediening voort te zetten. Ik heb mij zo nu en dan afgevraagd 
waarom mijn leven is gespaard. Maar die vraag heb ik nu naast mij 
neergelegd en ik bid om het geloof en de gebeden van de leden 
van de kerk, zodat u en ik kunnen samenwerken om Gods oogmer-
ken in deze periode van ons leven te verwezenlijken. […]

‘Het is nu 35 jaar geleden dat mij als lid van het Quorum der 
Twaalf Apostelen steun verleend is. Die jaren zijn vol voorbereiding 
geweest. […] Mijn wandel is nu langzamer, maar mijn verstand is 
helder en mijn geest is jong. […]

‘Net als mijn broeders voor mij krijg ik bij deze roeping de ver-
zekering dat God zijn profeet zal leiden. Ik aanvaard ootmoedig de 
oproep om te dienen en verklaar net als de psalmist: “De Heere is 
mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik 
ben geholpen” (Psalmen 28:7).’ 1

Leringen van Howard W. Hunter
1

In elke bedeling heeft God profeten als 
zijn spreekbuis doen opstaan.

In het Oude Testament vinden we de woorden van grote man-
nen uit het verleden die we de profeten noemen. De boeken in het 
Nieuwe Testament bevatten onder andere de geschriften, leringen 
en geschiedenis van mannen in een latere bedeling, die als profeet 
bestempeld werden. We hebben ook de kroniek van de profeten 
op het westelijke halfrond die hun stem lieten horen, het woord van 
de Heer verkondigden, tegen onrechtvaardigheid opstonden en in 
de beginselen van het evangelie onderwezen. Ze hebben allemaal 
hun getuigenis nagelaten.
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Een profeet is iemand die door de Heer geroepen en gesterkt is 
om de doeleinden van God onder zijn kinderen te bevorderen. Hij 
heeft het priesterschap ontvangen en spreekt met gezag. Profeten 
zijn leraars en verdedigen het evangelie. Ze getuigen van de godde-
lijke aard van de Heer, Jezus Christus. Profeten hebben de toekomst 
voorspeld, maar dat is niet hun belangrijkste taak, hoewel het een 
bewijs van hun profetische macht kan zijn.

Er is in elke bedeling behoefte aan rechtschapen leiderschap 
geweest, en God heeft de profeten lang vóór ze naar dit sterfelijke 
leven kwamen met dat doel gekozen [zie Jeremia 1:5; Abraham 
3:23].2

De openbaringen van de Heer in de heilige Schriften bevesti-
gen dat de profeten en de kerk in elk tijdperk door voortdurende 
openbaring geleid worden. Zonder voortdurende openbaring zou 
Noach niet op de zondvloed, die de hele aarde bedekte, voorbereid 
geweest zijn. Abraham zou niet uit Haran naar Hebron, het land van 
belofte, geleid zijn. Voortdurende openbaring leidde de kinderen 
van Israël uit slavernij naar hun beloofde land terug. Openbaring 
aan profeten gaf leiding aan het zendingswerk, gaf opdracht tot de 
heropbouw van de tempel van Salomo, en keurde de overname van 
heidense rituelen door de Israëlieten af.

Vóór zijn hemelvaart beloofde Christus de overgebleven elf apos-
telen: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de 
wereld’ (Mattheüs 28:20). Na zijn hemelvaart gaf Hij tot aan de dood 
van de apostelen en de daaropvolgende afval van de kerk van Jezus 
Christus door middel van openbaring leiding aan de kerk.3

Door de geschiedenis heen, en tot op de dag van vandaag, heeft 
de kerk altijd een profeet, ziener en openbaarder gehad. Het hoofd 
van de kerk is Jezus Christus, die zijn profeet instructies geeft. […] 
Zijn raadgevers [en] de leden van de Raad der Twaalf […] zijn ook 
profeten, zieners en openbaarders. […] De leden van de kerk hoe-
ven niet naar een onherkenbare bazuin te luisteren. Ze kunnen op 
de stem van hun leiders vertrouwen en weten dat zij leiding van 
de Heer ontvangen.4
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2
God leidt zijn kinderen in deze tijd door 

middel van een hedendaagse profeet.

De apostel die het boek Openbaring schreef, zag in een visioen 
een kenmerkend teken van de laatste dagen dat aan de wederkomst 
van de Heer voorafgaat. Hij zei:

‘Ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij 
had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op 
de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk’ (Openbaring 
14:6). […]

We getuigen tot de hele wereld dat er in onze tijd al hemelse 
bezoekers verschenen zijn die ons hemels gezag brachten en waar-
heden herstelden die door verbasterde leringen en gebruiken ver-
loren gegaan waren. God heeft opnieuw gesproken en blijft al zijn 
kinderen door middel van een hedendaagse profeet leiden. We 
verklaren dat Hij, zoals beloofd, altijd bij zijn dienstknechten is en 
over de hele wereld leiding geeft aan de zaken van zijn kerk. Net 
als in het verleden geeft openbaring leiding aan het zendingswerk, 
het bouwen van tempels en het roepen van priesterschapsdragers, 
en waarschuwt ze ons voor het kwade in de maatschappij dat de 
kinderen van onze Vader hun heil kan ontzeggen.

In een openbaring aan een hedendaagse profeet, Joseph Smith, 
heeft de Heer gezegd:

‘Want Ik ben geen aannemer des persoons, en wil dat alle men-
sen zullen weten dat de dag spoedig komt; de ure is nog niet, maar 
is wél nabij, waarop vrede van de aarde zal worden weggenomen 
en de duivel macht zal hebben over zijn eigen rijk.

‘En ook de Heer zal macht hebben over zijn heiligen en zal in 
hun midden regeren’ (LV 1:35–36).

De Heer regeert in deze tijd te midden van zijn heiligen door 
voortdurende openbaring. Ik getuig dat Hij vandaag de dag en tot 
het einde der aarde met zijn dienstknechten is.

Ik bid dat onze visie niet zo beperkt zal zijn dat we geloven dat 
alleen de profeten uit de oudheid openbaring ontvingen. God is 
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barmhartig, heeft zijn kinderen in alle tijdperken lief en heeft zich 
ook in deze tijd geopenbaard.5

De Heer maakt zijn bedoeling en wil aan zijn gezalfde profeten 
kenbaar. Er vloeit een oneindige, voortdurende stroom van open-
baring uit de hemelse bronnen naar Gods gezalfde dienstknechten 
op aarde. Na de dood van de profeet Joseph Smith is de stem van 
de Heer tot zijn profeten blijven spreken.6

3
In deze tijd van geestelijke hongersnood 

vinden we geestelijke overvloed door naar 
de stem van de profeet te luisteren.

In oudtestamentische tijden was hongersnood een veel voor-
komende plaag, en de mensen begrepen welke rampzalige gevol-
gen een mislukte oogst en een uitgehongerd volk teweegbrachten. 
Amos bracht dat begrip scherp in beeld met zijn voorspelling van 
een geestelijke hongersnood. Hij zei: ‘[…] geen honger naar brood, 
geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heere te horen’ 
[Amos 8:11]. […]

De hedendaagse berichten over de verwarring en frustratie van 
mensen en godsdienstige groeperingen bij hun pogingen om hun 
godsdienstige twijfels en conflicten op te lossen, doen ons aan deze 
woorden van Amos denken: ‘[…] van noord tot oost trekken zij 
rond, om het woord van de Heere te zoeken, maar zij zullen het 
niet vinden’ [Amos 8:12].

Ze proberen een oplossing te vinden zonder op de rots van 
openbaring te bouwen, zoals de Heer opgedragen heeft [zie Mat-
theüs 16:17–18]. […]

De verwarring en frustratie waaronder de wereld lijdt, komen 
minder vaak bij getrouwe leden van de kerk voor. […] Er is een 
betrouwbare stem voor wie geloof hebben en willen geloven. We 
leven, zoals Amos voorspelde, inderdaad in een tijd van hongers-
nood. […] Niettemin zijn er velen die geestelijke overvloed in deze 
geestelijke hongersnood gevonden hebben.

Het is […] mijn nederig getuigenis dat het evangelie in deze laat-
ste dagen in haar volheid hersteld is en dat er vandaag de dag een 
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profeet op aarde is die de bedoeling en wil van de Heer bekend-
maakt aan wie willen luisteren en het geloof hebben om er gehoor 
aan te geven.7

4
Als we de leringen van de hedendaagse 

profeten volgen, zullen we niet afdwalen.

De belangrijkste profeet voor de mensen in vroegere bedelingen 
en tijden was de profeet die op dat ogenblik de wil van de Heer 
naleefde, onderwees en openbaarde. De Heer heeft in elke bede-
ling profeten als zijn spreekbuis tot het volk in een bepaalde tijd en 
voor de specifieke problemen in die tijd doen opstaan.

De huidige, levende profeet is onze leider, onze leraar. We krij-
gen in deze tijd van hem instructie. We steunen hem over de hele 
wereld als profeet van de Heer en betuigen onze dankbaarheid 
voor die bron van goddelijke leiding. […]

Als we de profeten van het begin tot op de dag van vandaag 
door onze gedachten laten gaan, beseffen we dat het een grote 
zegen is om een levende profeet te hebben. De geschiedenis leert 
ons dat we onder Gods oordeel vallen, tenzij we bereid zijn om 
naar de waarschuwingen en leringen van de profeet van de Heer 
te luisteren.8

Alleen de president van de kerk heeft het recht om openbaringen 
voor de hele kerk te ontvangen of om officieel uitlegging aan de 
Schriften of de leerstellingen van de kerk te geven:

‘Niemand zal worden aangewezen om in deze kerk geboden 
en openbaringen te ontvangen behalve [de president van de kerk], 
want hij ontvangt ze gelijk Mozes’ (LV 28:2).9

Als we het advies, de raad en de leringen van de leiders van de 
kerk in hun instructie aan ons volgen, zullen we niet afdwalen van 
wat belangrijk voor ons persoonlijke heil en onze verhoging is.10

Ik ben erg dankbaar voor de openbaringen die het wonderbare 
systeem waarmee deze kerk bestuurd wordt, gevestigd hebben. 
We steunen elke man die tot apostel geordend en als lid van het 
Quorum der Twaalf aangesteld wordt als profeet, ziener en open-
baarder. Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen, 
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geroepen en geordend om de sleutels van het priesterschap te 
dragen, hebben het gezag en de taak om de kerk te besturen, de 
verordeningen ervan te bedienen, in de leer te onderwijzen, en haar 
gebruiken te vestigen en in stand te houden.

Als de president van de kerk ziek is of niet in staat alle plichten 
van zijn ambt volledig te vervullen, voeren zijn twee raadgevers, die 
met hem het quorum van het Eerste Presidium vormen, het werk 
van het presidium uit. Alle belangrijke vragen, beleidsplannen, pro-
gramma’s of leerstellingen worden in raadsvergadering onder gebed 
door de raadgevers in het Eerste Presidium en door het Quorum 
der Twaalf Apostelen overwogen. Er wordt niet één beslissing door 
het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf genomen die niet 
door alle betrokkenen gesteund wordt.

Deze geïnspireerde handelwijze zorgt ervoor dat de kerk zonder 
onderbreking voorwaarts gaat. Het besturen van de kerk en het 
uitoefenen van de profetische gaven zullen altijd op de schouders 
rusten van de apostolische gezagdragers die alle sleutels van het 
priesterschap dragen en gebruiken.11

5
In de algemene conferentie ontvangen we geïnspireerde 

leiding van profeten, zieners en openbaarders.

Toen ik nadacht over de boodschappen van [de algemene] confe-
rentie, vroeg ik me af: Hoe kan ik anderen deelgenoot maken van de 
goedheid en de zegeningen van onze hemelse Vader? Het antwoord 
is de aanwijzingen te volgen die wij ontvangen van hen die we steu-
nen als profeet, ziener en openbaarder, en van de andere algemene 
autoriteiten. Laten we de woorden die zij gesproken hebben in een 
geest van inspiratie bestuderen en ze vaak raadplegen. De Heer heeft 
in deze conferentie zijn wil aan de heiligen kenbaar gemaakt.12

Veel geïnspireerde raad van de profeten, zieners, openbaarders 
en andere algemene autoriteiten van de kerk wordt in de algemene 
conferentie gegeven. Onze hedendaagse profeten hebben ons gead-
viseerd de conferentie- uitgaven van onze kerkelijke tijdschriften 
vaak te lezen en ze deel van onze persoonlijke studie uit te laten 
maken. Daarmee wordt de algemene conferentie in zekere zin een 
supplement bij, of een uitbreiding van, de Leer en Verbonden.13
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De conferentie is een tijd van geestelijke opleving waarin onze 
kennis en ons getuigenis dat God leeft, en dat Hij de getrouwen 
zegent, vergroot en versterkt worden. Het is een tijd waarin de ken-
nis dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God, in het 
hart gegrift wordt van wie vastberaden zijn om Hem te dienen en 
zijn geboden te onderhouden. In de conferentie geven onze leiders 
ons instructie voor onze levenswandel. Het is een tijd waarin onze 
ziel beroerd wordt en we ons voornemen om een betere man of 
vrouw, vader of moeder, een gehoorzamere zoon of dochter, een 
betere vriend en buur te zijn. […]

Wij die vandaag [in de algemene conferentie] bijeengekomen 
zijn, beweren een bijzondere, unieke kennis van het evangelie van 
de Heiland te hebben. Maar het opvallendste voor wie ons leren 
kennen, is onze verklaring aan de wereld dat we door een heden-
daagse profeet van God geleid worden — iemand die met de Heer 
communiceert en inspiratie en openbaring van Hem ontvangt.14

‘de conferentie is een tijd van geestelijke opleving waarin onze 
kennis en ons getuigenis […] vergroot en versterkt worden.’
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Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Neem president Hunters leringen in onderdeel 1 door. Waarom 

heeft God in elke bedeling profeten voorzien? Wat zijn enkele 
taken van profeten? Hoe kunnen we kinderen helpen om een 
getuigenis van profeten te krijgen?

• Hoe is een hedendaagse profeet ons nu tot zegen? (Zie onder-
deel 2.) Waarom is het belangrijk dat er een ‘oneindige, voort-
durende stroom van openbaring’ van God naar zijn levende 
profeten vloeit?

• Noem enkele bewijzen dat we in een tijd van ‘geestelijke hon-
gersnood’ leven. (Zie onderdeel 3.) Welke zegeningen hebt u 
ontvangen door naar de stem van de levende profeet te luisteren?

• President Hunter zegt dat ‘alleen de president van de kerk het 
recht [heeft] om openbaringen voor de hele kerk te ontvangen’ 
(onderdeel 4). Waarom is het nuttig om dat te weten? Waarom 
is het nuttig om te weten dat we niet zullen afdwalen als we de 
profeet volgen?

• Overweeg het belang van de algemene conferentie in uw leven. 
(Zie onderdeel 5.) Welke leringen uit de algemene conferentie 
zijn u tot zegen geweest? Hoe kunt u de algemene conferentie 
een grotere invloed op uw leven en gezin laten hebben?

Relevante Schriftteksten
Amos 3:7; Mattheüs 10:41; Lukas 1:68–70; Bijbelvertaling van 

Joseph Smith, 2 Petrus 1:20–21; Mosiah 8:15–18; LV 1:14–16, 37–38; 
21:1, 4–6; 43:2–6; 107:91–92

Onderwijstip
Zet als klas enkele vragen op het bord die andersgelovigen over 

het onderwerp van het hoofdstuk kunnen stellen. Vraag de aanwe-
zigen om het hoofdstuk door te nemen, naar antwoorden op deze 
vragen te zoeken, en vervolgens over hun bevindingen te vertellen.
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Het evangelie aan de hele 
wereld verkondigen

‘Wij zijn betrokken bij het redden van zielen, het 
uitnodigen van mensen om tot Christus te komen.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
Ouderling Howard W. Hunter, toen nog lid van het Quorum der 
Twaalf Apostelen, heeft in 1979 gezegd: ‘Ik ben ervan overtuigd dat 
we in de nabije toekomst enorme vooruitgang in de verspreiding 
van het evangelie onder alle naties zullen zien, meer dan we ooit 
in deze of voorgaande bedelingen hebben gezien. Ik ben er zeker 
van dat we zullen terugkijken […] en net als Lukas zullen zeggen: 
“En het Woord van God verbreidde zich” (Handelingen 6:7).’ 1

Toen ouderling Hunter deze uitspraak deed, was het zendelingen 
vanwege politieke beperkingen verboden om het evangelie in de 
meeste Oost- Europese landen en in de Sovjet- Unie te verkondigen. 
In de daaropvolgende tien jaar begon men veel van die beperkingen 
op te heffen. In 1989 en 1990 werd de Berlijnse Muur, die West-  en 
Oost- Duitsland bijna dertig jaar lang had gescheiden, afgebroken. 
President Hunter was in die periode als president van het Quorum 
der Twaalf Apostelen werkzaam en zei over die historische gebeurte-
nis en andere veranderingen die in de wereld plaatsvonden:

‘Er wordt de laatste tijd veel over de Berlijnse Muur gesproken. We 
zijn uiteraard allemaal blij met de val van die muur, wat een symbool 
van pasverworven vrijheden is. […] Nu we de verzoeningsgedachte 
die zich over de aarde verspreidt, proberen te begrijpen en er in het 
licht van het evangelie betekenis aan proberen te geven, moeten 
we ons afvragen: zou dit niet de hand van de Heer kunnen zijn die 
politieke barrières verwijdert en gaten in tot nu toe onneembare 
muren slaat die het onderwijzen van het evangelie mogelijk maakt, 
en dat alles volgens een goddelijk plan en een goddelijke agenda?’ 2
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‘Het evangelie van Jezus christus […] is een wereldwijd 
geloof met een allesomvattende boodschap.’
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President Hunter vond dat die veranderingen de leden van de 
kerk een belangrijke verantwoordelijkheid gaven. Hij zei dat naar-
mate er meer landen zendingswerk toestonden, er ook meer zen-
delingen nodig zouden zijn om het evangelie aan de hele wereld 
te verkondigen.3

President Hunters verlangen om al Gods kinderen te bereiken, 
ongeacht hun nationaliteit of overtuiging, bleek duidelijk uit zijn werk 
in het Midden- Oosten. Het Eerste Presidium gaf hem belangrijke 
opdrachten in Jeruzalem, waaronder het toezicht op de bouw van 
de Orson Hyde Memorial Garden en het Brigham Young University 
Jerusalem Center for Near Eastern Studies. Hoewel zendingswerk in 
die regio verboden was, sloot president Hunter blijvende vriendschap 
met zowel de Joodse als de Arabische mensen met wie hij werkte. 
‘Het doel van het evangelie van Jezus Christus is liefde, eenheid en 
broederschap van de hoogste orde tot stand brengen’, zei hij.4

In al zijn contacten met Gods kinderen over heel de wereld had 
president Hunter steeds dezelfde boodschap: ‘Wij zijn uw broeders. 
We beschouwen geen enkel land en geen enkele nationaliteit als 
tweederangs. We nodigen iedereen uit […] om onze boodschap te 
onderzoeken en onze vriendschap te ontvangen.’ 5

Leringen van Howard W. Hunter
1

Het herstelde evangelie is voor iedereen omdat 
we allemaal kinderen van dezelfde God zijn.

Het evangelie van Jezus Christus, waarin we onderwijzen en 
waarvan we de verordeningen verrichten, is een wereldwijd geloof 
met een allesomvattende boodschap. Het laat zich niet inperken of 
beïnvloeden of marginaliseren door de geschiedenis of heersende 
trends. De kern van het evangelie is universeel en eeuwig waar. 
De boodschap is voor de hele wereld en is in deze laatste dagen 
hersteld om in de basisbehoeften van alle naties, geslachten, talen 
en volken te voorzien. Het is hersteld zoals het in het begin was: 
om broederschap te bevorderen, waarheid te behouden en zielen 
te redden. […]
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In het evangelie is het hele mensenras één familie die van één 
God afstamt. Alle mensen hebben niet alleen een biologische 
afstamming die terugvoert op Adam en Eva, hun eerste aardse 
ouders, maar ook een geestelijke afstamming die op God de eeu-
wige Vader, terugvoert. Daarom zijn alle mensen op aarde letterlijk 
broers en zussen in Gods familie.

Door dit universele vaderschap van God te begrijpen en aanvaar-
den, kunnen de mensen het beste Gods bezorgdheid om hen, en 
hun onderlinge verwantschap, op waarde schatten. Dit is een bood-
schap van leven en liefde die lijnrecht tegenover alle verstikkende 
tradities op basis van ras, taal, economische of politieke positie, 
opleiding of culturele achtergrond staat. We hebben immers allen 
dezelfde geestelijke afkomst. We hebben een goddelijke oorsprong: 
iedereen is een geestkind van God.

In deze evangelievisie is geen plaats voor een bekrompen of 
beperkte visie of voor vooroordelen. De profeet Joseph Smith heeft 
gezegd: ‘Liefde is een van de belangrijkste karaktereigenschappen 
van God die aan de dag zouden moeten worden gelegd door wie 
verlangen de zoons van God te worden. Een man die vervuld is van 
Gods liefde, is niet tevreden als hij alleen zijn eigen gezin tot zegen is, 
maar gaat uit over de hele wereld om het hele mensenras tot zegen 
te zijn.’ [Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 357.] […]

Het herstelde evangelie is een boodschap van goddelijke liefde 
voor iedereen, omdat alle mensen kinderen van dezelfde God zijn. 
Het Eerste Presidium heeft die fundamentele godsdienstige bood-
schap op 15 februari 1978 prachtig in een verklaring verwoord:

‘Op grond van oude en hedendaagse openbaring onderwijst De 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen met 
genoegen in de christelijke leer dat alle mensen broeders en zusters 
zijn, niet alleen vanwege bloedverwantschap door gemeenschap-
pelijke sterfelijke voorouders, maar ook als letterlijke geestkinderen 
van een eeuwige Vader.’ [Verklaring van het Eerste Presidium inzake 
Gods liefde voor alle mensen, 15 februari 1978.]

Heiligen der laatste dagen zoeken aansluiting bij hen die niet 
tot hun geloof behoren en doen dat op een positieve manier. We 
geloven dat ze onze letterlijke broeders en zusters zijn, en dat we 
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zoons en dochters van dezelfde hemelse Vader zijn. We hebben een 
gemeenschappelijke genealogie die tot God terugleidt.6

2
De zending van de kerk is het evangelie 

aan alle naties te prediken.

De kerk heeft als Gods koninkrijk op aarde een zending onder 
alle naties te vervullen. ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen 
dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Hei-
lige Geest,

‘hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen’ (Mat-
theüs 28:19–20). Deze woorden van de Meester zijn grensoverschrij-
dend; ze zijn niet tot één ras of cultuur beperkt. Het ene land krijgt 
geen voorkeur boven het andere. De oproep is duidelijk: ‘onderwijs 
al de volken.’ […]

Als lid van de kerk van de Heer moeten we verder kijken dan 
onze vooroordelen. We moeten de verheven waarheid ontdek-
ken dat onze Vader inderdaad geen aannemer des persoons is. 
Soms beledigen we broeders en zusters uit andere landen door een 
bepaalde nationaliteit de voorkeur boven een andere te geven. […]

Stel u een vader met veel zoons voor die allemaal hun eigen 
karakter, talenten en geestelijke eigenschappen hebben. Houdt hij 
minder van de ene zoon dan van de anderen? Wellicht dat de zoon 
die het minst geestelijk ingesteld is meer aandacht krijgt dan de 
anderen en misschien wordt er meer voor hem gebeden. Wil dat 
zeggen dat hij minder van de anderen houdt? Kunt u zich voor-
stellen dat onze hemelse Vader zijn nakomelingen in een bepaald 
land meer liefheeft dan die in een ander land? Als lid van de kerk 
moeten we herinnerd worden aan de prikkelende vraag van Nephi: 
‘Weet gij niet dat er meer natiën zijn dan één?’ (2 Nephi 29:7). […]

Aan onze broeders en zusters in alle landen: wij getuigen plech-
tig dat God in deze tijd gesproken heeft, dat Hij hemelse bood-
schappers gestuurd heeft en zijn bedoeling en wil aan een profeet, 
namelijk Joseph Smith, bekendgemaakt heeft. […]

Aangezien onze Vader al zijn kinderen liefheeft, moeten wij alle 
mensen liefhebben, ongeacht hun ras, cultuur of nationaliteit, en 
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hun de beginselen van het evangelie onderwijzen, zodat zij het 
kunnen omarmen en kennis van de goddelijkheid van de Heiland 
kunnen ontvangen.7

In het kader van de verbroedering die wij voorstaan en ons 
onderwijs in de geopenbaarde waarheid, geven wij alle mensen 
de liefdevolle suggestie van president George Albert Smith in 
overweging:

‘Wij willen niet afdoen aan de waarheid en deugd die u bezit. 
We zijn niet op zoek naar fouten of naar manieren om u te bekri-
tiseren. […] Behoud al het goede, en laat ons u nog meer goeds 
geven, zodat u gelukkiger zult zijn en voorbereid zult worden om 
in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader terug te keren.’ 8

Wij zijn betrokken bij het redden van zielen, het uitnodigen van 
mensen om tot Christus en tot het water van de doop te komen, 
zodat zij vooruitgang kunnen maken op het pad dat naar het eeu-
wige leven leidt. Deze wereld heeft het evangelie van Jezus Christus 
nodig. De enige manier waarop de wereld ooit vrede zal vinden, 
wordt door het evangelie verschaft.9

‘Het redden van zielen is ons werk.’
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Als lid van De Kerk van Jezus Christus streven we ernaar om alle 
waarheid samen te brengen. We streven ernaar de kring van liefde 
en begrip onder alle mensen op aarde te vergroten. Zo streven we 
ernaar vrede en geluk te stichten, niet alleen onder christenen, maar 
onder alle mensen. […]

Joseph [Smith] speelde een grote rol in de oprichting van De 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Die kerk 
is nu een wereldgodsdienst, niet alleen omdat ze leden over de hele 
wereld heeft, maar vooral dankzij haar allesomvattende boodschap 
die op het aanvaarden van alle waarheid gebaseerd is, en hersteld 
is om in de behoeften van alle mensen te voorzien.

[…] We verkondigen die boodschap van liefde en hoop aan de 
hele wereld. Kom tot de God van alle waarheid die door profeten 
tot zijn kinderen blijft spreken. Luister naar de boodschap van de 
God die zijn dienstknechten blijft uitsturen om het eeuwige evange-
lie tot alle naties, geslachten, talen en volken te prediken. Kom en 
vergast u aan de feestmaaltijd die De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen u voorzet. Sluit u bij ons aan in ons 
streven om de goede Herder die daarin voorzien heeft te volgen.10

3
Wie de zegeningen van de verzoening van 
Jezus Christus ontvangen hebben, hebben 

de plicht om van Hem te getuigen.

Wat heeft de verzoening met het zendingswerk te maken? Tel-
kens als we de zegeningen van de verzoening ervaren, moeten we 
wel met het eeuwig welzijn van [anderen] begaan zijn.

Het Boek van Mormon staat vol voorbeelden die dat beginsel 
illustreren. Toen Lehi van de vrucht van de boom at, een zinnebeeld 
van deel hebben aan de verzoening, zei hij: ‘Ik [begon] ernaar te ver-
langen dat mijn gezin er ook van zou nemen’ (1 Nephi 8:12). Toen 
Enos zijn bekering ervoer en door zijn geloof in Jezus Christus verge-
ving van zijn zonden ontving, zei hij ‘dat er een verlangen bij [hem] 
opkwam naar het welzijn van [zijn] broeders, de Nephieten’ (Enos 
1:9). Vervolgens bad hij voor de Lamanieten, de onverbiddelijke 
vijanden van de Nephieten. Er is het voorbeeld van de vier zonen 
van Mosiah — Ammon, Aäron, Omner en Himni — die dankzij de 
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verzoening vergeving van hun zonden ontvingen, en vervolgens 
jarenlang onder de Lamanieten arbeidden om hen tot Christus te 
brengen. De kroniek vermeldt dat ze de gedachte dat ook maar één 
ziel verloren zou gaan niet konden verdragen (Mosiah 28:3).

Dit verheven voorbeeld van iemand die een verbond gesloten 
heeft en daarna het evangelie aan anderen wil verkondigen, wordt 
het best door het voorbeeld van Alma de jonge geïllustreerd. Ik wil 
u zijn getuigenis voorlezen. […]

‘Vanaf die tijd tot zelfs nu toe heb ik onophoudelijk gearbeid om 
zielen tot bekering te brengen; om hen ertoe te brengen de bui-
tengewone vreugde te smaken die ik heb gesmaakt, opdat ook zij 
uit God zouden worden geboren en met de Heilige Geest worden 
vervuld’ [Alma 36:24; zie ook Alma 36:12–23].

Een goede indicatie dat iemand echt bekeerd is, is zijn verlangen 
om anderen over het evangelie te vertellen. Daarom heeft de Heer 
elk lid van de kerk verplicht een zendeling te zijn.

Luister naar het verbond dat men aangaat als men zich in de 
kerk laat dopen:

‘Daar gij verlangend zijt tot de kudde Gods toe te treden en zijn 
volk te worden genoemd en gewillig zijt elkaars lasten te dragen, 
opdat zij licht zullen zijn;

‘ja, en gewillig zijt te treuren met hen die treuren; ja, en hen te 
vertroosten die vertroosting nodig hebben, en om te allen tijde 
en in alle dingen en op alle plaatsen waar gij u ook moogt bevin-
den, als getuige van God op te treden, zelfs tot de dood, opdat gij 
door God zult worden verlost en onder de deelgenoten der eerste 
opstanding zult worden gerekend, zodat gij het eeuwige leven zult 
hebben’ (Mosiah 18:8–9).

We dienen te allen tijde [en] in alle plaatsen, zelfs tot de dood, als 
getuige van God op te treden. We hernieuwen dat verbond tijdens 
het avondmaal, wanneer we een verbond sluiten om de naam van 
Christus op ons te nemen.

Zendingswerk is een belangrijke manier om zijn naam op ons te 
nemen. De Heiland heeft gezegd dat we, als we met een volmaakt 
voornemen des harten het verlangen hebben zijn naam op ons te 
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nemen, geroepen zijn om in de gehele wereld uit te gaan om zijn 
evangelie tot ieder schepsel te prediken (zie LV 18:28). […]

Wie onder ons aan de verzoening deel hebben gehad, hebben 
de plicht om in geloof van onze Heer en Heiland te getuigen. […] 
De oproep om het evangelie aan anderen te verkondigen, verte-
genwoordigt onze grote liefde voor de kinderen van onze hemelse 
Vader, voor de Heiland en voor wat Hij voor ons gedaan heeft.11

4
Met de hulp van de Heer kunnen we alle obstakels die de 
verkondiging van het evangelie verhinderen, wegnemen.

Nu de muren in Oost- Europa […] en veel andere delen van 
de wereld instorten, hebben we meer zendelingen nodig om het 
evangelie aan de hele aarde te verkondigen en zo de goddelijke 
opdracht te vervullen! Zijn we daarop voorbereid?

Om aan deze nieuwe eisen in dit grote zendingswerk van de 
laatste dagen te voldoen, moeten sommigen onder ons (vooral de 
oudere generatie van wie de kinderen het huis uit zijn) misschien 
beoordelen of we de ‘muren’ die we in ons verstand opgericht heb-
ben, moeten neerhalen.

Denk bijvoorbeeld eens aan de ‘comfortmuur’ die veel koppels 
en alleenstaanden belet om op zending te gaan. Of de ‘financiële 
muur’ van schulden die het voor sommige leden moeilijk maakt om 
te gaan, of de ‘kleinkinderenmuur’, of de ‘gezondheidsmuur’, of de 
‘gebrek- aan- zelfvertrouwen- muur’, of de ‘zelfvoldaanheidsmuur’, of 
de ‘overtredingsmuur’, of de muren van angst, twijfel of zelfgenoeg-
zaamheid? Is er iemand die er ook maar een moment aan twijfelt 
dat hij of zij die muren met de hulp van de Heer kan neerhalen?

Het is ons vergund om juist in deze laatste dagen in plaats van 
in een eerdere bedeling te leven, en het evangelie over de hele 
aarde te verspreiden. Er is geen grotere roeping in dit leven. Als 
we genoegen nemen met ons achter zelfgemaakte muren te ver-
stoppen, doen we bereidwillig afstand van de zegeningen die ons 
anders ten deel zouden vallen. De Heer heeft de hoge nood in 
hedendaagse openbaring uitgelegd:
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‘Want zie, het veld is reeds wit om te oogsten; en zie, hij die zijn 
sikkel met zijn macht inslaat, die legt een voorraad aan, zodat hij 
niet verloren gaat maar redding brengt voor zijn ziel’ (LV 4:4).

De Heer somt in diezelfde openbaring de kwaliteiten op die we 
nodig hebben om goede zendelingen te zijn. Hij kent onze zwakhe-
den en bedenkingen maar al te goed als we voor die enorme poort 
in onze zelfgemaakte muur staan, en Hij stelt ons gerust dat we 
goddelijke hulp ontvangen om alle obstakels weg te nemen als we 
maar ons deel doen. Hij geeft ons deze eenvoudige belofte: ‘Vraagt 
en gij zult ontvangen; klopt en u zal worden opengedaan’ (LV 4:7).

Ik bid dat de Heer ons zal zegenen opdat de muren in ons ver-
stand ons niet van onze zegeningen weerhouden.12

Tijdens zijn aardse bediening heeft onze Heer keer op keer een 
oproep gedaan die zowel een uitnodiging als een uitdaging was. 
Tegen Petrus en Andreas heeft Christus gezegd: ‘Kom achter Mij, en 
Ik zal u vissers van mensen maken’ (Mattheüs 4:19). […]

De profeten die mij zijn voorgegaan, hebben gezegd dat iedere 
jongeman die daarvoor geschikt is en aan de gedragsnormen vol-
doet, een voltijdzending dient te vervullen. Ik onderstreep vandaag 
die behoefte. Wij hebben in het zendingsveld ook grote behoefte 
aan geschikte, volwassen echtparen. Jezus zei tegen zijn discipelen: 
‘De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom 
tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt’ 
(Lukas 10:2).13

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Denk na over de leringen van president Hunter dat het evangelie 

voor alle mensen is omdat we allemaal kinderen van God zijn 
(zie onderdeel 1). Wat hebben we er bij de verkondiging van het 
evangelie aan om in gedachten te houden dat iedereen letterlijk 
onze broeder of zuster is?

• Wat halen we uit de leringen van president Hunter in onderdeel 
2 over de gevoelens die onze hemelse Vader voor zijn kinderen 
heeft? Wat kunt u doen om alle mensen meer lief te hebben en 
het evangelie aan hen te verkondigen?
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• Hoe zou u president Hunters vraag ‘Wat heeft de verzoening met 
het zendingswerk te maken?’ beantwoorden? (Zie onderdeel 3.) 
Hoe kunt u een groter verlangen krijgen om anderen over het 
evangelie te vertellen? Welke zegeningen hebt u ontvangen door 
iemand over het evangelie te vertellen, of doordat iemand u over 
het evangelie heeft verteld?

• Neem onderdeel 4 door en denk na over de ‘muren’ die u de 
zegeningen van zendingswerk onthouden. Bespreek hoe we die 
obstakels kunnen wegnemen.

Relevante Schriftteksten
Amos 9:9; 2 Nephi 2:6–8; Mosiah 28:1–3; Alma 26:37; LV 18:10–16; 

58:64; 68:8; 88:81; 90:11; 123:12; Mattheüs naar Joseph Smith 1:31

Onderwijstip
‘De Heilige Geest kan een of meerdere leerlingen inspireren 

om bepaalde ideeën naar voren te brengen die anderen moeten 
horen. Sta open voor de influisteringen die u kunt krijgen om aan 
bepaalde [mensen in de klas] vragen te stellen. U kunt zelfs de 
indruk krijgen dat u iets aan iemand moet vragen die zijn of haar 
mening misschien helemaal niet wil geven.’ (Onderwijzen — geen 
grotere roeping [1999], 63.)

Noten
 1. ‘All Are Alike unto God’, Ensign, juni 

1979, 74.
 2. ‘Walls of the Mind’, Ensign, september 

1990, 9–10.
 3. Zie ‘Walls of the Mind’, 10.
 4. ‘All Are Alike unto God’, 74.
 5. ‘All Are Alike unto God’, 74.
 6. ‘The Gospel—A Global Faith’, Ensign, 

november 1991, 18–19.
 7. ‘All Are Alike unto God’, 72–74.
 8. ‘The Gospel—A Global Faith’, 19; het 

citaat van George Albert Smith staat in 
Leringen van kerkpresidenten: George 
Albert Smith (2011), 152.

 9. ‘Follow the Son of God’ Ensign, 
november 1994, 88.

 10. ‘Come to the God of All Truth’, Ensign, 
september 1994, 73.

 11. ‘The Atonement of Jesus Christ’ (toe-
spraak gehouden in een instructie-
bijeenkomst voor zendingspresidenten, 
24 juni 1988), 4–7, Bibliotheek voor 
kerkgeschiedenis, Salt Lake City; zie 
ook The Teachings of Howard W. 
Hunter, red. Clyde J. Williams (1997), 
248–249.

 12. ‘Walls of the Mind’, 10.
 13. ‘Follow the Son of God’, 88.
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‘Het betalen van tiende sterkt ons geloof, vergroot onze geestelijke 
ingesteldheid en bekwaamheid, en versterkt ons getuigenis.’
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De wet van tiende

‘We krijgen een getuigenis van de wet 
van tiende door tiende te betalen.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
Kort voordat Howard W. Hunter en Claire Jeffs trouwden, ging 
Howard naar zijn bisschop voor een tempelaanbeveling. Hij schrok 
toen de bisschop hem vroeg of hij met zijn inkomen wel een vrouw 
en kinderen kon onderhouden. Howard herinnerde zich: ‘Toen ik 
hem vertelde hoeveel ik verdiende, zei hij dat hij vanwege het 
bedrag dat ik aan tiende betaald had, in twijfel trok of ik mijn 
vrouw wel kon onderhouden.’

Tot die tijd had Howard geen volledige tiende betaald omdat hij 
het belang er niet van inzag. Hij legde uit: ‘Omdat mijn vader in 
mijn jeugd geen lid van de kerk was, werd tiende nooit in het gezin 
besproken en had ik nooit bij het belang ervan stilgestaan.’

Howard zei dat de bisschop hem ‘op liefdevolle manier […] 
het belang van de wet had uitgelegd. En toen ik hem daarna ver-
telde dat ik voortaan een volledige tiende zou betalen, zette hij het 
gesprek voort en stelde hij me gerust door de tempelaanbeveling 
in te vullen en te ondertekenen.’

Toen Howard Claire erover vertelde, vertelde ze dat zij wél altijd 
een volledige tiende betaald had. ‘We namen ons voor om deze wet 
ons hele huwelijk na te leven, en dat onze tiende een prioriteit was.’ 1

Leringen van Howard W. Hunter
1

De definitie die de Heer van de wet 
van tiende geeft, is eenvoudig.

In de wet [van tiende] staat duidelijk ‘een tiende deel van al hun 
opbrengsten’ (LV 119:4). Opbrengsten omvatten winst, compensatie 
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en aanwas. Het is het salaris van de werknemer, de winst van een 
zaak, de aanwas van iemand die gewassen teelt, of inkomen uit alle 
andere bronnen. De Heer heeft gezegd dat het ‘voor eeuwig’ een 
vaste wet is, zoals die vroeger van kracht was.2

Net als alle geboden en wetten van de Heer is [de wet van tiende] 
eenvoudig als we een beetje geloof hebben. De Heer heeft in feite 
gezegd: ‘Verplaats de komma één plaats naar links.’ Dat is de wet 
van tiende. Zo eenvoudig is het.3

2
De wet van tiende bestaat al vanaf het 

begin en geldt ook in deze tijd.

De eerste duidelijke vermelding van het woord ‘tiende’ in de 
Bijbel staat in het allereerste boek van het Oude Testament. Abram 
[…] ontmoette Melchizedek, de koning van Salem en priester van 
de allerhoogste God. Melchizedek zegende hem en Abram ‘gaf hem 
van alles een tiende deel’ (Genesis 14:20).

Een paar hoofdstukken later in hetzelfde boek legde Jakob te 
Bethel met de volgende woorden een gelofte af: […] ‘Van alles wat 
U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven’ [Genesis 
28:20–22].

De derde vermelding houdt verband met de Levitische wet. De 
Heer sprak bij monde van Mozes:

‘Alle tienden van het land, zowel van het zaaigoed van het land 
als van de vruchten aan de bomen, zijn voor de Heere bestemd. Ze 
zijn heilig voor de Heere’ (Leviticus 27:30).

Volgens de Levitische wet werd de tiende aan de Levieten gege-
ven voor hun onderhoud, en op hun beurt betaalden zij tiende 
van wat ze ontvingen, zoals blijkt uit de volgende woorden van de 
Heer tot Mozes:

‘U moet ook tot de Levieten spreken en tegen hen zeggen: Wan-
neer u van de Israëlieten de tienden ontvangt, die Ik u gegeven heb 
als uw erfelijk bezit onder hen, dan moet u daarvan voor de Heere 
een hefoffer brengen, de tienden van die tienden’ (Numeri 18:26).

Dit toont duidelijk aan dat de wet van tiende een onderdeel van 
de Levitische wet was en door iedereen betaald werd — zelfs de 
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Levieten zelf, die de opdracht kregen om tiende te betalen van de 
tienden die ze ontvingen.

Sommigen beweren dat de wet van tiende alleen onder de Levie-
ten was ingesteld, maar de geschiedenis toont aan dat ze altijd al 
een universele wet geweest is. De wet van tiende was fundamenteel 
in de wet van Mozes. Ze bestond al in het begin, komt in de oude 
Egyptische wet en in Babylonië voor, en is in de hele geschiedenis 
van de Bijbel te vinden. De profeet Amos en ook Nehemia, die de 
opdracht kreeg om de muren van Jeruzalem te herbouwen, spra-
ken erover [zie Amos 4:4, Nehemia 10:37–38; 12:44; 13:5, 12]. Kort 
daarop stond Maleachi voor een nog grotere opdracht, namelijk het 
geloof en het moreel van het volk weer opbouwen. In een laatste 
poging om de hebzucht van wie alleen in theorie gelovig waren 
aan te kaarten, beschuldigde hij hen van een misdaad tegen God.

‘Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! En dan 
zegt u: Waarvan beroven wij U? Van de tienden en het hefoffer!

‘U bent door de vloek getroffen, omdat u Mij berooft, als volk 
in zijn geheel.

‘Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in 
Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de Heere van de leger-
machten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, 
en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen 
zijn’ (Maleachi 3:8–10). […]

De woorden van Maleachi sluiten het Oude Testament met een 
herhaling van de wet van tiende af, wat aangeeft dat deze wet die al 
sinds het begin bestond, niet opgeheven was. De bedeling van het 
Nieuwe Testament begon terwijl deze aansporing nog van kracht 
was. […]

Kort nadat het evangelie in deze bedeling van de laatste dagen 
hersteld was, gaf de Heer bij monde van een profeet een openba-
ring aan zijn volk, waarmee Hij de wet bepaalde […]:

‘En daarna zullen zij die aldus zijn vertiend, jaarlijks een tiende 
deel van al hun opbrengsten betalen, en dit zal voor eeuwig een 
vaste wet voor hen zijn, voor mijn heilige priesterschap, zegt de 
Heer’ (LV 119:4).4
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3
We doen met onze tiende een schenking 

en betalen ook een schuld af.

De tiende is Gods wet voor zijn kinderen, en toch is de betaling 
ervan geheel vrijwillig. In dat opzicht is ze niet anders dan de wet 
van de sabbat of elke andere wet. We kunnen weigeren om een of 
meerdere van die wetten te onderhouden. Onze gehoorzaamheid 
is vrijwillig, maar de wet wordt niet opgeheven of afgeschaft omdat 
wij weigeren die te gehoorzamen.

Als tiendebetaling een vrijwillige zaak is, is het dan een schen-
king of de afbetaling van een schuld? Er is een groot verschil tussen 
die twee. Een schenking is het zonder meer vrijwillig overdragen 
van geld of bezittingen. Een schenking is geheel vrijwillig. Niemand 
heeft de plicht om een schenking te doen. Als de tiende een schen-
king is, kunnen we geven wat we willen, wanneer we dat willen, 
of ervoor kiezen om niets te schenken. Dat plaatst onze hemelse 
Vader in dezelfde categorie als de bedelaar die we op straat een 
muntstuk toewerpen als we hem voorbijgaan.

De Heer heeft de wet van tiende ingesteld, en omdat het zijn wet 
is, is het onze plicht om die wet na te komen als we Hem liefheb-
ben en het verlangen hebben om zijn geboden te onderhouden 
en zijn zegeningen te ontvangen. In dat opzicht is het een schuld. 
Iemand die geen tiende betaalt, omdat hij schulden heeft, dient zich 
af te vragen of hij dan geen schuld ten opzichte van de Heer heeft. 
De Meester heeft gezegd: ‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God 
en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven 
worden’ (Mattheüs 6:33).

We kunnen niet tegelijkertijd naar het oosten en het westen gaan. 
We kunnen niet zowel God als Mammon dienen. Iemand die de 
wet van tiende verwerpt, heeft die nog geen eerlijke kans gegeven. 
Natuurlijk kost dat iets. Het vergt fysieke en mentale inspanningen 
om de wetten en beginselen van het evangelie na te leven. […]

Het kan zijn dat we met onze tiende zowel een schenking doen 
als een schuld afbetalen. Het afbetalen van de schuld is ten aanzien 
van de Heer. De schenking is ten aanzien van onze naasten voor de 
opbouw van Gods koninkrijk. Als we stilstaan bij het zendingswerk 
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dat de zendelingen doen, het leerplan van de kerk, het grote onder-
wijssysteem, en de bouw van kerkgebouwen, dan beseffen we dat 
tiende betalen geen last, maar een groot voorrecht is. Velen hebben 
dankzij onze tiende deel aan de zegeningen van het evangelie.5

4
Een offer aan de Heer dient de schenker 

iets van waarde te kosten.

In 2 Samuël 24:18–25 lezen we dat David de Heer geen offer wilde 
brengen dat niets kostte. Hij dacht ongetwijfeld dat een gave pas 
gepast was voor de Heer als het de schenker iets van waarde kostte.

Christus heeft gezegd dat het zaliger is om te geven dan te ont-
vangen [zie Handelingen 20:35], en toch zijn er mensen die pas iets 
willen geven als het hen niets kost. Dat is niet volgens de leringen 
van de Meester die zei: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, moet 
hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen (Mat-
theüs 16:24).

‘Tiende betalen [is] geen last, maar een groot voorrecht.’
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Er zijn mensen die de wet van tiende niet willen naleven, omdat 
het hen teveel kost. Dat staat in fel contrast met de redenering van 
David die de Heer geen offer wilde brengen dat niets kostte. Men-
sen die geen tiende betalen, vergeten de grote morele beginselen 
van de wet van tiende. Ze begrijpen de wet en haar redenen niet.6

5
We ontvangen grote zegeningen als we tiende betalen.

De Heer heeft de wet [van tiende] ingesteld. Als we zijn wet nale-
ven, zijn we voorspoedig, maar als we het beter denken te weten en 
een ander pad volgen, zullen we falen. Als ik op mijn reizen door 
de kerk het resultaat van de tiende zie, kom ik tot de conclusie dat 
het geen last, maar een groot voorrecht is.7

Betaal een eerlijke tiende. Die eeuwige wet die de Heer geopen-
baard heeft en die door de getrouwen sinds de tijd van de oude 
profeten tot op heden nageleefd wordt, leert ons om de Heer op de 
eerste plaats te zetten. Ons wordt misschien niet gevraagd om ons 
huis of leven op te geven, zoals de heiligen in de beginjaren van de 
kerk. In deze tijd wordt ons gevraagd onze zelfzucht te overwinnen. 
We betalen tiende omdat we de Heer liefhebben, niet omdat we er 
de middelen voor hebben. We mogen verwachten dat de Heer ‘de 
vensters van de hemel’ (Maleachi 3:10) zal openen en zegeningen 
over de getrouwen zal uitgieten.8

We volgen het beginsel dat we de Heer een deel van zijn goed-
heid aan ons teruggeven. Dat deel noemen we de tiende. De tiende 
[…] is geheel vrijwillig. We kunnen tiende betalen of geen tiende 
betalen. Wie wél tiende betalen, ontvangen zegeningen die anderen 
niet kennen.9

Mary Fielding Smith was een kranige pioniersmoeder, en de 
vrouw en weduwe van Hyrum Smith, een broer van de profeet. […] 
Toen het gezin in het voorjaar hun aardappelkuilen openmaakte, 
liet ze haar jongens er een lading van de beste aardappelen uitha-
len, die ze vervolgens naar het tiendekantoor brachten.
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Op de trappen van het kantoor kwam ze er een van de klerken 
tegen die [protesteerde] toen de jongens de aardappelen begonnen 
uit te laden. ‘Weduwe Smith,’ zei hij terwijl hij ongetwijfeld aan haar 
beproevingen en offers dacht, ‘het is een schande dat u tiende moet 
betalen.’ Hij […] sprak zijn afkeuring uit over het feit dat ze tiende 
betaalde en noemde haar onverstandig. […]

De kleine weduwe rechtte haar rug en zei: ‘William, je moest je 
schamen. Zou je mij een zegen willen ontzeggen? Als ik geen tiende 
betaalde, zou ik verwachten dat de Heer mij zijn zegeningen ont-
hield. Ik betaal mijn tiende niet alleen omdat het een wet van God 
is, maar ook omdat ik er een zegening voor verwacht. Als ik deze 
wet en andere onderhoud, verwacht ik dat ik het goed zal hebben 
en voor mijn gezin zal kunnen zorgen.’ ( Joseph Fielding Smith, Life 
of Joseph F. Smith [Salt Lake City, 1938], 158–159.)10

Het beginsel van de tiende dient meer dan slechts een wiskun-
dige, werktuiglijke gehoorzaamheid aan de wet te zijn. De Heer 
veroordeelde de Farizeeën omdat ze werktuiglijk tiende van hun 
kruiden betaalden zonder er een geestelijke zaak van te maken [zie 
Mattheüs 23:23]. Als we onze tiende uit liefde voor de Heer en in 
volkomen vrijheid en geloof betalen, komen we dichter tot Hem en 
wordt onze band met Hem hechter. Dan worden we van de slaver-
nij van het wettische bevrijd, door de Geest geraakt en voelen we 
ons met God verbonden.

Het betalen van tiende sterkt ons geloof, vergroot onze geeste-
lijke instelling en bekwaamheid, en versterkt ons getuigenis. Het 
geeft ons voldoening om te weten dat we in overeenstemming met 
de wil van God leven. Het brengt ons de zegeningen van iets met 
anderen delen door de doelen waarvoor de tiende gebruikt wordt. 
Wij kunnen ons niet veroorloven onszelf die zegeningen te ontzeg-
gen. Wij kunnen ons niet veroorloven geen tiende te betalen. Het 
heeft zowel in het heden als in de toekomst gevolgen voor ons. Wat 
we geven, hoe we geven, en hoe we onze plicht ten opzichte van 
de Heer vervullen, heeft eeuwige gevolgen.

We krijgen een getuigenis van de wet van tiende door tiende te 
betalen.11
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Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Lees de definitie van de wet van tiende in onderdeel 1. Wat is 

tiende? Wat kunnen we van president Hunter leren over de een-
voud van de wet van tiende?

• Welke inzichten hebt u gekregen van president Hunters leringen 
over de geschiedenis van tiende? (Zie onderdeel 2.) Waarom 
denkt u dat President Hunter wilde dat we begrijpen dat de wet 
van tiende ‘altijd al een universele wet geweest is’?

• Hoe kunnen we met onze tiende zowel een schenking doen als 
een schuld afbetalen? (Zie onderdeel 3.) Hoe laten we door het 
betalen van tiende zien dat we de Heer liefhebben? Hoe kunnen 
we tot het besef komen dat tiende betalen een voorrecht en geen 
last is?

• Waarom dient een offer aan de Heer de schenker iets van waarde 
te kosten? (Zie onderdeel 4.) Hoe kunnen we onze moeilijkhe-
den of aarzelingen bij het betalen van tiende overwinnen?

• Neem de vele zegeningen door die president Hunter aan het 
betalen van tiende toeschrijft (zie onderdeel 5). Hoe hebt u deze 
zegeningen zelf ontvangen?

Relevante Schriftteksten
Alma 13:15; LV 64:23; 104:14–18; 119; 120; Gids bij de Schriften, 

‘Tiende’

Studietip
Als u een hoofdstuk voor de eerste keer leest, kunt u het snel 

doorlezen of de koppen doornemen om een overzicht van de 
inhoud te krijgen. Lees het hoofdstuk vervolgens nog een paar keer, 
maar dan langzamer, en bestudeer het grondig. U kunt elk onder-
deel ook met de studievragen in gedachten lezen. Op die manier 
ontdekt u misschien diepere inzichten en toepassingen.
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Noten
 1. In Eleanor Knowles, Howard W. Hun-

ter (1994), 80–81.
 2. The Teachings of Howard W. Hunter, 

red. Clyde J. Williams (1997), 105; zie 
ook Conference Report, april 1964, 35.

 3. The Teachings of Howard W. Hunter, 
105.

 4. In Conference Report, april 1964, 
33–35.

 5. In Conference Report, april 1964, 
35–36.

 6. The Teachings of Howard W. Hunter, 
106; zie ook Conference Report, april 
1964, 33.

 7. The Teachings of Howard W. Hunter, 
105.

 8. The Teachings of Howard W. Hunter, 
105.

 9. ‘Dedication of Goteborg Chapel’ 
(toespraak gehouden in Göteborg 
[Zweden], 10 september 1967), 1, 
Bibliotheek voor kerkgeschiedenis, Salt 
Lake City.

 10. Howard W. Hunter, That We Might 
Have Joy (1994), 136–137.

 11. In Conference Report, april 1964, 36.
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‘we hopen dat u de schriften dagelijks alleen en 
in gezinsverband leest en bestudeert.’
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De Schriften — de meest 
rendabele studie

‘Laten we allemaal […] door geregelde 
Schriftstudie dichter tot onze Vader in de 

hemel en zijn geliefde Zoon komen.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
President Howard W. Hunter hield heel veel van de Schriften en 
bestudeerde ze ijverig. Zijn liefde en studie kwamen in zijn leringen 
tot uiting, die met verhalen en andere passages uit de standaardwer-
ken doorspekt waren. Als hij in een evangeliebeginsel onderwees, 
vooral in de algemene conferentie, selecteerde hij vaak minstens 
één verhaal uit de Schriften, vertelde het in detail, en haalde er 
lessen uit.

Als hij bijvoorbeeld in toewijding aan God onderwees, vertelde hij 
over Jozua, over Sadrach, Mesach en Abed- Nego; en over anderen 
in het Oude Testament die een voorbeeld van toewijding waren (zie 
hoofdstuk 19). Als hij over dienen sprak, gebruikte hij voorbeelden 
uit het Boek van Mormon om aan te tonen dat mensen die weinig 
erkenning kregen daarom ‘niet minder van dienst’ waren dan ande-
ren wier dienstbetoon meer opviel (zie hoofdstuk 23). Ook als hij 
sprak over innerlijke vrede in tijden van beproeving gebruikte hij 
uitgebreide passages uit de Schriften, waaronder het verhaal van 
Petrus die op het water wandelde (zie hoofdstuk 2). Als hij het over 
het avondmaal had, verschafte hij context door het verhaal van de 
kinderen van Israël en het Pascha door te nemen (zie hoofdstuk 15).

President Hunter wist dat de Schriften belangrijk waren om een 
getuigenis van Jezus Christus te krijgen. Daarom onderwees hij vaak 
uit de Schriften over de bediening, kruisiging en opstanding van de 
Heiland. Hij verklaarde:
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‘Ik ben dankbaar voor de Schriften waaruit door een toegewijde 
studie veel kennis over Jezus Christus te halen is. Ik ben dankbaar 
dat de Heer door middel van de profeten van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aan het Oude en het 
Nieuwe Testament andere geopenbaarde Schriftuur als getuige van 
Christus toegevoegd heeft, namelijk het Boek van Mormon, de Leer 
en Verbonden en de Parel van grote waarde, die eveneens het 
woord van God zijn. Ze getuigen dat Jezus de Christus is, de Zoon 
van de levende God.’ 1

Leringen van Howard W. Hunter
1

De Schriften bestuderen, is voor ons 
de meest rendabele studie.

De kern van alle waarheid is het getuigenis dat Jezus van Naza-
reth de Christus is, de grote Jehova, de Heiland van de wereld, en 
de eniggeboren Zoon van de levende God. Dat is de boodschap 
van de Schriften. Elk van die heilige boeken roept op tot geloof in 
God de eeuwige Vader en in zijn Zoon, Jezus Christus. En elk van 
die Schriftuurlijke boeken bevat de oproep om de wil van God te 
doen en zijn geboden te onderhouden.2

Als we de raad van onze leiders volgen om de Schriften te lezen 
en te bestuderen, zullen we allerlei voordelen en zegeningen ont-
vangen. Het is voor ons de meest rendabele studie. […]

De Schriften bevatten de kroniek waarin God zich openbaart, en 
door de Schriften spreekt Hij tot ons. Wat is een betere tijdsbeste-
ding dan in de Schriften te lezen hoe we God beter kunnen leren 
kennen en onze band met Hem kunnen begrijpen? Tijd is kostbaar 
voor mensen die het druk hebben en we beroven onszelf ervan als 
we ons inlaten met het lezen van, of kijken naar, zaken die lichtzin-
nig zijn en weinig waarde hebben.3

We hopen dat u de Schriften dagelijks alleen en in gezinsverband 
leest en bestudeert. We mogen niet lichtvaardig omgaan met het 
gebod van de Heer: ‘U onderzoekt de Schriften, want u denkt daar-
door eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen’ 
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( Johannes 5:39). U zult de geest in uw gezin en uw leven voelen 
als u het geopenbaarde woord leest.4

De kerk behoort vol te zitten met mensen die de Schriften goed 
kennen, die er verwijzingen in aanbrengen en ze markeren, die met 
behulp van de Gids bij de Schriften lessen en toespraken voorbe-
reiden, en die weten hoe ze de kaarten en de andere hulpmiddelen 
in de standaardwerken moeten gebruiken. Er staat uiteraard meer 
in dan we snel machtig kunnen worden. Het Schriftuurlijke veld is 
zeker ‘reeds wit om te oogsten’ [zie LV 4:4]. […]

In geen enkele andere bedeling waren de Schriften — het eeu-
wige, verlichtende woord van God — zo toegankelijk en zo goed 
gestructureerd voor het gebruik door iedereen die ze wil bestude-
ren. Het geschreven woord van God heeft de meest leesbare en 
toegankelijke vorm die in de wereldgeschiedenis ooit aan leken is 
gegeven. We zullen zeker ter verantwoording worden geroepen als 
we ze niet lezen.5

2
Door de Schriften te bestuderen, leren we de 

wil van God kennen en gehoorzamen.

Om de wet van het evangelie en de leringen van Jezus Christus 
te kunnen gehoorzamen, moeten we eerst de wet en de wil van 
de Heer begrijpen. Dat doen we het best door de Schriften en de 
woorden van de profeten te doorzoeken en bestuderen. Zo raken 
we vertrouwd met Gods openbaringen aan de mens.

In een van [de] geloofsartikelen staat: ‘Wij geloven alles wat God 
heeft geopenbaard, alles wat Hij nu openbaart, en wij geloven dat 
Hij nog vele grote en belangrijke dingen aangaande het koninkrijk 
Gods zal openbaren’ (Geloofsartikelen 1:9).

Gods wil is in de Schriften geopenbaard en daarom is ons opge-
dragen ze te lezen om de waarheid te ontdekken. De Heer legde 
Oliver Cowdery uit hoe hij die waarheden kon ontdekken. Hij zei: 
Zie, Ik [geef ] u een gebod dat u op de dingen die geschreven staan, 
vertrouwt; want daarin staan alle dingen geschreven aangaande 
de grondlegging van mijn kerk, mijn evangelie en mijn rots’ (LV 
18:3–4).
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Paulus schreef een brief aan zijn goede vriend Timotheüs, waarin 
hij hem aanspoorde om in de Schriften te lezen. Hij schreef: ‘U 
[kent] van jongs af de heilige Schriften, die u wijs kunnen maken 
tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.’ Vervolgens 
voegde hij eraan toe: ‘Heel de Schrift is door God ingegeven en is 
nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en 
op te voeden in de rechtvaardigheid’ (2 Timotheüs 3:15–16). […]

Onze kerkleiders hebben veel nadruk gelegd op het lezen van 
de Schriften en de woorden van zowel de oude als de hedendaagse 
profeten. Ze hebben vaders en moeders gevraagd om de Schriften 
te lezen zodat ze hun kinderen op de juiste manier kunnen onder-
wijzen. Onze kinderen lezen de Schriften dankzij het voorbeeld van 
hun ouders. We bestuderen de Schriften tijdens de gezinsavond, en 
sommige gezinnen lezen in de vroege uurtjes samen in de Schriften. 
[…] Zo leren we de wil van de Heer kennen, zodat we gehoorzaam 
kunnen zijn.6

Sta eens stil bij de volgende passage uit de Schriften die begint 
met het woord van God nauwkeurig nakomen, en ons vervolgens 
belooft dat we, als we dat doen, in zijn tegenwoordigheid mogen 
vertoeven:

‘En nu geef Ik u een gebod om over uzelf te waken, om de woor-
den van eeuwig leven nauwkeurig na te komen.

‘Want u zult leven naar ieder woord dat uit de mond Gods 
uitgaat.

‘Want het woord des Heren is waarheid, en al wat waarheid is, is 
licht, en al wat licht is, is Geest, ja, de Geest van Jezus Christus. […]

‘En eenieder die luistert naar de stem van de Geest, komt tot 
God, ja, de Vader’ (LV 84:43–45, 47).

Dat is een mooie reis die begint met het woord van God en uit-
eindelijk tot verhoging leidt. ‘De woorden van Christus zullen u alle 
dingen zeggen die gij behoort te doen’ (2 Nephi 32:3).7

Ik beveel de openbaringen van God bij u aan als de norm waar-
naar wij moeten leven en waaraan wij elke beslissing en daad moe-
ten afmeten. Dus als u zorgen en moeilijkheden hebt, pak ze dan 
aan door u tot de Schriften en de profeten te wenden.8
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3
Om de Schriften te begrijpen, moeten we ze 

geconcentreerd, geregeld en onder gebed bestuderen.

We sporen ieder van u aan om zorgvuldig te overwegen hoelang 
u momenteel onder gebed de Schriften overpeinst.

Als dienstknecht van de Heer geef ik u de uitdaging om het 
volgende te doen:

1. Lees en overpeins de Schriften dagelijks voor uzelf, en bid erover.

2. Houd geregeld Schriftstudie in gezinsverband. We prijzen die-
genen onder u die dit al doen en sporen de anderen aan om er 
meteen mee te beginnen. […]

Laten we allemaal voorwaarts gaan met een vast voornemen om 
meer te bidden, meer in overeenstemming met de Geest te leven, 
en door geregelde Schriftstudie dichter tot onze Vader in de hemel 
en zijn geliefde Zoon te komen.9

Iedereen heeft een andere leesgewoonte. Er zijn snelle en trage 
lezers. Sommigen lezen slechts korte periodes en anderen willen 
pas stoppen als het boek uit is. Wie zich echter in de Schriften ver-
diept, ontdekt dat het niet volstaat om zomaar te lezen — men moet 
ze geconcentreerd bestuderen. Wie de Schriften elke dag bestu-
deert, bereikt ontegenzeggelijk veel meer dan wie er de ene dag 
veel tijd in steekt en dan pas weer na dagen de draad oppakt. We 
moeten de Schriften niet alleen dagelijks bestuderen, we moeten er 
ook een bepaalde tijd voor reserveren waarop we ons ongestoord 
kunnen concentreren.

Niets is nuttiger dan gebed om ons open te stellen voor de Schrif-
ten. Met gebed kunnen we onze geest op het vinden van antwoor-
den op onze vragen instellen. De Heer heeft gezegd: ‘Bid, en u zal 
gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u 
opengedaan worden’ (Lukas 11:9). Hierin ligt Christus’ zekerheid: 
als we vragen, zoeken en kloppen, zal de Heilige Geest ons begrip 
leiden als we klaar en bereid zijn om te ontvangen.

Velen vinden dat je het beste ’s ochtends kunt studeren, als je 
nog fris bent en niet in beslag genomen wordt door allerhande 
andere kwesties. Anderen geven er de voorkeur aan om ’s avonds 
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te studeren, als de dagtaak met al haar beslommeringen erop zit, 
om de dag vredig en rustig met de Schriften af te sluiten.

Wat wellicht belangrijker is dan het tijdstip van de studie is dat 
men er een bepaalde tijd voor reserveert. Het zou ideaal zijn als 
men elke dag een uur kon studeren, maar als dat niet haalbaar is, 
zou men met een half uur per dag al heel wat kunnen bereiken. 
Een kwartier per dag is aan de korte kant, maar toch kan men 
daarin verrassend veel verlichting en kennis opdoen over zaken die 
er echt toe doen. Het is evenwel van belang dat we ons door niets 
van onze studie laten afhouden.

Sommigen verkiezen om alleen te studeren, maar voor echtparen 
is het ook nuttig om samen te studeren. Een gezin wordt rijkelijk 
gezegend als verstandige ouders hun kinderen om zich heen ver-
zamelen, samen in de Schriften lezen, en dan vrijelijk de prachtige 
verhalen en gedachten bespreken zodat iedereen die begrijpt. Jon-
geren en kleine kinderen hebben vaak een verbazend inzicht in 
godsdienstige basislectuur.

We moeten niet zomaar lukraak iets lezen, maar een systeem 
voor onze studie ontwikkelen. Er zijn mensen die een bepaald 

schriftstudie ‘is de meest rendabele studie waarmee we bezig kunnen zijn.’
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aantal bladzijden of een bepaald aantal hoofdstukken per dag of 
per week lezen. Dat kan volstaan en prettig zijn als men voor zijn 
plezier leest, maar het is geen zinvolle manier van studeren. Het is 
beter om elke dag een bepaalde tijd aan Schriftstudie te besteden 
dan alleen maar een paar hoofdstukken te lezen. Soms zien we dan 
dat die tijd aan slechts één vers wordt besteed.10

4
Als we over het korte Schriftuurlijke verhaal over Jaïrus 

nadenken, ontvangen we veel meer kennis en begrip.

We kunnen het leven, de handelingen en leringen van Jezus 
snel doorlezen. De verhalen zijn meestal eenvoudig en ze wor-
den in eenvoudige bewoordingen verteld. De Meester sprak in zijn 
leringen met weinig woorden, maar elk woord geeft zo beknopt 
zijn betekenis weer dat ze samen voor de lezer een helder beeld 
scheppen. Soms kunnen we echter urenlang diepzinnige gedachten 
overpeinzen die in een paar eenvoudige woorden neergepend zijn.

Er was een voorval in het leven van de Heiland waar zowel Mat-
theüs, Markus als Lukas over schreven. Markus vertelt een groot 
deel van het verhaal in slechts twee korte verzen, en zes woorden 
in het daaropvolgende vers. […]

‘En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens 
naam Jaïrus was; en toen hij Hem zag, wierp hij zich neer aan Zijn 
voeten

‘en smeekte Hem dringend: Mijn dochtertje ligt op sterven; ik 
smeek U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden 
wordt en zal leven.

‘En Hij ging met hem mee’ (Markus 5:22–24).

Het duurt ongeveer een halve minuut om dat verhaal te lezen. 
Het is kort en eenvoudig. We kunnen ons er duidelijk iets bij voor-
stellen en zelfs een kind zou het moeiteloos kunnen herhalen. Maar 
als we er langer over nadenken, ontvangen we veel meer kennis 
en begrip. […]

Jezus en zijn gezelschap waren net het Meer van Galilea weer 
overgestoken, en een menigte die op Hem gewacht had, kwam 
Hem aan de kust bij Kafarnaüm tegemoet. ‘En zie, er kwam een van 
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de hoofden van de synagoge.’ De grote synagoges werden in die 
tijd door een raad van ouderlingen onder toezicht van een leider 
of hoofd gepresideerd. Dat was een man van aanzien, naar wie de 
Joden met respect keken.

Mattheüs vermeldt de naam van die leidinggevende ouderling 
niet, maar Markus voegt na zijn titel de woorden ‘wiens naam Jaïrus 
was’ toe. Nergens anders in de Schriften wordt deze man of zijn 
naam vermeld, maar hij is een bekende historische figuur gewor-
den vanwege een kort contact met Jezus. Vele levens die anders in 
de vergetelheid geraakt zouden zijn, werden gedenkwaardig door 
de aanraking van de hand van de Meester die een grote verande-
ring van gedachten en handelingen, en een nieuw en beter leven 
teweegbracht.

‘En toen hij Hem zag [dus toen Jaïrus Jezus zag], wierp hij zich 
neer aan Zijn voeten.’

Het was bizar dat een man van zijn positie en aanzien, het hoofd 
van de synagoge, aan de voeten van Jezus knielde — de voeten 
van iemand die als rondreizende leraar met de gave van genezing 
beschouwd werd. Vele anderen die geleerd waren en aanzien had-
den, zagen Jezus ook, maar negeerden Hem. Zij stonden nergens 
voor open. Dat is vandaag de dag niet anders. Velen worden er 
door obstakels van weerhouden om Hem te aanvaarden.

‘En [ Jaïrus] smeekte Hem dringend: Mijn dochtertje ligt op ster-
ven.’ Dat is iets wat veelvuldig voorkomt als iemand tot Christus 
komt, niet zozeer voor zichzelf, maar omdat een dierbare dringend 
hulp nodig heeft. De trilling die we in de stem van Jaïrus horen als 
hij ‘mijn dochtertje’ zegt, beroert onze ziel terwijl we ons in gedach-
ten deze hooggeplaatste man in de synagoge op zijn knieën voor 
de Heiland voorstellen.

Vervolgens lezen we een uiting van groot geloof: ‘Ik smeek U dat 
U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal 
leven.’ Dit zijn niet alleen de gelovige woorden van een rouwende 
vader. Ze herinneren ons er ook aan dat alles wat Jezus aanraakt 
tot leven komt. Als Jezus een huwelijk aanraakt, komt het tot leven. 
Als hij een gezin mag aanraken, komt het tot leven.
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Daarna lezen we de woorden: ‘En Hij ging met hem mee.’ We 
nemen aan dat die gebeurtenis niet op de agenda voor die dag 
stond. De Meester was over het meer teruggekomen, waar de 
menigte Hem op de oever opwachtte om onderwijs van Hem te 
krijgen. […] De smeekbede van een vader onderbrak Hem. Hij had 
het verzoek kunnen afslaan omdat er vele anderen wachtten. Hij 
had tegen Jaïrus kunnen zeggen dat Hij zijn dochter de dag erop 
zou bezoeken, maar ‘[ Jezus] ging met hem mee.’ Als we in het voet-
spoor van de Meester volgen, hebben we het dan ooit te druk om 
de behoeften van onze naasten te negeren?

We hoeven de rest van het verhaal niet te lezen. Toen ze bij de 
woning van het hoofd van de synagoge aankwamen, nam Jezus het 
meisje bij de hand en wekte Hij haar uit de dood op. Zo zal Hij ons 
ook tot een nieuw en beter leven verheffen als we Hem toestaan 
ons bij de hand te nemen.11

5
Het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden 

brengen ons dichter tot Christus.

Het boek van Mormon

Een van de belangrijkste hulpbronnen die de Heer ons gegeven 
heeft om dit goddelijke werk te vervullen, is het Boek van Mormon, 
dat de ondertitel ‘Eveneens een testament aangaande Jezus Christus’ 
heeft. [President Ezra Taft Benson] heeft ons openhartig aange-
spoord om deze heilige Schriftuur te lezen en haar voorschriften 
na te leven. Hij zei: ‘Het heeft de grote taak om mensen tot Christus 
[en dus tot de Vader] te brengen. Al het andere is daaraan onderge-
schikt.’ (Ensign, mei 1986, p. 105.) Broeders en zusters, we hopen 
dat u uw geest voedt door regelmatig in het Boek van Mormon en 
de andere Schriften te lezen en ze in uw bediening te gebruiken.12

Het Boek van Mormon is het woord van God. Wij nodigen u uit 
deze schitterende kroniek te lezen. Het is het opmerkelijkste boek 
dat er bestaat. Lees het aandachtig en bid erover, dan zal God u 
een getuigenis geven dat het waar is, zoals Moroni beloofd heeft 
(zie Moroni 10:4).13
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Door het Boek van Mormon te lezen en te bestuderen, en om 
een bevestiging van de inhoud ervan te bidden, ontvangen we een 
getuigenis dat Joseph Smith een profeet van God was en dat de 
kerk van Jezus Christus op aarde hersteld is.14

Als u [het Boek van Mormon] leest, zal dat een grote uitwerking 
op uw leven hebben. Het zal uw kennis vergroten van de manier 
waarop God met de mens omgaat, en uw verlangen vergroten om 
in harmonie met Gods evangelie te leven. Het zal u ook een krach-
tig getuigenis van Jezus geven.15

de leer en Verbonden

De Leer en Verbonden is een uniek boek. Het is het enige boek 
op aarde met een voorwoord van de Schepper zelf. Bovendien is er 
geen Schriftboek waar de Heer meer aan het woord is dan dit boek.

Het is geen vertaling van een document uit de oudheid; het is 
in deze tijd ontstaan. Het is een boek met openbaringen voor onze 
tijd. Het is een unieke en goddelijk geïnspireerde collectie openba-
ringen die we door profeten van God in deze tijd gekregen hebben 
als antwoord op vragen, zorgen en moeilijkheden die zij en anderen 
hadden. Het bevat goddelijke antwoorden op echte problemen van 
echte mensen. […]

Beseft u dat u bij het lezen van de Leer en Verbonden door de 
Schriften de stem van de Heer kunt horen? [Zie LV 18:33–36.] […] 
Die verlichtende stem zal meestal als ‘gedachten’ in uw verstand 
en als ‘gevoelens’ in uw hart komen (zie LV 8:1–3). De belofte van 
die bevestiging […] geldt voor iedereen die onder gebed naar zo’n 
bevestiging streeft. Hoort iedereen zich niet voor te nemen deze 
heilige openbaringen te lezen, ze te bestuderen, te overpeinzen en 
erover te bidden? 16
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Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Wat hebt u meegemaakt waardoor u hebt geleerd dat Schriftstu-

die ‘de meest rendabele studie’ is? (Zie onderdeel 1.) Hoe kunnen 
we ‘mensen [worden] die de Schriften goed kennen’?

• Hoe worden we gehoorzamer door de Schriften te bestuderen? 
(Zie onderdeel 2.) Hebt u ondervonden dat ‘de woorden van 
Christus u alle dingen [zullen] zeggen die gij behoort te doen’? 
(2 Nephi 32:3).

• Welke raad van president Hunter over hoe we de Schriften moe-
ten bestuderen, kunt u gebruiken? (Zie onderdeel 3.) Hoe is 
geregelde, gebedvolle Schriftstudie u tot zegen geweest?

• Welke inzichten kunnen we krijgen van het verhaal over de 
Heiland die de dochter van Jaïrus geneest? (Zie onderdeel 4.) 
Hoe kunt u door over slechts een paar verzen na te denken uw 
Schriftstudie verrijken?

• Hoe bent u dankzij het Boek van Mormon en de Leer en Ver-
bonden dichter tot de Heiland gekomen? (Zie onderdeel 5.) Op 
welke andere manieren hebben die heilige boeken een invloed 
op u gehad? Overweeg om tot uw familieleden en anderen van 
deze Schriften te getuigen.

Relevante Schriftteksten
Jozua 1:8; Spreuken 30:5; 1 Nephi 15:23–24; 2 Nephi 3:12; Alma 

31:5; 37:44; Helaman 3:29–30; LV 98:11

Studietip
‘Lezen, bestuderen en overpeinzen verschillen van elkaar. We 

lezen woorden die ons misschien op een idee brengen. We bestude-
ren en ontdekken misschien patronen en verbanden in Schriftteksten. 
Maar door te overpeinzen, stellen we ons voor openbaring van de 
Geest open. Voor mij bestaat overpeinzen uit nadenken en bidden 
nadat ik aandachtig de Schriften heb gelezen en bestudeerd.’ (Henry 
B. Eyring, ‘Dienen met de Geest’, Liahona, november 2010, 60.)
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Ware grootheid

‘Consequente inzet voor de kleine dingen in het 
dagelijkse leven leidt tot ware grootheid.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
President Hunter onderwees dat ware grootheid niet het gevolg 
van werelds succes is, maar van ‘duizenden kleine goede daden 
en offers die samen inhouden dat je je leven geeft of verliest voor 
anderen en voor de Heer.’ 1 President Hunter paste dat beginsel in 
zijn eigen leven toe. In plaats van in het middelpunt van de belang-
stelling te willen staan of naar erkenning te streven, deed hij dage-
lijks goede daden en bracht hij offers die vaak onopgemerkt bleven.

Een voorbeeld van president Hunters vrijwel onopgemerkte dienst-
betoon was dat hij zijn vrouw verzorgde toen die ruim tien jaar met 
toenemende gezondheidsproblemen worstelde. Begin jaren zeventig 
begon Claire Hunter met hoofdpijn en geheugenverlies te kampen. 
Later had ze een aantal kleine beroertes, waardoor ze moeite had met 
praten en haar handen gebruiken. Toen ze voortdurend verzorging 
nodig had, deed ouderling Hunter al het mogelijke en vervulde tege-
lijkertijd zijn taken als apostel. Hij liet overdag iemand anders haar 
verzorgen, maar ’s avonds zorgde hij zelf voor haar.

In 1981 kreeg Claire een hersenbloeding waardoor ze niet meer 
kon praten of wandelen. Niettemin hielp president Hunter haar 
soms uit de rolstoel en hield hij haar stevig vast zodat ze net als 
vroeger konden dansen.

Na Claires tweede hersenbloeding drongen de dokters erop aan 
om haar in een verzorgingstehuis op te nemen. Daar bracht ze de 
laatste anderhalf jaar van haar leven door. In die periode bezocht 
president Hunter haar elke dag, behalve als hij voor zijn kerkroe-
ping op reis was. Telkens als hij naar huis terugkeerde, ging hij 
rechtstreeks van de luchthaven naar het verzorgingstehuis om bij 
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haar te zijn. Hoewel Claire meestal in een diepe slaap was of hem 
niet herkende, bleef hij haar vertellen dat hij van haar hield en 
zorgde hij ervoor dat ze van alle gemakken voorzien was.

Ouderling James E. Faust van het Quorum der Twaalf zei later 
dat president Hunters ‘liefdevolle zorg voor zijn vrouw Claire gedu-
rende de ruim tien jaar dat ze ziek was, de bewonderenswaardigste 
toewijding van een man aan zijn vrouw [was] die velen van ons ooit 
gezien hebben.’ 2

Na de dood van president Hunter, verscheen er een biografie in 
de Ensign, waarin zijn leringen over ware grootheid aangehaald 
werden. Het artikel vatte tevens samen hoe hij zich in zijn leven 
door die leringen had laten leiden:

‘Hoewel hij het vanwege zijn grote bescheidenheid nooit zou toe-
geven, bereikte president Hunter zijn eigen definitie van grootheid. 
Hij gaf in tijden waarin hij niet in de belangstelling stond blijk van 
grootheid door cruciale keuzes te maken om hard te werken, het 
na mislukking opnieuw te proberen en zijn naaste te helpen. Die 
eigenschappen kwamen tot uiting in zijn buitengewone vermogen om 
succes te behalen op uiteenlopende gebieden zoals muziek, rechten, 
zaken, internationale betrekkingen, timmerwerk en vooral een “goede 
en trouwe” dienstknecht van de Heer zijn [Mattheüs 25:21]. […]

‘De veertiende president van de kerk vervulde de doeleinden van 
de Heer net zo makkelijk en onzelfzuchtig als zijn werkzaamheden 
als schooljongen, jonge vader, toegewijde bisschop en onvermoei-
bare apostel. Volgens Howard W. Hunter moest de wijngaard van de 
Heer voortdurend bewerkt worden, en verlangde zijn Meester alleen 
maar van hem dat hij een “goede en trouwe” dienstknecht was. Dat 
maakte president Hunter echt een groot man. Hij lette voortdurend 
op het voorbeeld van de Heiland, die hij tot het einde toe diende.’ 3

Leringen van Howard W. Hunter
1

De wereldse definitie van grootheid is vaak misleidend 
en kan schadelijke vergelijkingen oproepen.

Veel heiligen der laatste dagen zijn gelukkig en genieten van de 
mogelijkheden die het leven hun biedt. En toch maak ik me zorgen 
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dat sommigen onder ons ongelukkig zijn. Sommigen onder ons 
hebben het gevoel dat ze niet bereiken wat er van hen verwacht 
wordt. Ik maak me vooral zorgen om wie een rechtschapen leven 
leiden, maar denken dat ze tekortschieten omdat ze in de wereld 
of in de kerk niet bereiken wat anderen bereikt hebben. Ieder 
van ons wil in dit leven een zeker niveau van grootheid bereiken. 
En waarom ook niet? Iemand heeft ooit gezegd dat we innerlijk 
allemaal met enorme celestiale heimwee kampen. (Zie Hebreeën 
11:13–16; LV 45:11–14.)

Als we beseffen wie we zijn en wat we kunnen worden, ontvan-
gen we de geruststelling dat met God niets onmogelijk is. Vanaf het 
moment dat we leren een zonnestraaltje te zijn tot aan de tijd dat 
we de basisbeginselen van het evangelie beter begrijpen, wordt ons 
geleerd om volmaaktheid na te streven. Het is dan ook niets nieuws 
als we over het belang van prestaties spreken. Er ontstaat echter 
een probleem als de onrealistische verwachtingen van de wereld 
de definitie van grootheid wijzigen.

Wat is ware grootheid? Wat maakt iemand groot?

We leven in een wereld die haar eigen vorm van grootheid lijkt 
te aanbidden en haar eigen soort helden voortbrengt. Een recente 
enquête onder jongeren van 18 tot en met 24 jaar toont aan dat 
de jongeren van vandaag de ‘sterke, onafhankelijke, allesoverwin-
nende’ mensen verkiezen en dat ze duidelijk de schone schijn van 
de levensstijl van ‘steenrijke’ mensen nastreven De helden in de 
jaren vijftig waren onder meer Winston Churchill, Albert Schweit-
zer, president Harry Truman, koningin Elizabeth en Helen Keller 
— de blinde en dove schrijfster en spreekster. Zij vormden mede 
de geschiedenis of stonden om hun inspirerende leven bekend. 
Vandaag de dag zijn veel van de populairste helden filmsterren en 
andere entertainers, wat aantoont dat onze houding veranderd is. 
(Zie U.S. News & World Report, 22 april 1985, pp. 44–48.)

De helden van de wereld blijven inderdaad niet lang in het 
geheugen hangen, maar er is toch nooit een gebrek aan kampioe-
nen en mensen die veel bereiken. We horen bijna dagelijks dat atle-
ten nieuwe records vestigen; dat wetenschappers wonderbaarlijke 
nieuwe apparaten, machines en procedures uitvinden; en dat artsen 
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op nieuwe manieren levens redden. We worden voortdurend aan 
opmerkelijk begaafde musici en entertainers, en aan uitermate geta-
lenteerde kunstenaars, architecten en ontwikkelaars blootgesteld. 
Tijdschriften, reclameborden en tv- reclames bombarderen ons met 
mensen die een perfecte glimlach en een ideaal uiterlijk hebben. 
Ze dragen elegante kleding en doen wat ‘succesvolle’ mensen doen.

We worden voortdurend aan de wereldse definitie van grootheid 
blootgesteld. Dan is het niet verwonderlijk dat we een vergelijking 
maken tussen wat wij zijn en wat anderen zijn — of lijken te zijn 
— en ook tussen wat wij hebben en wat anderen hebben. Verge-
lijkingen kunnen inderdaad nuttig zijn en ons motiveren om veel 
goeds te doen en ons leven te beteren, maar onredelijke en onjuiste 
vergelijkingen verknoeien vaak ons leven als we ons er onvervuld, 
onbekwaam of onsuccesvol door voelen. Soms zetten die gevoelens 
ons aan tot het maken van fouten en blijven onze mislukkingen ons 
bezighouden terwijl we aspecten van ons leven negeren die blijk 
van ware grootheid geven.4

‘ware grootheid [is het gevolg van] duizenden kleine goede daden en offers die 
samen inhouden dat je je leven geeft of verliest voor anderen en voor de Heer.’
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2
Ons consequent voor de kleine dingen in het 

dagelijkse leven inzetten, leidt tot ware grootheid.

In 1905 uitte president Joseph F. Smith deze diepzinnige verkla-
ring over ware grootheid:

‘De dingen die we buitengewoon, opmerkelijk of uitzonderlijk 
noemen, kunnen de geschiedenis vormen, maar ze vormen het 
echte leven niet.

‘Tenslotte is ware grootheid nauwkeurig doen wat God alle men-
sen opgedragen heeft. Het is beter om een succesvolle vader of 
moeder te zijn, dan een succesvol generaal of staatshoofd.’ (Juvenile 
Instructor, 15 december 1905, p. 752.)

Die verklaring roept de volgende vraag op: wat zijn de dingen 
die God ‘alle mensen opgedragen heeft’? Dat zijn ongetwijfeld 
onder andere de dingen die we moeten doen om een goede vader 
of moeder, een goede zoon of dochter, een goede student of een 
goede kamergenoot of een goede buur te zijn.

[…] Ons consequent voor de kleine dingen in het dagelijkse leven 
inzetten, leidt tot ware grootheid. Het zijn meer bepaald de dui-
zenden kleine goede daden en offers die samen inhouden dat je 
je leven geeft of verliest voor anderen en voor de Heer. Daaronder 
rekenen we kennis van onze Vader in de hemel en het evangelie 
krijgen. Maar ook anderen tot het geloof en het koninkrijk van God 
brengen. Die zaken genieten meestal geen wereldse aandacht of lof.5

3
De profeet Joseph hield zich met dagelijks 

dienen en voor anderen zorgen bezig.

Men denkt meestal niet aan Joseph Smith als generaal, burge-
meester, architect, redacteur of presidentskandidaat. We denken aan 
hem als profeet van de herstelling, een man die aan de liefde van 
God en het bevorderen van diens werk toegewijd was. De profeet 
Joseph was een alledaags christen. Hij hield zich met de kleine 
dingen, met dagelijks dienen en voor anderen zorgen bezig. Als 
dertienjarige ging Lyman O. Littlefield met het Zionskamp naar Mis-
souri. Later vertelde hij over een kleine maar voor hem persoonlijk 
een belangrijke goede daad van de profeet:
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‘De tocht verliep voor iedereen erg moeizaam, en het fysieke 
leed, samen met de wetenschap dat onze broeders naar wie we 
toereisden om ze te steunen, vervolgd werden, zorgden ervoor dat 
ik op zekere dag in melancholie verzonk. Terwijl het kamp zich 
klaarmaakte om te vertrekken, zat ik moe en somber langs de kant 
van de weg. De profeet had het het drukst van iedereen in het 
kamp, maar toen hij me zag, zette hij zijn andere dringende taken 
even opzij om een kind een woord van troost toe te spreken. Hij 
legde zijn hand op mijn hoofd en zei: “Heb je niets te doen, jongen? 
Zo niet, dan moeten we iets voor je vinden.’ Dat maakte zo’n indruk 
op mij dat ik het vele jaren en zorgen later nog steeds niet vergeten 

‘de profeet Joseph was een alledaags christen. Hij hield zich met de 
kleine dingen, met dagelijks dienen en voor anderen zorgen bezig.’
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ben.’ (In George Q. Cannon, Life of Joseph Smith the Prophet, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1986, p. 344.)

Bij een andere gelegenheid, toen gouverneur Carlin van Illinois 
sheriff Thomas King uit Adams County met wat anderen erop uit-
stuurde om de profeet aan te houden en hem aan de afgezanten 
van gouverneur Boggs van Missouri uit te leveren, werd sheriff King 
doodziek. In Nauvoo nam de profeet de sheriff mee naar zijn huis 
en verzorgde hem vier dagen lang alsof hij zijn broer was. (Ibid., p. 
372.) Onbeduidende, vriendelijke en toch belangrijke goede daden 
waren voor de profeet geen uitzondering.

Ouderling George Q. Cannon schreef over de opening van de 
winkel [van de profeet Joseph Smith] in Nauvoo het volgende:

‘De profeet zelf aarzelde niet om zich met handel en nijverheid 
bezig te houden. Het evangelie waarin hij onderwees, was een 
evangelie van zowel stoffelijk heil als geestelijke verhoging, en hij 
was bereid om zijn deel van het werk te doen. Dat deed hij zonder 
aan eigen gewin te denken.’ (Ibid., p. 385.)

En in een brief schreef de profeet het volgende:

‘Er is zoveel klandizie [in de roodstenen winkel in Nauvoo] dat ik 
de hele dag achter de toonbank sta om als een volleerd bediende 
goederen uit te delen, tot genoegen van hen die het hebben moe-
ten stellen zonder hun gebruikelijke kerst-  of nieuwjaarsmaaltijden 
wegens gebrek aan een beetje suiker, stroop, rozijnen enzovoort; en 
tot genoegen van mijzelf, want ik vind het heerlijk om de heiligen 
te bedienen en hen allen te dienen, in de hoop in de bestemde tijd 
des Heren mijn verhoging in te gaan.’ (Ibid., p. 386.)

Over die gebeurtenis heeft George Q. Cannon gezegd:

‘Wat een mooi tafereel is dat! Een man die door de Heer gekozen 
is om het fundament van zijn kerk te leggen en zijn profeet te zijn, 
ondervindt vreugde en is trots omdat hij zijn broeders en zusters 
als een dienstknecht mag bedienen. […] Joseph had dagelijks het 
gevoel dat hij God diende en in de ogen van Christus gunst verwierf 
door aardig te zijn en zorg te dragen voor “de minsten van dezen”.’ 
(Ibid., p. 386.)6



H o o F d s T u K  1 1

165

4
Ware grootheid is het resultaat van volharden 
in moeilijke tijden en van dienen op manieren 

die vaak niet opgemerkt worden.

Ware grootheid draait grotendeels om een succesvolle secreta-
ris in het ouderlingenquorum, ZHV- leerkracht, liefdevolle buur of 
een goed luisterend oor zijn. Ware grootheid is je best doen in de 
alledaagse strijd van het leven — en misschien zelfs na mislukking 
— en blijven volharden in de aanhoudende moeilijkheden van het 
leven als die inspanningen en taken tot de vooruitgang en het geluk 
van anderen en tot je eigen heil leiden.

Ieder van ons wil in dit leven een zeker niveau van grootheid 
bereiken. Velen hebben al grote zaken bereikt; anderen streven 
ernaar grootheid te bereiken. Ik wil u aanmoedigen om te preste-
ren en tegelijkertijd niet te vergeten wie u bent. Laat u niet door de 
illusie van vergankelijke wereldse grootheid leiden. Velen verliezen 
hun ziel door zulke verleidingen. Je goede naam mag je voor geen 
goud verkopen. Ware grootheid betekent trouw zijn — ‘Trouw aan 
’t geloof dat onz’ ouders beleden! Trouw aan ’t geloof waar de mar-
t’laars voor streden!’ (Lofzangen, 2000, nr. 170.)

Ik ben ervan overtuigd dat er veel grote, onopgemerkte en ver-
geten helden in ons midden zijn. Ik heb het over u die in alle stilte 
consequent de dingen doet die u behoort te doen. Ik heb het over 
de mensen die altijd klaar staan en bereid zijn. Ik heb het over 
de zeldzame moed van de moeder die uur na uur, dag na dag bij 
een ziek kind blijft en het verzorgt terwijl haar man op zijn werk 
is of een studie volgt. Ik heb het over de vrijwilligers die bloed 
geven of met bejaarden werken. Ik heb het over de leden die hun 
priesterschaps-  of kerktaken trouw vervullen en over de studenten 
die regelmatig naar huis schrijven en hun ouders voor hun liefde 
en steun bedanken.

Ik heb het ook over diegenen die anderen geloof bijbrengen en 
een verlangen om het evangelie na te leven — diegenen die ande-
ren lichamelijk, sociaal en geestelijk opbouwen en vormen. Ik heb 
het over de mensen die eerlijk, aardig en ijverig in hun alledaagse 
werkzaamheden zijn, maar die ook dienstknechten van de Meester 
en herders van zijn schapen zijn.
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Het is niet mijn bedoeling om afbreuk te doen aan de grote 
wereldse prestaties die ons zoveel mogelijkheden hebben gege-
ven en die ons van cultuur, orde en ontspanning voorzien. Ik stel 
alleen maar voor dat we ons meer op de waardevolste dingen in 
het leven proberen te richten. U herinnert zich vast de uitspraak 
van de Heiland: ‘Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn’ 
(Mattheüs 23:11).7

5
Ware grootheid vergt consequente, kleine en 

soms gewone stappen over langere tijd.

We hebben allemaal wel eens iemand plotseling rijk of succes-
vol zien worden. Maar ik geloof dat onmiddellijke grootheid niet 
bestaat, hoewel sommigen dergelijk succes zonder langdurig hard 
werken in de schoot geworpen krijgen. Het bereiken van ware 
grootheid is een langdurig proces. Er zal af en toe tegenslag zijn. 
Het uiteindelijke resultaat zal niet altijd duidelijk zichtbaar zijn, maar 
er zijn altijd regelmatige, consequente, kleine en soms gewone en 
alledaagse stappen over een lange periode voor nodig. We mogen 
niet vergeten dat het de Heer was die zei: ‘Uit het kleine komt het 
grote voort’ (LV 64:33).

Ware grootheid is nooit het gevolg van een toevallige gebeur-
tenis of een eenmalige inspanning of prestatie. Grootheid vergt 
karaktervorming. Het vergt een groot aantal goede beslissingen in 
alledaagse keuzes tussen goed en kwaad. Ouderling Boyd K. Packer 
heeft daar het volgende over gezegd: ‘Door de jaren heen geven die 
kleine keuzes samen duidelijk aan waar we waarde aan hechten.’ 
(Ensign, november 1980, p. 21.) Die keuzes zullen ook duidelijk 
tonen wat we zijn.8

6
Alledaagse taken hebben vaak de grootste 

positieve invloed op anderen.

Als we ons leven onder de loep nemen, is het belangrijk dat we 
niet alleen naar onze prestaties kijken, maar ook naar onze werk-
omstandigheden. We zijn allemaal anders en uniek. Iedereen is op 
een andere startpositie aan de wedren van het leven begonnen. 
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Ieder van ons heeft een unieke combinatie van talenten en vaar-
digheden. We moeten allemaal onze eigen beproevingen en beper-
kingen het hoofd bieden. Daarom moeten we bij onze zelfevaluatie 
niet alleen de grootte of belangrijkheid van onze prestaties overwe-
gen, maar ook de omstandigheden waarin we ons bevonden en de 
uitwerking die onze inspanningen op anderen hadden.

Dat laatstgenoemde aspect van onze zelfevaluatie, namelijk de 
uitwerking van ons leven op anderen, helpt ons begrijpen waarom 
we aan sommige gewone, alledaagse werkzaamheden veel waarde 
dienen te hechten. Vaak zijn het onze alledaagse taken, en niet de 
dingen die de wereld groot acht, die de grootste positieve invloed 
op anderen hebben.9

7
Doen wat God belangrijk vindt, leidt tot ware grootheid.

Volgens mij is het soort grootheid waarvan onze Vader in de 
hemel wil dat we die nastreven, binnen het bereik van allen in het 
evangelienet. We hebben ontelbare kansen om veel eenvoudige en 
kleine dingen te doen waardoor we uiteindelijk groot kunnen wor-
den. De beste raad die we hen kunnen geven die hun leven wijden 
aan dienen en opofferen voor hun gezin, anderen en de Heer, is 
om eenvoudigweg meer van hetzelfde te doen.

We willen gewoon onze bewondering uitspreken voor de men-
sen die het werk van de Heer in stilte op zoveel belangrijke manie-
ren bevorderen; voor hen die het zout der aarde, de kracht van de 
wereld en de ruggengraat van hun volk zijn. Als u tot het einde toe 
volhardt, en als u kloekmoedig in het getuigenis van Jezus bent, zult 
u ware grootheid bereiken en in de tegenwoordigheid van onze 
Vader in de hemel terugkeren.

Met de woorden van President Joseph F. Smith: ‘Laten we ons 
echte leven niet voor een kunstmatig leven proberen in te rui-
len.’ (Juvenile Instructor, 15 december 1905, p. 753.) Laten we niet 
vergeten dat de zaken die God belangrijk en noodzakelijk acht 
uiteindelijk tot ware grootheid leiden, ook al vindt de wereld ze 
onbelangrijk.
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We moeten ernaar streven de woorden van de apostel Paulus 
indachtig te zijn, vooral als we niet tevreden over ons leven zijn en 
het gevoel hebben dat we niets groots bereikt hebben. Hij heeft 
geschreven:

‘Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in 
ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.

‘Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die 
men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die 
men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, 
zijn eeuwig’ (2 Korinthe 4:17–18).

Kleine dingen zijn belangrijk. We denken niet meer aan het 
bedrag dat de Farizeeër gaf, maar aan het penninkje van de 
weduwe; niet aan de macht en kracht van het Filistijnse leger, maar 
aan de moed en overtuiging van David.

Ik bid dat we nooit ontmoedigd zullen raken in de dagelijkse 
taken die God ‘alle mensen opgedragen heeft’.10

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Waarom is er soms verwarring over de vraag wat ware groot-

heid is? (Zie onderdeel 1.) Waarom voelen sommige mensen 
zich onvervuld en ongelukkig door de wereldse definitie van 
grootheid?

• In welke opzichten verschilt President Hunters definitie van ware 
grootheid met die van de wereld? (Zie onderdeel 2.) Wat kunt u 
aan die definitie van ware grootheid hebben? Overweeg een paar 
‘kleine dingen’ waaraan u meer aandacht kunt schenken.

• Wat spreekt u aan in de onbeduidende goede daden van Joseph 
Smith in onderdeel 3? Welke onbeduidende goede daden zijn u 
tot zegen geweest?

• Neem de voorbeelden van ware grootheid in onderdeel 4 door. 
Op welke manier hebt u mensen blijk zien geven van zulke ware 
grootheid?

• Wat kunnen we uit de leringen in onderdeel 5 over het bereiken 
van ware grootheid leren?
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• Welke voorbeelden van ‘alledaagse taken’ hebt u gezien ‘die de 
grootste positieve invloed op anderen hebben’? (Zie onderdeel 6.)

• Denk na over president Hunters leringen in onderdeel 7. Hoe 
leiden dienen en opofferen tot ware grootheid? Hoe brengt 
‘kloekmoedig in het getuigenis van Jezus’ zijn ons mede tot ware 
grootheid?

Relevante Schriftteksten
1 Samuël 16:7; 1 Timotheüs 4:12; Mosiah 2:17; Alma 17:24–25; 

37:6; Moroni 10:32; LV 12:8; 59:23; 76:5–6; 88:125

Onderwijstip
‘Als u zich met een gebed in het hart op de les voorbereidt, […] 

wordt u misschien geleid om bepaalde beginselen te benadrukken. 
U begint misschien te begrijpen hoe u bepaalde beginselen het best 
kunt presenteren. U ontdekt wellicht voorbeelden, aanschouwelijk 
onderwijs en inspirerende verhalen in het dagelijks leven. U krijgt 
misschien het gevoel dat u een bepaald iemand moet uitnodigen 
om u bij de les te helpen. U wordt wellicht aan een persoonlijke 
ervaring herinnerd waar u over kunt vertellen.’ (Onderwijzen — 
geen grotere roeping [1999], 48.)

Noten
 1. ‘What Is True Greatness?’ Ensign, sep-

tember 1987, 71.
 2. James E. Faust, ‘Howard W. Hunter: 

Man of God’, Ensign, april 1995, 28.
 3. ‘President Howard W. Hunter: The 

Lord’s “Good and Faithful Servant”’, 
Ensign, april 1995, 9, 16.

 4. ‘What Is True Greatness?’ 70.

 5. ‘What Is True Greatness?’ 70–71.
 6. ‘What Is True Greatness?’ 71.
 7. ‘What Is True Greatness?’ 71–72.
 8. ‘What Is True Greatness?’ 72.
 9. ‘What Is True Greatness?’ 72.
 10. ‘What Is True Greatness?’ 72.
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‘Ieder van ons zou de gelijkenis van het verloren schaap 
telkens opnieuw moeten lezen. […] Ik hoop dat de boodschap 

van die gelijkenis in ons hart gegrift staat.’
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Kom terug en vergast u aan 
de maaltijd van de Heer

‘Reik minderactieven de hand en ervaar de vreugde 
die u en degenen die u helpt, zullen voelen.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
De dag na zijn aanstelling als president van de kerk gaf Howard 
W. Hunter de minderactieve leden van de kerk de volgende liefde-
volle uitnodiging:

‘Tot degenen die een overtreding hebben begaan of die beledigd 
zijn, zeggen we: kom terug. Tot degenen die gekwetst zijn, die het 
moeilijk hebben en bevreesd zijn, zeggen we: sta ons toe u bij te 
staan en uw tranen te drogen. Tot degenen die verward zijn en aan 
alle kanten overweldigd door zonden, zeggen we: kom tot de God 
van alle waarheid en de kerk van voortdurende openbaring. Kom 
terug. Sluit u weer bij ons aan. Blijf volharden. Blijf geloven. Alles is 
wel, en alles zal wel zijn. Vergast u aan de maaltijd op de tafel die 
in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
voor u gedekt staat en volg de goede Herder die deze heeft bereid. 
Koester hoop, oefen geloof, ontvang — en geef — naastenliefde, 
de reine liefde van Christus.’ 1

In zijn eerste conferentietoespraak als president van de kerk zei 
president Hunter dat hij zich gedrongen voelde om diezelfde bood-
schap te blijven benadrukken. ‘Kom terug’, herhaalde hij. ‘Vat zijn 
uitnodiging “Kom dan en volg Mij” letterlijk op. […] Hij is de enige 
veilige weg; Hij is het licht der wereld.’ 2

In de loop van zijn leven heeft president Hunter veel leden 
geholpen om weer actief te worden. Over zo’n ervaring toen hij 
een jongvolwassene was, heeft hij het volgende gezegd:
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‘Mijn bisschop wees me als wijkonderwijzer aan een broeder 
toe die er trots op was de oudste diaken in de kerk te zijn. In die 
tijd heette huisonderwijs wijkonderwijs. Zijn probleem was dat hij 
op zondag graag golf speelde. Het ontmoedigde me om maand na 
maand met hem en zijn vrouw te spreken en geen echte vooruit-
gang te zien. Maar uiteindelijk hoorde hij het juiste woord dat een 
reactie teweegbracht. Dat woord was verbond. We vroegen hem: 
‘Wat betekent het verbond van de doop voor u?’ De uitdrukking 
op zijn gelaat veranderde, en voor het eerst zagen we dat hij ook 
ernstig kon zijn. Uiteindelijk kwam hij naar onze lessen, stopte met 
golfen en ging met zijn vrouw naar de tempel.’ 3

Leringen van Howard W. Hunter
1

De gelijkenis van het verloren schaap leert 
ons de verlorenen op te zoeken.

Het Eerste Presidium heeft de leden van de kerk een belangrijke 
uitnodiging [gegeven]:

‘Tot hen die niet meer actief zijn en tot hen die kritisch zijn 
geworden, zeggen wij: “Kom terug. Kom terug en vergast u aan 
de maaltijd van de Heer. Proef opnieuw de zoete en verzadigende 
vruchten van de omgang met de heiligen.”

‘Wij vertrouwen erop dat velen terug willen keren, maar zich 
schamen om dat te doen. Wij verzekeren u dat u open armen zult 
vinden om u te verwelkomen en bereidwillige handen om u bij te 
staan.’ (Ensign, maart 1986, p. 88.)

Ik denk dat we allemaal onder de indruk van deze grootmoedige 
uitnodiging waren die lijkt op wat de profeet Alma in het Boek van 
Mormon over een uitnodiging van de Heer zei. Hij zei:

‘Zie, Hij nodigt alle mensen uit, want de armen der barmhartig-
heid zijn naar hen uitgestrekt, en Hij zegt: Bekeert u, en Ik zal u 
aannemen.

‘Ja, Hij zegt: Komt tot Mij en gij zult nemen van de vrucht van de 
boom des levens; ja, gij zult om niet eten en drinken van het brood 
en de wateren des levens;
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‘ja, komt tot Mij en brengt werken der gerechtigheid voort’ (Alma 
5:33–35).

Ieder van ons zou de gelijkenis van het verloren schaap moeten 
lezen en herlezen die in het vijftiende hoofdstuk van Lukas staat en 
begint met het vierde vers:

‘Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van 
verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat 
achter het verlorene aan, totdat hij het vindt?

‘En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn 
schouders.

‘En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en 
zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevon-
den, dat verloren was’ [Lukas 15:4–6]. […]

De profeet Joseph Smith bracht in de Bijbelvertaling van Joseph 
Smith een belangrijke wijziging in een van die verzen aan. Er staat: 
‘Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van ver-
liest, verlaat niet de negenennegentig en gaat in de woestijn achter 
het verlorene aan, totdat hij het vindt?’ (BJS; Lukas 15:4; cursivering 
toegevoegd.)

Die vertaling duidt erop dat de herder zijn veilige kudde achter-
laat en de woestijn intrekt — met andere woorden de wereld intrekt 
om wie verloren is te zoeken. In welke zin verloren? Verloren uit de 
kudde die bescherming en veiligheid biedt. Ik hoop dat de bood-
schap van die gelijkenis in ons hart gegrift staat.4

2
De Heer verwacht dat we zijn onderherder zijn en diegenen 

die het moeilijk hebben of verloren zijn, terugbrengen.

Wat moeten we doen om degenen die in de woestijn verloren 
zijn te helpen?

Naar aanleiding van de uitspraak van de Meester over het ach-
terlaten van de negenennegentig en de woestijn intrekken om het 
verlorene te zoeken, en naar aanleiding van de uitnodiging van het 
Eerste Presidium aan wie minderactief of kritisch geworden zijn 
om terug te komen, nodigen we u uit om te helpen met zielen red-
den. Reik minderactieven de hand en ervaar de vreugde die u en 
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diegenen die u helpt, zullen voelen als u en zij anderen uitnodigen 
om terug te komen en zich aan de maaltijd van de Heer te vergasten.

De Heer, onze goede Herder, verwacht dat we zijn onderherder 
zijn en degenen die het moeilijk hebben of verloren zijn, terugbren-
gen. We kunnen u niet vertellen hoe u te werk moet gaan, maar als 
u aan de slag gaat en inspiratie zoekt, zult u in uw gebied, […] ring 
en wijk succes hebben. Sommige ringen zijn in het verleden met 
dergelijke smeekbeden aan de slag gegaan en hebben opmerkelijk 
succes geoogst.

De woorden van een bekende lofzang bevatten de oproep van 
de Heiland tot ons:

‘Hoort gij zijn roepstem niet noden,
pleiten zo zacht en zo teer:
Wilt gij mijn schapen niet zoeken,
brengt gij ’t verloor’ne niet weer?’

En die populaire lofzang geeft aan wat we moeten antwoorden:

‘Neem ons in dienst als uw herders,
in wie uw liefdesvuur vlamt.
Wil in ’t woestijnland ons zenden,
zoekend uw dwalende lam.’

(Lofzangen, 2000, nr. 154.)

Als we dat doen, zullen we eeuwige zegeningen ontvangen.5

Het verlorene, afgedwaalde en dwalende zoeken, is het werk 
van de Heer. […] De smeekbede van Alma herinnert ons aan de 
heiligheid van onze taak:

‘O Heer, wilt Gij ons geven dat wij erin zullen slagen hen 
wederom tot U te brengen in Christus.

Zie, o Heer, hun ziel is kostbaar’ (Alma 31:34–35).6

3
Ons grote doel is mensen te helpen om naar de 

tegenwoordigheid van God terug te keren.

Door de jaren heen heeft de kerk enorme inspanningen geleverd 
om minderactieven terug te brengen. […] En waarom? Om de ziel 
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van onze broeders en zusters te redden en ervoor te zorgen dat ze 
de verordeningen van de verhoging ontvangen.

Toen ik ringpresident in Los Angeles was, vroegen mijn raadge-
vers en ik onze bisschoppen om zorgvuldig vier of vijf echtparen 
te selecteren die vooruitgang in de kerk wilden maken. Sommigen 
waren minderactief, anderen nieuwe leden, maar ze waren gemo-
tiveerd om geestelijk vooruitgang te maken. We brachten hen in 
de ring samen in een klas en onderrichtten hen in het evangelie. 
In plaats van de tempel te benadrukken, beklemtoonden we een 
betere band met onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Chris-
tus. Onze zorgvuldige selectieprocedure garandeerde succes en de 
meeste echtparen werden weer actief en gingen naar de tempel.

Ik wil u over [nog] een ervaring vertellen. […] Er was een broeder 
in een van de wijken die de bijeenkomsten niet bijwoonde. Zijn 
vrouw was geen lid. Ze stond nogal vijandig tegenover de kerk, dus 
we konden geen huisonderwijzers naar hen sturen. De bisschop 
sprak deze broeder aan en vertelde hem dat hij zijn band met de 
Heiland moest aanhalen. De man legde de bisschop het probleem 
met zijn vrouw die geen lid was uit. De bisschop sprak met haar 
en benadrukte hetzelfde: haar band met de Heer moest aangehaald 
worden. Ze was nog steeds niet ontvankelijk, maar was blij om te 

‘o Heer, wilt gij ons geven dat wij erin zullen slagen hen wederom tot u te 
brengen in christus. zie, o Heer, hun ziel is kostbaar’ (alma 31:34–35).
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horen dat heiligen der laatste dagen in Christus geloofden, en stelde 
zich minder defensief op.

Het duurde een tijdje voor ze succes hadden, maar diegenen die 
hen thuis bezochten, bleven de band van het echtpaar met de Heer 
benadrukken. Na verloop van tijd werd ze vriendelijk, en uiteinde-
lijk stemde ze ermee in om met haar man naar de klas in de ring te 
gaan waar leden van de hoge raad lesgaven. We beklemtoonden het 
doopverbond en andere verbonden. Uiteindelijk werd ze lid van de 
kerk en hij werd een goede priesterschapsleider. […]

Ik ben onder de indruk van een zinsnede op het titelblad van 
het Boek van Mormon die een van de doelen van dat heilige boek 
beschrijft: ‘Opdat zij [het huis van Israël in de laatste dagen] de ver-
bonden des Heren zullen kennen.’ (Cursivering toegevoegd.) We 
voelden ons als ringpresidium geïnspireerd om dit tegenover onze 
minderactieven te benadrukken. We probeerden hen aan te spre-
ken op het belang van de verbonden die ze met de Heer gesloten 
hadden. Vervolgens leerden we ze het belang van het doopverbond 
en de aanvullende verbonden die ze konden sluiten om hen als 
eeuwig gezin te verenigen.7

Het hele doel van de kerk op plaatselijk niveau is ervoor te zor-
gen dat mensen in aanmerking komen om naar de tegenwoordig-
heid van God terug te keren. Dat kan alleen als ze in de tempel 
verordeningen ontvangen en verbonden sluiten.8

Wij doen ons best om de heilsverbonden en - verordeningen van 
het evangelie aan de hele mensheid beschikbaar te maken: aan het 
niet- lid door het zendingswerk; aan de minderactieve door vriend-
schap en heractivering; aan actieve leden door deelname en dienen 
in de kerk, en aan degenen die door de sluier gegaan zijn door 
verlossend werk voor de doden.9

We streven één doel na voor elk lid van de kerk. Namelijk dat ze 
de verordeningen van het evangelie ontvangen en verbonden met 
onze hemelse Vader sluiten, zodat ze naar zijn tegenwoordigheid 
terug kunnen keren. Dat is ons grote doel. De verordeningen en 
verbonden zijn middelen waarmee we die goddelijke natuur berei-
ken die ons terug naar Hem leidt. […]
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Houd het doel in gedachten: allen uitnodigen tot Christus te 
komen. […]

Mijn broeders en zusters, ik getuig van zijn goddelijke aard en 
macht om hen te redden die met een gebroken hart en een versla-
gen geest tot Hem komen. Iedereen kan door de verordeningen en 
zijn Heilige Geest rein worden.10

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Hunter moedigt ieder lid van de kerk aan om de gelij-

kenis van het verloren schaap te lezen en herlezen (zie onder-
deel 1; Lukas 15:4–7). Welke boodschappen haalt u uit die 
gelijkenis en de andere leringen in onderdeel 1? Overweeg hoe 
die leringen u kunnen leiden als u in de kerk dient.

• Wat is onze taak als onderherder van de Heer? (Zie onderdeel 
2.) Hoe kunnen we mensen heractiveren? Hoe is iemand u (of 
iemand die u kent) tot zegen geweest door u de hand te reiken 
toen u het moeilijk had of ‘verloren’ was?

• Wat kunnen we leren uit de ervaringen die president Hunter in 
onderdeel 3 aanhaalt? Hoe kan een nadruk op verbonden kerk-
leden motiveren om weer actief te worden?

Relevante Schriftteksten
Ezechiël 34:1–16; Lukas 15:11–32; Johannes 10:1–16, 26–28; 

13:35; 1 Johannes 1:7; Mosiah 18:8–10; Helaman 6:3; 3 Nephi 18:32; 
Moroni 6:4–6; LV 38:24

Studietip
Een beginsel is een waarheid waardoor we ons bij onze beslissin-

gen en daden laten leiden. ‘Overweeg onder het lezen: Welk evan-
geliebeginsel wordt hier behandeld? Hoe kan ik dat in mijn leven 
toepassen?’ (Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], p. 17.)
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Noten
 1. In Jay M. Todd, ‘President Howard W. 

Hunter: Fourteenth President of the 
Church’, Ensign, juli 1994, 5.

 2. ‘Exceeding Great and Precious Promi-
ses’, Ensign, november 1994, 8.

 3. ‘Make Us Thy True Undershepherds’, 
Ensign, september 1986, 9.

 4. ‘Make Us Thy True Undershepherds’, 
7–8.

 5. ‘Make Us Thy True Undershepherds’, 9.

 6. ‘The Mission of the Church’ (toespraak 
gehouden tijdens een seminar voor 
regionale vertegenwoordigers, 30 maart 
1990), 4.

 7. ‘Make Us Thy True Undershepherds’, 
8–9.

 8. The Teachings of Howard W. Hunter, 
red. Clyde J. Williams (1997), 218.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 
245–246.

 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 
218.
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De tempel — het grote 
symbool van ons lidmaatschap

‘Het is mijn grootste hartenwens dat ieder lid van de 
kerk waardig zal zijn om naar de tempel te gaan.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
Howard W. Hunters moeder was heel haar leven een trouw lid 
van de kerk, maar zijn vader liet zich pas dopen toen Howard 
negentien was. Toen Howard jaren later ringpresident in Califor-
nië was, reisden een aantal leden van de ring naar de Mesatempel 
(Arizona) om er tempelwerk te doen. Vóór de tempeldienst begon, 
vroeg de tempelpresident hem om de aanwezigen in de kapel toe 
te spreken. Het was president Hunters 46e verjaardag. Later schreef 
hij het volgende over die ervaring:

‘Toen ik de aanwezigen toesprak […] kwamen mijn ouders in 
het wit gekleed de kapel binnen. Ik wist niet dat mijn vader op zijn 
tempelzegens was voorbereid, hoewel mijn moeder er al een tijd 
naar had uitgekeken. Ik was zo emotioneel dat ik niets meer kon 
zeggen. President Pierce [de tempelpresident] kwam naast mij staan 
om de onderbreking uit te leggen. Toen mijn ouders die ochtend 
naar de tempel waren gekomen, hadden ze de president gevraagd 
om niets tegen mij te zeggen omdat het een verrassing voor mijn 
verjaardag was. Het was een verjaardag om nooit te vergeten omdat 
ze op die dag hun begiftiging ontvingen en ik hun verzegeling kon 
bijwonen, waarna ik aan hen werd verzegeld.’ 1

Iets meer dan veertig jaar later legde Howard W. Hunter voor 
het eerst als president van de kerk in het openbaar een verkla-
ring af. Een van zijn voornaamste boodschappen was zijn wens dat 
de leden harder hun best zouden doen voor de zegeningen van 
de tempel.2 Hij bleef die boodschap gedurende zijn bediening als 
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de Mesatempel in arizona, waar president Howard w. 
Hunter in 1953 aan zijn ouders verzegeld werd.
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president van de kerk benadrukken. Toen hij in juni 1994 op het 
terrein van de Nauvootempel sprak, zei hij:

‘Eerder deze maand [heb ik] bij de aanvaarding van mijn ambt 
mijn innige verlangen geuit dat steeds meer leden van de kerk het 
waardig mogen worden om de tempel te betreden. Net als in de tijd 
van [ Joseph Smith] zijn de leden die de evangelienormen naleven 
en hun begiftiging hebben ontvangen de sleutel tot de opbouw van 
het koninkrijk in de hele wereld. Als we waardig zijn om de tempel 
te betreden, is ons leven in overeenstemming met de wil van de 
Heer en staan we open voor zijn leiding.’ 3

Enkele maanden later, in januari 1995, was president Hunters 
laatste openbare optreden de inwijding van de Bountifultempel 
(Utah). Hij vroeg in het inwijdingsgebed dat de zegeningen van de 
tempel het leven van allen die er binnengingen mochten verrijken:

‘We bidden nederig dat U dit gebouw wilt aanvaarden en er uw 
zegen over wilt uitstorten. Laat uw Geest hier aanwezig zijn en ieder-
een leiden die hier werk verricht, opdat in iedere kamer heiligheid 
mag heersen. Mogen allen die hier binnengaan schone handen en 
een rein hart hebben. Mogen zij in hun geloof opgebouwd worden 
en met gemoedsrust naar huis gaan, en uw heilige naam prijzen. […]

‘Laat dit huis een geest van vrede uitstralen naar allen die zijn luister 
aanschouwen, en vooral naar wie hun eigen heilige verordeningen 
ontvangen en het werk voor hun dierbaren aan de andere kant van de 
sluier verrichten. Laat ze uw goddelijke liefde en barmhartigheid voe-
len. Mogen ze het voorrecht hebben om net als de psalmist vanouds 
te verklaren: “Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk met elkaar 
omgingen, wij wandelden in gezelschap van velen naar Gods huis!”

‘Nu we dit heilige gebouw inwijden, wijden we ons eigen leven 
weer aan u en uw werk.’ 4

Leringen van Howard W. Hunter
1

We worden aangespoord om de tempel tot het grote 
symbool van ons lidmaatschap te verheffen.

Toen ik tot dit heilige ambt [president van de kerk] geroepen 
werd, heb ik de leden van de kerk uitgenodigd de tempel van de 
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Heer tot het grote symbool van hun lidmaatschap en de verheven 
plaats van hun heilige verbonden te verheffen.

Als ik aan de tempel denk, komen deze woorden bij me op:

‘De tempel is een plaats van onderricht waar diepzinnige waar-
heden over het koninkrijk van God ontvouwd worden. Het is een 
plaats waar we ons verstand op geestelijke zaken kunnen richten 
en wereldse zorgen achter ons kunnen laten. In de tempel sluiten 
we verbonden om de wetten van God na te leven en ontvangen 
we beloftes, die altijd van onze getrouwheid afhangen, en eeuwig 
blijven gelden.’ (The Priesthood and You, Melchizedek Priesthood 
Lessons—1966, Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter- 
day Saints, 1966, p. 293.)

De Heer zelf heeft in zijn openbaringen aan ons de tempel ver-
heven tot het grote symbool voor de leden van de kerk. Denk aan 
de houding en het rechtschapen gedrag waar de Heer ons op wees 
toen Hij de heiligen in Kirtland bij monde van de profeet Joseph 
Smith raad gaf bij hun voorbereiding op de bouw van een tempel. 
Die raad is nog steeds van toepassing:

‘Organiseert u; bereidt alle nodige dingen voor; en vestigt een 
huis, ja, een huis van gebed, een huis van vasten, een huis van 
geloof, een huis van leren, een huis van heerlijkheid, een huis van 
orde, een huis van God’ (LV 88:119). Weerspiegelen onze verlan-
gens en ambities inderdaad zo’n houding en zulk gedrag? […]

De tempel wordt pas een symbool voor ons als we dat echt ver-
langen. We moeten zo leven dat we de tempel mogen betreden. We 
moeten de geboden van onze Heer onderhouden. Als we de Meester 
als voorbeeld nemen en zijn leringen en voorbeeld als voornaam-
ste model voor ons leven beschouwen, zullen we het niet moeilijk 
vinden om tempelwaardig en altijd in alles getrouw te zijn, omdat 
we ons aan één heilige gedrags-  en geloofsnorm toewijden. Of we 
nu thuis of in het openbaar zijn, of we nu studeren of onze studies 
ver achter ons liggen, of we nu alleen zijn of we ons in een menigte 
bevinden, onze levenswandel en normen zullen duidelijk zijn.

Waar het uiteindelijk om gaat, is de kracht om ons aan onze prin-
cipes te houden, om integer en vol geloof volgens onze overtuiging 
te leven. Die toewijding aan ware beginselen — in ons privéleven, 
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thuis en in onze familie, en overal waar we andere mensen ont-
moeten en beïnvloeden — is wat God uiteindelijk van ons vraagt. 
Dat vergt toewijding — toewijding van onze hele ziel, die we voor 
eeuwig diep in ons binnenste koesteren. Toewijding aan de begin-
selen waarvan we weten dat ze waar zijn, in de geboden die God 
ons gegeven heeft. Als wij de beginselen van de Heer trouw blijven, 
zijn we altijd tempelwaardig, en dan zullen de Heer en zijn heilige 
tempels de grote symbolen van ons discipelschap jegens Hem zijn.5

2
Ieder van ons dient ernaar te streven een 

tempelaanbeveling waardig te zijn.

Het is mijn grootste hartenwens dat ieder lid van de kerk waardig 
zal zijn om de tempel binnen te gaan. Het zou de Heer behagen als 
elk volwassen lid voor een geldige tempelaanbeveling in aanmer-
king zou komen en er een zou bezitten. Wat we wel en niet moeten 
doen om voor een tempelaanbeveling in aanmerking te komen, is 
precies hetgeen ons individueel en als gezin gelukkig maakt.6

Onze hemelse Vader heeft duidelijk gesteld dat we rein en vrij 
van de zonden van de wereld moeten zijn om de tempel te betre-
den. Hij heeft gezegd: ‘En voor zoverre mijn volk een huis voor Mij 
bouwt in de naam des Heren, en niet duldt dat er iets onreins bin-
nengaat, zodat het niet verontreinigd wordt, zal mijn heerlijkheid 
erop rusten; […] Maar als het verontreinigd wordt, zal Ik er niet 
binnengaan, en mijn heerlijkheid zal er niet zijn; want Ik zal geen 
onheilige tempels binnengaan’ (LV 97:15, 17).

Misschien vindt u het wel interessant om te weten dat de presi-
dent van de kerk vroeger elke tempelaanbeveling ondertekende. 
Zó belangrijk vonden de eerste presidenten tempelwaardigheid. 
In 1891 werd die taak aan bisschoppen en ringpresidenten gede-
legeerd. Zij stellen u een aantal vragen om te zien of u voor een 
tempelaanbeveling in aanmerking komt. U dient te weten wat van 
u verwacht wordt om een tempelaanbeveling te krijgen.

U dient te geloven in God, de eeuwige Vader, in zijn Zoon, Jezus 
Christus, en in de Heilige Geest. U dient te geloven dat dit hun hei-
lige en goddelijke werk is. We sporen u aan om dagelijks aan uw 
getuigenis van onze hemelse Vader en de Heer, Jezus Christus, te 
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werken. De Geest die u voelt, is de Heilige Geest die tot u van hun 
bestaan getuigt. Later, in de tempel, zult u dankzij geopenbaarde 
instructie en verordeningen meer over de Godheid leren.

U dient de algemene autoriteiten en de plaatselijke leiders van 
de kerk te steunen. Als u bij het voorlezen van de namen van die 
leiders uw rechterhand opsteekt, geeft u aan dat u hen steunt in 
hun taken en in de raad die ze u geven.

Het is geen eerbetoon aan hen die de Heer in een presiderende 
functie geroepen heeft. Het is eerder een erkenning van het feit dat 
God profeten, zieners en openbaarders en anderen als algemene 
autoriteiten geroepen heeft. U geeft ermee aan dat u zich aan de 
instructies van de presiderende functionarissen van de kerk zult 
houden. En u dient de bisschop, ringpresident en andere kerklei-
ders net zo trouw te zijn. Wie de gezagsdragers niet steunt, kan niet 
in de tempel dienen.

U dient zedelijk rein te zijn om de heilige tempel te betreden. Vol-
gens de wet van kuisheid mag u uitsluitend met uw echtgenoot of 
echtgenote en met niemand anders seksueel contact hebben. We 

‘bisschoppen en ringpresidenten […] stellen u een aantal vragen om 
te zien of u voor een tempelaanbeveling in aanmerking komt.’
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moedigen u vooral aan om u te wapenen tegen de verlokkingen 
van Satan om uw zedelijke reinheid te bezoedelen.

U moet ervoor zorgen dat er niets in uw gedrag jegens uw gezin 
is dat niet in overeenstemming is met de leer van de kerk. We spo-
ren vooral [jongeren] aan om [hun] ouders in rechtschapenheid 
te gehoorzamen. Ouders moeten opletten dat hun gedrag jegens 
gezinsleden in overeenstemming met de leringen van het evangelie 
is en ervoor zorgen dat ze hen nooit misbruiken of verwaarlozen.

Om de tempel te betreden, moet u eerlijk in uw betrekkingen met 
anderen zijn. Als heilige der laatste dagen hebben we de heilige 
plicht om nooit te bedriegen of oneerlijk te zijn. Onze integriteit 
staat op het spel als we dit verbond schenden.

Om voor een tempelaanbeveling in aanmerking te komen, dient 
u ernaar te streven uw plicht in de kerk te vervullen en de avond-
maalsdienst, de priesterschap en andere bijeenkomsten bij te wonen. 
U moet er ook naar streven om de regels, wetten en geboden van 
het evangelie te gehoorzamen. Leer […] roepingen en andere taken 
die u krijgt te aanvaarden. Wees actief in uw wijk of gemeente, en 
zorg ervoor dat uw leiders op u kunnen rekenen.

Om de tempel te betreden, dient u een volledige tiende te beta-
len en het woord van wijsheid na te leven. Die twee geboden zijn 
eenvoudig, maar enorm belangrijk voor onze geestelijke groei, en 
essentiële vereisten voor onze persoonlijke waardigheid. Uit jaren-
lange ervaring weet ik dat diegenen die hun tiende trouw betalen 
en het woord van wijsheid naleven meestal ook aan alle andere 
vereisten voor het betreden van de heilige tempel voldoen.

Dit zijn zaken die we niet licht mogen opvatten. Als we tempel-
waardig bevonden zijn, verrichten we de heiligste verordeningen 
op aarde. Die verordeningen betreffen eeuwige zaken.7

3
Door tempelwerk te doen, ontvangen personen 

en gezinnen grote zegeningen.

Wat is het een heerlijk voorrecht om voor onze eigen zegeningen 
naar de tempel te gaan. En wat is het nadat we voor onze eigen 
zegeningen naar de tempel gegaan zijn een heerlijk voorrecht om 
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het werk voor onze voorouders te doen. Dat aspect van het tempel-
werk is onzelfzuchtig. En toch ontvangen we een zegening telkens 
als we tempelwerk voor anderen verrichten. Het is daarom geen ver-
rassing dat de Heer wil dat zijn volk een tempelgericht volk is. […]

We dienen niet alleen voor onze eigen voorouders te gaan, maar 
ook om zelf in de tempel te aanbidden, voor de heiligheid en vei-
ligheid die binnen die heilige muren te krijgen zijn. Tempelbezoek 
verrijkt en verdiept ons inzicht in het doel van het leven en in de 
betekenis van het zoenoffer van de Heer Jezus Christus. Laten wij 
de tempel, het dienen daar, de tempelverbonden en het tempelhu-
welijk verheffen tot ons belangrijkste doel op aarde en de allesover-
treffende ervaring in het sterfelijk leven.8

We bereiken meerdere dingen door naar de tempel te gaan — 
we gehoorzamen de instructie van de Heer om onze eigen veror-
deningen te ontvangen, we zijn door de verzegelingsverordeningen 
onze familie tot zegen, en we bieden anderen onze zegeningen aan 
door voor hen te doen wat ze zelf niet kunnen. Bovendien verhef-
fen we onze gedachten, komen we dichter tot de Heer, eren we 
[het] priesterschap en maken we ons leven geestelijker.9

We ontvangen zegeningen als we naar de tempel gaan. Ouderling 
John A. Widtsoe heeft verteld hoe tempelbezoek ons tot zegen is:

‘Tempelwerk […] biedt ons een geweldige mogelijkheid om onze 
geestelijke kennis en kracht op peil te houden. […] Het machtige 
perspectief van de eeuwigheid wordt in de heilige tempel voor 
ons ontrafeld; we zien de tijd van zijn onbegrensde begin tot zijn 
oneindige einde; en het schouwspel van het eeuwige leven wordt 
voor ons ontvouwd. Ik zie mijn plaats in het heelal dan beter, mijn 
plaats in de doeleinden van God; ik kan mezelf beter een plaats 
geven waar ik hoor, en ik kan mijn gewone, alledaagse taken beter 
evalueren, afwegen, onderscheiden en regelen, zodat de kleine 
dingen me niet overweldigen of mijn visie van de grotere dingen 
die God ons gegeven heeft niet wegnemen.’ (In Conference Report, 
april 1922, 97–98.)10

Laten we eens de heerlijke leerstellingen in ogenschouw nemen 
die in het indrukwekkende inwijdingsgebed van de Kirtlandtempel 
voorkomen, een gebed waarvan Joseph Smith zegt dat hij het door 



H o o F d s T u K  1 3

187

openbaring ontvangen heeft. Het is een gebed dat ons individueel, 
als gezin en als volk tot zegen blijft, vanwege de priesterschaps-
macht die de Heer ons heeft gegeven om in zijn heilige tempels te 
gebruiken.

‘En nu, heilige Vader,’ smeekte de profeet Joseph Smith, ‘vragen 
wij U ons, uw volk, met uw genade bij te staan […] dat wij in uw 
ogen waardig zullen worden bevonden om de vervulling te ver-
krijgen van de beloften die Gij ons, uw volk, hebt gedaan in de 
openbaringen die ons gegeven zijn;

‘opdat uw heerlijkheid zal rusten op uw volk. […]

‘En wij vragen U, heilige Vader, dat uw dienstknechten gewa-
pend met uw macht van dit huis zullen kunnen uitgaan, en dat uw 
naam op hen zal rusten en uw heerlijkheid hen zal omringen en uw 
engelen over hen zullen waken’ [LV 109:10–12, 22].11

Tempelbezoek bevordert de geestelijke instelling. Het is een van 
de beste manieren waarop de kerk de geestelijke instelling ontwik-
kelt. Het brengt het hart van de kinderen tot hun vaders terug en 
het hart van de vaders tot hun kinderen (zie Maleachi 4:6). Dat 
bevordert solidariteit en eenheid in het gezin.12

4
Laten we naar de tempel gaan.

Laten we onze kinderen vertellen over de geestelijke gevoelens 
die we in de tempel hebben. En laten we ze oprechter en natuur-
lijker leren welke gepaste dingen we over de doeleinden van het 
huis des Heren kunnen zeggen. Hang thuis een foto van de tempel 
op, zodat uw kinderen die kunnen zien. Leer ze waar het huis van 
de Heer voor dient. Laat ze zich van jongs af aan voornemen om 
naar de tempel te gaan en die zegen waardig te blijven. Laten we 
ervoor zorgen dat iedere zendeling waardig is om naar de tempel 
te gaan en van die gebeurtenis een groter hoogtepunt dan van de 
zendingsoproep te maken. Laten we ernaar toewerken en onze 
kinderen vol overtuiging leren om in het huis van de Heer te trou-
wen. Laten we krachtiger dan ooit verkondigen dat het er werkelijk 
toe doet waar men huwt en met welke bevoegdheid men man en 
vrouw wordt verklaard.13
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Het behaagt de Heer dat onze jongeren de tempel waardig betre-
den en plaatsvervangende dopen verrichten voor wie in dit leven 
geen mogelijkheid hadden om zich te laten dopen. Het behaagt de 
Heer dat wij de tempel waardig betreden om onze eigen verbonden 
met Hem te sluiten, en als echtpaar en gezin verzegeld te worden. 
En het behaagt de Heer dat wij de tempel waardig betreden om 
diezelfde heilsverordeningen voor de overledenen te verrichten, 
onder wie velen ongeduldig wachten tot die verordeningen voor 
hen verricht worden.14

Ik wil wie hun tempelzegeningen nog niet ontvangen hebben, of 
geen geldige tempelaanbeveling bezitten, in nederigheid en liefde 
aanmoedigen om naar de dag toe te werken waarop zij het huis van 
de Heer kunnen betreden. Hij heeft wie hun verbonden nakomen, 
beloofd: ‘En indien mijn volk luistert naar mijn stem en naar de stem 
van mijn dienstknechten die Ik aangewezen heb om mijn volk te lei-
den, zie, voorwaar, Ik zeg u: Zij zullen niet uit hun plaats verwijderd 
worden’ (LV 124:45). […] Ik beloof u dat uw geestelijke instelling, 
uw band met uw man of vrouw, en uw gezinsbanden gezegend en 
versterkt zullen worden als u de tempel regelmatig bezoekt.15

Laten we de tempel bezoeken en liefhebben. Laten we zo vaak 
naar de tempel gaan als onze tijd, middelen en persoonlijke omstan-
digheden het toelaten. Laten we niet alleen voor onze dierbare 
voorouders gaan, maar ook om zelf de zegeningen van de tempel 
te ontvangen, en te proeven van de heiligheid en veiligheid die 
binnen die heilige muren te vinden is. De tempel is een plek van 
schoonheid, openbaring en vrede. Het is het huis van de Heer. De 
tempel is heilig voor de Heer. Ook voor ons moet hij heilig zijn.16

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Denk na over president Hunters leringen in onderdeel 1. Hoe 

kunnen we ‘de tempel van de Heer tot het grote symbool van 
[ons] lidmaatschap’ verheffen?

• Neem de vereisten voor een tempelaanbeveling in onderdeel 2 
door. Hoe is voldoen aan deze vereisten u en uw gezin tot zegen 
geweest? Waarom moeten we ‘rein en vrij van de zonden van de 
wereld’ zijn als we de tempel betreden?
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• Neem president Hunters leringen over de zegeningen van tem-
pelwerk door (zie onderdeel 3). Hoe is deelname aan tempel-
verordeningen u en uw gezin tot zegen geweest? Hoe kunt u 
optimaler van de zegeningen van de tempel genieten? Wanneer 
hebt u in de tempel geestelijke kracht of leiding ontvangen? Als 
u nog niet naar de tempel geweest bent, kunt u nadenken over 
hoe u zich kunt voorbereiden op die zegen.

• Op welke manieren kunnen we kinderen en jongeren helpen 
om meer over de tempel te weten te komen en ervan te houden? 
(Zie onderdeel 4.) Hoe kunnen we kinderen en jongeren een 
verlangen geven om in het huis van de Heer te trouwen? Waarom 
is het belangrijk om ‘zo vaak naar de tempel [te] gaan als onze 
tijd, middelen en persoonlijke omstandigheden het toelaten’?

Relevante Schriftteksten
Psalmen 55:14; Jesaja 2:2–3; LV 97:12–17; 110:6–10; 124:39–41; 

138:53–54; Gids bij de Schriften, ‘Tempel’

Onderwijstip
‘Vaak staat er in een les meer informatie dan u binnen de gege-

ven tijd kunt behandelen. In dergelijke gevallen moet u beslissen 
wat het nuttigst voor de leerlingen zal zijn.’ (Onderwijzen — geen 
grotere roeping [1999], 98.)

Noten
 1. In Eleanor Knowles, Howard W. Hun-

ter (1994), 135.
 2. Zie Jay M. Todd, ‘President Howard W. 

Hunter: Fourteenth President of the 
Church’, Ensign, juli 1994, 4–5.

 3. ‘The Temple of Nauvoo’, Ensign, sep-
tember 1994, 62–63.

 4. Tekst van het inwijdingsgebed van de 
Bountifultempel (Utah), in ‘“Magnifi-
cent Edifice” Consecrated to [the] Lord’, 
Church News, 14 januari 1995, 4.

 5. ‘The Great Symbol of Our Mem-
bership’, Ensign, oktober 1994, 2, 5.

 6. ‘Exceeding Great and Precious Promi-
ses’, Ensign, november 1994, 8.

 7. ‘Your Temple Recommend’, New Era, 
april 1995, 6–9.

 8. ‘A Temple- Motivated People’, Ensign, 
februari 1995, 5.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 
red. Clyde J. Williams (1997), 240.

 10. ‘We Have a Work to Do’ Ensign, maart 
1995, 65.

 11. ‘The Great Symbol of Our Mem-
bership’, 4.

 12. The Teachings of Howard W. Hunter, 
239–240.

 13. ‘A Temple- Motivated People’ 5.
 14. ‘The Great Symbol of Our Mem-

bership’, 5.
 15. The Teachings of Howard W. Hunter, 

240–241.
 16. ‘The Great Symbol of Our Mem-

bership’, 5.
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de ouders van Howard w. Hunter, John william (will) 
Hunter en nellie Marie rasmussen Hunter



191

H O O F D S T U K  1 4

Familiegeschiedenis en 
tempelwerk bespoedigen

‘De Heer zal ons zeker steunen als wij ons 
best doen en gehoor geven aan het gebod om 

familiehistorisch onderzoek en tempelwerk te doen.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
Familiegeschiedenis lag president Howard W. Hunter altijd nauw 
aan het hart. Al van jongs af aan luisterde hij aandachtig naar de ver-
halen over zijn voorouders. Toen hij ouder was, wijdde hij veel tijd 
aan het onderzoeken van zijn familiegeschiedenis.1 Toen hij in 1972 
voor een kerkopdracht in Europa was, bezocht hij samen met zijn 
vrouw, Claire, enkele plaatsen in Denemarken waar zijn voorouders 
gewoond hadden. In een van de dorpen vonden ze de kerk waar 
president Hunters overgrootvader gedoopt was en diens gezin naar 
de kerk ging. Die ervaring vergrootte president Hunters waardering 
voor zijn voorouders aan zijn moeders kant. Hij bezocht ook Noor-
wegen en Schotland waar andere voorouders gewoond hadden.2

President Hunters zoon Richard herinnerde zich zijn vaders voor-
liefde voor familiegeschiedenis als volgt:

‘Hij was zijn hele leven lang een gretige onderzoeker. Hij onder-
brak vaak zijn werk in zijn advocatenpraktijk om naar de openbare 
bibliotheek in Los Angeles te gaan en daar op de uitgebreide genea-
logische afdeling rond te neuzen. Hij bewaarde zijn onderzoek, 
gezinslijsten, stamboomlijsten en de verhalen die hij persoonlijk 
opschreef in registers.

‘Ik reisde soms met hem mee naar de ringconferenties waar hij 
een spreekbeurt vervulde. Hij legde dan een paar registers in de 
koffer van de auto en na de ringconferentie zei hij: “Laten we even 
naar het huis van [deze] neef gaan. Er zijn wat datums die ik wil 
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verifiëren.” We gingen dan naar het huis van [de] neef. Hij haalde 
de registers uit de kofferbak en voor je het wist was de hele eettafel 
met gezinslijsten bedekt.

‘Als familieleden zeker wilden zijn dat ze de correcte gegevens 
voor hun eigen onderzoek hadden, belden ze pa op of schreven ze 
hem om de feiten te verifiëren. Ze wisten namelijk dat hij de juiste 
gegevens had. Het werk dat hij deed, was buitengewoon.’ 3

Toen president Hunter lid van het Quorum der Twaalf was, kwa-
men zijn huisonderwijzers op een dag op bezoek en zeiden: ‘We 
willen u onze gezinslijsten tonen die we ingevuld hebben. […] We 
hebben geen tijd om de uwe vanavond te bekijken, maar dat willen 
we bij ons volgende bezoek graag doen.’

‘Dat vond ik vrij interessant’, zei president Hunter. ‘Ik bereidde 
me een maand lang op het volgende bezoek van de huisonderwij-
zers voor.’ 4

Van 1964 tot 1972 presideerde Howard W. Hunter de Genealogi-
cal Society of Utah (zie pagina 19). In 1994 werd er een bijeenkomst 
ter ere van president Hunter en het honderdjarig bestaan van de 
Genealogical Society gehouden. Hij zei er het volgende:

‘Op de avond vóór mijn 87e verjaardag kijk [ik] met verwonde-
ring terug op wat de Heer met het tempel-  en familiehistorisch werk 
tot stand gebracht heeft. Toen ik president van de Genealogical 
Society of Utah was, hadden we ideeën over hoe het werk snel 
vooruit zou gaan. Nu zien we over de hele wereld iets heerlijks tot 
stand komen. Het evangelie wordt naar alle naties, geslachten, talen 
en volken gebracht. Er zijn over de hele aarde tempels verspreid 
en de geest van Elia raakt het hart van veel leden die in ongekend 
tempo aan hun familiegeschiedenis werken en tempelwerk doen.’ 5

Leringen van Howard W. Hunter
1

In de tempel worden verordeningen verricht die essentieel 
voor het heil en de verhoging van Gods kinderen zijn.

Tempels zijn heilige plaatsen voor het nauwste contact tussen de 
Heer en diegenen die de hoogste en heiligste verordeningen van 
het heilige priesterschap ontvangen. In de tempel worden aardse 
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zaken met hemelse verbonden. […] Het grote gezin van God wordt 
door de heilsverordeningen van het evangelie verenigd. Het doel 
van de tempel is plaatsvervangend werk voor de doden te doen en 
verordeningen voor de levenden te verrichten.6

Het evangelie dat heiligen der laatste dagen aan de wereld ver-
kondigen, is het evangelie van Jezus Christus, zoals het in deze 
bedeling op aarde hersteld is. Het dient voor de verlossing van alle 
mensen. De Heer zelf heeft geopenbaard wat voor het heil en de 
verhoging van zijn kinderen essentieel is. Een van die essentiële 
zaken is dat er tempels gebouwd moeten worden om verordenin-
gen in te verrichten die nergens anders gedaan kunnen worden.

Als we dat uitleggen aan de mensen die over de hele wereld 
naar onze tempels komen kijken, is hun meestgestelde vraag welke 
verordeningen we in de tempel verrichten.

doop voor de doden

We leggen vaak eerst de verordening uit die we doop voor de 
doden noemen. We wijzen erop dat veel christenen geloven dat bij 
de dood onze status voor de Heer voor de rest van de eeuwigheid 
wordt bepaald, want heeft Christus niet tegen Nicodemus gezegd: 
‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit 
water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan’ 
( Johannes 3:5)? Maar we weten dat velen zonder de doop gestorven 
zijn, en volgens de uitspraak van Christus tot Nicodemus zouden ze 
het koninkrijk van God dus niet kunnen binnengaan. Dan vragen 
we ons af of God rechtvaardig is.

Het antwoord is: natuurlijk is God rechtvaardig. Het is duidelijk 
dat de uitspraak van Christus tot Nicodemus ervan uitgaat dat men 
zich kan laten dopen voor de overledenen die nog niet gedoopt zijn. 
Hedendaagse profeten hebben ons geleerd dat de doop een aardse 
verordening is die alleen levenden kunnen uitvoeren. Hoe kunnen 
de doden zich dan laten dopen als alleen levenden de verordening 
kunnen verrichten? Dat was het onderwerp van de zendbrief van de 
apostel Paulus toen hij de Korintiërs deze vraag voorlegde:

‘Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, 
als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij 
dan nog voor de doden gedoopt?’ (1 Korinthe 15:29.)7
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Is het redelijk dat mensen die op aarde geleefd hebben en zon-
der de kans om zich te laten dopen, gestorven zijn, voor eeuwig 
achtergesteld worden? Is het ook maar enigszins onredelijk dat 
levenden zich voor de doden laten dopen? Misschien is de Meester 
zelf wel het ultieme voorbeeld van plaatsvervangend werk voor 
de doden. Hij heeft zijn leven gegeven als een plaatsvervangende 
verzoening, opdat allen die sterven opnieuw zullen leven en het 
eeuwige leven zullen hebben. Hij heeft voor ons gedaan wat wij 
niet voor onszelf konden doen. Op een vergelijkbare manier kun-
nen wij verordeningen verrichten voor mensen die in [hun] leven 
de kans daartoe niet gehad hebben.8

de begiftiging

De begiftiging is ook een verordening die in de tempel verricht 
wordt. Ze bestaat uit twee delen: eerst een serie instructies, en dan 
beloften of verbonden die de ontvanger van de begiftiging sluit — 
beloften om goed te leven en aan de vereisten van het evangelie 
van Jezus Christus te voldoen. De begiftiging is een uiterst zegen-
rijke verordening voor zowel de levende als de overleden heiligen. 
Dus is het ook een verordening die de levenden voor overledenen 
verrichten. De begiftiging wordt verricht voor mensen voor wie de 
doop reeds verricht is.

Het celestiale huwelijk

Nog een tempelverordening is het celestiale huwelijk, waarin de 
vrouw voor eeuwig aan de man en de man voor eeuwig aan de 
vrouw verzegeld worden. Het is algemeen bekend dat een burgerlijk 
huwelijk tot aan de dood geldt, maar een eeuwig huwelijk dat in de 
tempel gesloten wordt, houdt eeuwig stand. Kinderen die geboren 
worden nadat man en vrouw een eeuwig huwelijk hebben gesloten, 
zijn automatisch voor eeuwig aan de ouders verzegeld. Als er kinde-
ren zijn geboren voordat de vrouw aan haar man is verzegeld, is er 
een verzegelingsverordening waarmee deze kinderen voor eeuwig 
aan hun ouders verzegeld kunnen worden. Zo kunnen kinderen 
plaatsvervangend aan overleden ouders verzegeld worden. […]

Al deze priesterschapsverordeningen zijn essentieel voor het heil 
en de verhoging van de kinderen van onze Vader in de hemel.9
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2
Het doel van familiehistorisch werk is de zegeningen 
van de tempel voor alle mensen beschikbaar maken.

We hebben aan deze kant van de sluier ongetwijfeld een groot 
werk te doen. […] Het bouwen van tempels is erg belangrijk voor 
onszelf en alle mensen, en onze verantwoordelijkheid wordt duide-
lijk. We moeten in de tempel eerst de priesterschapsverordeningen 
ondergaan die voor onze eigen verhoging noodzakelijk zijn; dan 
moeten we het benodigde werk doen voor hen die zelf niet de 
kans hebben gehad in dit leven het evangelie te aanvaarden. Het 
werk voor anderen gaat in twee fasen: eerst onderzoeken we onze 
familiegeschiedenis om vast te stellen wie onze voorouders zijn; 
vervolgens verrichten we de tempelverordeningen om hun dezelfde 
mogelijkheden te geven die de levenden hebben.

Maar er zijn veel leden van de kerk die maar beperkt naar de tem-
pel kunnen. Ze doen wat ze kunnen. Ze doen onderzoek naar hun 
familiegeschiedenis en laten de tempelverordeningen door anderen 
doen. Aan de andere kant zijn er ook leden die tempelwerk ver-
richten, maar hun eigen voorgeslacht niet uitzoeken. Hoewel ze een 

‘er is waarlijk geen enkel werk dat met het tempelwerk te vergelijken is.’
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heilige dienst verrichten door anderen te helpen, ontzeggen zij zich 
een zegening door niet naar hun voorouders te zoeken, zoals God 
bij monde van de hedendaagse profeten heeft geboden.

Ik herinner me een ervaring van een paar jaar geleden met iets 
wat daarop lijkt. Aan het eind van een vasten- en- getuigenisdienst 
zei de bisschop: ‘We zijn vandaag geestelijk opgebouwd door naar 
elkaars getuigenis te luisteren. Dat is omdat we volgens de wet van 
de Heer aan het vasten zijn. Maar laten we niet vergeten dat die wet 
uit twee delen bestaat: dat we vasten door niet te eten of te drinken, 
en dat we het daardoor uitgespaarde geld aan het voorraadhuis van 
de bisschop schenken om er de minderbedeelden mee te helpen.’ 
Hij voegde daaraan toe: ‘Ik hoop dat niemand vandaag met slechts 
een halve zegening vertrekt.’

Ik heb ondervonden dat zij die hun familiegeschiedenis onder-
zoeken en dan in de tempel werken voor de mensen van wie zij 
de namen hebben gevonden, de vreugde van beide helften van de 
zegening ervaren.

Bovendien wachten de doden ongeduldig op de heiligen der 
laatste dagen die hun naam opzoeken en dan naar de tempel gaan, 
waar ze plaatsvervangend werk voor hen verrichten, zodat zij uit de 
gevangenis in de geestenwereld bevrijd kunnen worden. We dienen 
allemaal vreugde in dit liefdeswerk te vinden.10

Het doel van familiehistorisch werk is de zegeningen van de 
tempel voor alle mensen, zowel de levenden als de doden, beschik-
baar maken. Als we naar de tempel gaan en er werk voor de doden 
doen, voelen we een nauwe samenwerking met God en krijgen we 
een beter begrip van zijn heilsplan voor de mens. We leren onze 
naaste als onszelf liefhebben. Er is waarlijk geen enkel werk dat met 
het tempelwerk vergeleken kan worden.11

3
Laat ons moedig zijn in het bespoedigen van ons 

familiehistorisch werk en ons tempelwerk.

Als we in de tempel werk voor onze voorouders verrichten, wor-
den we aan de volgende geïnspireerde raad van president Joseph F. 
Smith herinnerd: ‘Door het werk dat wij voor hen doen, zullen de 
ketens van slavernij van hen afvallen, zal de duisternis die hen 
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omringt optrekken, zal er licht op hen schijnen en zullen zij in de 
geestenwereld horen van het werk dat door hun kinderen hier voor 
hen gedaan is, en zullen zij zich […] verheugen.’ [In Conference 
Report, oktober 1916, 6.] 12

Dit heilige werk [familiegeschiedenis en tempelwerk] heeft 
een belangrijke plaats in het hart en het verstand van het Eerste 
Presidium en het Quorum der Twaalf. Ik spreek in naam van alle 
apostelen en profeten als ik diegenen bedank die bijdragen tot het 
verrichten van heilsverordeningen voor de zielen aan de andere 
kant van de sluier. […] We zijn het leger vrijwilligers die dit grote 
werk in de hele wereld voortstuwen erg dankbaar. Hartelijk dank 
voor wat u zo goed doet.

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘De grootste plicht die in 
deze wereld door God op onze schouders is geplaatst, is het zoe-
ken naar onze doden.’ [Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith 
(2007), 511.] Hij heeft ook gezegd: […] ‘De heiligen die dit werk 
voor hun overleden bloedverwanten verwaarlozen, doen dat met 
gevaar voor hun eigen heil.’ [Leringen van kerkpresidenten: Joseph 
Smith, 507.]

Met dezelfde visie van die belangrijke openbaring heeft Brigham 
Young gezegd: ‘Wij hebben in onze tijd werk te doen dat net zo 
belangrijk is als het werk van de Heiland in zijn tijd. Onze voorou-
ders kunnen niet tot volmaking komen zonder ons; wij kunnen niet 
tot volmaking komen zonder hen. Zij hebben hun werk volbracht 
en slapen nu. Er wordt nu van ons verwacht dat wij ons deel doen; 
want dat moet het belangrijkste werk worden dat de mens ooit op 
aarde kan doen.’ (Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widt-
soe, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941, p. 406.)

Iedere profeet die de kerk geleid heeft, van Joseph Smith tot aan 
deze tijd, heeft diezelfde sublieme waarheid herhaald. Geleid door 
die waarheden is de kerk sinds het begin van deze bedeling bezig 
met het heils-  en verhogingswerk voor alle zonen en dochters van 
God, wanneer ze ook op aarde leefden.

Wij die in deze tijd leven, zijn al vóór onze geboorte door God 
aangesteld om Hem in deze bedeling op aarde te vertegenwoordi-
gen. Wij zijn het huis van Israël. De heilige macht om in de laatste 
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dagen een verlosser op de berg Sion te zijn, ligt in onze handen 
[zie Obadja 1:21].

Ik heb één boodschap van doorslaggevend belang met betrek-
king tot familiehistorisch en tempelwerk: dit werk moet bespoedigd 
worden. Het werk dat nog gedaan moet worden is immens en gaat 
ons verstand te boven. Vorig jaar [1993] hebben we ongeveer 5,5 
miljoen plaatsvervangende begiftigingen verricht, maar in datzelfde 
jaar stierven er ongeveer 50 miljoen mensen. Daardoor denkt u mis-
schien dat het werk nutteloos is, maar dat mogen we niet denken. 
De Heer zal ons zeker steunen als wij ons best doen en gehoor 
geven aan het gebod om familiehistorisch onderzoek en tempel-
werk te doen. Het grote werk van de tempel en alles wat daarmee 
te maken heeft, moet uitgebreid worden. Dat is noodzakelijk! […]

Geliefde broeders en zusters, laat ons moedig zijn in het bespoe-
digen van ons familiehistorisch werk en ons tempelwerk. De Heer 
heeft gezegd: ‘Laten het werk [van] mijn tempel en alle werken die 
Ik u heb opgedragen, worden voortgezet en niet ophouden; en 
laten uw ijver en uw volharding en geduld en uw werken worden 
verdubbeld, en u zult geenszins uw loon verliezen, zegt de Heer 
der heerscharen’. (LV 127:4).

Ik moedig u in uw inspanningen met deze woorden van de pro-
feet Joseph Smith aan: ‘Broeders, zullen wij niet voorwaarts gaan 
in zo’n groot werk? Gaat voorwaarts en niet achterwaarts! Houdt 
moed, broeders; en op, op naar de overwinning! Laat uw hart zich 
verheugen en buitengewoon verblijd zijn. Laat de aarde in gezang 
uitbarsten. Laten de doden gezangen van eeuwige lofprijzing aan-
heffen voor koning Immanuël, die datgene heeft verordonneerd, 
vóór de wereld bestond, wat ons in staat zou stellen hen uit hun 
gevangenis te verlossen; want de gevangenen zullen vrijgelaten 
worden’ (LV 128:22).

Ik houd van dit werk. Ik weet dat de Heer ons van het nodige zal 
voorzien als wij getrouw ons deel doen. Moge de Heer ieder van 
ons zegenen in onze bijdrage aan dit grote werk, wat we in deze 
tijd moeten volbrengen.13
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Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Overdenk de openingszin van onderdeel 1. Hoe heeft het ver-

richten van tempelverordeningen u dichter tot God gebracht? 
Welke informatie in dit deel kan nuttig zijn om het doel van de 
tempel aan iemand uit te leggen?

• Hoe hebt u ‘beide helften van de zegening’ van familiegeschiede-
nis en tempelwerk ervaren? (Zie onderdeel 2.) Hoe kunnen we 
kinderen en andere familieleden bij dit werk betrekken?

• Bedenk bij het doornemen van president Hunters leringen in 
onderdeel 3 hoe belangrijk de Heer familiegeschiedenis en tem-
pelwerk vindt. Hoe worden familiegeschiedenis en tempelwerk 
in onze tijd bespoedigd? Hoe kunnen we meer aan dit werk 
deelnemen?

Relevante Schriftteksten
Jesaja 42:6–7; Maleachi 4:5–6; 1 Petrus 3:18–20; 4:6; LV 2; 

110:12–15; 124:28–30; 128:15–18; 138:57–59

Studietip
Om de woorden van een profeet op uzelf van toepassing te 

maken, is het nuttig om na te gaan wat zijn leringen voor u bete-
kenen. (Zie Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], 174–175.) 
Vraag u bij uw studie af hoe die leringen u bij uw zorgen, vragen 
en moeilijkheden van pas kunnen komen.

Noten
 1. Zie Eleanor Knowles, Howard W. Hun-

ter (1994), 186.
 2. Zie Francis M. Gibbons, Howard W. 

Hunter: Man of Thought and Indepen-
dence, Prophet of God (2011), 16–18.

 3. Ongepubliceerd manuscript van 
Richard A. Hunter.

 4. In Knowles, Howard W. Hunter, 192.
 5. ‘We Have a Work to Do’ Ensign, maart 

1995, 64.
 6. ‘The Great Symbol of Our Mem-

bership’, Ensign, oktober 1994, 2.

 7. ‘A Temple- Motivated People’, Ensign, 
februari 1995, 2.

 8. ‘Elijah the Prophet’, Ensign, december 
1971, 71.

 9. ‘A Temple- Motivated People’, 2, 4.
 10. ‘A Temple- Motivated People’, 4–5.
 11. ‘We Have a Work to Do’, 65.
 12. Tekst van het inwijdingsgebed van de 

Bountifultempel (Utah), in ‘“Magnifi-
cent Edifice” Consecrated to [the] Lord’, 
Church News, 14 januari 1995, 4.

 13. ‘We Have a Work to Do’, 64–65.
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‘doe dat tot Mijn gedachtenis’ (lukas 22:19).
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Het avondmaal van de Heer

‘Toen [ Jezus] het brood nam en het brak, en 
de drinkbeker nam en hem zegende, stelde Hij 
Zichzelf voor als het Lam Gods dat geestelijke 

voeding en eeuwig heil zou brengen.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
Howard W. Hunter werd opgevoed door een actieve mormoonse 
moeder en een goede vader die op dat ogenblik niet bij een kerk 
aangesloten was. Zijn vader had er niets op tegen dat zijn vrouw 
en kinderen naar de kerk gingen — hij woonde af en toe zelfs 
de avondmaalsdienst met hen bij — maar hij wilde niet dat zijn 
kinderen zich op achtjarige leeftijd lieten dopen. Hij vond dat ze 
die beslissing pas moesten nemen als ze wat ouder waren. Toen 
Howard twaalf werd, kon hij het Aäronische priesterschap niet ont-
vangen en niet tot diaken geordend worden omdat hij niet gedoopt 
was. Hoewel hij met de jongemannen aan andere activiteiten kon 
deelnemen, was Howard erg teleurgesteld dat hij het avondmaal 
niet met hen mocht ronddienen.

‘Ik zat in de avondmaalsdienst bij de andere jongens’, zei hij. ‘Als 
zij het avondmaal ronddienden, zakte ik onderuit in mijn stoel. Ik 
had het gevoel dat ik er niet bij hoorde. Ik wilde het avondmaal 
ronddienen, maar dat ging niet omdat ik niet gedoopt was.’ 1

Bijna vijf maanden na zijn twaalfde verjaardag haalde Howard 
zijn vader over om hem toestemming te geven voor zijn doop. Kort 
daarop werd hij tot diaken geordend. ‘Ik kan me nog herinneren 
dat ik voor het eerst het avondmaal ronddiende’, zei hij. ‘Ik was 
zenuwachtig en opgewonden. Na de dienst gaf de bisschop me een 
compliment omdat ik het goed had gedaan.’ 2

Toen Howard W. Hunter als apostel geroepen werd, nam hij 
regelmatig samen met de andere apostelen in de Salt Laketempel 
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aan het avondmaal deel. Ouderling David B. Haight, die samen 
met ouderling Hunter in het Quorum der Twaalf werkzaam was, 
vertelde hoe die laatste het avondmaal zegende:

‘Ik wou dat de jongens van de Aäronische priesterschap in de 
hele kerk de kans kregen om ouderling Howard W. Hunter het 
avondmaal te horen zegenen, zoals wij hem dat in de tempel hoor-
den doen. Hij is een bijzondere getuige van Christus. Ik voelde de 
sterke geestelijke instelling van zijn ziel als hij onze hemelse Vader 
vroeg om het avondmaal te zegenen. Elk woord was duidelijk en 
betekenisvol. Hij was niet gehaast. Hij sprak onze hemelse Vader 
als woordvoerder van alle apostelen aan.’ 3

Die gebeurtenissen illustreren president Hunters levenslange eer-
bied voor de heilige zinnebeelden van het zoenoffer van Christus.

De leringen in dit hoofdstuk tonen aan dat president Hunter de 
leden het belang van het avondmaal onder andere probeerde bij te 
brengen door het verband met de viering van het aloude Pascha uit 
te leggen en door het instellen van deze verordening door de Hei-
land tijdens de paschamaaltijd met zijn discipelen door te nemen.

Leringen van Howard W. Hunter
1

Het Pascha verklaart dat de dood geen 
permanente uitwerking op ons heeft.

[Het Pascha] is het oudste joodse feest en gedenkt een gebeur-
tenis die plaatsvond vóór de joden de wet van Mozes ontvingen. 
Het herinnert elke generatie aan de terugkeer van de kinderen van 
Israël naar het beloofde land en aan de beproevingen in Egypte 
die eraan voorafgingen. Het gedenkt de tocht van een volk van 
onderdrukking en slavernij naar vrijheid en verlossing. Het is het 
lentefeest van het Oude Testament, de tijd wanneer de natuur ont-
waakt tot leven, groei en bloei.

Het Pascha is met de christelijke paasviering verbonden. […] Het 
Pascha [en Pasen] getuigen van het grote geschenk dat God gege-
ven heeft en van het offer dat daarmee gepaard ging. Beide grote 
godsdienstige vieringen verklaren dat de dood ons voorbij zal gaan 
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en geen permanente uitwerking op ons zal hebben, en dat het graf 
geen overwinning zal hebben.

Bij het verlossen van de kinderen van Israël uit Egypte sprak 
Jehova zelf vanuit de brandende braamstruik bij Sinaï tot Mozes:

‘Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte 
is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slaven-
drijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. […]

‘Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn 
volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden’ (Exodus 3:7, 10).

Omdat de farao koppig was, werd Egypte door veel plagen 
geteisterd, maar ‘het hart van de farao [was] verhard en [hij] liet de 
Israëlieten niet gaan’ (Exodus 9:35).

Als reactie op de weigering van de farao zei de Heer: ‘En alle 
eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven, van de eerst-
geborene van de farao af, die op zijn troon zitten zou, tot de 
eerstgeborene van de slavin die achter de handmolen zit, en alle 
eerstgeborenen van het vee’ (Exodus 11:5).

De Heer droeg de kinderen van Israël bij monde van Mozes 
op dat ieder gezin een lam zonder enig gebrek moest nemen om 
zich te beschermen tegen die laatste en vreselijkste straf voor de 
Egyptenaren.

‘En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deur-
posten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij 
het eten zullen.

‘Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebra-
den, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij 
het eten. […]

En zo moet u het eten: uw middel omgord, uw schoenen aan 
uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het 
is Pascha voor de Heere. […]

‘En het zal gebeuren, als uw kinderen tegen u zullen zeggen: Wat 
betekent deze dienst voor u?

‘dat u moet zeggen: Dit is een Pascha- offer voor de Heere, Die 
in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbijging’ (Exodus 12:7–8, 
11, 26–27).
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Nadat de Israëlieten aan de greep van de farao ontsnapt waren 
en de Egyptische eerstgeborenen met de dood getroffen waren, 
staken de Israëlieten uiteindelijk de Jordaan over. Er staat geschre-
ven: ‘Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, 
hielden zij het Pascha op de veertiende dag van die maand, in de 
avond, op de vlakten van Jericho’ ( Jozua 5:10). Sindsdien hebben 
joodse gezinnen, onder wie ook het gezin van Jozef, Maria en de 
jonge Jezus, die traditie jaar na jaar voortgezet.4

2
De Heiland stelde de verordening van het 

avondmaal tijdens het Pascha in.

Het evangelie van Johannes verduidelijkt dat het Pascha telkens 
een belangrijke mijlpaal in de aardse bediening van Christus was. 
Tijdens het eerste Pascha van zijn bediening maakte Jezus zijn zen-
ding bekend door de tempel te zuiveren van geldwisselaars en 
dierenverkopers. Tijdens het tweede Pascha toonde Jezus zijn macht 
door het wonder van de broden en de vissen. Christus introdu-
ceerde daar de zinnebeelden die later in de bovenzaal nog meer 
betekenis zouden krijgen. ‘Ik ben het Brood des levens’, zei Hij. 
‘Wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij 
gelooft, zal nooit meer dorst hebben’ ( Johannes 6:35).

Maar het was natuurlijk zijn laatste Pascha dat dit oude feest haar 
volledige betekenis zou geven. In die laatste week van zijn aardse 
bediening wist Jezus duidelijk wat dit Pascha voor hem zou bete-
kenen. Er waren al problemen op komst. Mattheüs schreef:

‘En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat 
Hij tegen Zijn discipelen zei:

‘U weet dat over twee dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon 
des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden’ (Mat-
theüs 26:1–2).

Jezus wist maar al te goed wat Hem te wachten stond en vroeg 
Petrus en Johannes om voorbereidingen voor de paschamaaltijd 
te treffen. Hij droeg hen op om een plaatselijke heer des huizes te 
vragen: ‘Waar is de eetzaal waar Ik het Pascha met Mijn discipelen 
eten zal?’ (Lukas 22:11.)
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De eenzaamheid van zijn geboorte zou in zekere zin in de een-
zaamheid van zijn dood herhaald worden. De vossen hadden holen, 
en de vogels nesten, maar de Zoon des mensen had zowel bij zijn 
geboorte als in de laatste uren van zijn aardse leven niets waarop 
Hij het hoofd kon neerleggen [zie Mattheüs 8:20].

Uiteindelijk waren de voorbereidingen op het Pascha volgens 
de vijftienhonderd jaar oude traditie klaar. Jezus ging met zijn dis-
cipelen aan tafel en nadat ze tijdens deze traditionele feestmaaltijd 
van het offerlam en het brood gegeten en van de wijn gedronken 
hadden, leerde Hij hun een nieuwere en heiligere betekenis van 
die oude zegening van God.

‘Toen Hij het brood nam en het brak, en de drinkbeker nam en 
hem zegende, stelde Hij zichzelf voor als het lam gods.’
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Hij nam een van de platte, ronde ongezuurde broden, zegende 
het, brak het in stukken die Hij aan de apostelen gaf, en zei: ‘Dit is 
Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachte-
nis’ (Lukas 22:19).

Hij nam de drinkbeker, dankte en nodigde hen uit om ervan te 
drinken, met de woorden: ‘Deze drinkbeker is het nieuwe verbond 
in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt’ (Lukas 22:20). Paulus 
heeft daarover gezegd: ‘Want zo dikwijls als u dit brood eet en 
deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat 
Hij komt’ (1 Korinthe 11:26).

Het brood en de wijn, en niet de dieren en kruiden, zouden de 
zinnebeelden van het lichaam en bloed van het grote Lam worden, 
zinnebeelden waarvan we eerbiedig dienen te nemen om Hem 
altijd indachtig te zijn.

Op deze eenvoudige en toch indrukwekkende manier stelde de 
Heiland de verordening in die we nu het avondmaal van de Heer 
noemen. Met zijn lijden in Gethsémané, zijn offer op Golgotha en 
zijn opstanding uit de graftombe vervulde Jezus de aloude wet en 
luidde Hij een nieuwe bedeling in die op een hoger, heiliger begrip 
van de wet van offerande gebaseerd was. Men werd niet meer 
gevraagd om het eerstgeboren lam van de kudde te offeren, omdat 
de Eerstgeborene van God zichzelf als ‘een oneindig en eeuwig 
offer’ gegeven had.

Dat is de pracht van de verzoening en de opstanding, niet 
zomaar een overgang uit de dood, maar een geschenk van eeuwig 
leven dankzij een oneindig offer.5

Het was volkomen gepast dat Jezus tijdens het nakomen van dit 
aloude verbond van bescherming [de paschamaaltijd] de zinnebeel-
den van het nieuwe verbond van veiligheid — zijn eigen lichaam 
en bloed — instelde. Toen Hij het brood nam en het brak, en de 
drinkbeker nam en hem zegende, stelde Hij Zichzelf voor als het 
Lam Gods dat geestelijke voeding en eeuwig heil zou brengen.6
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3
Onze deelname aan het avondmaal biedt ons 
de mogelijkheid om ons leven te evalueren 

en onze verbonden te hernieuwen.

Niet zo lang geleden [had] ik het voorrecht om in mijn thuis-
wijk de avondmaalsdienst bij te wonen. […] Terwijl de priesters het 
avondmaal voorbereidden, zongen we:

Vader, hoort Gij onze beê,
schenk ons nu des hemels vreê;
teek’nen van zijn vlees en bloed
brengen ’s Heilands liefde zoet.

[Lofzangen, nr. 116.]

Een priester knielde voor het gebroken brood en bad: ‘Opdat zij 
mogen eten ter gedachtenis van het lichaam van uw Zoon en U, 
o God, eeuwige Vader, betuigen dat zij gewillig zijn de naam van 
uw Zoon op zich te nemen en Hem altijd indachtig te zijn, en zijn 
geboden te onderhouden’ (LV 20:77). De diakenen verspreidden 
zich door de kapel om het gebroken brood rond te dienen. Een 
van hen kwam naar onze rij en hield het zilveren schaaltje vast 
terwijl ik van het brood nam. Vervolgens hield ik het schaaltje vast 
zodat mijn vrouw kon nemen, en zij hield het op haar beurt voor 
de persoon naast haar vast. En zo ging het schaaltje heel de rij af. 
Ieder bediende en werd bediend.

Ik dacht aan de gebeurtenissen van die ene avond, bijna tweedui-
zend jaar geleden, waarop Jezus verraden werd. […] Het avondmaal 
van de Heer [werd] ingesteld ter vervanging van [dierenoffers] en 
als herinnering voor al wie deelneemt dat Hij echt een offer voor 
hen bracht; en als bijkomende herinnering aan de verbonden die ze 
gesloten hebben om Hem te volgen, zijn geboden te onderhouden, 
en tot het einde toe getrouw te zijn.

Terwijl [ik] daarover nadacht, kwam de aansporing van Paulus in 
zijn brief aan de kerk in Korinthe bij me op. Hij zei: ‘Daarom, wie 
op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere 
drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere.
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‘Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van 
het brood en drinken uit de drinkbeker.

‘Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt 
zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet 
onderscheidt’ (1 Korinthe 11:27–29).

Ik maakte me zorgen. Ik vroeg me af: zet ik God op de eerste 
plaats en onderhoud ik al zijn geboden? Vervolgens dacht ik daar-
over na en begreep ik het. Een verbond met de Heer sluiten om zijn 
geboden altijd te onderhouden, is een ernstige zaak, en dat verbond 
hernieuwen door aan het avondmaal deel te nemen, is even ernstig. 
De eerbiedige momenten van overpeinzing tijdens het ronddienen 
van het avondmaal zijn van groot belang. Het zijn momenten van 
zelfonderzoek, introspectie en zelfbegrip — een tijd om na te den-
ken en zich zaken voor te nemen.

Ondertussen knielde de andere priester voor de tafel neer en 
bad dat allen die drinken ‘het mogen doen ter gedachtenis van het 
bloed van uw Zoon dat voor hen is vergoten, opdat zij […] Hem 
altijd indachtig zijn, opdat zij zijn Geest bij zich mogen hebben’ 
(LV 20:79).

Er heerste stille overpeinzing. De stilte werd alleen verbroken 
door de stem van een baby’tje, wiens moeder hem snel tegen zich 
aandrukte. Alles wat de stilte tijdens deze heilige verordening ver-
breekt, lijkt er niet thuis te horen; maar het geluid van een kindje 
zou de Heer ongetwijfeld niet ontstemmen. Hij was ook door een 
liefdevolle moeder gewiegd aan het begin van zijn sterfelijke leven, 
dat in Bethlehem begon en aan het kruis op Golgotha eindigde.

De jongemannen waren klaar met het ronddienen van het 
avondmaal. Daarna volgden nog enkele woorden van aanspo-
ring en instructie, een slotlofzang en slotgebed, waarna die heilige 
momenten ‘zonder aardse zorgen’ voorbij waren. [zie ‘Secret Prayer’, 
Hymns, nr. 144.] Op weg naar huis […] kreeg ik de volgende 
gedachte: wat zou het mooi zijn als iedereen de doop begreep en 
bereid was zich te laten dopen; het verlangen had de verbonden 
van die verordening om de Heer te dienen en zijn geboden te 
onderhouden na te komen; en bovendien het verlangen had op 
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de sabbat aan het avondmaal deel te nemen en die verbonden om 
Hem te dienen en tot het einde getrouw te zijn te hernieuwen. […]

Die dag werd zinvoller omdat ik de avondmaalsdienst bijge-
woond had en aan het avondmaal deelgenomen had. En ik had 
het gevoel dat ik beter begreep waarom de Heer gezegd heeft: ‘En 
opdat gij uzelf beter onbesmet van de wereld zult kunnen bewaren, 
zult gij naar het huis des gebeds gaan en uw offeranden offeren op 
mijn heilige dag;

‘want voorwaar, dat is de dag die voor u is ingesteld om van uw 
arbeid uit te rusten en om de Allerhoogste uw toewijding te beto-
nen’ (LV 59:9–10).7

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Neem president Hunters leringen over het Pascha in het oude 

Israël door (zie onderdeel 1). Wat kunnen we van het Pascha 
leren? Hoe is het Pascha met Pasen verbonden?

• Lees wat president Hunter vertelt over de Heiland die het avond-
maal instelde (zie onderdeel 2). Waarom is die gebeurtenis 
belangrijk voor u? In welke opzicht is het avondmaal een ‘ver-
bond van veiligheid’ voor ons?

• Wat spreekt u aan in president Hunters verhaal over deelname 
aan het avondmaal in onderdeel 3? Wat leren we uit dit verhaal 
waardoor het avondmaal zinvoller voor ons wordt? Hoe is deel-
nemen aan het avondmaal u tot zegen?

Relevante Schriftteksten
1 Korinthe 5:7–8; 11:23–29; 3 Nephi 18:3–14; 20:8–9; Moroni 

6:5–6; LV 20:75–79; 27:1–2

Onderwijstip
‘Als we anderen in het evangelie onderwijzen, moeten we nede-

rig erkennen dat de Heilige Geest de daadwerkelijke leerkracht is. 
Het is ons voorrecht om als spreekbuis te fungeren waardoor de 
Heilige Geest kan onderwijzen, getuigen, troosten en inspireren.’ 
(Onderwijzen — geen grotere roeping, [1999], 41.)
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Noten
 1. In Gerry Avant, ‘Elder Hunter—Packed 

Away Musician’s Career for Marriage’, 
Church News, 19 mei 1985, 4.

 2. In J M. Heslop, ‘He Found Pleasure 
in Work’, Church News, 16 november 
1974, 4.

 3. David B. Haight, ‘The Sacrament’, 
Ensign, mei 1983, 13.

 4. ‘Christ, Our Passover’, Ensign, mei 
1985, 17–18.

 5. ‘Christ, Our Passover’, 18–19.
 6. ‘His Final Hours’, Ensign, mei 1974, 18.
 7. ‘Thoughts on the Sacrament’, Ensign, 

mei 1977, 24–25.
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Het huwelijk — een 
eeuwig partnerschap

‘Het grootste partnerschap van het leven is het huwelijk: 
de relatie die van blijvend en eeuwig belang is.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
Toen Howard W. Hunter twintig jaar was, maakte hij op een kerk-
dansavond in Los Angeles (Californië) kennis met Claire Jeffs die er 
met een van zijn vrienden op een date was. Na de dansavond gingen 
enkele jongvolwassenen pootjebaden aan het strand. Howard raakte 
zijn das kwijt en Claire stelde voor om samen het strand af te zoeken. 
Howard zei later: ‘Toen we de daaropvolgende keer uitgingen, was 
Claire mijn date, en had [mijn vriend] iemand anders meegebracht.’ 1

Het daaropvolgende jaar kregen ze verkering, en op een lente-
avond bijna drie jaar na hun eerste ontmoeting nam Howard Claire 
mee naar een plek met een prachtig uitzicht over de oceaan. ‘Bij 
volle maan [zagen we] de golven uit de Stille Oceaan […] aankomen 
en op de rotsen uiteenspatten’, schreef hij. Die avond vroeg hij haar 
ten huwelijk en Claire zei ja. ‘We praatten over onze plannen’, zei 
hij, ‘[en] namen die avond veel beslissingen en sterke voornemens 
voor onze toekomst.’ 2

Op 10 juni 1931 huwden Howard en Claire in de Salt Laketempel. 
In de daaropvolgende 52 jaar werd hun liefde alleen maar ster-
ker terwijl ze hun zonen opvoedden, in de kerk dienden en hun 
beproevingen vol geloof doorstonden.

Hun familieleden konden duidelijk zien dat ze een gelukkig echt-
paar waren. Robert Hunter, hun oudste kleinzoon, zei: ‘Als ik aan opa 
Hunter denk, denk ik vooral aan de liefdevolle echtgenoot die hij 
was. […] Je kon echt merken dat ze een liefdevolle relatie hadden.’ 3
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‘In de tempel ontvangen we de hoogste verordening die 
voor man en vrouw beschikbaar is, namelijk de eeuwige 

verzegeling van echtgenoot en echtgenote.’
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President Hunters liefde voor zijn vrouw kwam duidelijk tot 
uiting toen hij de laatste tien jaar van Claires leven voor haar zorgde. 
Ze kampte in die periode met ernstige gezondheidsproblemen. 
Haar dood op 9 oktober 1983 was ‘een zware klap’ voor president 
Hunter.4 Hij schreef dat toen hij op de dag van haar overlijden 
thuiskwam ‘het huis koud leek, en toen ik door het huis wandelde, 
deed alles me aan haar denken.’ 5

President Hunter bleef bijna zeven jaar alleen en trouwde in 
april 1990 met Inis Stanton. President Gordon B. Hinckley voltrok 
het huwelijk in de Salt Laketempel. Inis gaf president Hunter veel 
troost en kracht toen hij president van het Quorum der Twaalf en 
president van de kerk was. Ze ging vaak met hem mee als hij de 
leden over de hele wereld bezocht.

Ouderling James E. Faust van het Quorum der Twaalf Apostelen 
zei dat Inis president Hunter tot zegen was: ‘Na [Claires] dood was 
hij een aantal jaar erg eenzaam tot hij met Inis trouwde. Samen heb-
ben ze veel mooie herinneringen en ervaringen gehad.’ Hij richtte 
zich vervolgens tot Inis en zei: ‘Inis, we zijn je buitengewoon dank-
baar dat je hem gezelschap hield en liefdevol en trouw voor hem 
zorgde. Je hebt hem op het hoogtepunt van zijn leven en bediening 
vreugde gebracht en hem laten stralen.’ 6

Leringen van Howard W. Hunter
1

Het huwelijk tussen man en vrouw is van 
Godswege geboden en hoort eeuwig te zijn.

De Heer heeft ons gezegd wat het huwelijk betekent. Hij heeft 
gezegd: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en 
zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn’ 
(Mattheüs 19:5).7

Het grootste partnerschap van het leven is het huwelijk: de relatie 
die van blijvend en eeuwig belang is.8

Als een priesterschapsdrager het heilsplan kent, beschouwt hij 
het huwelijk als een heilig voorrecht en een heilige plicht. Het is 
niet goed dat een man of een vrouw alleen is. Een man is zon-
der een vrouw niet volledig. Zonder elkaar kunnen man en vrouw 
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niet aan het doel van hun schepping beantwoorden (zie 1 Korin-
the 11:11; Mozes 3:18). Het huwelijk tussen man en vrouw is van 
Godswege geboden (zie LV 49:15–17). Alleen door het nieuwe en 
eeuwigdurende verbond kunnen ze alle eeuwige zegeningen ont-
vangen (zie LV 131:1–4; 132:15–19).9

We noemen het huwelijk vaak een partnerschap met God. Dat is 
niet slechts figuurlijk bedoeld. Als dat partnerschap sterk en actief 
blijft, houden man en vrouw van elkaar zoals ze God liefhebben, en 
heersen er beminnelijkheid en genegenheid in hun gezin, waardoor 
ze eeuwig succes zullen genieten.10

Het eerste huwelijk werd door de Heer voltrokken. Het was een 
eeuwig huwelijk, want het begrip tijd bestond niet toen de cere-
monie plaatsvond. Het huwelijk werd voltrokken voor een paar dat 
op dat ogenblik onsterfelijk was, en dus zou de relatie gezien de 
omstandigheden nooit beëindigd worden. Na de val werden onze 
eerste ouders uit de hof verdreven. Ze waren toen sterfelijk, maar 
kregen de belofte dat ze zouden opstaan. Er werd nooit gezegd dat 
er een einde aan hun eeuwig huwelijk zou komen.11

In de tempel ontvangen we de hoogste verordening die voor 
man en vrouw beschikbaar is, namelijk de eeuwige verzegeling van 
echtgenoot en echtgenote. We hopen dat onze jongeren alleen met 
een tempelhuwelijk genoegen zullen nemen.12

Net zoals de doop een gebod van de Heer is, geldt dat ook voor 
het tempelhuwelijk. Zoals de doop essentieel is voor ons lidmaat-
schap in de kerk, is het tempelhuwelijk essentieel voor onze ver-
hoging in de tegenwoordigheid van God. Het maakt deel uit van 
onze bestemming. Zonder dat kunnen wij onze hoogste doelen niet 
verwezenlijken. Neem met minder geen genoegen.

U neemt toch ook geen genoegen met een wereldse vorm van de 
doop? God heeft zijn wijze van dopen ingesteld: door onderdompe-
ling door iemand die daartoe het gezag bezit. Zou u dan wel met 
een wereldse vorm van het huwelijk genoegen nemen? Hij heeft 
ook een wijze van trouwen ingesteld: het tempelhuwelijk.13

Ik bid dat de Heer ons zal zegenen zodat we de reden van ons 
bestaan begrijpen, en wat we moeten doen om de verhoging en het 
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eeuwige leven te bereiken. Een onderdeel van het eeuwige plan is 
het huwelijk dat we heilig achten. Als we bereid zijn om te gehoor-
zamen, gelden de verordeningen voor eeuwig. Wat is het heerlijk 
om dat te weten en om die geopenbaarde waarheden te hebben.14

2
Heb geduld, geloof en wees goddelijke hulp 
waardig bij je keuze van huwelijkspartner.

De grootste beslissing die je moet nemen, is volgens mij […] de 
beslissing die je leven voor eeuwig zal vormen, namelijk je huwelijk. 
Je bent het ongetwijfeld met me eens dat die beslissing veel belang-
rijker is dan al het andere wat je doet, want je werk, je beroep, of 
wat je ook gaat doen, is lang niet zo belangrijk als eeuwige waar-
den. [ Je beslissing aangaande het huwelijk] zal eeuwige gevolgen 
voor je hebben. Ze zal ook hier op aarde gevolgen voor je hebben.15

Begin […] niet gehaast aan een relatie, zonder voldoende over-
weging en inspiratie. Streef onder gebed naar de leiding van de 
Heer in deze kwestie. Leef de gedragsnormen na zodat je die god-
delijke leiding kunt ontvangen.16

Velen van jullie […] maken zich zorgen over verkering krijgen, 
trouwen en een gezin stichten. Je vindt de naam van je toekom-
stige partner waarschijnlijk niet in Nephi’s visioen of in het boek 
Openbaring. Een engel of zelfs je bisschop zal je die waarschijnlijk 
niet bekendmaken. Sommige dingen moet je zelf uitdokteren. Heb 
geloof en wees gehoorzaam. Dan zullen de zegeningen komen. 
Probeer geduld te hebben. Staar je niet blind op wat je niet hebt, 
zodat je de zaken die je wél hebt, kunt zien. Als je je te veel zorgen 
over het huwelijk maakt, kan dat je kansen op een huwelijk beder-
ven. Leer goed en getrouw als alleenstaande te leven voordat je je 
te veel zorgen maakt over als echtpaar leven.17

Terwijl je wacht op de beloofde zegeningen moet je niet bij de 
pakken neerzitten, want als je geen vooruitgang maakt, is dat in 
feite een vorm van achteruitgang. Zet je ijverig in voor goede zaken, 
zoals je eigen ontwikkeling.18
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3
Getrouwe mensen die niet gehuwd zijn, zal 

geen enkele zegening ontzegd worden.

Dit is de kerk van Jezus Christus, niet die van gehuwden, alleen-
staanden of welke andere groep of persoon dan ook. Het evangelie 
dat we verkondigen, is het evangelie van Jezus Christus, dat alle 
heilsverordeningen en - verbonden omvat voor de verlossing en 
verhoging van iedereen die bereid is om Christus te aanvaarden 
en de geboden te onderhouden die onze Vader in de hemel en Hij 
ons gegeven hebben.19

Geen enkele zegening, inclusief de zegening van een eeuwig 
huwelijk en gezin, zal de getrouwen ontzegd worden. Hoewel het 
wat langer kan duren — misschien zelfs tot na dit sterfelijk leven — 
tot sommigen deze zegening ontvangen, zal deze hun niet ontzegd 
worden. […]

Nu wil ik u wat liefdevolle raad geven.

Ongehuwde mannen, stel het huwelijk niet uit omdat u nog geen 
ideale loopbaan of financiële positie hebt. Vergeet niet dat u als 

‘zet je ijverig in voor goede zaken, zoals je eigen ontwikkeling 
[…] terwijl je op de beloofde zegeningen wacht.’
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priesterschapsdrager de plicht hebt om het initiatief te nemen in 
het zoeken naar een eeuwige partner.

Ongehuwde vrouwen, de profeten van God hebben altijd beloofd 
dat de Heer u kent. Als u getrouw bent, zult u alle zegeningen ont-
vangen. Hier op aarde geen huwelijk of gezin hebben, is slechts 
tijdelijk. De eeuwigheid is lang. President Benson heeft ons eraan 
herinnerd: ‘Tijd bestaat alleen voor de mens. God heeft uw eeuwig 
perspectief voor ogen.’ (Ensign, november 1988, p. 97.) Vul uw 
leven met goede, zinvolle bezigheden.

Als u bent gescheiden, laat uw kijk op het huwelijk of het leven 
dan niet beïnvloeden en laat u niet ontmoedigen. Behoud uw geloof 
in het huwelijk, laat verbittering niet aan uw ziel knagen en zorg 
ervoor dat uw dierbaren en u er niet door kapotgemaakt worden.20

4
Een succesvol huwelijk vergt dat we ons best doen 

om de beginselen van het evangelie na te leven.

[Het huwelijk] is gebaseerd op aangeleerd gedrag. Onze bewuste 
inspanningen bepalen het succes, niet ons instinct. De motiverende 
kracht komt voort uit vriendelijkheid, oprechte genegenheid en 
aandacht voor elkaars geluk en welzijn.

Voordat we trouwen, bekijken we het leven vanuit ons eigen 
gezichtspunt, maar zodra we getrouwd zijn, houden we ook reke-
ning met het gezichtspunt van de ander. Het is noodzakelijk om 
offers te brengen en ons aan te passen, als uiting van geruststelling 
en liefde.

Er wordt vaak gezegd dat een gelukkig en succesvol huwelijk 
niet zozeer een zaak is van met de juiste persoon trouwen, maar de 
juiste persoon zijn. Statistieken over het hoge aantal echtscheidin-
gen kunnen een indicatie zijn van een verkeerde partnerkeuze. Als 
ze met iemand anders waren getrouwd, hadden ze dit probleem 
misschien niet gehad, maar dan hadden ze zeker een ander pro-
bleem gehad. Een goede partnerkeuze is zeker belangrijk voor een 
goed huwelijk, maar de bewuste poging om je volledig in te zetten 
is de belangrijkste bijdrage aan het succes.21
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Het klopt dat een getrouw echtpaar in het celestiale konink-
rijk verhoogd zal worden, maar iedere man en vrouw die in een 
eeuwige relatie verzegeld zijn, moeten die zegening individueel 
waardig zijn.

Een eeuwig huwelijk bestaat uit een getrouwe man en een 
getrouwe vrouw die allebei met water en met de Geest gedoopt 
zijn; die allebei hun begiftiging in de tempel ontvangen hebben; die 
allebei in het huwelijksverbond trouw aan God en aan hun partner 
gezworen hebben; en die allebei hun verbonden nagekomen zijn, 
en alles wat God van hun verwacht, gedaan hebben.22

De beginselen van het evangelie naleven, leidt tot een gelukkig 
huwelijk. […] Als twee mensen de beginselen van het evangelie 
naleven, kan het huwelijk mooi en gelukkig zijn.23

5
Man en vrouw dienen samen te werken 

om hun huwelijk te versterken.

naastenliefde en geduld met gebreken

De meeste huwelijkspartners hebben gebreken. […] Richard L. 
Evans heeft ooit gezegd: ‘We kunnen het waarschijnlijk allemaal 
goed met volmaakte mensen vinden, maar we moeten het goed 
met onvolmaakte mensen kunnen vinden.’ [Richard Evans’ Quote 
Book (1971), 165.] We begrijpen dat een huwelijk uit onvolmaakte 
mensen bestaat. We streven naar vervolmaking en bewandelen het 
pad dat daar hopelijk naar leidt, maar we moeten begrip hebben, 
ons best doen en iets moois van het leven maken. […]

In de Bijbel staat: ‘De liefde is geduldig, zij is vriendelijk’ 
(1 Korinthe 13:4). Dat soort liefde, die niet lichtvaardig opgenomen, 
niet naar believen beëindigd en niet als wegwerpplastic afgedankt 
wordt, maar die alle kleine moeilijkheden van het leven hand in 
hand aanpakt en de zielen met elkaar verstrengelt, is de ultieme 
uiting van menselijk geluk.24

eenheid van hart

De gelukkigste huwelijken zijn die waarin de partners hun leed, 
pijn, overwinningen en zorgen delen. De eenheid van hart, ziel en 
vlees lijkt nu moeilijker dan ooit tevoren omdat iedereen zich lijkt 
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af te vragen: welk profijt kan ik eruit halen? Veel te veel huwelijks-
partners zijn slechts een pronkstuk aan de arm in plaats van een 
deel van het hart geworden.25

Trouw in gedachte, woord en daad

Een priesterschapsdrager is volkomen trouw aan zijn vrouw en 
geeft haar geen enkele reden om zijn getrouwheid in twijfel te 
trekken. Een man dient zijn vrouw met heel zijn hart lief te hebben 
en haar aan te kleven en geen ander (zie LV 42:22–26). President 
Spencer W. Kimball heeft uitgelegd:

‘Door de woorden geen ander wordt alles en iedereen uitge-
sloten. De huwelijkspartner wordt de belangrijkste persoon in het 
leven van de ander. Het sociale leven, het beroep, een politieke 
carrière of enige andere interesse of persoon mag nooit voorrang 
krijgen boven de huwelijkspartner.’ (The Miracle of Forgiveness, Salt 
Lake City: Bookcraft, 1969, 250.)

De Heer verbiedt, en zijn kerk veroordeelt, alle intieme relaties 
buiten het huwelijk. Als een man ontrouw is, breekt hij het hart van 

als ‘man en vrouw van elkaar [houden] zoals ze god liefhebben, 
[…] heersen er beminnelijkheid en genegenheid in hun 

gezin, waardoor ze eeuwig succes zullen genieten.’
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zijn vrouw en verliest hij haar vertrouwen en dat van zijn kinderen 
(zie Jakob 2:35).

Wees uw huwelijksverbond in gedachte, woord en daad trouw. 
Pornografie, flirten en ongezonde fantasieën hollen iemands karak-
ter uit en knagen aan het fundament van een gelukkig huwelijk. Zij 
vernietigen de eenheid en het vertrouwen in een huwelijk. Iemand 
die zijn gedachten niet beheerst en daardoor overspel pleegt in zijn 
hart, zal — als hij zich niet bekeert — de Geest niet hebben, het 
geloof verloochenen en vrezen (zie LV 42:23; 63:16).26

Tederheid en respect in intimiteit

Hoed u voor elke vorm van dominant of onrechtvaardig gedrag 
in de tedere, intieme omgang tussen man en vrouw. Het huwelijk 
is door God ingesteld, daarom is de intieme omgang tussen man 
en vrouw goed en eerbaar in zijn ogen. Hij heeft hen geboden één 
vlees te zijn en zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen 
(zie Mozes 2:28; 3:24). U behoort van uw vrouw te houden zoals 
Christus van de kerk hield en Zich voor haar gegeven heeft (zie 
Efeze 5:25–31).

Tederheid en respect — nooit zelfzucht — dienen de leidende 
beginselen te zijn voor de intieme omgang tussen man en vrouw. 
Iedere partner dient attent te zijn, en aandacht voor de behoef-
ten en verlangens van de ander te hebben. De Heer veroordeelt 
elke vorm van dominant, onwelvoeglijk of onbeheerst gedrag in de 
intieme omgang tussen man en vrouw.

Iedere man die zijn vrouw lichamelijk of geestelijk mishandelt of 
vernedert, begaat een zware zonde en dient zich oprecht en ern-
stig te bekeren. Meningsverschillen moeten liefdevol en vriendelijk 
opgelost worden, in een geest van wederzijdse verzoening. Een 
man behoort altijd liefdevol en vriendelijk te zijn wanneer hij met 
zijn vrouw praat en haar met het grootste respect te bejegenen. […] 
Het huwelijk is als een broze bloem en dient voortdurend gevoed 
te worden met blijken van liefde en genegenheid.27

aandachtig luisteren

Veel problemen en moeilijke situaties zouden snel opgelost wor-
den als we begrepen dat er momenten zijn waarop we moeten 
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luisteren. Op school leerden we door te luisteren, maar we faalden 
als we niet opletten. In het huwelijk begrijpen we elkaar alleen als 
we bereid zijn om te luisteren. […] We moeten uiteraard praten, 
maar we dienen naar het andere standpunt te luisteren zodat we 
genoeg te weten komen om een slimme beslissing te nemen. Een 
luisterend oor kan vaak het verschil maken.28

onzelfzuchtigheid

Vriendschap blijft niet overeind als het op het drijfzand van zelf-
zucht gebouwd is. Een huwelijk blijft niet overeind als het alleen 
maar op lichamelijke aantrekkingskracht gebouwd is en geen fun-
dament van diepe liefde en trouw heeft.29

We hopen dat u die getrouwd bent zich de liefde kunt herin-
neren die u naar het altaar in het huis van de Heer bracht. Het 
bedroeft ons te horen dat de liefde van velen verkild is of dat 
ze vanwege zelfzucht of overtreding hun huwelijksverbond in de 
tempel vergeten of lichtvaardig opvatten. We smeken mannen en 
vrouwen om liefde en respect voor elkaar te hebben. We hopen ten 
zeerste dat elk gezin gezegend mag zijn met een moeder en vader 
die hun liefde voor elkaar uiten, eerbiedig met elkaar omgaan en 
samenwerken om hun huwelijk te versterken.30

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• In onderdeel 1 beklemtoont president Hunter dat het huwelijk 

van Godswege geboden is en eeuwig hoort te zijn. Hoe beïn-
vloedt die kennis uw relatie met uw partner? Wat houdt het voor 
u in dat het huwelijk ‘een partnerschap met God’ is? Wat kunnen 
we doen om kinderen en jongeren te helpen met hun voorbe-
reiding op een tempelhuwelijk?

• Wat valt u bij het bestuderen van president Hunters raad over 
partnerkeuze op? (Zie onderdeel 2.)

• Wat kunnen ongehuwden aan de beloften en raad van president 
Hunter in onderdeel 3 hebben? Hoe kunnen we president Hun-
ters boodschap dat dit ‘de kerk van Jezus Christus [en] niet die 
van gehuwden [of ] alleenstaanden’ is, toepassen?
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• Wat bedoelt president Hunter volgens u als hij zegt dat het huwe-
lijk ‘op aangeleerd gedrag’ gebaseerd is? (Zie onderdeel 4.) Welke 
voorbeelden kent u waaruit blijkt dat naleving van de beginselen 
van het evangelie geluk in een huwelijk brengt? Bent u getrouwd, 
bedenk dan wat u kunt doen om uw partner beter te laten zien 
dat u van hem of haar houdt.

• Denk na over president Hunters raad in onderdeel 5. Hoe kun-
nen huwelijkspartners meer geduld met elkaars gebreken ont-
wikkelen? Hoe kunnen huwelijkspartners meer ‘eenheid van 
hart’ ontwikkelen? Hoe kunnen huwelijkspartners hun trouw in 
gedachte, woord en daad tonen?

Relevante Schriftteksten
Genesis 2:18, 21–24; Jakob 2:27, 31–33; 4 Nephi 1:11; LV 42:22; 

Mozes 3:19–24; zie ook ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, 
Liahona, november 2010, 129

Studietip
‘Uw evangeliestudie is het meest doeltreffend als u door de Hei-

lige Geest wordt onderricht. Begin uw evangeliestudie altijd met 
een gebed, waarin u om hulp van de Heilige Geest vraagt.’ (Predik 
mijn evangelie [2004], 18.)
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Het gezin is ‘het allerbelangrijkste aspect van het leven’.
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Het gezin in stand houden 
en beschermen

‘Het gezinsleven kan vanwege routinekarweitjes 
soms gewoontjes lijken, maar het te laten welslagen 

dient ons voornaamste levensdoel te zijn.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
Howard W. Hunter groeide in een liefdevol, hardwerkend gezin 
op. Hij leerde van zijn ouders dat een gelukkig gezin stichten vaak 
offers vergt. Kort vóór zijn huwelijk bracht hij een offer dat hij nood-
zakelijk achtte voor het welzijn van zijn toekomstige gezin.

Howard hield van jongs af aan van muziek. Hij leerde eerst piano 
en viool spelen en leerde vervolgens zelf nog veel andere instru-
menten spelen. Als tiener richtte hij een eigen band op, Hunter’s 
Croonaders, die tijdens dansavonden en andere evenementen in de 
buurt van Boise (Idaho) optrad. Toen Howard negentien was, kreeg 
de band een contract om gedurende twee maanden de muziek op 
een cruise naar Azië te verzorgen.1

Het jaar na Howards thuiskomst van de cruise verhuisde hij naar 
het zuiden van Californië, waar hij in verschillende bands speelde. 
In Californië leerde hij ook Claire Jeffs kennen en hij vroeg haar in 
het voorjaar van 1931 ten huwelijk. Vier dagen vóór hun huwelijk 
trad Howard met zijn band op, waarna hij zijn instrumenten opborg 
en nooit meer beroepsmatig speelde. Optreden op dansavonden 
en feestjes was ‘in enkele opzichten aantrekkelijk’, zei hij, ‘en ik 
verdiende er goed geld mee’, maar hij vond dat sommige aspecten 
van die levensstijl niet overeenstemden met het leven dat hij voor 
zijn gezin wilde. ‘Hoewel dat een leegte achterliet, heb ik nooit spijt 
van die beslissing gehad’, zei hij jaren later.2
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Howard en Claire werden met drie zonen gezegend: Howard 
William (Billy), John en Richard. Tot hun grote verdriet stierf Billy 
als baby. Naarmate John en Richard opgroeiden, werd het gezin 
Hunter hechter. Howard had het erg druk met zijn advocatenprak-
tijk en kerkroepingen, maar Claire en hij maakten een prioriteit van 
hun gezin. Lang voordat de kerk maandagavond als gezinsavond 
aanwees, gebruikte hun gezin die avond al voor in het evange-
lie onderwijzen, verhalen vertellen, spelletjes doen en uitstapjes 
maken. De jongens kregen vaak de taak om de les te verzorgen.

Howard en zijn zonen kregen gemeenschappelijke interes-
ses, zoals modeltreinen. Ze knutselden de treinen zelf in elkaar en 
maakten een uitgebreid spoorwegnet dat ze op multiplexplaten 
bevestigden. Hij vertelde: ‘We gingen erg graag naar het spoorweg-
emplacement […] bij het station Alhambra van de Southern Pacific 
Railroad kijken om er inspiratie voor onze rangeerterreinen en instal-
latie op te doen.’ 3

Uiteindelijk kregen president Hunter en zijn vrouw achttien 
kleinkinderen. Naast de uitgebreidere bezoekjes aan zijn kinderen 
en kleinkinderen bezocht president Hunter hen vaak tussen twee 
vluchten door als hij voor een opdracht door Californië reisde. John 
nam zijn kinderen vaak mee naar de luchthaven, zodat ze hun opa 
tijdens deze reisonderbrekingen konden zien, waardoor ze hem 
soms ‘de opa die op de luchthaven woont’ noemden.4

Leringen van Howard W. Hunter
1

Het gezin is de basiseenheid van de 
samenleving, de kerk en de eeuwigheid.

Het gezin is de basiseenheid in tijd en alle eeuwigheid. Het is 
daarom het allerbelangrijkste aspect van het leven.5

De kerk heeft de verantwoordelijkheid — en de bevoegdheid 
— om het gezin als fundament van de samenleving in stand te 
houden en te beschermen. Het patroon voor het gezinsleven dat 
vóór de grondlegging van de wereld bepaald is, maakt het voor 
kinderen mogelijk om in een gezin geboren en door een wettig 
gehuwde vader en moeder opgevoed te worden. Het ouderschap 
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is een heilige plicht en een heilig voorrecht. Kinderen worden als 
‘erfdeel des Heren’ verwelkomd (NBG, Psalmen 127:3).

Een bezorgde samenleving begint nu in te zien dat het verval 
van het gezin rampen veroorzaakt die de profeten voorspeld heb-
ben. Werelds overleg kan alleen slagen als het het gezin definieert 
volgens de openbaring van de Heer. ‘Als de Heere het huis niet 
bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan’ (Psalmen 127:1).6

Bij het nastreven van het welzijn van personen en gezinnen is het 
belangrijk om niet te vergeten dat het gezin de basiseenheid van 
de kerk is. Bij onze aandacht voor het gezin mogen we echter niet 
vergeten dat gezinnen in de huidige maatschappij niet alleen in de 
traditionele samenstelling van vader, moeder en kinderen voorko-
men. Gezinnen in de hedendaagse kerk bestaan ook uit [mannen 
en vrouwen] zonder kinderen, alleenstaande ouders met kinderen, 
en alleenstaanden die alleen wonen. […] De priesterschap moet 
over elk van die gezinnen waken. Vaak zijn het de gezinnen met 
een niet- traditionele samenstelling die de meeste zorg nodig heb-
ben. Elk gezin heeft zorgzame, toegewijde huisonderwijzers nodig. 
Niemand mag verwaarloosd worden.7

President Hunter met zijn zonen, kleinkinderen, en hun gezinnen op 2 
oktober 1994, de dag nadat hij als president van de kerk gesteund was.
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2
Ouders zijn partners in het leiderschap in het 
gezin en hebben de plicht om hun kinderen 

te beschermen en ze lief te hebben.

De taken van het ouderschap zijn van het grootste belang. De 
resultaten van onze inspanningen hebben eeuwige gevolgen voor 
ons en voor de jongens en meisjes die we opvoeden. Iedere ouder 
heeft de plicht om [zijn of haar] kinderen te beschermen en lief te 
hebben en hen op de weg terug naar hun hemelse Vader te helpen. 
Alle ouders dienen te begrijpen dat de Heer ouders die deze taken 
verwaarlozen niet onschuldig zal bevinden.8

Vaders en moeders hebben een grote verantwoordelijkheid over 
de kinderen die aan hen toevertrouwd zijn. […] In het boek Spreu-
ken staat deze oproep aan alle ouders:

‘Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij 
oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken’ (Spreuken 22:6.)

De beste instructie die een kind kan krijgen, is het voorbeeld 
van zijn ouders. Ouders dienen jongeren het voorbeeld te geven. Er 
gaat grote kracht uit van een gezin waar in rechtschapen beginselen 
onderwezen wordt, waar liefde en wederzijds respect heersen, waar 
het gebed een invloed op het gezinsleven heeft, en waar eerbied 
heerst voor alles wat van God is.9

[…] Uw gezin doelmatig leiden, vereist kwantitatieve en kwalita-
tieve tijd. Het onderricht en bestuur van het gezin mag niet alleen 
overgelaten worden aan […] de samenleving, de school of zelfs de 
kerk.10

Een priesterschapsdrager beschouwt het gezin als iets dat God 
ingesteld heeft. Leiding geven aan uw gezin is uw belangrijkste en 
heiligste taak. […]

Een priesterschapsdrager neemt het voortouw in kerkelijke 
betrokkenheid, zodat zijn gezin het evangelie kent en door de ver-
bonden en verordeningen beschermd wordt. Als u de zegeningen 
van de Heer wilt ontvangen, moet u thuis orde op zaken stellen. 
Samen met uw vrouw bepaalt u het geestelijk klimaat bij u thuis. 
Uw eerste plicht is met behulp van geregelde Schriftstudie en 
dagelijks gebed uw eigen geestelijke ingesteldheid in orde maken. 
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Ontvang uw priesterschaps-  en tempelverbonden en kom ze na; 
moedig uw gezinsleden aan om dat ook te doen.11

Een priesterschapsdrager heeft respect voor het moederschap. 
Moeders hebben een heilig voorrecht gekregen om ‘de mensenzie-
len [te] baren; want daarin wordt het werk van [de] Vader voortge-
zet, opdat Hij zal worden verheerlijkt’ (LV 132:63).

[…] Zonder onze partner kan de priesterschap haar doel niet ver-
wezenlijken, noch kunnen de plannen van God worden volbracht. 
De moeders verrichten een werk dat de priesterschap niet kan ver-
richten. Een priesterschapsdrager dient de moeder van zijn kinderen 
vanwege deze gave om leven te scheppen onbeperkt lief te hebben.

[Broeders,] eer de unieke en door God toebedeelde taak van 
uw vrouw als moeder in Israël, en haar bijzondere eigenschap om 
kinderen te baren en op te voeden. We hebben van God het gebod 
gekregen om ons te vermenigvuldigen, de aarde te vervullen en 
onze kinderen in licht en waarheid op te voeden (zie Mozes 2:28; 
LV 93:40). Als liefdevolle partner dient u met de verzorging van uw 
kinderen te helpen. Help haar in het huishouden. Help haar bij het 
onderrichten en disciplineren van uw kinderen.

U behoort uw vrouw en kinderen geregeld te tonen dat u uw 
vrouw eert en waardeert. Een van de belangrijkste zaken die een 
vader voor zijn kinderen kan doen, is van hun moeder houden.12

Een priesterschapsdrager aanvaardt zijn vrouw als zijn vennoot 
in de leiding van het huisgezin en geeft haar alle informatie en vol-
ledige medezeggenschap in alle beslissingen aangaande het gezin. 
Er dient zowel in de kerk als in het gezin een presiderende functi-
onaris te zijn (zie LV 107:21). God heeft de taak om in het gezin te 
presideren aan de priesterschapsdrager toevertrouwd (zie Mozes 
4:22). Het was Gods bedoeling dat de vrouw een hulpe voor haar 
man zou zijn, met andere woorden, een gezellin die gelijkwaardig 
en noodzakelijk is voor een volwaardig deelgenootschap. Om in 
rechtschapenheid te kunnen presideren, is er een gedeelde verant-
woordelijkheid tussen man en vrouw nodig. Samen handelt u met 
kennis en deelname in alle gezinsaangelegenheden. Als een man in 
het gezin onafhankelijk van zijn vrouw handelt of geen rekening met 
haar gevoelens houdt, oefent hij onrechtvaardige heerschappij uit.13
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Broeders, we moedigen u aan om niet te vergeten dat het pries-
terschap alleen een rechtschapen gezag is. Verdien het respect en 
vertrouwen van uw kinderen door uw liefdevolle band met hen. 
Een rechtschapen vader beschermt zijn kinderen met zijn tijd en 
aanwezigheid bij hun sociale, onderwijskundige en geestelijke acti-
viteiten en taken. Zowel de vader als de moeder hebben de taak 
om hun kinderen liefde en genegenheid te schenken. Vertel uw 
kinderen dat u van ze houdt.14

3
Ons thuis dient een plek van liefde, gebed 

en evangelieonderricht te zijn.

We moeten thuis gewoon liefde, integriteit en sterke principes 
hebben. We moeten ons voortdurend aan het huwelijk, onze kin-
deren en deugdzaamheid toewijden. We moeten slagen in datgene 
waarin succes voor de volgende generatie het belangrijkst is.

Het sterkste en mooiste gezin is het gezin waarin ieder met de 
gevoelens van de anderen rekening houdt, ernaar streeft de anderen 
te dienen, en ernaar streeft om thuis de beginselen toe te passen die 
we ook in het openbaar vertonen. We moeten beter ons best doen 
om het evangelie thuis na te leven. Ons gezin verdient onze trouwste 
toewijding. Een kind heeft recht op het gevoel dat het gezin een vei-
lige plek is, een plek waar het tegen de gevaren en het kwaad in de 
wereld beschermd wordt. Eensgezindheid en integriteit zijn noodza-
kelijk om in die behoefte te kunnen voorzien. Een kind heeft ouders 
nodig die in hun onderlinge relatie gelukkig zijn, die samen werken 
aan een ideaal gezinsleven, die oprecht en onzelfzuchtig van hun 
kinderen houden, en die aan het succes van het gezin toegewijd zijn.15

Toen de gezinsavond als een officieel kerkprogramma voorge-
steld werd, zei het Eerste Presidium: ‘We beloven grote zegeningen 
aan de heiligen die deze raad [om gezinsavond te houden] gehoor-
zamen. De liefde thuis en de gehoorzaamheid aan de ouders zullen 
toenemen. Het geloof zal zich in het hart van de jeugd van Israël 
ontwikkelen, en zij zullen de kracht krijgen om de kwade invloe-
den en verleidingen op hun pad te weerstaan.’ We bevestigen die 
beloofde zegeningen opnieuw aan de heiligen die trouw gezins-
avond houden.
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De maandagavond dient voor de gezinsavond gereserveerd te 
worden. De plaatselijke leiders zorgen ervoor dat het kerkgebouw 
en andere faciliteiten dicht zijn, dat er geen wijk-  of ringactiviteiten 
op maandagavond gepland worden, en dat andere verstoringen van 
de gezinsavond vermeden worden.

Men dient tijdens de gezinsavond vooral de nadruk te leggen op 
gezamenlijke evangeliestudie. We herhalen dat de Heer de ouders 
opgeroepen heeft om hun kinderen het evangelie te onderwijzen, 
te leren bidden en de sabbat te leren heiligen. De Schriften zijn de 
belangrijkste bron van evangelieonderricht.16

Bid zowel ’s ochtends als ’s avonds in gezinsverband. Kinderen 
ontvangen mooie zegeningen als ze hun ouders de Heer om hun 
welzijn horen bidden. Kinderen die door zulke rechtschapen ouders 
opgevoed worden, worden beter tegen de invloed van de tegen-
stander beschermd.17

Opdat ouders en kinderen elkaar beter zouden begrijpen, heeft 
de kerk een plan ingesteld dat we de ‘gezinsraad’ noemen. Die raad 
wordt door de ouders belegd en geleid en door alle gezinsleden 
bijgewoond. De raad versterkt de gezinsbanden, geeft de kinderen 
het gevoel dat ze ‘erbij horen’, en verzekert hun dat de ouders 
interesse voor hun problemen hebben. Deze gezinsbijeenkomst 
brengt de gezinsleden wederzijds respect bij, bant zelfzucht uit en 
legt nadruk op de gulden regel [zie Mattheüs 7:12] thuis, en op een 
rein leven leiden. De gezinsleden leren zowel in gezinsverband te 
aanbidden en te bidden als aardig en eerlijk te zijn. Een gezinslid 
staat meestal zo dicht bij het probleem dat hij de afmetingen en het 
belang ervan niet juist kan inschatten, maar als een gezin sterk is 
en eensgezind God wil dienen en zijn geboden wil onderhouden, 
verdwijnen veel van onze hedendaagse problemen.18

[Broeders,] neem uw taak serieus om uw gezin regelmatig te 
onderwijzen door gezinsavond, gezinsgebed en gezamenlijke Schrift-
studie te houden en van andere leermomenten gebruik te maken. 
Bereid uw kinderen vooral op een zending en een tempelhuwelijk 
voor. Oefen uw priesterschap als patriarch van het gezin uit door de 
benodigde verordeningen voor uw gezinsleden te verrichten en uw 
vrouw en kinderen zegens te geven. Naast uw eigen heil, broeders, 
is er niets zo belangrijk als het heil van uw vrouw en kinderen.19
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4
Een succesvolle ouder is iemand die een kind heeft 

liefgehad, offers voor hem heeft gebracht, hem heeft 
verzorgd, onderwezen en in zijn behoeften heeft voorzien.

Algemene autoriteiten hebben het voorrecht om kerkleden 
over de hele wereld te ontmoeten en te leren kennen, leden die 
consequent goed hebben geleefd en hun gezin in het evangelie 
opgevoed hebben. Die heiligen hebben de grote zegeningen en de 
troost genoten die ouders, grootouders en overgrootouders kun-
nen krijgen die op een langdurige, geslaagde ouderschapsperiode 
terugkijken. Dat is iets wat iedereen toch wil?

Er zijn echter veel mensen in de kerk en in de wereld die met 
schuldgevoelens rondlopen en zich waardeloos voelen, omdat hun 
zoon of dochter van de kudde is afgedwaald. […]

We begrijpen dat plichtsgetrouwe ouders hun best doen, en toch 
begaan ze bijna allemaal fouten. Wie aan het ouderschap begint, 
komt al snel tot de conclusie dat er veel fouten gemaakt zullen 
worden. Onze hemelse Vader weet dat als Hij zijn geestkinderen 

‘we moeten bidden en […] onze kinderen laten weten dat 
we van hen houden en bezorgd om hen zijn.’
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aan jonge en onervaren ouders toevertrouwt, ze vergissingen en 
beoordelingsfouten zullen begaan. […]

We zijn allemaal uniek. Ieder kind is uniek. Net zoals iedereen 
op een andere startpositie aan de wedren van het leven begint, en 
net zoals iedereen andere sterke en zwakke punten heeft, is ook 
ieder kind met zijn eigen karaktereigenschappen gezegend. We 
mogen niet denken dat de Heer het succes van de een net zo als 
dat van de ander zal beoordelen. Als ouder denken we vaak dat we 
gefaald hebben als ons kind niet op elk vlak uitblinkt. We moeten 
voorzichtig zijn in ons oordeel. […]

Een geslaagde ouder is iemand die een kind heeft liefgehad, 
offers voor hem heeft gebracht, hem heeft verzorgd, onderwezen 
en in zijn behoeften heeft voorzien. Als u dat allemaal gedaan hebt, 
en uw kind nog steeds opstandig of weerspannig is, kan het zijn 
dat u toch een succesvolle ouder bent. Er zijn misschien kinderen 
die op aarde komen en voor ouders in alle omstandigheden een 
probleem zouden zijn. Anderzijds zijn er misschien ook kinderen 
die voor elke vader of moeder een zegen en vreugde zouden zijn.

Ik maak me zorgen over ouders die zichzelf te hard veroordelen 
en door dergelijke gevoelens hun leven kapot maken, terwijl ze 
hun best hebben gedaan en in geloof zouden moeten volharden.20

Een vader of moeder [van een afgedwaald kind] is niet de enige 
in die situatie. Onze eerste ouders leden omdat sommige van hun 
kinderen de leer van het eeuwige leven verwierpen. (Zie Mozes 
5:27.) Honderden jaren later ontdekte Jakob dat zijn oudere zonen 
jaloers op zijn geliefde Jozef waren en hem een kwaad hart toe-
droegen. (Zie Genesis 37:1–8.) De grote profeet Alma, wiens zoon 
ook Alma heette, bad langdurig tot de Heer vanwege de rebelse 
houding van zijn zoon en was ongetwijfeld zeer bezorgd omdat hij 
tweedracht en goddeloosheid in de kerk veroorzaakte. (Zie Mosiah 
27:14.) Onze hemelse Vader heeft ook veel geestkinderen aan de 
wereld verloren; Hij weet hoe u zich voelt. […]

Geef de moed niet op als uw zoon of dochter afgedwaald is. 
Velen die volledig verdwaald leken, zijn teruggekomen. We moeten 
bidden en zo mogelijk onze kinderen laten weten dat we van hen 
houden en bezorgd om hen zijn. […]
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Weet dat onze hemelse Vader onze liefde, offers en zorgen erkent, 
hoewel onze inspanningen niet het gewenste resultaat hebben opge-
leverd. Het hart van ouders wordt vaak gebroken, maar ze moeten 
beseffen dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de kinderen 
ligt als de ouders ze de juiste beginselen hebben bijgebracht.

[…] Wat het verdriet, de bezorgdheid of de pijn ook is, probeer 
er iets positiefs van te maken — misschien door iemand anders 
te helpen om hetzelfde probleem te vermijden, of misschien door 
meer begrip te ontwikkelen voor anderen die hetzelfde meemaken. 
We zullen ongetwijfeld een beter begrip van de liefde van onze 
hemelse Vader krijgen als we door gebed uiteindelijk ontdekken dat 
Hij het begrijpt en wil dat we naar de toekomst kijken. […]

We mogen niet toelaten dat Satan ons laat denken dat alles ver-
loren is. Laten we trots zijn op het goede dat we verwezenlijkt heb-
ben; het slechte uit ons leven verwijderen; de Heer om vergiffenis, 
kracht en troost vragen; en vervolgens voorwaarts gaan.21

5
Het gezin dient een heilige plaats te zijn waar de 

beginselen van het evangelie nageleefd kunnen worden 
en waar de Geest van de Heer kan verblijven.

We hopen dat u niet ontmoedigd raakt als u probeert om uw 
gezin in rechtschapenheid op te voeden. Denk aan dit gebod van 
de Heer: ‘Maar mijn discipelen zullen op heilige plaatsen staan en 
niet aan het wankelen worden gebracht’ (LV 45:32).

Sommigen verstaan daaronder de tempel, en dat klopt, maar ons 
thuis is ook een heilige plaats. Als u uw gezin ijverig in rechtschapen-
heid leidt; aanmoedigt tot, en deelneemt aan, dagelijks gezinsgebed, 
Schriftstudie en de gezinsavond; elkaar liefhebt; en elkaar steunt om 
het evangelie na te leven; zult u de beloofde zegeningen van de Heer 
bij het opvoeden van een rechtschapen nageslacht ontvangen.

In deze steeds goddelozere wereld is het essentieel dat ieder van 
ons ‘op heilige plaatsen staat’ en zich toewijdt aan de leringen van 
het evangelie van Jezus Christus.22
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Ouders moeten van elkaar houden en elkaar respecteren om een 
succesvol gezin te stichten. Een echtgenoot, drager van het pries-
terschap, moet zijn vrouw in het bijzijn van hun kinderen met het 
grootste respect behandelen, en een vrouw dient haar man te steu-
nen en lief te hebben. In ruil zullen de kinderen van hun ouders 
en van elkaar houden. Het gezin is dan een heilige plaats waar de 
beginselen van het evangelie optimaal nageleefd kunnen worden 
en waar de Geest van de Heer kan verblijven. Het is veel beter om 
een geslaagde vader of moeder te zijn, dan een hoge positie in de 
zakenwereld, bij de overheid of in wereldse zaken te bekleden. Het 
gezin kan door routinekarweitjes soms gewoontjes lijken, maar het 
dient ons voornaamste levensdoel te zijn om thuis te slagen.23

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Denk bij het doornemen van president Hunters leringen in 

onderdeel 1 na over het belang van het gezin. Wat is de taak 
van de kerk betreffende het gezin? Hoe kunnen we ons gezin 
beschermen en versterken?

• Denk na over president Hunters leringen aangaande het partner-
schap van ouders die een huishouden leiden (zie onderdeel 2). Wat 
kunnen zowel vaders als moeders aan die leringen hebben? Hoe 
kunnen ouders in de opvoeding van hun kinderen eensgezind zijn? 
Overweeg hoe u het ‘geestelijk klimaat’ bij u thuis kunt verbeteren.

• In onderdeel 3 geeft president Hunter advies voor het stichten 
van een sterk gezin. Hoe kunnen we als gezin meer ‘eensgezind-
heid en integriteit’ ontwikkelen? Hoe is de gezinsavond u tot 
zegen geweest? Hoe zijn Schriftstudie en gebed in gezinsverband 
uw gezin tot zegen geweest?

• Hoe kunnen president Hunters leringen in onderdeel 4 ouders 
wier kind afgedwaald is tot steun zijn? Hoe kunnen ouders die 
verdriet en pijn hebben er iets positiefs van maken? Wat kunnen 
ouders, grootouders, jeugdleiders en anderen doen om afge-
dwaalde kinderen te helpen?
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• Denk na het lezen van onderdeel 5 na over president Hunters 
leringen om een ‘heilige plaats’ van ons gezin te maken. Met wat 
voor problemen kunnen we te maken krijgen als we dat doen? 
Hoe kunnen we ernaar streven om van ons gezin een heilige 
plaats te maken?

Relevante Schriftteksten
Exodus 20:12; Deuteronomium 6:4–7; Psalmen 127:3–5; Efeze 

6:1–4; Enos 1:1–3; Mosiah 4:14–15; Alma 56:45–48; 3 Nephi 18:21; 
LV 68:25–28; 93:40; 121:41–46

Onderwijstip
Vraag de aanwezigen om in koppels samen te werken en te 

plannen hoe ze een onderdeel van het hoofdstuk tijdens de gezins-
avond zouden onderwijzen. Hoe kunnen we de leringen op kinde-
ren en jongeren toepassen? Vraag enkele koppels om hun plan aan 
de klas voor te stellen.

Noten
 1. Zie Eleanor Knowles, Howard W. Hun-

ter (1994), 46–48.
 2. In Knowles, Howard W. Hunter, 81.
 3. In Knowles, Howard W. Hunter, 109.
 4. In Knowles, Howard W. Hunter, 252; 

zie ook 251.
 5. ‘Being a Righteous Husband and 

Father’, Ensign, november 1994, 50.
 6. ‘Exceeding Great and Precious Promi-

ses’, Ensign, november 1994, 9.
 7. The Teachings of Howard W. Hunter, 

red. Clyde J. Williams (1997), 144.
 8. ‘Parents’ Concern for Children’, Ensign, 

november 1983, 65.
 9. In Conference Report, april 1960, 125.
 10. ‘Being a Righteous Husband and 

Father’, 50.
 11. ‘Being a Righteous Husband and 

Father’, 50, 51.
 12. ‘Being a Righteous Husband and 

Father’, 50.
 13. ‘Being a Righteous Husband and 

Father’, 50–51.

 14. ‘Being a Righteous Husband and 
Father’, 51.

 15. ‘Standing As Witnesses of God’ Ensign, 
mei 1990, 61–62.

 16. Brief van het Eerste Presidium, 30 
augustus 1994 (Howard W. Hunter, 
Gordon B. Hinckley, and Thomas S. 
Monson).

 17. In Mike Cannon, ‘“Be More Fully Con-
verted”, Prophet Says’, Church News, 
24 september 1994, 4; zie ook The Tea-
chings of Howard W. Hunter, 37.

 18. In Conference Report, april 1960, 
125–126.

 19. ‘Being a Righteous Husband and 
Father’, 51.

 20. ‘Parents’ Concern for Children’, 63, 
64–65.

 21. ‘Parents’ Concern for Children’, 64, 65.
 22. The Teachings of Howard W. Hunter, 

155.
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Wij geloven eerlijk 
te moeten zijn

‘Als we het gezelschap van de Meester en de nabijheid 
van de Heilige Geest willen hebben, dan moeten we 

eerlijk zijn tegen onszelf, God en onze naasten.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
Toen president Hunter en zijn vrouw aan het wachten waren 
op een rondleiding door Hearst Castle in Californië, reden ze 
met een ander echtpaar naar een winkeltje. Ze keken wat rond, 
waarna ‘ouderling Hunter naar de kassa ging, wat drop nam en de 
bediende tien cent betaalde.’ De twee echtparen gingen vervolgens 
terug naar de auto en reden terug naar het kasteel voor de rondlei-
ding. Onderweg ‘deelde ouderling Hunter de drop een keer uit, en 
dan nog eens, en plots merkte hij dat hij verkeerd geteld had, want 
we hadden elf dropjes in plaats van de tien die hij betaald had.

‘Hij had die fout makkelijk door de vingers kunnen zien. Het was 
per slot van rekening slechts één cent en we moesten ons haasten 
om op tijd terug te zijn voor de rondleiding. Niemand zou het te 
weten komen en het zou niemand wat kunnen schelen. Maar hij 
hoefde er niet lang over na te denken. Hij keerde de auto om en 
reed terug naar de winkel. […] Hij legde het probleem aan een 
andere bediende uit, verontschuldigde zich en betaalde de extra 
cent aan de verbaasde bediende.’ 1

Howard W. Hunter vond het belangrijk om zowel in kleine als in 
grote kwesties eerlijk te zijn.

Hij bracht zijn zonen door zijn voorbeeld integriteit bij. ‘Wat ik over 
integriteit en eerlijkheid geleerd heb, is vooral gekomen door wat 
men me over mijn vader verteld heeft’, aldus Richard Hunter. Richard 
ging op een keer met zijn vader naar een zakenvergadering waar een 
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de tien geboden bevatten de volgende aansporing: ‘u zult geen 
vals getuigenis spreken tegen uw naaste’ (exodus 20:16).



H o o F d s T u K  1 8

239

complex project besproken werd. Toen ze buiten een pauze namen, 
sprak Richard met een van de mannen over het project. Richard zei 
dat het waarschijnlijk lang zou duren vóór ze aan het project konden 
beginnen omdat er een enorme hoeveelheid juridisch papierwerk 
vereist was. De man verbeterde Richard en zei dat het project al van 
start kon gaan vóór het papierwerk klaar was omdat iedereen wist 
dat Howard W. Hunter een man van zijn woord was.2

In 1962 sprak president Hunter de jongeren van de kerk toe en 
vertelde hun hoe belangrijk hij eerlijkheid vond:

‘We worden allemaal gelukkig als we maar eerlijk zijn — eerlijk 
tegen onze vader en moeder, of het nu gaat om daten, huiswerk, 
de kinderen met wie we omgaan, of onze aanwezigheid in de kerk; 
eerlijk tegen onze bisschop — zijn advies aannemen, hem de waar-
heid over onszelf vertellen, een eerlijke tiende betalen, een rein 
leven leiden; eerlijk op school — nooit spieken of bedriegen, zowel 
in de klas als op de campus; eerlijk in financiële kwesties, eerlijk 
betalen voor een film of wedstrijd, of ons deel doen als we samen 
een feestje op touw zetten; eerlijk tegen onze vriend of vriendin — 
nooit misbruik maken, hen nooit bedriegen of verleiden tot zonde; 
eerlijk tegen de Heer zelf.’ 3

Leringen van Howard W. Hunter
1

De Heer roept ons op tot eerlijkheid

De Schriften staan vol oproepen om eerlijk te zijn, en er zijn veel 
geboden die ons tot eerlijkheid aansporen. We stellen ze ons voor 
in dikke letters: U ZULT NIET — u zult niet stelen; u zult niet liegen; 
u zult niet begeren [zie Exodus 20:15–17]. […]

De meestvoorkomende voorbeelden van oneerlijkheid zijn:

1. Stelen. Ik lees zelden een krant waarin niets staat over inbra-
ken, roofovervallen, winkel-  of autodiefstallen, zakkenrollers, en 
duizenden andere nare dingen. Zelfs in onze kerkgebouwen wor-
den er kleine dingen gestolen.

2. Bedriegen. In de krant lezen we vergelijkbare artikelen over 
aandelen- , zaken-  of investeringsfraude en andere dingen die aan 
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het licht komen. Er zijn ook mensen die hun diploma door bedrog 
halen en sommigen plegen examenfraude.

3. Overtredingen van de normen van het woord van wijsheid. 
Dit zijn kerknormen. Het zijn geen overtredingen van de wereldse 
normen. Maar u hebt het woord van de Heer over dit onderwerp 
gekregen.

4. Verkeersovertredingen. Men kan niet eerlijk zijn en tegelijker-
tijd wetten overtreden die de maatschappij en de overheid voor het 
welzijn van anderen ingesteld hebben.4

‘U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste’ [Exodus 
20:16]. Dit gebod verwijst hoofdzakelijk naar het afleggen van een 
vals getuigenis in een rechtszaak, maar het houdt in feite álle leu-
gens in. Elke leugen die iemand anders op het materiële, persoon-
lijke of reputatievlak benadeelt, is tegen de geest en letter van deze 
wet. De waarheid achterhouden met hetzelfde gevolg is ook een 
overtreding van deze wet.

‘U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren 
de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn 
rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is’ [Exodus 20:17]. 
Begeren betekent naar iets van een ander verlangen, snakken of hun-
keren. Het verlangen om iets goeds te krijgen, is geen overtreding, 
maar het verlangen om het onwettig van een ander af te nemen is 
fout. Het is daarom goed om te begrijpen dat goed of kwaad niet bij 
de handeling begint, maar wanneer men zijn zinnen ergens op zet.5

De Heer heeft een hekel aan een hoogmoedige blik, een leugen-
achtige tong, een hart dat zondige plannen smeedt, voeten die zich 
haasten naar het kwade, een valse getuige die leugens spreekt, en 
die tussen broeders twisten teweegbrengt [zie Spreuken 6:16–19]. 
Kunnen we het ons als heilige der laatste dagen veroorloven om 
iets te doen waar de Heer een hekel aan heeft? Hoe vaak heeft Hij 
zich tegen oneerlijkheid uitgesproken! 6

2
We worden eerlijk in de kleine, 
gewone dingen van het leven.

Als we onze band met de Heiland willen aanhalen, moeten we 
zowel in het kleine als het grote eerlijk zijn.7
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Bij het streven naar prestaties en succes wordt zoveel van onze 
tijd in beslag genomen door het ingewikkelde te overdenken en te 
bestuderen, zodat we zelden de tijd voor het eenvoudige nemen, 
terwijl dat eigenlijk de basis is waarop we bouwen en we zonder 
geen sterk fundament kunnen hebben. Een gebouw kan de hemel 
raken, en we kunnen het om zijn formaat en grote hoogte bewon-
deren, maar het blijft niet staan als zijn fundament niet in een rots-
grond of gewapend beton verankerd is.

Ons karakter moet zo’n fundament hebben. Ik wil uw aandacht 
op het beginsel eerlijkheid vestigen. Waarom zijn er zovelen die in 
de hoogstaande en edele beginselen van eerlijkheid geloven, terwijl 
zo weinig mensen bereid zijn om volkomen eerlijk te zijn?

[Vele] jaren geleden hingen er in de entrees en de gangen van 
onze kerkgebouwen posters met de woorden ‘Wees eerlijk tegen 
jezelf’. De meeste hadden betrekking op de kleine, gewone zaken 
van het leven. En zo wordt het beginsel eerlijkheid ook ontwikkeld.

Sommigen zullen toegeven dat het verkeerd is om oneerlijk te 
zijn in grote dingen, maar geloven dat het goed te praten is als het 
om minder belangrijke dingen gaat. […]

Ik herinner me een jongeman in onze ring toen ik ringpresident 
was. Hij ging om met een groep jongeren die dachten dat het ver-
standig was om slechte dingen te doen. Hij werd een paar keer op 
kleine overtredingen betrapt. Op een dag werd ik door de politie 
gebeld. Ze vertelden me dat hij voor een verkeersovertreding aan-
gehouden was. Hij was net als een aantal voorgaande keren op te 
snel rijden betrapt. Hij wist dat wat hij aan het doen was zijn zen-
ding in gevaar kon brengen, bracht zijn leven op orde, en ontving 
zijn oproep toen hij negentien was.

Ik zal ons gesprek na zijn terugkomst nooit vergeten. Hij vertelde 
me dat hij in het zendingsveld vaak had gedacht aan de problemen 
die hij veroorzaakt had door onterecht te denken dat kleine over-
tredingen niet erg waren. Maar er had zich in zijn leven een grote 
verandering voorgedaan. Hij besefte dat het overtreden van de wet-
ten van God of van de samenleving niet tot geluk of plezier leiden.8
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3
We kunnen God dienen door eerlijk en billijk in 
onze persoonlijke en zakelijke omgang te zijn.

Onze godsdienst deel uitmaken van ons dagelijks werk, ons 
bedrijf, onze aan-  en verkopen, bouw - en transportprojecten, onze 
productie, ons vak of beroep, of van wat we ook doen. We kun-
nen God dienen door net zo eerlijk en billijk te zijn in onze zaken-
transacties als we dat op zondag in de kerk zijn. We kunnen de 
ware beginselen van het christendom niet van ons werk en onze 
alledaagse aangelegenheden gescheiden houden.9

Als godsdienst ook maar iets voor ons betekent, dient het een 
drijvende kracht in ons leven te zijn. Ik geloof niet dat we gods-
dienst kunnen beperken tot een zondagse preek van één uur en 
het toch iets in ons leven laten betekenen. Als ze niet tot ons per-
soonlijke leven — ons gezinsleven, ons zakenleven — en tot alles 
wat we doen, doordringt, dan betekent godsdienst weinig voor ons 
en wordt ze slechts een afgod die we op een voetstuk zetten en 
slechts af en toe aanbidden.10

Wat zou er een grote verandering in de wereld plaatsvinden als 
we wat eerlijkheid betreft op anderen konden vertrouwen. Men 
zou op persoonlijk en zakelijk gebied volkomen vertrouwen in 
elkaar hebben. Er zou geen […] wantrouwen tussen werknemers 
en werkgevers bestaan. Er zou integriteit in openbare ambten en in 
overheidsaangelegenheden zijn, en er zou vrede tussen de landen 
heersen in plaats van de beroering die we momenteel ervaren. […]

In zaken zijn er mensen die een oneerlijk voordeel aannemen 
als ze daar kans toe zien. Ze rationaliseren en rechtvaardigen hun 
standpunt door te zeggen dat men in de zakenwereld elk aange-
boden voordeel moet aannemen. Zulke transacties kunnen over 
grote sommen geld gaan, maar zijn in principe niet anders dan het 
niet terugbetalen van één cent die een kassabediende te veel heeft 
teruggegeven als men het merkt. Het is een vorm van bedrog.11

Ik wil u mijn definitie van ‘eerzaam werk’ voorstellen. Eerzaam 
werk is eerlijk werk. Men levert eerlijke waar of inzet voor zijn geld 
zonder dat er sprake van bedrog is. Het product of de dienst is van 
goede kwaliteit en de werkgever, klant, client of patiënt ontvangt 
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meer dan hij of zij verwachtte. Eerzaam werk is deugdzaam. Het 
heeft niets te maken met iets wat het openbare welzijn of de mora-
liteit zou ondermijnen. Ze heeft bijvoorbeeld niets te maken met 
alcohol, drugs of gokken. Eerzaam werk is nuttig. Men levert goe-
deren of diensten die van de wereld een betere woonplek maken.12

4
Integriteit beschermt ons tegen het kwade, 
draagt bij aan ons succes en redt onze ziel.

De verleidingen van het kwade omringen ons volledig. Zonder 
de bescherming van integriteit zijn we aan de genade van allerlei 
zonden overgeleverd.

Voor Job waren die problemen niet moeilijk. Hij werd door zijn 
eigen integriteit beschermd. Hij beschreef zijn gevoelens als volgt:

‘Zolang mijn adem nog in mij is, en het blazen van God in mijn 
neus,

‘zullen mijn lippen geen onrecht spreken, en zal mijn tong geen 
bedrog uiten! […]

‘Ik zal aan mijn gerechtigheid vasthouden, en zal haar niet losla-
ten; mijn hart zal die in mijn dagen niet minachten’ ( Job 27:3–4, 6).

Job zei: ‘Ik [zal] mijn oprechtheid niet van mij wegdoen’ ( Job 27:5).
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Hoe inspirerend. Dankzij zijn kracht maakte hij zich geen zor-
gen over de onbelangrijke verleidingen waaraan de meeste mensen 
toegeven. Job had een kracht en voldoening opgebouwd die zelfs 
Satan niet kon afbreken. Het is ook interessant om te zien dat God 
opgetogen over hem was: ‘Er is niemand op de aarde zoals hij, een 
vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het 
kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid’ ( Job 2:3).

Die geweldige eigenschap van vroomheid of integriteit kunnen 
wij ook ontwikkelen. Als we ze doeltreffend gebruiken, zal ze al 
onze godsdienstige, industriële, persoonlijke en overheidsproble-
men oplossen. Ze zou de verschrikkelijke plaag van misdaad, echt-
scheiding, armoede en ellende uitroeien. Ze zou ons hier succesvol 
maken en onze ziel in het hiernamaals redden.

Een van de grootste prestaties van ons leven is zelf eerlijke, 
oprechte integriteit te ontwikkelen. Dat betekent dat we geeste-
lijk sterk, intellectueel oprecht, moreel eerlijk en altijd persoonlijk 
verantwoordelijk tegenover God worden. Integriteit is de gouden 
sleutel die de poort naar bijna alle succes ontsluit.13

5
Ware vreugde vloeit voort uit eerlijkheid 

tegenover onszelf, anderen en God.

We hebben het vaak over deze Schrifttekst: ‘De mensen zijn, 
opdat zij vreugde zullen hebben’ [2 Nephi 2:25]. We kunnen 
vreugde ondervinden door eerlijk te zijn. Ik zal u vertellen hoe. Op 
die manier kunt u het gezelschap van de Meester en de nabijheid 
van de Heilige Geest hebben. Als u de eerlijkheidscode overtreedt, 
kunt u die twee grote zegeningen niet krijgen. Kunt u zich voor-
stellen dat iemand die liegt of bedriegt […] het gezelschap van de 
Meester of de nabijheid van de Heilige Geest kan hebben?

[…] We mogen nooit vergeten dat we er niet alleen voor staan. 
Er is geen handeling die onopgemerkt voorbijgaat, geen woord dat 
niet gehoord wordt, geen menselijke gedachte die God niet kent. Er 
is geen duisternis die onze handelingen kan verbergen. We moeten 
nadenken vóór we handelen.

Denkt u dat u alleen bent als u een oneerlijke handeling verricht? 
Denkt u dat niemand u ziet als u spiekt bij een examen, ook al bent 
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u de enige persoon in het lokaal? Wij moeten eerlijk tegen onszelf 
zijn. Als we het gezelschap van de Meester en de nabijheid van 
de Heilige Geest willen hebben, dan moeten we eerlijk zijn tegen 
onszelf, God en onze naasten. Dat leidt tot ware vreugde.14

De Heer kent onze diepste gedachten [zie LV 6:16]. Hij ziet alles 
wat we doen. We zullen Hem ooit ontmoeten en van aangezicht tot 
aangezicht met Hem spreken. Zullen we trots zijn op het verslag 
van ons leven?

Dat verslag schrijven we elke dag. Elke handeling, elke gedachte 
maakt daar deel van uit. Zullen we er trots op zijn? We zullen trots 
zijn als we ons best gedaan hebben — als we met onszelf, onze 
dierbaren, vrienden en alle mensen eerlijk geweest zijn. […]

Zalig zijn zij die eerlijk zijn. […]

Zalig zijn zij die aan de Heer gehoorzaam zijn.

Ze zijn vrij, gelukkig en kunnen met opgeheven hoofd door het 
leven gaan. Ze hebben zelfrespect. Ze genieten het respect van de 
mensen die hen het beste kennen.

En vooral: ze genieten het respect en de zegen van onze Vader 
in de hemel. Jezus nodigt ons uit om Hem te volgen. Zijn pad is 
recht, rein, oprecht en eerlijk. Laten we Hem naar het overvloedige 
leven van geluk volgen. Het is de enige manier.15

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Neem de voorbeelden van oneerlijkheid door die president 

Hunter in onderdeel 1 aanhaalt. Noem enkele gevolgen van die 
oneerlijke praktijken. Wat leren we van die gevolgen over de 
reden waarom de Heer zoveel nadruk op eerlijkheid legt?

• Denk na over president Hunters leringen inzake eerlijkheid in 
het kleine en eerlijkheid tegen onszelf (zie onderdeel 2). Waarom 
moeten we in ‘kleine dingen’ eerlijk zijn? Wat betekent het om 
eerlijk te zijn tegen onszelf? Hoe kunnen we de verleiding weer-
staan om zelfs schijnbaar kleine oneerlijkheden goed te praten?

• President Hunter benadrukt dat we godsdienst in ons dagelijkse 
leven moeten toepassen (zie onderdeel 3). Hoe kunnen we de 
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leringen uit dit onderdeel beter toepassen? Hoe kunnen we onze 
gezinsleden doeltreffend eerlijkheid bijbrengen?

• In onderdeel 4 bespreekt president Hunter een aantal zegenin-
gen die uit integriteit voortvloeien. Hoe kan iemand integriteit 
ontwikkelen? Hoe bent u gezegend door de normen van de Heer 
na te leven?

• Hoe krijgen we vreugde door eerlijk te zijn? (Zie onderdeel 5.) 
Waarom is eerlijkheid een vereiste voor de nabijheid van de Hei-
lige Geest? Hoe leidt eerlijkheid tot vrijheid?

Relevante Schriftteksten
Job 27:5; 31:5–6; Psalmen 15; Spreuken 20:7; Alma 53:20–21; LV 

10:25–28; 42:20–21, 27; 51:9; 124:15; 136:20, 25–26; Geloofsartike-
len 1:13

Studietip
‘Onderstreep en markeer [onder het lezen] woorden of zinsneden 

zodat u de verschillende ideeën in een [gedeelte] rangschikt. […] 
In de kantlijn zet u verwijzingen die het gedeelte dat u bestudeert 
verduidelijken.’ (Predik mijn evangelie [2004], p. 23.)

Noten
 1. Doug Brinley, ‘President Hunter 

Taught Value of a Penny’s Worth of 
Integrity’, Church News, 3 december 
1994, 11; zie ook ‘Loved by All Who 
Knew Him: Stories from Members’, 
Ensign, april 1995, 19–20.

 2. Zie Don L. Searle, ‘President 
Howard W. Hunter, Acting President of 
the Quorum of the Twelve Apostles’, 
Ensign, april 1986, 24.

 3. ‘We Believe in Being Honest’ (trans-
criptie van een toespraak gehouden in 
de Youth Fireside Series, 10 april 1962), 
8–9, Bibliotheek voor kerkgeschiede-
nis, Salt Lake City.

 4. ‘Basic Concepts of Honesty’, New Era, 
februari 1978, 4–5.

 5. In Conference Report, april 1965, 
57–58; zie ook ‘And God Spake All 

These Words’, Improvement Era, juni 
1965, 511–512.

 6. ‘We Believe in Being Honest’, 8.
 7. ‘Basic Concepts of Honesty’, 5.
 8. ‘Basic Concepts of Honesty’, 4–5.
 9. In Conference Report, oktober 

1961, 108.
 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 

red. Clyde J. Williams (1997), 261–262.
 11. The Teachings of Howard W. Hunter, 

90–91.
 12. ‘Prepare for Honorable Employment’, 

Ensign, november 1975, 122–123.
 13. The Teachings of Howard W. Hunter, 92.
 14. ‘Basic Concepts of Honesty’, 5.
 15. The Teachings of Howard W. Hunter, 88.
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Onze toewijding aan God

‘Een succesvol leven […] vergt toewijding — 
toewijding van de gehele ziel, die we voor eeuwig 
diep in ons binnenste koesteren; toewijding aan 
de beginselen in de geboden die God ons gegeven 

heeft, waarvan we weten dat ze waar zijn.

Uit het leven van Howard W. Hunter
Toen Howard W. Hunter als lid van het Quorum der Twaalf Apos-
telen geroepen werd, zei hij: ‘Ik aanvaard zonder twijfel de roeping 
die [ik gekregen heb] en ik ben bereid om mijn leven en alles wat 
ik heb aan deze bediening toe te wijden.’ 1

Ouderling Hunter is die belofte nagekomen. Nadat hij als apostel 
geordend was, keerde hij naar Californië terug om zijn kerkelijke 
en zakelijke verplichtingen af te ronden en de verhuizing naar Salt 
Lake City voor te bereiden. Ouderling Hunter en zijn vrouw von-
den het moeilijk om hun familie en vrienden in Californië achter te 
laten. Ouderling Hunter moest ook zijn advocatenpraktijk achter-
laten. Bij het afsluiten van zijn loopbaan als advocaat schreef hij:

‘Vandaag heb ik mijn werk op kantoor grotendeels afgemaakt. 
Bijna alle lopende zaken zijn afgerond. Ik was vandaag alleen op 
kantoor en besefte dat mijn carrière als advocaat voorbij was. Ik 
maakte wat notities op enkele documenten en liet ze op het bureau 
achter. […] Ik was van streek toen ik het kantoor verliet. Ik heb 
genoten van mijn werk als advocaat en het is de laatste jaren een 
belangrijk onderdeel van mijn leven geweest, maar toch ben ik tevre-
den en blij dat ik deze grote roeping in de kerk kan aannemen.’ 2

Ouderling Hunter wist dat ‘het niet altijd makkelijk is om je 
aan de wil van onze Vader te onderwerpen.’ 3 Niettemin wist hij 
hoe belangrijk het was om zich volledig aan God toe te wijden. 
Hij schreef over die toewijding het volgende: ‘De meeste mensen 
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een manier waarop we onze ‘volledige toewijding’ kunnen 
tonen, is door hulpbehoevenden te helpen.
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begrijpen niet waarom de leden van onze kerk roepingen aan-
vaarden en alles aan het werk toewijden. Ik heb genoten van mijn 
werk als advocaat, maar deze roeping is veel belangrijker dan een 
loopbaan of geld.’ 4

Leringen van Howard W. Hunter
1

Onze Vader in de hemel vraagt onze volledige 
toewijding, niet slechts een bijdrage.

Als ik denk aan de zegeningen die God ons gegeven heeft en 
aan de vele mooie aspecten van het evangelie van Jezus Christus, 
besef ik dat er van ons ook bepaalde bijdragen gevraagd worden, 
bijdragen van tijd of geld of andere middelen. Die zijn allemaal 
waardevol en noodzakelijk, maar ze zijn niet ons volledige offer 
aan God. Wat onze Vader in de hemel uiteindelijk van ons vraagt, 
is meer dan een bijdrage; Hij vraagt volledige toewijding, alles wat 
we zijn en wat we kunnen zijn.

Denk alstublieft niet dat ik het alleen maar over toewijding aan 
de kerk en haar activiteiten heb, hoewel zij ook altijd gesterkt moet 
worden. Nee, ik heb het meer bepaald over de toewijding die we in 
ons gedrag tonen, in onze integriteit, in onze trouw aan ons gezin, 
onze familie, de gemeenschap en ook de kerk. […]

Ik wil kort een van de prachtige Schriftuurlijke voorbeelden aan-
halen, waarin drie vrij jonge mensen zich aan hun principes hielden 
en hun integriteit bewaarden, hoewel het erop leek dat dit hun het 
leven zou kosten.

Ongeveer 586 jaar voor Christus belegerde en overwon Nebukad-
nezar, de koning van Babel, de stad Jeruzalem. Hij was zo onder de 
indruk van de kwaliteiten en kennis van de kinderen van Israël dat hij 
enkelen van hen naar het hof van de koning [in Babel] liet brengen.

De Israëlieten kwamen in de problemen toen Nebukadnezar op 
een dag een gouden afgodsbeeld maakte en iedereen in Babel 
opdroeg om het te aanbidden. Het was een gebod dat drie jonge 
Israëlieten — Sadrach, Mesach en Abed- Nego — weigerden te 
gehoorzamen. De koning was vol ‘woede en grimmigheid’ en liet 
hen bij hem brengen (Daniël 3:13). Hij vertelde hun dat als ze 
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het gouden beeld niet op het gepaste tijdstip aanbaden, ze ‘op 
hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven geworpen 
zouden worden’. Vervolgens vroeg hij met enige eigendunk: ‘En wie 
is dan de god die u uit mijn handen kan verlossen?’ [Daniël 3:15.]

De drie jonge mannen reageerden hoffelijk, maar zonder 
aarzeling:

‘Als het moet’, zeiden ze, ‘[als u ons met de dood bedreigt,] kan 
onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuur-
oven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen.

‘En zo niet [als Hij er om de een of andere reden voor kiest om 
ons niet te redden], het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden 
niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet 
zullen aanbidden’ [Daniël 3:17–18].

Nebukadnezar was uiteraard razend en beval dat men een van 
de ovens zevenmaal heter dan gewoonlijk moest stoken. Hij gebood 
vervolgens dat de drie dappere jonge mannen volledig gekleed 
midden in de brandende vuuroven geworpen moesten worden. 
Het woord van de koning was zo dwingend en de oven zo heet dat 
de soldaten die Sadrach, Mesach en Abed- Nego droegen, door de 
hitte gedood werden toen ze de gevangenen in het vuur wierpen.

Op dat ogenblik vond een van de grote wonderen plaats waarop 
de getrouwen volgens Gods wil recht hebben. De drie jonge man-
nen stonden op, wandelden rustig in het vuur rond en werden niet 
verbrand. Toen de verbaasde koning ze later uit de oven liet komen, 
was hun kleding niet verteerd, ze hadden geen brandwonden en 
geen haar van hun hoofd was geschroeid. Er hing zelfs geen brand-
lucht aan de dappere, toegewijde jonge mannen.

‘Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed- Nego,’ zei de 
koning, ‘Die […] Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem hebben 
vertrouwd, [die] hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen 
enkele god wilden vereren of aanbidden dan hún God.

‘[…] Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abed- Nego 
voorspoedig in het gewest Babel’ (Daniël 3:28, 30).

Waar het uiteindelijk om gaat, is de kracht om ons aan onze prin-
cipes te houden, om integer en vol geloof volgens onze overtuiging 
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te leven. Dat is het verschil tussen een bijdrage en toewijding. Die 
toewijding aan ware beginselen — in ons persoonlijke leven, bij ons 
thuis en in ons gezin, en op alle plaatsen waar we andere mensen ont-
moeten en beïnvloeden — is wat God uiteindelijk van ons vraagt. […]

Een succesvol leven, het goede leven, het rechtschapen chris-
telijke leven vergt meer dan een bijdrage, hoewel elke bijdrage 
waardevol is. Het vergt uiteindelijk toewijding — toewijding van de 
gehele ziel, die we voor eeuwig diep in ons binnenste koesteren. 
Toewijding aan de beginselen waarvan we weten dat ze waar zijn 
in de geboden die God ons gegeven heeft. […]

Als we onze principes trouw blijven en ons aan een eerlijk en 
integer leven toewijden, is geen enkele koning of vuuroven in staat 
ons af te doen wijken. Laten we voor de opbouw van het konink-
rijk van God op aarde ‘te allen tijde en in alle dingen en op alle 
plaatsen waar [we ons] ook [mogen] bevinden, als getuige van God 
[optreden], zelfs tot de dood’ (Mosiah 18:9).5

2
Wees aan het gehoorzamen van de Heer 
toegewijd, ongeacht wat anderen doen.

Toen Jozua opdracht kreeg om de stad Jericho, die voor [de 
stammen van Israël] lag, te verwoesten, waren de grote muren van 
de stad als een imposante en fysiek onneembare hindernis voor de 
Israëlieten — dat leek althans zo. Jozua wist dat ze erin zouden sla-
gen, hij wist alleen niet hoe, en voerde de instructies uit die hij van 
een boodschapper van de Heer gekregen had. Hij was aan totale 
gehoorzaamheid toegewijd. Hij moest zijn instructies zorgvuldig 
uitvoeren, zodat de belofte van de Heer vervuld zou worden. De 
instructies leken ongetwijfeld merkwaardig, maar zijn geloof in de 
uitkomst motiveerde hem. Het resultaat was uiteraard het zoveelste 
wonder dat de Israëlieten meemaakten onder de jarenlange leiding 
van Mozes, Jozua en vele andere profeten, die toegewijd de gebo-
den en instructies van de Heer gehoorzaamden.

Toen Jozua en zijn volk Jericho naderden, voerden ze de instruc-
ties van de Heer zorgvuldig uit en we lezen in de Bijbel: ‘De muur 
stortte in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en 
zij namen de stad in’ ( Jozua 6:20).
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In de kroniek staat dat toen het volk van Israël van de oorlogen 
met zijn vijanden uitgerust was, Jozua, die inmiddels erg oud was, 
het hele volk bijeenriep. In zijn afscheidsrede herinnerde hij hen 
eraan dat ze de overwinning behaald hadden omdat God aan hun 
zijde gestaan had, maar als ze de Heer nu niet meer dienden en zijn 
wet niet meer gehoorzaamden, zouden ze vernietigd worden. […]

De grote veldheer en geestelijke leider spoorde hen vervolgens 
aan tot toewijding en wijdde zichzelf en zijn gezin toe: ‘Kies voor u 
heden wie u zult dienen […], maar wat mij en mijn huis betreft, wij 
zullen de Heere dienen!’ ( Jozua 24:15.)

Dat was een grote verklaring van totale toewijding van een man 
aan God; van een profeet aan de verlangens van de Heer; van de 
man Jozua aan zijn God, die hem meermaals om zijn gehoorzaam-
heid gezegend had. Hij zei tegen de Israëlieten dat hij, ongeacht 
hun beslissing, zou doen wat juist was. Hij zei dat zijn beslissing 
om de Heer te dienen onafhankelijk van hun beslissing was; dat 
hun gedrag het zijne niet zou beïnvloeden; dat zijn beslissing om 
de wil van de Heer te doen niet gewijzigd zou worden door iets dat 
zij of anderen zouden doen. Jozua had zijn gedrag onder controle 
en had zijn oog op de geboden van de Heer gericht. Hij was aan 
gehoorzaamheid toegewijd.6

3
Beslis nu om het pad van strikte 

gehoorzaamheid te kiezen.

Als we de wet van het evangelie en de wil van de Heer kennen 
door het lezen en bestuderen van de Schriften en de woorden van de 
profeten, dan begrijpen we beter waarom gehoorzaamheid vaak de 
eerste wet van de hemel genoemd wordt en waarom gehoorzaam-
heid een vereiste voor verlossing is. Dat brengt ons bij de ultieme 
test. Zijn we bereid om Gods wet volledig te gehoorzamen? Er komt 
een moment waarop we een definitieve beslissing moeten nemen.7

De Heer is meer dan wat ook gesteld op onwankelbare vastbe-
radenheid om zijn raad op te volgen. De ervaringen van de grote 
profeten uit het Oude Testament zijn ongetwijfeld opgeschreven 
om ons te laten inzien hoe belangrijk het is om het pad van strikte 
gehoorzaamheid te kiezen. De Heer moet erg tevreden geweest 
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zijn toen Abraham vastberaden en zonder aarzeling deed wat hem 
opgedragen was toen hij de instructie kreeg om zijn enige zoon, 
Izak, te offeren. God zei tot Abraham:

‘Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het 
land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen 
die Ik u noemen zal’ (Genesis 22:2).

In het volgende vers staat eenvoudigweg:

‘Toen stond Abraham ’s morgens vroeg op, […] nam […] Izak, 
zijn zoon […] en ging naar de plaats die God hem genoemd had’ 
(Genesis 22:3).

Toen Rebekka jaren later gevraagd werd of ze met de dienaar 
van Abraham mee wilde gaan om Izaks vrouw te worden, wist ze 
zonder twijfel dat de opdracht van de dienaar de zegen van de Heer 
genoot. Ze zei eenvoudigweg: ‘Ik zal meegaan’ (Genesis 24:58).

‘de Heer moet erg tevreden geweest zijn toen abraham vastberaden 
en zonder aarzeling deed wat hem opgedragen was.’
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Toen Jakob een generatie later de opdracht kreeg om naar het 
land Kanaän terug te keren, wat betekende dat hij alles waarvoor 
hij vele jaren gewerkt had, moest achterlaten, riep hij Rachel en 
Lea naar het veld waar zijn kudde was en legde hij uit wat de Heer 
gezegd had. Het antwoord van Rachel [en Lea] was eenvoudig, 
rechtdoorzee en kenmerkend voor [hun] toewijding: ‘Nu dan, doe 
alles wat God tegen je gezegd heeft’ (Genesis 31:16).

We hebben dus Schriftuurlijke voorbeelden die ons tonen hoe 
we de geboden van de Heer moeten overwegen en evalueren. Als 
we ervoor kiezen om net als Jozua, Abraham, Rebekka, Rachel [en 
Lea] te reageren, zullen we eenvoudigweg heengaan en doen wat 
de Heer bevolen heeft.

Het is verstandig om er nu voor te kiezen de Heer te dienen. Op 
deze zondagochtend [van de algemene conferentie], waarop we de 
moeilijkheden en verleidingen van het leven enigszins vergeten, en 
waarop we de tijd hebben en meer geneigd zijn om eeuwige zaken 
te overdenken, kunnen we duidelijker nagaan wat ons in dit leven 
het gelukkigst maakt. We moeten nu, in het licht van de ochtend, 
beslissen wat we zullen doen als het duister van de avond valt en 
de stormen van verleiding komen.

Ik bid dat we de kracht zullen hebben om nu te beslissen dat we 
zullen doen wat we moeten doen. Ik bid dat we nu zullen beslissen 
om de Heer te dienen.8

4
Geloof alleen is niet voldoende; we moeten 
ook de wil van onze hemelse Vader doen.

Toen de Meester de menigte toesprak, zei Hij: ‘Niet ieder die 
tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der 
hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen 
is’ (Mattheüs 7:21).

Als ik die woorden hoor, lijkt het alsof de Heer zegt: ‘Het is niet 
omdat iemand mijn gezag erkent of in mijn goddelijke aard gelooft, 
of alleen in mijn leringen of zoenoffer gelooft, dat hij het koninkrijk 
van de hemel zal betreden of een hogere graad van verhoging zal 
bereiken.’ Hij zegt dus eigenlijk: ‘Geloof alleen is niet voldoende.’ 
En dan voegt Hij er uitdrukkelijk aan toe: ‘maar wie de wil doet van 
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Mijn Vader’, Hij die de wijngaard bewerkt en snoeit, zodat die goede 
vruchten voortbrengt. […]

De hele natuur, die Gods domein is, lijkt datzelfde beginsel uit 
te beelden. De bij die niet ‘doet’, wordt al snel uit de bijenkorf 
gedreven. Als ik naar de bezige mieren op het pad en rond de mie-
renhoop kijk, ben ik onder de indruk van het feit dat ze doen en 
niet slechts geloven. Een hen vindt geen zaadjes door te kakelen; 
ze moet zoeken. Een stilstaand water, groen van de algen en door 
roerloosheid met schuim bedekt, is de broedplaats voor de ziektes 
van het moeras; maar het frisse bergstroompje dat over de rotsen 
de vallei in klatert, nodigt tot drinken uit.

De woorden van de Meester over het huis zonder fundament 
leren me dat iemand niet de oppervlakkige en roekeloze gedachte 
kan hebben dat we het wel alleen aankunnen en ons leven op elk 
makkelijk en aangenaam fundament kunnen bouwen [zie Mattheüs 
7:26–27]. Zolang het mooi weer is, blijft onze dwaasheid verborgen, 
maar op een dag komen de waterstromen, het modderige water van 
een of andere plotselinge passie, de kolkende stroming van een 
onvoorziene verleiding. Als ons karakter dan geen stevig fundament 
heeft en we alleen maar met onze woorden aanbidden, kan het zijn 
dat onze hele morele structuur in elkaar zakt.9

Jakobus heeft gezegd: ‘De zuivere en onbevlekte godsdienst voor 
God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdruk-
king en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld’ ( Jakobus 1:27).

Met andere woorden: godsdienst is meer dan kennis van God of 
een geloofsbelijdenis, en het is meer dan theologie. Godsdienst is 
het woord van God doen. Het is onder andere de hoeder van onze 
broeders zijn. […]

We kunnen gelovig zijn door op de sabbat naar de kerk te gaan, 
en we kunnen gelovig zijn door op de zes overgebleven dagen van 
de week onze plichten te vervullen. […] Het moet heel belangrijk 
zijn dat al onze gedachten, onze woorden, onze daden, ons gedrag, 
onze omgang met onze naasten, onze zakelijke transacties, en al 
onze dagelijkse bezigheden in harmonie met onze godsdienstige 
overtuiging zijn. Met de woorden van Paulus: ‘Of u dus eet of drinkt 
of iets anders doet, doe alles tot eer van God’ (1 Korinthe 10:31). 
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Kunnen we godsdienst dan uit onze dagelijkse bezigheden verwij-
deren en er alleen op zondag mee bezig zijn? Als we de aansporing 
van Paulus volgen zeker niet.10

5
‘Levende leden’ streven naar volledige toewijding

In het voorwoord van de Leer en Verbonden openbaarde de 
Heer dat dit ‘de enige ware en levende kerk op het oppervlak der 
gehele aarde’ is. Vervolgens voegde Hij daaraan toe: ‘waarin Ik, de 
Heer, welbehagen heb, waarbij Ik tot de kerk als geheel spreek en 
niet tot de leden afzonderlijk’ (LV 1:30). We zouden onszelf dan 
een vraag van eeuwig belang moeten stellen: we weten dat deze 
instelling de ware en levende kerk is, maar ben ik een waar en 
levend lid?

[…] Als ik me afvraag of ik een waar en levend lid ben, vraag ik 
me eigenlijk af of ik ernstig en volledig toegewijd ben aan de ver-
bonden die ik met de Heer gesloten heb. Ben ik volledig aan het 
naleven van het evangelie toegewijd en doe ik het woord, of hoor 
ik het alleen maar? Leef ik mijn geloof na? Blijf ik trouw? Weersta ik 
de verleidingen van Satan? […]

De vraag ‘Ben ik een levend lid?’ positief beantwoorden, bevestigt 
onze toewijding. Het betekent dat we God en onze naasten nu en 
altijd zullen liefhebben als onszelf. Het betekent dat onze daden 
zullen weerspiegelen wie we zijn en wat we geloven. Het betekent 
dat we elke dag christenen zijn, die zich gedragen zoals Christus 
wil dat ze zich gedragen.

Levende leden streven naar totale toewijding. […]

Levende leden weten dat ze voorwaarts moeten streven. Ze laten 
zich dopen als de eerste stap op hun levende reis. Het is een teken 
voor God, engelen en de hemel dat ze de wil van God willen 
doen. […]

Levende leden luisteren naar de Geest die de innerlijke mens 
verlevendigt Ze streven voortdurend naar zijn leiding. Ze bidden om 
kracht en overwinnen moeilijkheden. Hun hart is niet op wereldse, 
maar op eeuwige zaken gezet. Geestelijke vernieuwing wordt niet 
voor lichamelijke bevrediging opgeofferd.
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Levende leden zetten Christus op de eerste plaats, omdat ze 
weten dat Hij de bron van hun leven en vooruitgang is. De mens 
heeft de neiging om zichzelf in het middelpunt van de belangstel-
ling te zetten en verlangt van anderen dat ze zijn verlangens en 
behoeften inwilligen. Maar de natuur heeft niets met dat onjuiste 
denkbeeld. De centrale rol in het leven behoort aan God toe. In 
plaats van Hem te vragen om onze wil te doen, dienen wij onszelf 
in harmonie met zijn wil te brengen, waardoor we onze vooruitgang 
als levend lid voortzetten. […]

Als levende leden bekeerd zijn, gehoorzamen ze het gebod om 
hun broeders en zusters te versterken [zie Lukas 22:32]. Ze zijn 
enthousiast om hun vreugde met anderen te delen en verliezen dat 
verlangen nooit. […]

Levende leden zien in dat ze met hun geloof aan de slag moe-
ten gaan. Die heiligen zijn ijverig voor een goede zaak werkzaam 
en doen vele goede en edele dingen uit eigen vrije wil [zie LV 
58:27]. […]

Levende leden hebben elkaar lief. Ze bezoeken wezen en wedu-
wen in hun verdrukking. Ze bewaren zichzelf onbesmet van de 
wereld [zie Jakobus 1:27]. […]

Wij geloven stellig dat dit de ware en levende kerk van de ware 
en levende God is. De vraag die we nog moeten beantwoorden is: 
ben ik toegewijd, een waar en levend lid?

Ik bid dat we standvastige, ware en levende leden van de kerk 
mogen zijn en de beloofde beloning mogen ontvangen om onder 
hen gerekend te worden over wie in de Leer en Verbonden staat: 
‘Dezen zijn het die tot de berg Zion zijn gekomen, en tot de stad van 
de levende God, de hemelse plaats, de allerheiligste’ (LV 76:66).11

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Neem president Hunters leringen over het verschil tussen een 

‘bijdrage’ en ‘volledige toewijding’ door (onderdeel 1). Hoe ver-
andert ons leven als we volledig aan God toegewijd zijn? Hoe 
kunnen we het verhaal van Sadrach, Mesach en Abed- Nego 
toepassen?
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• Neem president Hunters verhaal van Jozua in onderdeel 2 door. 
Wat kunt u uit dit verhaal leren over volledige toewijding aan 
God? Hoe kunnen we de toewijding ontwikkelen om God te 
gehoorzamen, ongeacht wat anderen doen? Hoe kunnen we kin-
deren en jongeren helpen om die toewijding te ontwikkelen?

• Wat valt u bij het doornemen van de Schriftuurlijke verhalen in 
onderdeel 3 op? Noem nog een paar Schriftuurlijke voorbeelden 
van gehoorzaamheid die u beïnvloed hebben. Waarom denkt u 
dat ‘de Heer meer dan wat ook op onwankelbare vastberaden-
heid om zijn raad op te volgen, gesteld [is]’?

• Denk na over president Hunters leringen in onderdeel 4. Waarom 
is geloof alleen ‘niet voldoende’? Hoe bereiden we ons door de 
wil van onze hemelse Vader te doen op moeilijke tijden voor? 
Hoe kunnen we president Hunters leringen over het naleven van 
onze godsdienst toepassen?

• Neem elk van President Hunters beschrijvingen van een ‘levend 
lid’ in onderdeel 5 door. Hoe kunnen we die eigenschappen van 
een ‘levend lid’ ontwikkelen? Overweeg hoe u een beter ‘waar en 
levend lid’ van de kerk kunt zijn.

Relevante Schriftteksten
1 Samuël 15:22–23; Psalmen 1:1–3; Jakobus 2:14–26; 2 Nephi 

32:9; Omni 1:26; Mosiah 2:41; Alma 37:35–37; 3 Nephi 18:15, 18–20; 
LV 58:26–29; 97:8; Abraham 3:24–26

Onderwijstip
Lees samen een aantal citaten uit het hoofdstuk. Laat de deel-

nemers na elk citaat voorbeelden uit de Schriften en uit hun eigen 
leven bespreken die de leringen in het citaat illustreren.
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Noten
 1. In Conference Report, oktober 

1959, 121.
 2. In Eleanor Knowles, Howard W. Hun-

ter (1994), 153.
 3. ‘The Opening and Closing of Doors’ 

Ensign, november 1987, 54.
 4. In Knowles, Howard W. Hunter, 151.
 5. ‘Standing As Witnesses of God’ Ensign, 

mei 1990, 60–62.
 6. ‘Commitment to God’, Ensign, novem-

ber 1982, 57–58.

 7. ‘Obedience’ (toespraak gehouden 
tijdens de conferentie van het gebied 
Hawaï, 18 juni 1978), 5, Bibliotheek 
voor kerkgeschiedenis, Salt Lake City.

 8. ‘Commitment to God’, 58.
 9. In Conference Report, oktober 1967, 

11, 12–13.
 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 

red. Clyde J. Williams (1997), 111–112.
 11. ‘Am I a ‘Living’ Member?’ Ensign, mei 

1987, 16–18.
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Jezus christus ‘onderwees liefde en diende anderen keer 
op keer onzelfzuchtig. Iedereen ontving zijn liefde.’
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Het pad van naastenliefde 
van de Heiland bewandelen

‘De toetssteen van medeleven is een maatstaf 
van ons discipelschap; het is een maatstaf 
van onze liefde voor God en voor elkaar.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
President Howard W. Hunter heeft gezegd: ‘[De Heiland] heeft ons 
zijn liefde, zijn dienstbetoon en zijn leven gegeven. […] Wij moeten 
ernaar streven om net als Hij te geven.’ 1 President Hunter spoorde 
de leden van de kerk in het bijzonder aan om het voorbeeld van 
naastenliefde van de Heiland in hun dagelijkse leven te volgen.

Goede daden waren kenmerkend voor Howard W. Hunters loop-
baan als advocaat. Een collega- advocaat legde uit:

‘Hij verleende vaak [gratis] juridische diensten […] omdat hij het 
niet over zijn hart kon krijgen om de rekening te sturen. […] Hij 
werd als vriend, gids, adviseur en professional beschouwd, die het 
veel belangrijker vond dat de mensen geholpen werden dan dat hij 
ervoor betaald werd.’ 2

Naastenliefde was ook kenmerkend voor president Hunters 
werkzaamheden in de kerk. Een zuster die hem als haar invloed-
rijkste leerkracht beschouwde, legde uit waarom ze dat vond:

‘Ik zag deze man anderen altijd liefhebben door ze hoge priori-
teit te geven, te luisteren om ze te begrijpen en door hun over zijn 
ervaringen te vertellen, wat hij erg graag deed. Hij heeft me geleerd 
om het belang van die deugden te begrijpen en om vreugde te 
ondervinden door ze toe te passen.’ 3

Een andere zuster uit president Hunters ring in Californië sprak 
deze lovende woorden:
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‘Toen ons gezin jaren geleden in de ring Pasadena woonde, was 
president Howard W. Hunter onze ringpresident. Mijn vader was 
overleden en had mijn moeder alleen met mijn oudere zus en mij 
achtergelaten. Hoewel we geen bekend gezin in de erg grote ring 
waren, kende president Hunter ons toch persoonlijk.

‘Mijn belangrijkste herinnering aan hem is aan een situatie die 
mijn eigenwaarde versterkte. Na elke ringconferentie stonden we 
in de rij om hem de hand te schudden. Hij nam mijn moeders hand 
dan steeds in de zijne en vroeg: “Hoe gaat het met u, zuster Sessions? 
En hoe gaat het met Betty en Carolyn?” Ik vond het erg leuk dat hij 
ons bij naam noemde. Ik wist dat hij ons kende en bezorgd om ons 
was. Ik krijg nog steeds een warm gevoel als ik daaraan denk.’ 4

President Hunter heeft eens gezegd: ‘Volgens mij hebben wij de 
taak om te dienen en te redden, op te bouwen en te verhogen.’ 5 
Enkele opmerkingen van zijn broeders in het Quorum der Twaalf 
illustreren hoe goed hij die taak vervulde. ‘De mensen voelen zich 
op hun gemak bij hem,’ zei er een, ‘hij domineert niet. Hij heeft een 
goed luisterend oor.’ Een ander vertelde: ‘Als je met hem reist, let 
hij er altijd op dat iedereen goed verzorgd wordt en dat niemand 
zich ongemakkelijk of geïrriteerd voelt.’ Nog een ander zei: ‘Hij is 
met anderen begaan en houdt rekening met hun gevoelens. Hij 
heeft naastenliefde en een vergevensgezind hart. Hij bestudeert het 
evangelie, de mensheid en het menselijke wezen.’ 6

Leringen van Howard W. Hunter
1

De twee grote geboden zijn de toetssteen 
van de Heer voor ons discipelschap.

In de oudheid ging men de zuiverheid van goud na met een 
gladde, zwarte, silicumachtige steen die men een toetssteen 
noemde. Als men goud over de toetssteen wreef, liet het een veeg 
of merkteken op zijn oppervlak achter. De goudsmid legde dat 
merkteken vervolgens naast een tabel met kleuren. Het merkteken 
was roodachtig bij een hoog kopergehalte en geelachtig bij een 
hoog percentage goud. Die procedure gaf de zuiverheid van goud 
vrij nauwkeurig weer.



H o o F d s T u K  2 0

263

De methode waarbij men een toetssteen gebruikte om de zuiver-
heid van goud na te gaan, was snel en voldeed in de meeste geval-
len. Maar een goudsmid die nog niet van de zuiverheid overtuigd 
was, voerde vervolgens een nauwkeuriger proef met vuur uit.

Ik stel dat de Heer een toetssteen voor ons allen bereid heeft, 
een uiterlijke maatstaf van ons innerlijke discipelschap die onze 
getrouwheid weergeeft en het vuur dat nog moet komen, zal 
doorstaan.

Toen Jezus het volk op zekere dag onderwees, vroeg een wet-
geleerde Hem: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven 
te beërven?’

Jezus, de Meesterleraar, beantwoordde de vraag van de man, die 
duidelijk in de wet bedreven was, met een wedervraag: ‘Wat staat 
er in de Wet geschreven? Wat leest u daar?’

De man antwoordde door resoluut de twee grote geboden samen 
te vatten: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, 
met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en 
uw naaste als uzelf.’

Christus reageerde goedkeurend: ‘Doe dat en u zult leven’ (Lukas 
10:25–28).

Het eeuwige leven, Gods leven, het leven dat we nastreven, is 
op twee geboden gebaseerd. In de Schriften staat: ‘Aan deze twee 
geboden hangt heel de Wet, en de Profeten’ (Mattheüs 22:40). Heb 
God lief en heb uw naaste lief. Die twee werken samen; ze zijn 
onscheidbaar. We kunnen ze zelfs als synoniemen beschouwen. En 
het zijn geboden die ieder van ons kan gehoorzamen.

We kunnen het antwoord dat Jezus de wetgeleerde gaf als de 
toetssteen van de Heer beschouwen. Op een andere keer zei Hij: 
‘Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij 
gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan’ (Mattheüs 25:40). Hij 
zal onze toewijding aan Hem meten aan de hand van de manier 
waarop we onze naaste liefhebben en dienen. Wat voor merkteken 
laten we op de toetssteen van de Heer achter? Zijn we echt goede 
naasten? Zijn we volgens de proef 24- karaats goud of wordt er ook 
klatergoud in ons aangetroffen? 7



H o o F d s T u K  2 0

264

2
De Heiland leerde ons om iedereen lief te hebben, 

inclusief wie moeilijk lief te hebben zijn.

Alsof hij zich wilde verontschuldigen omdat hij de Meester zo’n 
eenvoudige vraag gesteld had, probeerde de wetgeleerde zich te 
verantwoorden door te vragen: ‘Wie is mijn naaste?’ (Lukas 10:29.)

We dienen allen eeuwig dankbaar voor die vraag te zijn, want de 
Heiland vertelde als antwoord een van de waardevolste en meest 
gewaardeerde gelijkenissen, een gelijkenis die we allemaal gelezen 
en keer op keer gehoord hebben:

‘Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen 
van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toe-
dienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen.

‘Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij 
hem zag, ging hij aan de overkant voorbij.

‘Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem 
zag, aan de overkant voorbij.

‘Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en 
toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen.

‘En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie 
en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een 
herberg en verzorgde hem.

‘En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen 
tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg 
voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik 
terugkom’ (Lukas 10:30–35).

Vervolgens vroeg Jezus de wetgeleerde: ‘Wie van deze drie denkt 
u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers 
gevallen was?’ (Lukas 10:36.) Op die manier reikt de Meester ons 
de toetssteen van het christendom aan. Hij vraagt dat we er ons 
merkteken op achterlaten.

Zowel de priester als de Leviet in de gelijkenis van Christus had-
den aan de eisen van de wet moeten denken: ‘U mag niet de ezel 
van uw broeder of zijn rund zien als die onderweg gevallen is, en 
u vervolgens aan uw plicht onttrekken. U moet die beslist samen 
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met hem overeind helpen’ (Deuteronomium 22:4). En als we een 
rund al moeten helpen, dan moeten we zeker een broeder in nood 
bijstaan. Maar zoals ouderling James E. Talmage schreef: ‘Uitvluch-
ten zijn gemakkelijk te vinden; zij liggen even gemakkelijk voor het 
grijpen als het onkruid langs de weg.’ (Jesus the Christ, 3e ed., Salt 
Lake City: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen, 1916, p. 431.)

De Samaritaan gaf ons een voorbeeld van reine christelijke naas-
tenliefde. Hij had medeleven; hij ging naar de man die door de 
rovers verwond was en verbond zijn wonden. Hij bracht hem naar 
een herberg, verzorgde hem, betaalde de onkosten en bood aan 
om zo nodig bijkomende kosten ook te vergoeden. Dit verhaal gaat 
over de liefde van een naaste voor zijn naaste.

Een oud axioma luidt: ‘Iemand die alleen maar met zichzelf bezig 
is, leeft in een heel klein wereldje.’ Liefde heeft de neiging om een 
klein wereldje groot te maken. Het gaat erom dat we onze naaste lief-
hebben, inclusief de naaste die moeilijk lief te hebben is. We mogen 
niet vergeten dat, hoewel wij kiezen wie onze vrienden zijn, God 
bepaald heeft dat iedereen onze naaste is. Liefde mag geen grenzen 
hebben; onze banden mogen niet beperkt zijn. Christus heeft gezegd: 
‘Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? 
Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?’ (Mattheüs 5:46.)8

3
We moeten anderen in hun beproevingen 

liefhebben en dienen.

Joseph Smith schreef een brief aan de heiligen die in de Mes-
senger and Advocate gepubliceerd werd. In die brief had hij het 
over elkaar liefhebben om rechtvaardig tegenover God te staan. 
Hij schreef:

‘Broeders, het is een plicht van iedere heilige ten opzichte van 
zijn broeders — om hen altijd lief te hebben en te steunen. Om 
rechtvaardig voor God te staan, moeten we elkaar liefhebben, het 
kwade overwinnen, omzien naar weduwen en wezen in hun druk 
en onszelf onbesmet van de wereld bewaren. Dergelijke deugden 
komen voort uit de grote bron van zuivere godsdienst. Als we ons 
geloof versterken door elke goede eigenschap te verwerven die 
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de kinderen van de heilige Jezus siert, kunnen wij in de ure des 
gebeds bidden; wij kunnen onze naaste liefhebben als onszelf en 
in tijden van beproeving getrouw blijven, omdat wij weten dat de 
beloning van dezulken groter is in het koninkrijk der hemelen. 
Wat een troost! Wat een vreugde! Ik zal het leven van de rechtscha-
pene leiden, en laat mijn beloning als de zijne zijn!’ (History of the 
Church, 2:229.)

We hebben die twee deugden, liefde en dienstbetoon, nodig 
om een goede naaste te zijn en gemoedsrust te vinden. Ouderling 
Willard Richards had ze zich zeker eigen gemaakt. Toen Joseph en 
Hyrum zich op de dag van hun martelaarschap in de gevangenis 
van Carthage bevonden, raadde de bewaker hun aan om voor hun 
veiligheid in de cel plaats te nemen. Joseph wendde zich tot ouder-
ling Richards en vroeg: ‘Als we die cel ingaan, ga je dan mee?’

Ouderling Richards antwoordde liefdevol: ‘Broeder Joseph, je 
hebt me niet gevraagd om met je de rivier over te steken — je hebt 
me niet gevraagd om naar Carthage te komen — je hebt me niet 
gevraagd om met je naar de gevangenis te gaan — en denk je dat 
ik je nu in de steek laat? Ik zal je zeggen wat ik voor je wil doen; 

de Heer ‘zal onze toewijding aan Hem meten aan de hand van 
de manier waarop we onze naaste liefhebben en dienen.’
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als je voor verraad ter dood wordt veroordeeld, laat ik me in jouw 
plaats ophangen en jij gaat dan vrijuit.’

Joseph moet vrij emotioneel geantwoord hebben: ‘Dat mag je 
niet doen.’

Maar ouderling Richards antwoordde resoluut: ‘Toch zal ik het 
doen.’ (Zie B.H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 
2:283.)

Ouderling Richards werd waarschijnlijk zwaarder op de proef 
gesteld dan wij ooit beproefd zullen worden: met vuur in plaats 
van met de toetssteen. Maar indien dat van ons gevraagd wordt, 
zullen we ons leven dan voor ons gezin, onze vrienden of onze 
naasten geven?

De toetssteen van medeleven is een maatstaf van ons discipel-
schap; het is een maatstaf van onze liefde voor God en voor elkaar. 
Zullen we een merkteken van zuiver goud achterlaten of, net als de 
priester en de Leviet, aan de overkant voorbijgaan? 9

4
We moeten het pad van naastenliefde dat Jezus 

ons getoond heeft resoluter bewandelen.

Amper een jaar voor zijn tragische en vroegtijdige martelaars-
dood zei de profeet Joseph Smith in een belangrijke boodschap 
aan de heiligen der laatste dagen in Nauvoo:

‘Om liefde voor andere mensen op te vatten en te ontwikke-
len, moeten we anderen liefhebben, zowel onze vijanden als onze 
vrienden. […] Christenen moeten ophouden met elkaar te ruziën en 
twisten, en moeten de beginselen van eensgezindheid en vriend-
schap onder elkaar aankweken.’ (History of the Church, 5:498–99.)

Die raad is nu even geweldig als [toen]. De wereld waarin we 
leven, thuis of ver weg, heeft het evangelie van Jezus Christus 
nodig. Het evangelie verschaft de wereld de enige manier om ooit 
vrede te bereiken. We moeten vriendelijker voor elkaar zijn, zacht-
aardiger en vergevensgezinder. We moeten minder snel kwaad wor-
den en elkaar meer helpen. We moeten een vriendschappelijke 
hand toesteken en de vergeldende hand achterwege laten. Kortom, 
we moeten elkaar met de reine liefde van Christus, met oprechte 
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naastenliefde liefhebben en, indien nodig, in elkaars leed delen, 
want zo heeft God ons lief.

In onze bijeenkomsten zingen we vaak een mooie lofzang met 
een tekst naar Susan Evans McCloud. Ik wil u enkele regels van die 
lofzang voorlezen.

Heiland, leer mij U te dienen
op het pad dat U ons wees;
tijd te nemen voor een ander,
hulp te bieden zonder vrees. […]

Waarom zal ’k een oordeel vellen
als ik zelf niet feilloos ben?
In een hart kan droefheid leven
waar ’k de reden niet van ken. […]

Ben ik niet mijn broeders hoeder?
Laat mijn oog opmerkzaam zijn.
Geef mij olie voor zijn wonden,
’t woord van troost voor zielenpijn.
Ben ik niet mijn broeders hoeder?
U wil ik volgen, Heer.

(Lofzangen, 2000, nr. 153.)

We moeten het pad dat Jezus ons getoond heeft resoluter en met 
meer naastenliefde bewandelen. We moeten ‘tijd […] nemen voor 
een ander’ en dan zullen we kracht krijgen die de onze te boven 
gaat. Als ons ‘oog opmerkzaam’ was, zouden we tal van kansen krij-
gen om het te gebruiken, om ‘zijn wonden’ te verbinden en ieders 
‘zielenpijn’ te troosten. Ja, Heer, wij dienen U te volgen.10

5
Naastenliefde is de reine liefde van 
Christus en zij houdt eeuwig stand.

Jezus heeft gezegd: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u 
elkaar liefhebt. […] Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipe-
len bent: als u liefde onder elkaar hebt.’ ( Johannes 13:34–35.) Die 
liefde die we voor onze broeders en zusters zouden moeten hebben 
en die Christus voor ieder van ons heeft, noemen we naastenliefde 
of ‘de reine liefde van Christus’ (Moroni 7:47). Het is de liefde die 
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het lijden en offer van de verzoening van Christus tot stand bracht. 
Het is het hoogste dat de ziel kan bereiken en de diepste uiting 
van het hart.

[…] Naastenliefde omvat alle andere goddelijke deugden. Ze 
kenmerkt zowel het begin als het einde van het heilsplan. Als 
alles het begeeft, zal de naastenliefde — de liefde van Christus — 
het niet begeven. Naastenliefde is de grootste van alle goddelijke 
eigenschappen.

Uit de overvloed van zijn hart, sprak Jezus tot de armen, de 
onderdrukten, de weduwen, de kleine kinderen; tot boeren en vis-
sers, geiten-  en schapenherders; tot vreemdelingen en buitenlanders, 
de rijken, de politiek machtigen, en tot de onvriendelijke Farizeeërs 
en schriftgeleerden. Hij hielp de armen, de hongerigen, de mis-
deelden, de zieken. Hij zegende de lammen, de blinden, de doven 
en andere mensen met lichamelijke gebreken. Hij wierp demonen 
en kwade geesten uit die mentale of emotionele ziektes veroor-
zaakt hadden. Hij reinigde diegenen die met zonde belast waren. 
Hij onderwees liefde en diende anderen keer op keer onzelfzuchtig. 
Iedereen ontving zijn liefde. ‘Alle mensen [waren] gelijkelijk begun-
stigd, en niemand [werd] buitengesloten’ (2 Nephi 26:28). Dit zijn 
allemaal uitingen en voorbeelden van zijn oneindige naastenliefde.

Deze wereld zou zoveel beter zijn als alle mensen de reine liefde 
van Christus — die mild, zachtmoedig en nederig is — zouden 
toepassen. Ze is niet afgunstig of hoogmoedig. Ze is onzelfzuchtig 
omdat ze niets terug wil. Ze tolereert geen kwaad of kwade wil 
en verheugt zich niet in ongerechtigheid; ze biedt geen plaats aan 
onverdraagzaamheid, haat of geweld. Ze weigert spot, vulgariteit, 
misbruik of uitstoting te vergoelijken. Ze spoort mensen aan om 
in christelijke liefde samen te leven — ongeacht hun geloof, ras, 
nationaliteit, financiële situatie, opleiding of cultuur.

De Heiland heeft ons geboden om elkaar lief te hebben zoals Hij 
ons liefheeft; om ons ‘met de band der naastenliefde’ (LV 88:125) te 
bekleden, zoals Hij zichzelf bekleed heeft. We worden aangespoord 
om onze gevoelens te zuiveren, ons hart te veranderen, om onze 
uiterlijke handelingen en ons voorkomen overeen te laten stem-
men met wat we beweren te geloven en te voelen. We dienen ware 
volgelingen van Christus te zijn.11
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6
Anderen liefhebben is ‘een voortreffelijker weg’.

Broeder Vern Crowley zei dat hij als jongeman iets geleerd had 
van de cruciale les die Joseph Smith de eerste heiligen in Navoo 
onderwezen had toen hij hun vroeg om ‘anderen lief [te] hebben, 
zowel onze vijanden als onze vrienden’. Dat is een goede les voor 
ieder van ons.

Toen zijn vader ziek werd, nam Vern Crowley de leiding van de 
sloperij van het gezin op zich, hoewel hij maar vijftien jaar was. 
Sommige klanten buitten de jongen soms uit, en ’s nachts verdwe-
nen er onderdelen van het terrein. Vern was kwaad en zwoer dat 
hij iemand op heterdaad zou betrappen en hem als voorbeeld zou 
stellen. Hij zou wraak nemen.

Toen zijn vader herstellende was, deed Vern op een avond rond 
sluitingstijd zijn ronde op het terrein. Het was bijna donker. In een 
afgelegen hoek van het terrein zag hij iemand een groot machine-
onderdeel naar het hek dragen. Hij rende als een topatleet naar 
hem toe en kreeg de jonge dief te pakken. Zijn eerste neiging was 
om zich met zijn vuisten af te reageren en de jongen daarna naar 
het kantoor te slepen en de politie te bellen. Zijn hart was vol 
woede en wraak. Hij had zijn dief gevangen en wilde hem geven 
wat hem toekwam.

Plots verscheen Verns vader uit het niets, legde zijn zwakke en 
zieke hand op de schouder van zijn zoon en zei: ‘Ik zie dat je een 
beetje kwaad bent, Vern. Mag ik dit afhandelen?’ Hij ging vervolgens 
naar de jonge dief in wording, sloeg zijn arm om hem heen, keek 
hem even in de ogen en vroeg: ‘Waarom doe je dit, jongen? Waarom 
probeerde je die versnellingsbak te stelen?’ Vervolgens ging meneer 
Crowley met zijn arm om de jongen heen naar het kantoor en vroeg 
hem ondertussen naar zijn autoproblemen. Toen ze het kantoor 
bereikt hadden, zei de vader: ‘Ik denk dat je geen koppeling meer 
hebt. Dat is het probleem.’

Vern kookte ondertussen van woede. Hij dacht: wie geeft er nu 
om die koppeling? We moeten de politie bellen en er een eind aan 
maken. Maar zijn vader bleef praten. ‘Vern, ga eens een koppeling 
halen. Haal ook een druklager voor hem. En breng een drukplaat 
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mee. Dat moet het probleem oplossen.’ De vader gaf alle onderde-
len aan de jongen die geprobeerd had te stelen en zei: ‘Hier, pak 
aan. En hier heb je ook de versnellingsbak. Je hoeft niet te stelen, 
jongeman. Vraag er gewoon om. Er is een oplossing voor elk pro-
bleem. Mensen zijn bereid je te helpen.’

Broeder Vern Crowley zei dat hij die dag een levensles in liefde 
leerde. De jongen kwam vaak terug naar het terrein. Uit vrije wil 
betaalde hij maand na maand de onderdelen terug die Vic Crowley 
hem gegeven had, inclusief de versnellingsbak. Hij vroeg Vern ook 
waarom zijn vader zo was en waarom hij die dingen deed. Vern 
vertelde hem wat over hun geloof als heilige der laatste dagen en 
dat zijn vader de Heer en andere mensen liefhad. Uiteindelijk liet 
de dief in wording zich dopen. Vern zei later: ‘Ik vind het moeilijk 
om de gevoelens die ik had en wat ik toen meemaakte te beschrij-
ven. Ik was ook jong. Ik had mijn boef gevangen. Ik ging hem de 
zwaarste straf geven. Maar mijn vader toonde me een andere weg.’

Een andere weg? Een betere weg? Een edeler weg? Een voortref-
felijker weg? De wereld zou zoveel beter zijn als men die prachtige 
les toepaste. Moroni heeft gezegd:

‘Daarom mag hij die in God gelooft met zekerheid hopen op een 
betere wereld. […]

‘Met de gave van zijn Zoon heeft God een voortreffelijker weg 
bereid’ (Ether 12:4, 11).12

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Wat bedoelt president Hunter door de twee grote geboden ‘de 

toetssteen van de Heer’ te noemen? (Zie onderdeel 1.) Hoe 
zou u President Hunters vragen aan het eind van onderdeel 1 
beantwoorden?

• Neem president Hunters verhaal over de gelijkenis van de barm-
hartige Samaritaan door (zie onderdeel 2). Wat kunnen we uit 
deze leringen leren over onze naasten liefhebben? Hoe kunnen 
wij onze liefde vergroten voor ‘wie moeilijk lief te hebben zijn’?
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• In onderdeel 3 zegt president Hunter dat we anderen in hun 
beproevingen moeten liefhebben en dienen. Hoe bent u geze-
gend omdat iemand u in tijden van nood geholpen heeft?

• Denk na over de leringen van president Hunter aangaande het 
volgen van het voorbeeld van naastenliefde dat de Heiland heeft 
gegeven (zie onderdeel 4). Hoe kunnen we meer liefde voor 
anderen ontwikkelen? Hoe kunnen we onze liefde beter tonen?

• In onderdeel 5 bespreekt president Hunter enkele manieren 
waarop Christus zijn liefde getoond heeft. Wanneer hebt u de 
liefde van de Heiland gevoeld? Welke zegeningen heeft het toe-
passen van ‘de reine liefde van Christus’ u gebracht?

• Wat kunnen we van president Hunters verhaal over Vern Crowley 
leren? (Zie onderdeel 6.) Hoe kunnen we gevoelens van ‘woede 
en wraak’ door naastenliefde vervangen? Door welke ervaringen 
hebt u geleerd dat naastenliefde ‘een voortreffelijker weg’ is?

Relevante Schriftteksten
Mattheüs 25:31–46; 1 Korinthe 13; Efeze 4:29–32; 1 Johannes 

4:20; Mosiah 4:13–27; Alma 34:28–29; Ether 12:33–34; Moroni 
7:45–48; LV 121:45–46

Studietip
‘Als u doet wat u hebt geleerd, zult u meer kennis ontvangen (zie 

Johannes 7:17).’ (Predik mijn evangelie [2004], 19.) Vraag u af hoe u 
de leringen thuis, op het werk en in uw kerktaken kunt toepassen.

Noten
 1. ‘The Gifts of Christmas’, Ensign, decem-

ber 2002, 18.
 2. John S. Welch, in Eleanor Knowles, 

Howard W. Hunter (1994), 119.
 3. Betty C. McEwan, ‘My Most Influential 

Teacher’, Church News, 21 juni 1980, 2.
 4. Carolyn Sessions Allen, in ‘Loved by 

All Who Knew Him: Stories from Mem-
bers’, Ensign, april 1995, 20.

 5. In Thomas S. Monson, ‘President 
Howard W. Hunter: A Man for All Sea-
sons’, 33.

 6. In Knowles, Howard W. Hunter, 185.
 7. ‘The Lord’s Touchstone’, Ensign, 

november 1986, 34.
 8. ‘The Lord’s Touchstone’, 34–35.
 9. ‘The Lord’s Touchstone’, 35.
 10. ‘A More Excellent Way’, Ensign, mei 

1992, 61.
 11. ‘A More Excellent Way’, 61–62.
 12. ‘A More Excellent Way’, 62.
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Geloof en getuigenis

‘De ultieme prestatie in dit leven is God 
vinden en weten dat Hij leeft.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
Howard W. Hunter begon al van jongs af aan in Boise (Idaho) 
zijn getuigenis te ontwikkelen. Hoewel zijn vader toen nog geen lid 
van de kerk was, voedde zijn moeder hem met het evangelie op. 
‘Zij leerde ons bidden’, zei hij. ‘Dankzij moeders onderricht ontving 
ik als jongen een getuigenis.’ 1

Howards getuigenis groeide door de jaren heen. Toen hij een 
twintiger was en in Los Angeles (Californië) woonde, begon hij het 
belang van ernstige evangeliestudie in te zien. Hij schreef: ‘Hoewel 
ik bijna mijn hele leven in de kerk lessen heb bijgewoond, vond 
mijn eerste echte bewustwording van het evangelie tijdens een zon-
dagsschoolles van broeder Peter A. Clayton in de wijk Adams plaats. 
Hij had erg veel evangeliekennis en bezat de vaardigheid om jonge 
mensen te inspireren. Ik bestudeerde de lessen, las de leesopdrach-
ten die hij ons gaf en nam deel aan de klassikale besprekingen. […] 
Ik beschouw die periode in mijn leven als de tijd dat de waarheden 
van het evangelie zich aan mij begonnen te ontvouwen. Ik had altijd 
al een getuigenis van het evangelie gehad, maar plotseling begon 
ik het ook te begrijpen.’ 2

Vele jaren later legde president Hunter uit: ‘Op een bepaald 
moment begrijpen we de beginselen van onze schepping en wie 
we zijn. Plots worden die dingen ons duidelijk en wordt ons hart 
geraakt. Op dat ogenblik ontvangen we een getuigenis in onze ziel 
en weten we zonder enige twijfel dat God onze Vader is — dat Hij 
leeft, dat Hij echt bestaat, en dat we letterlijk zijn kinderen zijn.’ 3

President Gordon B. Hinckley heeft het volgende over president 
Hunters geloof en getuigenis gezegd:
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‘de grootste queeste is de zoektocht naar god — zijn bestaan 
en persoonlijke eigenschappen bepalen, en het evangelie 

van zijn zoon, Jezus christus, leren kennen.’
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‘President Hunter […] bezat de grote kracht van geloof. Hij had 
zekerheid over goddelijke en eeuwige zaken. [Hij] had een onbe-
twistbaar en zeker getuigenis van de levende God, onze eeuwige 
Vader. Met veel overtuiging gaf hij zijn getuigenis van de goddelijke 
aard van de Heer Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid.’ 4

Leringen van Howard W. Hunter
1

Door geloof kunnen we God vinden en weten dat Hij leeft.

De ultieme prestatie van dit leven is God vinden en weten dat 
Hij leeft. Zoals elk goed doel kan het alleen bereikt worden door 
mensen die geloven in wat aanvankelijk misschien niet duidelijk is.5

Als iemand zijn gedachten op God en op de dingen Gods richt, 
ondergaat hij een geestelijke transformatie. Hij wordt uit het alle-
daagse omhooggetild en krijgt een edel en goddelijk karakter. Als 
we in God geloven, gebruiken we een van de grote levenswetten. 
De grootste kracht van de mens is de geestelijke kracht van geloof.6

De grootste queeste is de zoektocht naar God — zijn bestaan 
en persoonlijke eigenschappen bepalen, en het evangelie van zijn 
Zoon, Jezus Christus, leren kennen. Het is niet makkelijk om een 
volmaakt begrip van God te krijgen. De zoektocht vergt voortdu-
rende inspanning, en sommigen komen nooit in actie om die kennis 
na te streven. […]

Of we nu wetenschappelijke kennis of God zoeken, we moeten 
sowieso geloof hebben. Dat is het begin. Er zijn veel definities van 
geloof, maar de meest klassieke is door de schrijver van de brief 
aan de Hebreeën in deze veelbetekenende woorden opgeschreven: 
‘Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en 
een bewijs van de zaken die men niet ziet’ (Hebreeën 11:1). Met 
andere woorden: geloof geeft ons vertrouwen in wat we hopen en 
overtuigt ons van wat we niet zien. […] Wie God oprecht zoekt, 
krijgt Hem niet te zien, maar weet door geloof dat Hij bestaat. Het is 
meer dan hoop. Geloof maakt er een overtuiging van — een bewijs 
van de zaken die men niet ziet.

De schrijver van de brief aan de Hebreeën [de apostel Paulus] 
gaat verder: ‘Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand 
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gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die 
men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is’ (Hebreeën 11:3). Hij 
omschrijft geloof als een overtuiging dat de wereld door het woord 
van God geschapen is. Er zijn geen getuigen van die gebeurtenis, 
maar geloof geeft ons de kennis dat wat we in de wonderen van de 
aarde en in de natuur zien door God geschapen is. […]

Ik ben ervan overtuigd dat God bestaat — dat Hij leeft. Hij is 
onze hemelse Vader en wij zijn zijn geestelijke kinderen. Hij heeft 
de hemel en de aarde en alle dingen op aarde geschapen en heeft 
de eeuwige wetten van het heelal bepaald. Die wetten worden 
stukje bij beetje door de zoektocht van de mens ontdekt, maar ze 
hebben altijd bestaan en zullen nooit veranderen.7

2
Om het bestaan van God te ontdekken, moeten we ons vol 

geloof inspannen, zijn wil doen en om wijsheid bidden.

Om te weten te komen dat God bestaat, moeten we het traject 
volgen dat Hij voor onze zoektocht uitgestippeld heeft. Het is een 
stijgend pad; het vergt geloof en inspanning, en is geen makkelijke 
weg. Daarom zullen veel mensen zich niet aan de zware taak wij-
den om erachter te komen of God bestaat. Integendeel, sommigen 
nemen het makkelijke pad en ontkennen zijn bestaan of volgen 
slechts de onzekere weg van de twijfelaar. […]

Soms betekent geloof dat we moeten aannemen dat iets waar is, 
hoewel het bewijsmateriaal ontoereikend is om er zeker van te zijn. 
We moeten het onderzoek voortzetten en deze aansporing volgen: 
‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er 
zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; 
wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden’ 
(Mattheüs 7:7–8). […]

Het is een algemene regel dat we niets waardevols ontvangen 
zonder er een prijs voor te betalen. Een geleerde krijgt geen kennis 
zonder er inspanning voor te leveren. Kan hij zeggen dat geleerd-
heid niet bestaat als hij daartoe niet bereid is? […] Het is net zo 
dwaas als iemand zegt dat God niet bestaat simpelweg omdat hij 
geen zin had om Hem te zoeken.
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[…] Als iemand een onwrikbare kennis van het bestaan van God 
wil krijgen, moet hij de geboden en leer naleven die de Heiland 
tijdens zijn persoonlijke bediening verkondigd heeft. […] Wie bereid 
is te zoeken, zich in te spannen en de wil van God te doen, komt 
te weten dat God bestaat.

Als men God eenmaal gevonden heeft en zijn werkwijze begrijpt, 
ontdekt men dat niets in het heelal per toeval tot stand gekomen is, 
maar dat alle dingen het resultaat van een goddelijk, van tevoren 
vastgesteld plan zijn. Wat krijgt het leven dan een diepe betekenis! 
Men krijgt begrip dat alle wereldse kennis overtreft. De pracht van de 
wereld wordt mooier, de structuur van het heelal krijgt meer beteke-
nis, en men begrijpt al Gods scheppingen beter, terwijl men de dagen 
van God ziet komen en gaan, en de seizoenen elkaar opvolgen.8

Tijdens zijn bediening legde Christus uit hoe we de waarheid 
over God te weten kunnen komen. Hij zei: ‘Als iemand de wil heeft 
om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God 
is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek’ ( Johannes 7:17). De Meester legde 
de wil van de Vader en het grote gebod ook als volgt uit: ‘U zult de 
Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en 
met heel uw verstand’ (Mattheüs 22:37). Wie ernaar streeft de wil 
van God te doen en zijn geboden te onderhouden, ontvangt bij het 
getuigen van de Vader persoonlijke openbaring dat het werk van 
de Heer goddelijk van aard is.

Wie naar begrip verlangt, kan in de woorden van Jakobus lezen 
hoe hij dat kan krijgen: ‘Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, 
laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en 
geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden’ ( Jakobus 1:5). 
Jakobus lijkt niet over wetenschappelijke kennis te spreken, maar 
over hemelse openbaring die de vragen van de mens beantwoordt, 
omdat hij deze aansporing om te bidden opgevolgd heeft. […]

We hebben dus de formule voor de zoektocht naar God en de 
hulpmiddelen, waarmee we op pad moeten gaan, namelijk geloof, 
liefde en gebed. De wetenschap heeft geweldige dingen voor de 
mens gedaan, maar ze kan wat hij zelf moet doen, waarvan het 
ontdekken van Gods bestaan het allerbelangrijkste is, niet voor hem 
doen. De opdracht is niet makkelijk; het kost moeite; maar zoals 
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de Meester gezegd heeft: ‘Groot zal hun loon zijn en eeuwig hun 
heerlijkheid’ (LV 76:6).9

3
We moeten geloven om te zien.

Thomas wilde eerst zien en dan geloven.

Op de dag van zijn opstanding verscheen Jezus ’s avonds aan 
de apostelen en stond in de afgesloten kamer in hun midden. 
Hij toonde hun zijn handen waarin men nagels geslagen had, en 
zijn zij, die men met een speer doorboord had. Thomas, één van 
de twaalf, was niet aanwezig toen dit plaatsvond, maar de ande-
ren vertelden hem dat ze de Heer gezien hadden en dat Hij met 
hen gesproken had. […] Thomas was sceptisch en zei tegen de 
discipelen:

‘Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn 
vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet 
steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven’ ( Johannes 20:25).

[…] Thomas vertegenwoordigt in zekere zin onze tijdsgeest. Hij 
zou geen genoegen nemen met iets wat hij niet kon zien, hoewel 
hij in het gezelschap van de Meester geweest was en zijn leringen 
betreffende geloof en twijfel kende. […] Geloof kan twijfel niet 
vervangen als iemand wil voelen of zien om te kunnen geloven.

Thomas was niet bereid om op geloof te vertrouwen. Hij wilde 
bewijs van de feiten. Hij wilde kennis, geen geloof. Kennis is met 
het verleden verbonden omdat we door onze ervaringen kennis 
krijgen, maar geloof is met de toekomst verbonden, met het onbe-
kende pad dat we nog niet bewandeld hebben.

We kennen Thomas als een man die met de Meester gereisd en 
gepraat had, en die door Hem gekozen was. We wensen allemaal 
dat Thomas met vertrouwen in het onzichtbare naar de toekomst 
gekeken had, in plaats van feitelijk ‘Zien is geloven’ te zeggen. […]

geloof geeft ons vertrouwen in onzichtbare dingen.

Een week later waren de apostelen opnieuw in hetzelfde huis te 
Jeruzalem bijeen. Deze keer was Thomas wél bij hen. De deur was 
gesloten, maar Jezus kwam, stond in hun midden en zei: ‘Vrede zij u.
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‘Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk 
Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en 
wees niet ongelovig, maar gelovig’ ( Johannes 20:26–27). […]

‘Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u 
geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen 
geloven’ ([ Johannes] 20:29).

Die gebeurtenis is een van de grootste lessen aller tijden. Thomas 
had gezegd: ‘Zien is geloven’, maar Christus antwoordde: ‘Geloven 
is zien. […]

Het klassieke voorbeeld van geloof wordt aan de apostel Paulus 
in zijn brief aan de Hebreeën toegeschreven: ‘Het geloof nu is een 
vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de 
zaken die men niet ziet’ (Hebreeën 11:1).

Die uitspraak impliceert geen volmaakte kennis, maar beschrijft 
geloof als iets wat iemand een verzekering of een vertrouwen geeft 
in dingen die nog in het verschiet liggen. Die dingen kunnen echt 
bestaan, maar door geloof worden ze werkelijkheid. Geloof geeft 
een gevoel van vertrouwen in iets wat onzichtbaar is of iets waar 
geen bewijs van bestaat.

Het lijkt erop dat Thomas geen vertrouwen in de toekomst meer 
had. Hij keek naar het verleden. Hij wilde een bewijs van wat toen 
niet zichtbaar was. Wie zijn geloof verliest of te weinig geloof heeft, 
leeft in het verleden — men verliest hoop in de toekomst. Wat vindt 
er een grote verandering plaats in het leven van iemand die verze-
kering en vertrouwen uit bestendig geloof put.

de man die blind geboren was, twijfelde 
niet; hij geloofde in de Heiland.

In het negende hoofdstuk van Johannes lezen we over een 
gebeurtenis die in Jeruzalem plaatsvond, waarbij een man die blind 
geboren was zijn gezichtsvermogen kreeg. Het was de sabbatdag 
en Jezus was blijkbaar in de buurt van de tempel toen hij de blinde 
zag. Zijn discipelen vroegen hem:

‘Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind 
geboren zou worden?
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‘Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook 
niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopen-
baard zouden worden.

‘Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, 
zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken.

‘Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld’ ( John 
9:2–5).

Jezus spuwde vervolgens op de grond en maakte klei door het 
speeksel met het zand van de grond te vermengen. Hij zalfde de 
ogen van de blinde met de klei en droeg hem op om zich in het 
bad van Siloam te wassen. Als dit Thomas geweest was, zou hij dan 
gegaan zijn zoals hem opgedragen was, of zou hij gevraagd heb-
ben: ‘Wat voor nut heeft het om me in het stilstaand water van dat 
vuile bad te wassen?’ of ‘Speeksel vermengd met zand heeft toch 
geen helende kracht?’ Dat lijken redelijke vragen, maar als de blinde 
getwijfeld en die vragen gesteld had, zou hij blind gebleven zijn. 
Hij had geloof en deed wat hem opgedragen was. Hij ging naar het 
bad, waste zich en kwam ziende terug. Geloven is zien. […]

‘zalig zijn zij die niet gezien zullen 
hebben en toch zullen geloven.’

De blinde geloofde en mocht zien. Thomas weigerde te geloven 
vóór hij kon zien. De wereld is vol Thomassen, maar er zijn ook 
velen zoals de blinde in Jeruzalem. De zendelingen van de kerk 
komen dagelijks beide categorieën mensen tegen als ze hun bood-
schap, het herstelde evangelie van Jezus Christus, aan de wereld ver-
kondigen. […] Sommigen geloven en laten zich dopen. Sommigen 
aanvaarden de boodschap niet omdat ze niet kunnen zien of voelen.

Er is geen concreet, tastbaar bewijs dat God bestaat, en toch heb-
ben miljoenen mensen die kennis door geloof ontvangen. Geloof is 
het bewijs van onzichtbare dingen. Velen zeggen tegen de zende-
lingen: ‘Ik zou me laten dopen als ik kon geloven dat de Vader en 
de Zoon aan Joseph Smith verschenen zijn.’ Er is van die gebeur-
tenis geen concreet, tastbaar bewijs, maar voor mensen die door 
de Geest geraakt zijn, neemt geloof de plaats van zulk bewijs van 
onzichtbare dingen in. Denk aan de woorden van de gekruisigde 
Meester toen Hij voor Thomas stond:
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‘Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen gelo-
ven.’ ([ Johannes] 20:29).

wie gelooft, zal zien.

Ik voeg mijn getuigenis bij dat van de duizenden zendelingen 
dat God leeft; Jezus is de Heiland van de wereld; en wie gelooft, 
zal zien.10

4
Als we naar ons geloof handelen, 

ontvangen we een eigen getuigenis.

Als kind aanvaardden we de dingen die onze ouders of onze 
leerkrachten ons vertelden omdat we vertrouwen in hen hadden. 

‘de blinde geloofde en mocht zien.’
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Een jongetje zal zonder vrees van een hoogte naar beneden sprin-
gen als zijn vader zegt dat hij hem zal vangen. Het kereltje gelooft 
dat zijn vader hem niet zal laten vallen. Als ze ouder worden, begin-
nen kinderen zelf na te denken, dingen in twijfel te trekken, en 
onzeker te worden over zaken waar ze geen bewijs voor hebben. Ik 
voel met jongemannen en - vrouwen mee die oprechte twijfels krij-
gen en aan de grote strijd van het opheffen van die twijfels begin-
nen. Als ze de waarheid echt te weten willen komen, door zich er 
moreel, geestelijk en mentaal voor in te zetten, kunnen die twijfels 
worden opgeheven. Ze zullen door die worsteling met een stevi-
ger, sterker, groter geloof uit de strijd komen. Dan zijn ze van een 
eenvoudig vertrouwend geloof, door twijfel en strijd naar een stevig 
substantieel geloof gegaan dat zich als een getuigenis ontpopt.11

Studenten brengen uren in wetenschappelijke laboratoria door 
om de waarheid te vinden. Als ze ook uren aan geloof, gebed, 
vergevensgezindheid, nederigheid en liefde wijden, zullen ze een 
getuigenis van Jezus Christus, de schenker van die beginselen, 
krijgen.12

Het evangelie van Jezus Christus is niet slechts een evangelie 
van geloof. Het moet in daden omgezet worden. […] Hij zei niet 
dat we zijn evangelie moesten ‘gadeslaan’; hij zei dat we het moes-
ten ‘naleven’. Hij zei niet: ‘Kijk naar de prachtige samenstelling en 
beeldspraak.’ Hij zei: ‘Ga, doe, zie, voel, geef, geloof!’ […]

Actie ondernemen is een van de belangrijkste fundamenten van 
een persoonlijk getuigenis. Het sterkste getuigenis komt uit eigen 
ervaring. Toen de Joden de leer in twijfel trokken die Jezus in de 
tempel onderwees, antwoordde hij: ‘Mijn onderricht is niet van Mij, 
maar van Hem Die Mij gezonden heeft.’ Vervolgens voegde Hij daar 
de sleutel tot een persoonlijk getuigenis aan toe: ‘Als iemand de wil 
heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit 
God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek’ ( Johannes 7:16- 17).

Horen we de actieve vorm in deze uitspraak van de Heiland? ‘Als 
iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij […] weten.’ Johan-
nes legde in zijn [brief ] nadruk op het belang daarvan: Hij schreef: 
‘Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij 
gewandeld heeft’ (1 Johannes 2:6).
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Alleen maar zeggen, aanvaarden en geloven is niet genoeg. Die 
zaken zijn ontoereikend tot we hetgeen ze impliceren in ons dage-
lijkse leven toepassen. Dat is de beste bron van een eigen getuige-
nis. Men weet het omdat men het ervaren heeft. Men hoeft niet te 
zeggen: ‘Broeder Jansen zegt dat het waar is, en ik geloof hem.’ 
Men kan zeggen: ‘Ik heb dit beginsel zelf toegepast, en ik weet uit 
eigen ervaring dat het werkt. Ik heb de invloed ervan gevoeld, het 
praktisch nut ervan beproefd, en weet dat het goed is. Ik kan uit 
eigen ervaring getuigen dat het een waar beginsel is.’

Velen hebben zo’n getuigenis en beseffen niet hoe waardevol 
dat is. Onlangs zei een jongedame: ‘Ik heb geen getuigenis van 
het evangelie. Ik wou dat ik er een had. Ik aanvaard de leringen 
van het evangelie. Ik weet dat ze voor me werken. Ik heb ze voor 
andere mensen zien werken. Ik wou dat de Heer mijn gebeden 
beantwoordde en me een getuigenis gaf, dan zou ik een van de 
gelukkigste mensen ter wereld zijn!’ Deze jongedame wilde een 
wonderbare interventie; maar ze had het wonder van het evangelie 
haar leven al zien verbeteren en verheffen. De Heer had haar gebed 
verhoord. Ze had een getuigenis, maar ze wist het zelf niet.13

Als geordend apostel en bijzondere getuige van Christus geef 
ik u mijn oprechte getuigenis dat Jezus Christus daadwerkelijk de 
Zoon van God is. […] Ik geef mijn getuigenis door de macht van 
de Heilige Geest. Ik weet dat Christus bestaat, alsof ik Hem met 
mijn eigen ogen en oren heb gezien en gehoord. Ik weet ook dat 
de Heilige Geest de waarheid van mijn getuigenis zal bevestigen in 
het hart van iedereen die met een gelovig oor luistert.14

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Hunter zegt dat ‘God vinden en weten dat Hij leeft’ de 

ultieme prestatie van dit leven is (onderdeel 1). Wat is de rol van 
geloof in het bereiken van dat doel? Dankzij welke ervaringen 
hebt u God gevonden en weet u dat Hij leeft?

• President Hunter zegt: ‘de opdracht is niet makkelijk; het kost 
moeite’ om te weten te komen of God bestaat. Waarom denkt 
u dat toegewijde inspanning noodzakelijk is om die kennis te 
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krijgen? Waarom is het belangrijk dat we de geboden onderhou-
den om God te leren kennen?

• In onderdeel 3 gebruikt president Hunter de tegenstelling tussen 
Thomas en de blinde om ons te leren dat we, als we geloven, in 
staat zullen zijn om te zien. Hoe kunt u de inzichten van presi-
dent Hunter over die verhalen zelf toepassen? Hoe hebt u door 
geloof kunnen zien?

• Neem de leringen door waarin president Hunter zegt dat naar 
ons geloof handelen de sleutel tot het ontvangen van een getui-
genis is (zie onderdeel 4). Hoe kunt u naar uw geloof hande-
len? Hoe kan geloof twijfel overwinnen? Hoe is uw getuigenis 
gegroeid door naar uw geloof te handelen?

Relevante Schriftteksten
Johannes 17:3; Hebreeën 11:1–6; Alma 5:45–48; 30:40–41; 32:26–

43; Ether 12:4, 6–22; Moroni 10:4–5; LV 42:61

Onderwijstip
‘Stel vragen waarop de leerlingen het antwoord in de Schrif-

ten en de leringen van de hedendaagse profeten kunnen vinden.’ 
(Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], 62.)
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In het evangelie onderwijzen

‘Het doel van onderwijs [is dat] we een 
werktuig in de handen van de Heer kunnen 

zijn om iemands hart te veranderen.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
In de algemene conferentie van april 1972 was ouderling Howard 
W. Hunter, toen lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, een van 
de laatste sprekers van een bijeenkomst. Hij had een toespraak 
voorbereid, maar er was te weinig tijd overgebleven om die te hou-
den. ‘Gezien de tijd’, zei ouderling Hunter, ‘stop ik de toespraak die 
ik voorbereid heb in mijn binnenzak. Maar ik wil graag een voorval 
aanhalen dat op mij als jongen veel indruk heeft gemaakt. Ik moest 
eraan denken toen vermeld werd dat er vandaag veel toegewijde 
mensen in ons midden zijn die onze jeugd onderwijzen.

‘Het was op een zomerdag vroeg in de ochtend. Ik stond bij het 
raam. Door de gordijnen kon ik twee kleine wezens op het gras zien 
zitten. Een grote vogel en een kleine vogel, die klaarblijkelijk net uit 
het nest was gekomen. Ik zag de grote vogel op het gras stampen 
en zijn kop buigen. Hij trok een vette worm uit het gras. De kleine 
vogel opende de bek wijd, maar de grote vogel slikte de worm door.

‘Toen zag ik de grote vogel naar een boom vliegen. Hij pikte een 
tijdje op de boomstam en kwam met een groot insect in de bek 
naar beneden. De kleine vogel opende de bek wijd, maar de grote 
vogel slikte het insect door. Er werd uit protest gekwetterd.

‘De grote vogel vloog weg, en ik kon hem niet meer zien. Maar 
ik bleef naar de kleine vogel kijken. Na een tijdje stampte de kleine 
vogel op het gras, boog zijn kop en trok een vette worm uit het gras.

‘Moge God de goede mensen zegenen die onze kinderen en 
jongeren onderwijzen.’
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door kinderen in de kerk te onderwijzen, steunen 
we de ouders in hun onderwijs thuis.
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De korte boodschap van ouderling Hunter werd later onder de 
titel ‘A Teacher’ [Een leerkracht] gepubliceerd.1

Howard W. Hunter benadrukte regelmatig het belang van goed 
onderwijs in de kerk. Hij bracht beginselen waarmee leerkrachten 
hun leerlingen beter tot zegen konden zijn, zoals het belang van 
onderwijzen door het goede voorbeeld te geven, dat hij aan de 
hand van het verhaal over de vogels illustreerde. Hij sprak vaak tot 
leerkrachten van kinderen en jongeren en maakte hun duidelijk 
dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid voor de opkomende 
generatie hadden. Bij zo’n gelegenheid zei hij het volgende:

‘Ik zie een aantal uitverkoren geesten van deze wereld voor me. 
[…] Ik probeer me ieder [van u, leerkrachten,] aan het werk in uw 
specifieke opdracht voor te stellen. Ik vraag me af welke vruchten uw 
werk zal voortbrengen. Zullen sommige vruchten verdorren omdat u 
de grond die u toevertrouwd is niet bewerkt hebt? Of zult u alle grond 
bewerken zodat die het maximum aantal vruchten voortbrengt?

‘In uw wijk en ring […] wonen veel kinderen van onze Vader. 
Net als u zijn zij in zijn ogen uitverkoren; maar in tegenstelling 
tot u, zijn velen van hen onervaren en nieuw in het evangelie. U 
hebt een grote verantwoordelijkheid voor hen. Ze zijn volgzaam, 
makkelijk te vormen, kneden en leiden als u hun vertrouwen en 
hart kunt winnen. U bent hun “herder”. U moet hen naar “grazige 
weiden” leiden. […]

‘Wat een uitdaging, wat een vreugdevolle opdracht, wat een hei-
lige verantwoordelijkheid hebt u! […] Nu u uw werk hervat om de 
lammeren te hoeden, zoals de Heer u opdraagt, dient u erg attent, 
zorgzaam, aardig, teder, rein van hart en nederig te zijn, veel te 
bidden en u de onzelfzuchtige liefde van de Heer eigen te maken.’ 2

Leringen van Howard W. Hunter
1

Anderen helpen om vertrouwen in de 
Schriften te ontwikkelen.

Ik moedig u ten zeerste aan om de Schriften in uw onderwijs te 
gebruiken en al het mogelijke te doen om de cursisten ermee ver-
trouwd te maken. Ik wil dat onze jonge mensen vertrouwen hebben 
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in de Schriften, en ik zou graag willen dat u die zinsnede op twee 
manieren interpreteert.

Ten eerste willen we dat de cursisten vertrouwen op de kracht en 
waarheden van de Schriften, erop vertrouwen dat hun hemelse Vader 
werkelijk tot hen spreekt door middel van de Schriften en erop ver-
trouwen dat ze zich tot de Schriften kunnen wenden om antwoorden 
te vinden op hun problemen en hun gebeden. Dat is een vorm van 
vertrouwen waarvan ik hoop dat u die uw cursisten leert, en u kunt 
dat doen door ze elke dag en elk uur te tonen dat u op die manier op 
de Schriften vertrouwt. Toon ze dat u zelf zeker weet dat de Schriften 
de oplossing van vele — bijna alle — problemen van het leven bevat-
ten. Als u dus lesgeeft, geef dan uit de Schriften les.

‘Een andere interpretatie van de zinsnede ‘vertrouwen in de 
Schriften’ [is] dat u de cursisten de standaardwerken zo grondig 
leert, dat zij ze met vertrouwen door kunnen nemen en de essen-
tiële Schriftteksten, redes en teksten leren. We hopen dat geen van 
de cursisten uw les gefrustreerd, verward of beschaamd verlaat, 
omdat het hem of haar aan het nodige inzicht ontbreekt, doordat 
hij of zij de Schriften niet goed genoeg kent om de juiste teksten 
te vinden. Geef die jonge mensen genoeg ervaring met de Bijbel, 
het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van 
grote waarde, zodat ze beide soorten vertrouwen hebben die ik 
net besproken heb.

Ik heb vaak gedacht dat onze jongeren in de kerk heel erg op jon-
geren buiten de kerk zouden lijken als ze de standaardwerken niet 
beheersten. U herinnert zich allemaal de verzen die de profeet Joseph 
in de gevangenis van Liberty schreef. Hij schreef onder andere: ‘Want 
er zijn er nog velen op aarde onder alle sekten, genootschappen en 
gezindten, die worden verblind door de sluwe listigheid der mensen, 
waarmee dezen op de loer liggen om te misleiden en die alleen van 
de waarheid worden afgehouden omdat zij niet weten waar die te 
vinden is ’ (LV 123:12; cursivering toegevoegd).

Als [leerkracht] in de kerk hebben we de grote verantwoordelijk-
heid om ervoor te zorgen dat onze eigen leden, onze eigen jonge-
ren niet in die categorie vallen van mensen die verblind worden: 
goede, waardige jongemannen en - vrouwen die van de waarheid 
afgehouden worden omdat ze niet weten waar die te vinden is 
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en omdat ze geen vertrouwen hebben [bij het gebruik van] hun 
standaardwerken.3

2
Met de Geest onderwijzen.

Bereid u dusdanig voor en leef zodanig dat de Geest u in uw 
onderwijs vergezelt. Er is zoveel in onze wereld dat ons gevoel voor 
de Geest afstompt en zoveel dat ons ervan weerhoudt de Geest bij 
ons te hebben. We moeten al het mogelijke doen voor deze jonge 
mensen die aan alle kanten worden aangevallen door wereldse zaken. 
We moeten al het mogelijke doen om hun de fijne, geruststellende 
tegenwoordigheid van de Geest van de Heer te laten voelen. […]

De Heer maakt dat met de volgende woorden duidelijk: ‘En de 
Geest zal u gegeven worden door het gelovige gebed; en indien gij 
de Geest niet ontvangt, zult gij niet onderwijzen’ (LV 42:14).

Volgens mij betekent dit vers niet alleen dat we niet zonder 
de Geest behoren les te geven, maar ook dat we niet zonder de 
Geest kunnen lesgeven. De overdracht van spirituele zaken vindt 
gewoonweg niet plaats zonder de leerzame en bevestigende influis-
teringen van de Geest des Heren. Joseph Smith lijkt het daarmee 
eens te zijn: ‘Ieder dient het evangelie te prediken door de kracht 
en invloed van de Heilige Geest; en niemand kan zonder de Heilige 
Geest het evangelie verkondigen.’ [Leringen van kerkpresidenten: 
Joseph Smith (2007), 359.]

[…] Het vervult mij met zorg als men stelt dat iemand met sterke 
emoties of stromende tranen bewogen is door de Geest. Uiteraard 
kan de Geest van de Heer sterke emoties teweegbrengen, met de 
nodige tranen, maar we mogen die uiterlijke manifestatie niet met 
de invloed van de Geest verwarren.

Ik heb door de jaren heen zeer veel van mijn broeders gadege-
slagen en wij hebben samen enkele uitzonderlijke en onuitspreke-
lijke geestelijke ervaringen gehad. Die ervaringen waren allemaal 
verschillend, elk op een unieke manier bijzonder, en dergelijke 
heilige momenten gaan soms wel en soms niet met tranen gepaard. 
Heel vaak is dat wel het geval, maar soms gaan ze met een vol-
ledige stilte gepaard. Soms gaan ze met vreugde gepaard. Ze gaan 
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echter altijd met een grote manifestatie van de waarheid, met een 
openbaring aan het hart gepaard.

Onderricht uw leerlingen krachtig in het evangelie; op die manier 
geeft u hun een geestelijke ervaring. Laat het vanzelf komen, en 
misschien gaat het dan met tranen gepaard, maar misschien ook 
niet. Als u de waarheid zuiver met een eerlijke overtuiging verkon-
digt, zullen die leerlingen de geest voelen van de waarheid die hun 
onderwezen wordt, en ze zullen weten dat inspiratie en openba-
ring tot hun hart doorgedrongen zijn. Op die manier versterken 
we geloof. Op die manier versterken we een getuigenis — met 
de macht van het woord van God dat zuiver en met overtuiging 
onderwezen wordt.

Luister naar de waarheid, geef gehoor aan de leer en laat de 
invloed van de Geest in al zijn verschillende vormen komen. Wijk 
niet af van de beginselen; onderwijs vanuit een rein hart. Dan zal 
de Geest uw verstand en hart, maar ook het verstand en hart van 
uw leerlingen raken.4

3
De leerlingen zelf tot God de Vader en 

Jezus Christus laten komen.

U beseft ongetwijfeld dat het potentiële gevaar bestaat dat […] 
uw leerlingen u gaan aanhangen in plaats van het evangelie. […] 
Daarom moet u uw leerlingen ook zelf de Schriften laten onderzoe-
ken en ze niet alleen uw interpretatie en presentatie ervan geven. 
Daarom moet u uw leerlingen zelf de Geest van de Heer laten voe-
len en ze niet alleen deelgenoot van uw eigen ervaringen maken. 
Daarom moet u uw leerlingen uiteindelijk zelf tot Christus laten 
komen, niet alleen tot iemand die zijn leerstellingen uiteenzet, hoe 
kundig ook. U zult er niet altijd voor deze leerlingen zijn. […]

Wij hebben de belangrijke opdracht om deze leerlingen een fun-
dament te geven dat ze in hun leven kunnen meenemen, en hen 
de weg wijzen naar Hem die hen liefheeft en hen op onnavolgbare 
wijze kan leiden. Gelieve ervoor te zorgen dat de leerlingen de 
Schriften, de Heer en de leringen van de herstelde kerk aanhangen. 
Wijs hen de weg naar God de Vader en zijn eniggeboren Zoon, 
Jezus Christus, en naar de leiders van de ware kerk. […] Schenk 
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hun de dingen waarmee ze standvastig kunnen blijven als ze er 
alleen voor staan. Door dat te doen, zult u de kerk nog generaties 
lang tot zegen zijn.5

4
Het individu proberen te bereiken.

Ik ben er altijd al van onder de indruk geweest dat de Heer heel 
persoonlijk met ons omgaat. We doen in de kerk veel dingen in 
groepsverband, en we hebben organisaties van een bepaalde grootte 
nodig om de kerk goed te besturen, maar veel belangrijke dingen — 
de allerbelangrijkste dingen — doen we op persoonlijk gebied. We 
zegenen één baby tegelijk, zelfs als het een tweeling of drieling is. We 
dopen en bevestigen één kind tegelijk. We nemen individueel aan het 
avondmaal deel, ontvangen het priesterschap en de verordeningen 
van de tempel, en doen dat telkens als één persoon die een band met 
onze Vader in de hemel ontwikkelt. Anderen omringen ons misschien 
in die situaties, net zoals er andere mensen in uw klas zijn, maar de 
hemel concentreert zich op ieder individu, op iedere persoon.

‘doe uw best om aan [de leerlingen] persoonlijk te denken, om hun iets 
persoonlijks en bijzonders in uw zorg als leerkracht te laten voelen.’
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Toen Christus aan de Nephieten verscheen, zei Hij:

‘Staat op en nadert tot Mij om uw hand in mijn zijde te steken, en 
ook om de tekens van de nagels in mijn handen en in mijn voeten 
te voelen. […]

‘En het geschiedde dat de menigte toetrad en de handen in zijn 
zijde stak en de tekens van de nagels in zijn handen en in zijn voe-
ten voelde; en dat deden zij en traden één voor één toe totdat allen 
waren toegetreden en met hun ogen hadden gezien en met hun 
handen hadden gevoeld, en met zekerheid wisten en getuigden’ 
(3 Nephi 11:14–15; cursivering toegevoegd).

Dat nam heel wat tijd in beslag, maar het was belangrijk dat 
iedereen die ervaring kreeg, dat elk paar ogen en elk paar handen 
die persoonlijke bevestiging ontving. Later ging Christus op dezelfde 
manier met de kinderen van de Nephieten om. ‘Hij nam hun kleine 
kinderen een voor een en zegende hen en bad tot de Vader voor 
hen’ (3 Nephi 17:21; cursivering toegevoegd).

Het zal moeilijk zijn om sommige leerlingen de persoonlijke aan-
dacht te geven die zij willen en nodig hebben, maar doe uw best 
om aan hen persoonlijk te denken, om hun iets persoonlijks en bij-
zonders in uw zorg als leerkracht te laten voelen. Bid om te weten 
te komen welke hulp uw leerlingen nodig hebben, en luister naar 
de ingevingen die u krijgt. […] Vergeet niet dat het beste onderwijs 
onder vier ogen en vaak buiten het klaslokaal plaatsvindt. […]

Terwijl u iedere leerling persoonlijk probeert te onderwijzen, 
zult u ongetwijfeld ontdekken dat sommigen het minder goed doen 
dan anderen en dat sommigen zelfs niet eens naar de les komen. 
Schenk bijzondere aandacht aan die leerlingen; ga de tweede mijl, 
nodig ze uit en breng de verloren schapen terug naar de kudde. 
‘Bedenkt dat de waarde van zielen groot is in de ogen van God’ (LV 
18:10). Onze Heiland heeft een onvoorstelbare losprijs voor ieder 
van ons betaald, en het is onze plicht ons uiterste best te doen om 
Hem in zijn werk bij te staan. Het is onze plicht iedere jongeman 
of - vrouw voor wie we verantwoordelijk zijn de gave van de ver-
zoening aan te bieden. Dat betekent in uw geval dat u ervoor zorgt 
dat ze naar de les blijven komen.
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Schenk extra aandacht aan leerlingen die het moeilijk hebben en 
ga zo nodig op pad om de verloren schapen te zoeken. Een kaartje, 
belletje of waar mogelijk een persoonlijk bezoekje bij hen thuis zal 
in veel gevallen een geweldig resultaat opleveren. Door een jongere 
die begint af te dwalen persoonlijke aandacht te schenken, spaart 
u vele uren — zelfs vele jaren — uit die men later nodig heeft om 
die persoon terug naar de kerk te brengen. Doe uw uiterste best 
om op deze leeftijd de sterken te versterken en de afgedwaalden 
opnieuw houvast te geven.6

5
Door ons voorbeeld onderwijzen.

Wij moeten [als leerkracht] het goede voorbeeld geven, we 
moeten zelf ijverig en waakzaam zijn, de sabbatdag heiligen en 
de leiders van de wijk, ring en kerk respecteren. We mogen geen 
ongepaste woorden in de mond nemen waardoor kinderen het 
recht of voorrecht menen te hebben om iets verkeerds te doen. 
Want als wij iets verkeerds zeggen of doen, is het kinderen veroor-
loofd om ons voorbeeld te volgen.

Een voorbeeld is veel krachtiger dan een voorschrift. Als we 
mensen willen overtuigen om het goede te doen, moeten we zelf 
het goede doen. Het klopt dat iemand die goede voorschriften toe-
past omdat ze goed zijn en zich niet door het slechte gedrag van 
anderen laat beïnvloeden, overvloediger beloond zal worden dan 
iemand die niet doet wat hij zegt. […] Kinderen hebben de neiging 
om mensen die ze vertrouwen na te doen. Hoe groter hun vertrou-
wen, hoe meer ze ten goede of kwade beïnvloed worden. Iedere 
goede heilige respecteert elke vorm van oprechte goedheid en zal 
proberen om elk goed voorbeeld te volgen.7

Een groot leerkracht moet niet alleen de geboden van de Heer 
onderhouden en ze aanbevelen, maar dient door gebed ook de geest 
van onderwijs te krijgen. Als we die geest krijgen en de geboden van 
de Heer onderhouden, en in gehoorzaamheid voor Hem wandelen, 
dan zal het leven van hen die we raken, veranderd worden en zullen 
ze gemotiveerd worden om een rechtschapen leven te leiden.8

Iedere leerkracht moet zelf een getuigenis hebben dat God leeft, 
dat Jezus de Christus een goddelijke zending had, en dat de Vader 
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en de Zoon echt aan Joseph Smith verschenen zijn. Hij moet niet 
alleen die kennis en dat getuigenis hebben, hij dient zijn geloof ook 
ijverig en duidelijk te verkondigen aan wie komen om te leren.9

6
Een werktuig in de handen van de Heer zijn om leerlingen 

een wonderbare verandering van hart te bezorgen.

Als een leerkracht onderwijst volgens de bedoeling van de Heer, 
vindt er een groot wonder plaats. De wonderen van de kerk in 
deze tijd zijn niet de overvloedige genezingen, niet dat de lamme 
zal opstaan, de blinde zal zien, de dove zal horen of de zieke opge-
wekt zal worden. Het grote wonder van de kerk en het koninkrijk 
van God in deze tijd is de transformatie van de ziel. Als we naar de 
ringen en zendingsgebieden van de kerk reizen, is dat wat we zien: 
de transformatie van de ziel omdat iemand de beginselen van de 
waarheid onderwezen heeft.

Het is zoals Alma in zijn tijd zei toen hij het volk onderwees: 
‘En nu, zie, ik vraag u, mijn broeders [en zusters] der kerk: zijt gij 
geestelijk uit God geboren? Hebt gij zijn beeld in uw gelaat ontvan-
gen? Hebt gij die machtige verandering in uw hart ondervonden?’ 
(Alma 5:14). Dat is het doel van onderwijs. Dat is de reden waarom 

doeltreffend evangelieonderwijs leidt tot ‘de verandering van de ziel’.
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we zo hard werken, de Geest zoeken en ons verstand met goede 
dingen voorbereiden zoals de Heer opgedragen heeft, zodat we 
een werktuig in de handen van de Heer kunnen zijn om iemands 
hart te veranderen. Ons doel is het verlangen om goed te zijn, het 
verlangen om rechtschapen te zijn, het verlangen om de geboden 
van de Heer te onderhouden, en het verlangen om nederig voor 
zijn aangezicht te wandelen in het hart van kinderen te zaaien. Als 
we een werktuig in de handen van de Heer kunnen zijn om die 
grote verandering in het hart van de kinderen teweeg te brengen, 
dan hebben we het grote wonder van een leerkracht verwezenlijkt. 
En het is echt een wonder. We weten niet hoe de Heer het hart van 
de mens verandert, maar dat doet Hij wel. […]

Ik getuig van de verkwikkende kracht van de Geest in het leven 
van de leden van de kerk. Ik smeek u […] om onophoudelijk in 
rechtschapenheid en heiligheid voor het aangezicht van de Heer te 
werken om de taak die u toevertrouwd is te vervullen.’ 10

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
Opmerking: u kunt sommige van deze vragen behandelen vanuit 

het standpunt van ouders die hun kinderen onderwijzen.

• President Hunter moedigt leerkrachten aan om hun leerlingen 
‘vertrouwen in de Schriften’ te geven (onderdeel 1). Wanneer 
hebben de Schriften u geholpen? Wanneer hebt u in de Schriften 
antwoorden op uw vragen gevonden? Hoe kunnen we anderen, 
onder wie onze gezinsleden, leren om van de Schriften te hou-
den en hun kracht te gebruiken?

• Wat kunnen we uit onderdeel 2 leren over met de Geest onder-
wijzen? Welke ervaringen hebt u gehad met onderwijzen en leren 
met de Geest? Kunt u een aantal dingen opnoemen die u kunt 
doen om met de Geest te onderwijzen?

• Hoe kan een leerkracht ervoor zorgen dat de leerlingen de 
Schriften en het evangelie in plaats van hem of haar aanhangen? 
(Zie onderdeel 3.) Hoe kan een leerkracht de leerlingen de weg 
naar onze hemelse Vader en Jezus Christus wijzen? Hoe kan een 
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leerkracht de leerlingen een fundament van het evangelie geven, 
zodat ze standvastig kunnen blijven ‘als ze er alleen voor staan’?

• Overweeg president Hunters leringen over het belang van ieder 
persoon (zie onderdeel 4). Hoe kunt u ertoe bijdragen dat uw 
leerlingen een getuigenis ontwikkelen dat God hen persoonlijk 
kent en liefheeft? Bedenk wat u als leerkracht kunt doen om uw 
leerlingen persoonlijk te bereiken.

• President Hunter benadrukt het belang van onderwijzen door 
een voorbeeld te zijn (zie onderdeel 5). Waarom is ons voor-
beeld krachtiger dan onze woorden? Hoe is een leerkracht die 
een goed voorbeeld was u tot zegen geweest? Hoe onderwijzen 
ouders hun kinderen door hun voorbeeld?

• Wanneer hebt u het ‘grote wonder’ dat president Hunter in 
onderdeel 6 beschrijft als leerkracht of leerling meegemaakt? 
Denk na over enkele leerkrachten die een goede invloed op u 
gehad hebben. Waarom hadden zij een doeltreffende invloed? 
Hoe kunnen we het evangelie thuis, in een les of in een andere 
situatie met meer kracht onderwijzen?

Relevante Schriftteksten
Johannes 21:15–17; 1 Korinthe 12:28; 2 Timotheüs 3:14–17; 

2 Nephi 33:1; Alma 17:2–3; 31:5; LV 11:21–22; 50:17–22; 88:77–80

Onderwijstip
Schrijf op enkele blaadjes vragen die achteraan het hoofdstuk 

staan, of vragen die met het hoofdstuk te maken hebben. Vraag 
de aanwezigen om een vraag te kiezen en in het hoofdstuk naar 
leringen te zoeken die de vraag beantwoorden. Vraag ze wat ze 
geleerd hebben.

Noten
 1. ‘A Teacher’, Ensign, juli 1972, 85.
 2. The Teachings of Howard W. Hunter, 

red. Clyde J. Williams (1997), 210–211.
 3. ‘Eternal Investments’ (toespraak tot 

CES- godsdienstleerkrachten, 10 febru-
ari 1989), 2; si. lds. org.

 4. ‘Eternal Investments’, 3–4.
 5. ‘Eternal Investments’, 2–3.
 6. ‘Eternal Investments’, 4–5.

 7. ‘Formula for a Great Teacher’ (toe-
spraak gehouden tijdens een jeugd-
werkconferentie, april 1965), 3–4, 
Bibliotheek voor kerkgeschiedenis, Salt 
Lake City.

 8. ‘Formula for a Great Teacher’, 1.
 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 

188.
 10. ‘Formula for a Great Teacher’, 4–6.
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‘Niet minder van dienst’

‘De meesten onder ons zijn ongetwijfeld 
onopvallende, betrekkelijk onbekende mensen die 

[…] hun werk zonder ophef doen. Tot diegenen 
die [dat] maar gewoontjes vinden, zeg ik dat 

u “niet minder van dienst” bent dan de meest 
in het oog springende mensen die u kent.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
President Howard W. Hunter stond niet alleen als toegewijd leider 
en geliefd profeet bekend, maar ook als iemand die in stilte te werk 
ging. Hij wist dat het dienen zelf belangrijk was, niet of hij er erken-
ning voor kreeg. Ouderling Neal A. Maxwell van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft ooit over hem gezegd: ‘President Howard W. 
Hunter is een zachtmoedig man. […] Dit is dezelfde nederige man 
die, toen ik een keer na een vermoeiende, stoffige dag in Egypte 
wakker werd, stilletjes mijn schoenen zat te poetsen, in de hoop 
dat ik het niet zou merken.’ 1

President Thomas S. Monson zag president Hunters nederige 
manier van dienen voor het eerst bij de inwijding van de Los Ange-
lestempel (Californië) in 1956, een aantal jaren vóór beide mannen 
als apostel geroepen werden. Hij beschreef de ervaring als volgt:

‘Ik […] ontmoette president Hunter voor het eerst toen hij als 
president van de ring Pasadena in Californië werkzaam was en 
over de plaatselijke voorbereidingen voor de inwijding van de Los 
Angelestempel ging. Ik had het voorrecht om de tickets te drukken. 
Hij had een gigantische opdracht. Ik zag alleen het deel dat met de 
tickets te maken had. Ze waren van een kleurencode en een inge-
wikkeld label voorzien, en genummerd op de ordelijkste manier 
die ik ooit gezien had. Hij loofde anderen overvloedig en zorgde 
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Velen ‘die niet in de schijnwerpers staan, die de aandacht van de 
wereld niet genieten’, verbeteren levens met hun dienstbetoon.
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ervoor dat zijn naam niet overmatig vermeld werd, hoewel hij een 
drijvende kracht achter de kolossale onderneming was.’ 2

Ouderling James E. Faust van het Quorum der Twaalf merkte op: 
‘Hij snakte niet naar erkenning. Hij kon met al zijn wijsheid tussen 
zijn broeders zitten en erg weinig zeggen. Hij had volkomen vrede 
met zichzelf.’ 3

President Hunter begreep dat elk dienstbetoon in Gods ogen 
belangrijk is, ook als het ongemerkt plaatsvindt. Een aantal weken 
voor president Hunters overlijden vroeg een vriend hem: ‘Beste 
president, wat is de hoogste positie of roeping — die van goede 
en trouwe vriend, of die van profeet van God?’ Na het horen van 
die vraag ‘dacht de president in stilte na. Het leek wel minuten te 
duren. Vervolgens pakte hij rustig de hand van zijn vriend en keek 
hem recht in de ogen. Terwijl er een traan over zijn zwakke wang 
rolde, antwoordde hij: “Ze zijn allebei heilige vertrouwensposities.”’ 4

Leringen van Howard W. Hunter
1

Wie in stilte en onopvallend dient, is ‘niet minder van 
dienst’ dan mensen die de lof van de wereld krijgen.

Over de jonge en dappere bevelhebber Moroni werd gezegd: ‘Als 
alle mensen waren geweest, en waren, en altijd zouden zijn zoals 
Moroni, zie, dan zouden zelfs de machten der hel voor eeuwig heb-
ben gewankeld; ja, de duivel zou nooit macht hebben over het hart 
der mensenkinderen’ (Alma 48:17).

Wat een prachtig compliment voor een beroemd en machtig 
man! Ik kan me geen mooier eerbetoon indenken. Twee verzen 
verder staat een uitspraak over Helaman en zijn broeders, die een 
minder opvallende rol dan Moroni speelden: ‘Welnu, zie, Helaman 
en zijn broeders waren het volk niet minder van dienst dan Moroni’ 
(Alma 48:19).

Met andere woorden: ook al trad Helaman minder op de voor-
grond dan Moroni, hij was net zo van dienst; dat wil zeggen dat hij 
net zo nuttig als Moroni was.

We kunnen uiteraard veel leren door het leven van bevel-
hebber Moroni te bestuderen. Hij is een voorbeeld van geloof, 
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dienstbetoon, toewijding en veel andere goddelijke eigenschappen. 
Maar in plaats van me op deze geweldige man te concentreren, 
heb ik ervoor gekozen om te kijken naar de mensen die niet in de 
schijnwerpers staan, die de aandacht van de wereld niet genieten, 
maar die, zoals het in de Schriften staat, ‘niet minder van dienst’ zijn.

We zullen niet allemaal zoals Moroni worden en elke dag de toe-
juichingen van onze collega’s in ontvangst nemen. De meesten van 
ons zullen onopvallende, betrekkelijk onbekende mensen zijn die 
komen en gaan en hun werk zonder ophef doen. Tot diegenen die 
[deze gedachte] eenzaam, beangstigend of maar gewoontjes vinden, 
zeg ik dat u ‘niet minder van dienst’ bent dan de meest in het oog 
springende mensen die u kent. U maakt ook deel uit van Gods leger.

Denk bijvoorbeeld eens aan de grote inzet van een moeder of 
vader in de stille anonimiteit van een goed mormoons gezin. Denk 
eens aan de leerkrachten evangeliebeginselen, de jeugdwerkdiri-
gentes, de scoutleiders en de huisbezoeksters die miljoenen mensen 
tot hulp en zegen zijn, maar wier naam nooit publiekelijk toege-
juicht of in de media vermeld wordt.

Tienduizenden onopvallende mensen dragen dagelijks bij aan 
onze mogelijkheden en ons geluk. Zoals in de Schriften staat, zijn 
zij ‘niet minder van dienst’ dan zij die de krantenkoppen halen.

De schijnwerpers van de geschiedenis en de aandacht in deze 
huidige wereld zijn vaak op die ene in plaats van op de velen gericht. 
Mensen worden vaak als held boven hun tijdgenoten verheven. Ik 
begrijp dat dergelijke aandacht een manier is om aan te geven wat 
men bewondert of waardevol vindt. Maar soms is die erkenning 
onverdiend of worden de verkeerde waarden bewierookt.

We moeten onze helden en voorbeelden zorgvuldig uitkiezen, en 
tegelijkertijd de legioenen vrienden en burgers bedanken die niet 
zo beroemd, maar daarom ‘niet minder van dienst’ dan de Moroni’s 
om ons heen zijn.5
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2
Velen die in de Schriften in de schaduw van anderen 

dienden, leverden belangrijke bijdragen.

Misschien kunt u samen met mij over enkele interessante mensen 
uit de Schriften nadenken die niet in de schijnwerpers stonden, 
maar die achteraf gezien ware helden waren.

Velen die het verhaal van de grote profeet Nephi lezen, staan niet 
stil bij die andere dappere zoon van Lehi die Sam heette. Nephi is 
een van de bekendste personages in het Boek van Mormon. Maar 
Sam? Zijn naam staat er maar tien keer in. Toen Lehi zijn nageslacht 
zijn raad en zegen gaf, zei hij tegen Sam:

‘Gezegend zijt gij, en uw nageslacht; want gij zult het land erfelijk 
bezitten, zoals uw broeder Nephi. En uw nageslacht zal worden 
gerekend onder zijn nageslacht; en gij zult zoals uw broeder zijn, 
en uw nageslacht zoals zijn nageslacht; en gij zult in al uw dagen 
gezegend zijn’ (2 Nephi 4:11).

Sams taak bestond eigenlijk uit het steunen van zijn meer beju-
belde jongere broer, en uiteindelijk kreeg hij dezelfde zegeningen 
die Nephi en diens nageslacht beloofd waren. Niets wat Nephi 
beloofd was, werd de trouwe Sam onthouden, en toch weten we 
erg weinig over Sams werk en bijdrage. Hij was in dit leven haast 
onbekend, maar hij is in de annalen van de eeuwigheid blijkbaar 
een triomferend leider en overwinnaar.

Velen dragen op onbezongen manieren bij. Ismaël bracht een 
groot offer door met het gezin van Lehi mee te reizen. Hij doorstond 
‘veel ellende, honger, dorst en vermoeienis’ (1 Nephi 16:35). Vervol-
gens overleed hij te midden van al die beproevingen in de wildernis. 
Er zijn maar weinigen onder ons die het offer van zo’n man in die 
primitieve tijd en omstandigheden kunnen inschatten. Waren we 
meer opmerkzaam en begripvol, dan zouden wij misschien ook net 
als zijn dochters in de wildernis rouwen om wat die man deed — en 
opgaf! — zodat wij nu het Boek van Mormon hebben.

Er staan in het Boek van Mormon talrijke namen van, en her-
inneringen aan, zulke mannen en vrouwen die ‘niet minder van 
dienst’ waren. Zowel moeder Sariah als Abish, dienstmeisje van 
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de Lamanitische koningin, leverde bijdragen die door mensen niet 
erkend werden, maar door God niet onopgemerkt bleven.

Er staan maar twaalf verzen in de Schriften die over het leven van 
Mosiah, koning van het land Zarahemla en vader van de beroemde 
koning Benjamin, gaan. Maar zijn werkzaamheden onder het volk 
waren onmisbaar. Hij leidde het volk ‘door veel prediking en pro-
fetieën’ en spoorde hen ‘voortdurend door het woord Gods’ aan. 
(Omni 1:13). Limhi, Amulek en Pahoran zijn ook voorbeelden van 
mensen die onzelfzuchtig in de schaduw van andermans schijnwer-
pers dienden. Die laatste was zo edel van ziel dat hij de persoon die 
hem volkomen onterecht beschuldigde niet veroordeelde.

Toen abish (links) de hand van de lamanitische koningin 
aanraakte, richtte deze zich op (zie alma 19:15–29).
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Militair leider Teancum, die zijn leven gaf, of Lachoneüs, de 
opperrechter die het volk ten tijde van de rovers van Gadianton 
leerde zich te bekeren, of de zendelingen Omner en Himni, over 
wie bijna niets gezegd wordt, waren ‘niet minder van dienst’ dan 
hun collega’s, maar kregen zeer weinig aandacht in de Schriften.

We weten niet veel over Shiblon, de trouwe zoon van Alma 
wiens verhaal tussen dat van Helaman, de toekomstige leider, en 
Corianton, de overtreder, geplaatst is; maar het is belangrijk dat hij 
als ‘een rechtvaardig man [die] in oprechtheid voor het aangezicht 
van God [wandelde]’ beschreven wordt (Alma 63:2). De grote pro-
feet Nephi in het boek Helaman had een broer die Lehi heette. Lehi 
wordt maar heel even vermeld, maar men zegt over hem dat hij ‘niet 
in het minst voor [Nephi onderdeed] wat de dingen der gerechtig-
heid betreft’ [Helaman 11:19; zie ook vers 18].6

3
Al zijn we onbekend, we kunnen een grote 

dienst in het koninkrijk verrichten.

Natuurlijk zijn er in deze bedeling ook voorbeelden van zulke 
dienstbare mensen. Oliver Granger is een van die stille, behulp-
zame mensen in de laatste dagen die de Heer in afdeling 117 van 
de Leer en Verbonden noemt. Voor velen is Oliver onbekend; sta 
me daarom toe dat ik u wat meer over deze trouwe volgeling uit 
de beginjaren van de kerk vertel.

Oliver Granger was elf jaar ouder dan Joseph Smith, en kwam 
net als de profeet uit het noorden van de staat New York. Oliver 
verloor op 33- jarige leeftijd door ernstige blootstelling aan de kou 
veel van zijn gezichtsvermogen. Hij kon slechts weinig zien, maar 
vervulde toch drie voltijdzendingen. Hij werkte ook aan de bouw 
van de Kirtlandtempel en was lid van de hoge raad in Kirtland.

Toen de meeste heiligen uit Kirtland in Ohio verdreven wer-
den, had de kerk nog enkele onafgeloste schulden. Oliver werd 
als vertegenwoordiger van Joseph Smith en het Eerste Presidium 
naar Kirtland teruggestuurd om de zaken van de kerk op orde te 
stellen. In de Leer en Verbonden staat daarover: ‘Welnu, laat hij zich 
ernstig beijveren voor de verlossing van het Eerste Presidium van 
mijn kerk, zegt de Heer’ (LV 117:13).
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Hij vervulde die taak zo goed dat een van de betrokken schuld-
eisers schreef: ‘Oliver Grangers beheer van de onafgehandelde 
zaken van de mensen die naar het westen getrokken zijn, namelijk 
het inlossen van hun beloftes en daardoor het behouden van hun 
integriteit, was echt prijzenswaardig. Hij heeft mijn grootste hoog-
achting en dankbare herinneringen verdiend.’ (Horace Kingsbury, 
geciteerd in Joseph Smith, History of the Church, 3:174.)

Tijdens Olivers verblijf in Kirtland probeerden sommige men-
sen, onder wie afvallige leden van de kerk, het Eerste Presidium in 
diskrediet te brengen en hun integriteit in twijfel te trekken door 
valse beschuldigingen te verspreiden. Oliver Granger herstelde de 
reputatie van het Eerste Presidium door zijn trouwe inzet. […] De 
Heer heeft over Oliver Granger gezegd: ‘zijn naam [zal] in heilige 
gedachtenis van geslacht op geslacht worden bewaard, tot in alle 
eeuwigheid’ (LV 117:12). ‘Ik zal mijn dienstknecht Oliver verhef-
fen en zijn naam groot maken op de aarde, en onder mijn volk, 
vanwege de integriteit van zijn ziel.’ (History of the Church, 3:350.)

Toen Oliver in 1841 stierf, bleven er in de buurt van Kirtland 
maar weinig heiligen en nog minder vrienden van de heiligen over. 
Zijn begrafenis werd echter door een grote menigte inwoners uit 
nabijgelegen dorpen bijgewoond.

Hoewel Oliver Granger tegenwoordig niet zo bekend is als de 
andere leiders in de beginjaren van de kerk, was hij een groot en 
belangrijk man vanwege zijn inzet voor de opbouw van het konink-
rijk. En zelfs als alleen de Heer zijn naam kende, zou dat voor hem 
— of ons — voldoende zijn.7

4
Nephi is ons tot voorbeeld omdat hij God als bron 

van zijn kracht en zegeningen beschouwde.

Ik denk dat we ons bewust moeten zijn van het geestelijk gevaar 
dat dreigt voor wie de bijzonderheid van altijd in de schijnwer-
pers staan verkeerd begrijpen. Zij gaan hun zinnen misschien op 
bekendheid zetten en het belang van de verleende dienst vergeten.

We mogen niet toestaan dat we dat vluchtige licht van populari-
teit of die aandacht nastreven in plaats van echte, maar vaak ano-
nieme werkzaamheden die Gods aandacht trekken, ook al komen 
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die niet in het nieuws. Lof en aandacht kunnen zelfs de achilleshiel 
van de meest begaafden onder ons worden.

Als de schijnwerpers van populariteit zich ooit op u richten, doet 
u er goed aan om het voorbeeld van de bekende mensen in de 
Schriften te volgen. Nephi is een van die grote voorbeelden. Zelfs 
na alles wat hij met zijn familieleden in de wildernis bereikt had, 
was hij nog steeds op de belangrijkste dingen gericht. Hij zei:

‘En wanneer ik ernaar verlang mij te verblijden, zucht mijn hart 
wegens mijn zonden; toch weet ik op wie ik heb vertrouwd.

‘Mijn God is mijn steun geweest; in de wildernis heeft Hij mij 
door mijn ellende heengevoerd; en op de wateren van het grote 
diep heeft Hij mij bewaard.

‘Hij heeft mij met zijn liefde vervuld, zelfs tot het verteren van 
mijn vlees toe.

‘Hij heeft mijn vijanden beschaamd en hen voor mij doen sid-
deren’ (2 Nephi 4:19–22).

Nephi liet zich nooit door de schijnwerpers verblinden zodat hij 
de bron van zijn kracht en zegeningen niet uit het oog verloor.8

5
Als we begrijpen waarom we dienen, zullen we 
ons geen zorgen maken over waar we dienen.

Als we in de schijnwerpers staan, is het goed om de volgende 
vraag te beantwoorden: ‘Waarom dienen we?’ Als we begrijpen 
waarom, zullen we ons geen zorgen maken over waar we dienen.

President J. Reuben Clark jr. onderwees dat essentiële beginsel 
door zijn gedrag. Tijdens de algemene aprilconferentie in 1951 werd 
president David O. McKay na het overlijden van president George 
Albert Smith als president van de kerk gesteund. President Clark 
was eerste raadgever van president Heber J. Grant en vervolgens 
van president George Albert Smith geweest. President McKay was 
tweede raadgever van beide mannen geweest.

Tijdens de slotbijeenkomst van de conferentie werden de zaken 
van de kerk afgehandeld. Broeder Stephen L. Richards werd als 
lid van het Eerste Presidium geroepen en als eerste raadgever 
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gesteund. President J. Reuben Clark jr. werd daarna als tweede 
raadgever gesteund. Na de steunverlening aan de functionarissen 
van de kerk legde president McKay uit waarom hij zijn raadgevers 
in die volgorde gekozen had. Hij zei:

‘Ik had het gevoel dat ik me bij deze keuze door de anciënniteit 
in de Raad [der Twaalf ] moest laten leiden. Deze twee mannen had-
den hun respectievelijke plaats in dat bestuursorgaan van de kerk, 
en ik had het gevoel dat het verstandig zou zijn om diezelfde anci-
enniteit in het nieuwe quorum van het Eerste Presidium te behou-
den.’ (In Conference Report, 9 april 1951, p. 151.)

Vervolgens werd president Clark gevraagd om na president 
McKay te spreken. Hij had een korte, maar krachtige boodschap: ‘In 
dienst van de Heer komt het er niet op aan waar je dient, maar hoe. 
In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
neemt ieder de plek in waartoe hij geroepen wordt, een plek die 
hij ambieert noch afwijst. Ik beloof president McKay en president 
Richards dat ik mij geheel en al zal wijden aan de taken die ik krijg, 
voor zover zij mij in staat stellen die uit te voeren, hoe incapabel ik 
ook ben.’ (Ibid., p. 154.)

De les die president Clark onderwees, komt op een andere 
manier tot uiting in dit vaak geciteerde gedicht van Meade McGuire:

‘Vader, waar moet ik vandaag mijn werk doen?’
En mijn liefde vloeide warm en rijk.
Toen wees Hij een plekje aan
en zei: ‘Verzorg dat voor Mij.’
Ik antwoordde snel: ‘O nee, dat niet!
Niemand zou ooit zien
hoe goed ik mijn werk deed;
dat plekje is niets voor mij.’
En wat Hij zei was niet eens streng;
Hij antwoordde mild:
‘Ach, mijn kleine, denk eens goed na.
Werk je voor hen of voor Mij?
Nazaret was klein,
en Galilea eveneens.’

[Zie Best- Loved Poems of the LDS People, samengesteld door 
Jack M. Lyon en anderen (1996), 152.]
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Koning Benjamin zei: ‘Zie, ik zeg u dat hoewel ik u heb gezegd 
mijn dagen in uw dienst te hebben doorgebracht, ik niet wens te 
roemen, want ik ben louter in dienst van God geweest. En zie, ik 
vertel u deze dingen opdat gij wijsheid zult leren; opdat gij zult 
leren dat wanneer gij in dienst van uw medemensen zijt, gij louter 
in dienst van uw God zijt’ (Mosiah 2:16–17).9

6
We moeten trouw en in stilte dienen, en 

oppassen voor de lof van anderen.

De mensen die het gelukkigst zijn en het meeste succes hebben, 
zijn diegenen die anderen helpen en hun de weg wijzen.

Het verkeersbord aan de spoorwegovergang dat ons waarschuwt 
om te stoppen, te kijken en te luisteren, is een goede leidraad. Ons 
leven gaat zo snel, we moeten af en toe even stilstaan. Ga op zoek 
naar alle aardige, attente, hoffelijke dingen die we kunnen doen, en 
alle kleine menselijke behoeften die we kunnen vervullen. Luister 

we zijn het gelukkigst en meest succesrijk als we 
‘anderen helpen en hun de weg wijzen’.
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naar anderen en kom meer over hun dromen en problemen te 
weten zodat u op kleine manieren aan hun succes en geluk kunt 
bijdragen.10

President Ezra Taft Benson heeft gezegd […]: ‘Christelijk dienst-
betoon verheft. […] De Heer heeft beloofd dat zij die zich verlie-
zen in de dienst van anderen, zichzelf zullen vinden. De profeet 
Joseph Smith heeft gezegd dat we “ons leven [moeten] aanwenden 
en verslijten” om de oogmerken van de Heer te verwezenlijken (LV 
123:13).’ (Ensign, november 1989, pp. 5–6.)

Als u het gevoel hebt dat veel van uw werkzaamheden u niet erg 
beroemd maken, vat dan moed. De beste mensen in de geschiede-
nis waren ook niet erg beroemd. Dien en groei getrouw en in stilte. 
Pas op voor de lof van mensen. Jezus heeft in de bergrede gezegd:

‘Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoor-
digheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt 
u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is.

‘Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uit-
bazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten 
doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, 
Ik zeg u: Zij hebben hun loon al.

‘Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet 
weten wat uw rechterhand doet,

‘zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, 
Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden’ 
(Mattheüs 6:1–4).

Moge onze Vader in de hemel u altijd zo vergelden.11

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Wat probeert president Hunter ons in te laten zien door te bena-

drukken dat Helaman en zijn broeders ‘niet minder van dienst’ 
dan bevelhebber Moroni waren? (Zie onderdeel 1.) Hoe kan dat 
inzicht u helpen?
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• Wat leren we uit de Schriftuurlijke voorbeelden in onderdeel 2? 
Hoe kunnen die voorbeelden een invloed op onze gevoelens 
hebben als we dienen? Hoe zijn anderen die op stille, onbezon-
gen manieren gediend hebben u tot zegen geweest?

• Wat kunnen we uit president Hunters verhaal over Oliver Gran-
ger leren? (Zie onderdeel 3.) Waarom hoeven we ons bij het 
dienen niet bezig te houden met erkenning krijgen?

• In welk opzicht kunnen ‘de schijnwerpers van populariteit’ of 
roem gevaarlijk zijn? (Zie onderdeel 4.) Wat leren we uit het 
voorbeeld van Nephi over manieren om ‘op de belangrijkste din-
gen gericht’ te blijven?

• Neem het verhaal over president J. Reuben Clark jr. in onderdeel 
5 door. Wat valt u op aan de houding en de woorden van presi-
dent Clark? Bedenk wat u zou antwoorden op de vraag: ‘Waarom 
dien ik?’ Hoe kunnen we steeds ons best doen ongeacht waar we 
dienen?

• In onderdeel 6 haalt president Hunter de belofte van de Heer aan 
dat ‘zij die zich verliezen in de dienst van anderen, zichzelf zullen 
vinden’ (zie Mattheüs 10:39; 16:25). Wat betekent dat? Hoe hebt 
u gezien dat dit waar is? Hoe heeft dienen u gelukkig gemaakt?

Relevante Schriftteksten
Mattheüs 6:2–7, 24; 20:25–28; Jakobus 1:27; LV 76:5–7; 121:34–37

Studietip
‘Vertel anderen wat u hebt geleerd. Dat zal het voor u zelf helder 

maken en zo zult u het beter kunnen onthouden.’ (Onderwijzen — 
geen grotere roeping [1999], 17.)

Noten
 1. Neal A. Maxwell, ‘Meek and Lowly’ 

(devotional aan de Brigham Young 
University, 21 oktober 1986), 8; 
speeches. byu. edu.

 2. Thomas S. Monson, ‘President 
Howard W. Hunter: A Man for All Sea-
sons’, Ensign, april 1995, 31.

 3. James E. Faust, ‘Howard W. Hunter: 
Man of God’ Ensign, april 1995, 27.

 4. Jon M. Huntsman sr., ‘A Remarkable 
and Selfless Life’, Ensign, april 1995, 24.

 5. ‘No Less Serviceable’, Ensign, april 
1992, 64–65.

 6. ‘No Less Serviceable’, 65.
 7. ‘No Less Serviceable’, 65–66.
 8. ‘No Less Serviceable’, 66.
 9. ‘No Less Serviceable’, 66–67.
 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 

red. Clyde J. Williams (1997), 267.
 11. ‘No Less Serviceable’, 67.
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‘om het voorbeeld van christus te volgen en in zijn voetspoor te 
treden, moeten we ernaar streven om hetzelfde te doen als Hij.’
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Het voorbeeld van Jezus 
Christus volgen

‘We zouden ons in iedere situatie moeten afvragen: 
“Wat zou Jezus doen?” en dan moediger in 

overeenstemming met het antwoord handelen.’

Uit het leven van Howard W. Hunter
President Thomas S. Monson, die als tweede raadgever van pre-
sident Hunter werkzaam is geweest, heeft gezegd: ‘Hij bracht in 
praktijk wat hij onderwees, naar het voorbeeld van de Heiland die 
hij diende.’ 1

Een goede vriend heeft eens opgemerkt: ‘De eigenschappen die 
onze Heer en Heiland, Jezus Christus, belichaamde, werden prach-
tig door president Hunters buitengewone en onzelfzuchtige leven 
gekarakteriseerd. Iedereen was zijn vriend.’ 2

Iemand die ruim dertig jaar met president Hunter samengewerkt 
had, heeft gezegd: ‘[Hij] wist instinctmatig welk pad hij zou bewan-
delen. Dat pad was het nastreven van het karakter van zijn Heiland, 
Jezus Christus.’ 3

President Hunter spoorde de leden van de kerk tijdens zijn 
bediening liefdevol aan om het voorbeeld van de Heiland te volgen. 
In zijn eerste verklaring als president van de kerk zei hij:

‘Ik nodig alle leden van de kerk uit steeds grotere aandacht te 
schenken aan het leven en het voorbeeld van de Heer Jezus Chris-
tus, in het bijzonder de liefde, hoop en barmhartigheid die Hij ten 
toon heeft gespreid.

‘Ik bid dat we elkaar vriendelijker, hoffelijker, nederiger, gedul-
diger en vergevensgezinder zullen bejegenen. We hebben hoge 
verwachtingen van elkaar, en iedereen kan zich verbeteren. Onze 
wereld heeft dringend behoefte aan meer discipline in de naleving 
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van Gods geboden. Wij moeten dat aanmoedigen op de manier die 
aan de profeet Joseph Smith in de gevangenis te Liberty is geopen-
baard, namelijk “door overreding, door lankmoedigheid, door mild-
heid en zachtmoedigheid, en door ongeveinsde liefde; […] zonder 
huichelarij en zonder bedrog” (LV 121:41–42).’ 4

Leringen van Howard W. Hunter
1

Jezus Christus heeft ons het volmaakte voorbeeld gegeven.

Een licht zijn, betekent een voorbeeld geven — een voorbeeld 
dat anderen kunnen volgen. [We hebben een verbond gesloten] 
om Christus, het grote voorbeeld, te volgen. Het is onze taak om 
van Hem en van de dingen die Hij tijdens zijn aardse bediening 
onderwees en deed te leren. Ons is geboden om na het leren van 
die lessen zijn voorbeeld te volgen. Dit zijn enkele zaken waarin 
Hij een voorbeeld voor ons was:

1. Christus was in het voorsterfelijke leven gehoorzaam en kloek-
moedig, en kreeg daarom het voorrecht om naar de aarde te gaan 
en een lichaam van vlees en beenderen te krijgen.

2. Hij liet zich dopen om de poort naar het celestiale koninkrijk 
open te doen.

3. Hij droeg het priesterschap en ontving alle verhogende heils-
verordeningen van het evangelie.

4. Jezus’ bediening duurde ongeveer drie jaar. Het was een 
periode waarin Hij het evangelie onderwees, van de waarheid 
getuigde, en alle mensen leerde wat ze moesten doen om in dit 
leven vreugde en geluk te vinden en in het hiernamaals eeuwige 
heerlijkheid te verkrijgen.

5. Hij verrichtte verordeningen, waaronder het zegenen van kin-
deren, dopen, zalven van zieken, en ordenen tot het priesterschap.

6. Hij verrichtte wonderen. Op zijn bevel konden de blinden 
zien, de doven horen, de lammen opspringen en de doden tot 
leven komen.
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7. In overeenstemming met de bedoelingen en de wil van de 
Vader, leidde Jezus een volmaakt, zondeloos leven en verwierf Hij 
alle goddelijke eigenschappen.

8. Hij overwon de wereld; dat betekent dat Hij alle lusten beteu-
gelde en boven het vleselijke en zinnelijke uitsteeg, zodat Hij naar 
de aanwijzingen van de Geest leefde en wandelde.

9. Hij bracht de verzoening tot stand, waardoor Hij het losgeld 
betaalde en alle mensen van de [geestelijke en lichamelijke] dood 
redde, die door de val van Adam veroorzaakt [waren].

10. Nu is Hij opgestaan, verheerlijkt en heeft Hij alle macht in de 
hemel en op aarde, heeft Hij de volheid van de Vader gekregen en 
is Hij één met de Vader.

Om het voorbeeld van Christus te volgen en in zijn voetspoor te 
treden, moeten we ernaar streven om hetzelfde te doen als Hij deed.5

Het is belangrijk om te onthouden dat Jezus kon zondigen, dat Hij 
had kunnen toegeven, dat het levens-  en heilsplan verijdeld had kun-
nen worden, maar dat Hij standvastig bleef. Als Hij geen mogelijkheid 
had gehad om aan de verleiding van Satan toe te geven, zou er geen 
echte beproeving geweest zijn, en zou het resultaat geen echte over-
winning geweest zijn. Als Hem het vermogen om te zondigen ontno-
men was, zou Hem zijn keuzevrijheid ontnomen zijn. Hij was degene 
die de keuzevrijheid van de mens kwam beschermen en waarborgen. 
Hij moest het vermogen behouden om te zondigen als Hij dat wilde.6

Tot aan het eind van zijn aardse leven toonde Jezus de groots-
heid van zijn karakter en de omvang van zijn kracht. Zelfs op dat 
late moment was hij niet zelfzuchtig door zijn eigen leed in beslag 
genomen en dacht Hij niet aan de dreigende pijn. Hij was om de 
huidige en toekomstige behoeften van zijn dierbare volgelingen 
bezorgd. Hij wist dat hun veiligheid als individu en als kerk volledig 
van hun onvoorwaardelijke liefde voor elkaar afhing. Hij leek zich 
volledig om hun behoeften te bekommeren, en leerde hun op die 
manier door zijn voorbeeld wat Hij hun met zijn woorden verteld 
had. Hij schonk hun woorden van troost, gebod en waarschuwing.7

Zowel tijdens zijn aardse bediening bij zijn kudde in het Heilige 
Land als tijdens zijn bezoek aan zijn verspreide schapen op het 



H o o F d s T u K  2 4

314

westelijke halfrond toonde de Heer zijn liefde en bezorgdheid om 
het individu.

In de drukte van een grote menigte voelde hij de enkele aanra-
king van een vrouw die wilde genezen van een aandoening die ze 
al twaalf jaar had. (Zie Lukas 8:43–48.) Op een andere keer ging Hij 
voorbij aan de bekrompen vooroordelen van een kritische menigte 
en de zonde van de beschuldigde. Christus voelde misschien haar 
bereidheid om zich te bekeren, koos ervoor om haar waarde in 
te zien en stuurde haar weg met de aansporing om niet meer te 
zondigen. (Zie Johannes 8:1–11.) Een andere keer ‘nam [Hij] hun 
kleine kinderen een voor een en zegende hen en bad tot de Vader 
voor hen’ (3 Nephi 17:21; cursivering toegevoegd).

Terwijl de beproevingen van Gethsémané en Golgotha naderden, 
wat Hem innerlijk in grote mate bezighield, nam de Heiland de tijd 
om de weduwe op te merken die haar penninkje schonk. (Zie Mar-
kus 12:41–44.) Zo merkte Hij ook de kleine Zacheüs op die door 
de menigte rond de Heiland niets kon zien en in een wilde vijgen-
boom geklommen was om een glimp van de Zoon van God op te 
vangen. (Zie Lukas 19:1–5.) In zijn lijden aan het kruis negeerde Hij 
zijn eigen pijn en reikte Hij met bezorgdheid de huilende vrouw die 
Hem het leven geschonken had de hand. (Zie Johannes 19:25–27.)

Wat een prachtig voorbeeld om na te volgen! Zelfs in groot per-
soonlijk verdriet en leed was ons Voorbeeld anderen tot zegen. 
[…] Hij concentreerde Zich tijdens zijn leven niet op de dingen 
die Hij niet had. Zijn leven bestond uit anderen de helpende hand 
toesteken.8

2
Laten we de Zoon van God volgen, in alle 

opzichten en bij alles wat we doen.

Een van de belangrijkste vragen die de mens ooit is gesteld, 
kwam van de Zoon van God, de Heiland van de wereld. Hij vroeg 
een groep discipelen in Amerika, een groep die erg graag van Hem 
wilde leren, vooral omdat Hij hen spoedig zou verlaten: ‘Wat voor 
mannen behoort gij daarom te zijn?’ En gaf vrijwel onmiddellijk het 
antwoord: ‘Zoals Ik ben’ (3 Nephi 27:27).
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De wereld is vol mensen die zeggen: ‘Doe wat ik zeg.’ Het ont-
breekt ons beslist niet aan mensen die over elk onderwerp raad 
willen geven. Maar er zijn er zo weinig die bereid zijn om te zeg-
gen: ‘Doe wat ik doe.’ En er is uiteraard maar één persoon in de 
geschiedenis die dat terecht mag zeggen. Er zijn op aarde heel wat 
goede mannen en vrouwen geweest, maar zelfs de beste stervelin-
gen hebben gebreken. Niemand kon als het volmaakte voorbeeld 
dienen dat wij moeten volgen, zelfs niet met de beste bedoelingen.

Alleen Christus kan ons ideaal, onze ‘blinkende Morgenster’ zijn 
(Openbaring 22:16). Hij alleen kan zonder enig voorbehoud zeg-
gen: ‘Volg Mij, leer van Mij [en] doe de dingen die u Mij hebt zien 
doen. Drink van mijn water en eet van mijn brood. Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven. Ik ben de wet en het licht. Vertrouw op 
Mij en u zult leven. Heb elkaar lief zoals Ik u liefgehad heb’ (zie 
Mattheüs 11:29; 16:24; Johannes 4:13–14; 6:35, 51; 7:37; 13:34; 14:6; 
3 Nephi 15:9; 27:21).

Wat een duidelijke en welluidende oproep! Die geeft ons zeker-
heid en een voorbeeld in deze tijd van onzekerheid en gebrek aan 
voorbeelden. […]

We zouden erg dankbaar moeten zijn dat God zijn eniggeboren 
Zoon naar de aarde gestuurd heeft […] om het volmaakte voorbeeld 
van een rechtschapen leven, van vriendelijkheid, barmhartigheid 
en medeleven te geven, zodat alle mensen mochten weten hoe te 
leven, hoe vooruitgang te maken en goddelijker te worden.

Laten we de Zoon van God volgen in alle opzichten en in alles 
wat we doen. Laten we van Hem ons voorbeeld en onze gids 
maken. We zouden ons in iedere situatie moeten afvragen: ‘Wat 
zou Jezus nu doen?’ en dan moediger in overeenstemming met het 
antwoord handelen. We moeten Christus volgen, in de beste zin 
van het woord. We moeten zijn werk doen zoals Hij zijn Vaders 
werk deed. We moeten proberen te worden zoals Hij is, zoals de 
jeugdwerkkinderen zingen: ‘Laten wij trachten te leven zoals Hij’ 
(Kinderliedjes, p. 34). Voor zover onze sterfelijke krachten dat toela-
ten, moeten we alles doen om te worden zoals Christus — het enige 
volmaakte, zondeloze voorbeeld dat ooit op aarde heeft geleefd.9
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Tijdens zijn aardse bediening heeft onze Heer keer op keer een 
oproep gedaan die zowel een uitnodiging als een aansporing was. 
Tegen Petrus en Andreas heeft Christus gezegd: ‘Kom achter Mij, en 
Ik zal u vissers van mensen maken.’ (Mattheüs 4:19.) Toen de rijke 
jongeman de Heiland vroeg wat hij moest doen om het eeuwige 
leven te ontvangen, zei Jezus: ‘Ga dan heen, verkoop wat u hebt, 
en geef het aan de armen […] en kom dan en volg Mij.’ (Mattheüs 
19:21.) En tot ieder van ons zegt Jezus: ‘Als iemand Mij dient, laat 
hij Mij volgen.’ ( Johannes 12:26.)10

Laten we alle leringen van de Meester bestuderen en ons beter 
aan zijn voorbeeld wijden. Hij ‘heeft ons alles geschonken wat tot 
het leven en de godsvrucht behoort.’ Hij heeft ‘ons geroepen […] 
door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd’ en ‘ons de grootste en kost-
bare beloften geschonken, opdat [we] daardoor deel [zouden] krij-
gen aan de Goddelijke natuur’ (2 Petrus 1:3–4).11

Zij die Christus volgen, streven ernaar zijn voorbeeld te volgen. 
Zijn lijden voor onze zonden, tekortkomingen, smarten en ziek-
ten behoort ons te motiveren om anderen op dezelfde liefdevolle, 
barmhartige manier de hand te reiken. […]

Blijf naar mogelijkheden tot dienstbetoon zoeken. Maak u niet te 
druk om status. Herinnert u zich de raad van de Heiland met betrek-
king tot diegenen die de ‘voorste plaatsen’ of de ‘ereplaatsen’ zoch-
ten? ‘Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn.’ (Mattheüs 23:6, 
11.) Het is belangrijk om gewaardeerd te worden. Maar ons doel 
moet rechtschapenheid in plaats van erkenning zijn; dienstbetoon in 
plaats van aanzien. De trouwe huisbezoekster, die maand in maand 
uit op huisbezoek gaat, is net zo belangrijk voor het werk van de 
Heer als iemand die een ogenschijnlijk vooraanstaande roeping in 
de kerk vervult. Zichtbaarheid is niet met waarde te vergelijken.12

3
Ons heil hangt af van onze toewijding 

om de Heiland te volgen.

De uitnodiging van de Heer om Hem te volgen, is persoonlijk en 
onweerstaanbaar. We kunnen niet voor eeuwig op twee gedach-
ten hinken. Iedereen moet op een bepaald moment de cruciale 
vraag ‘Wie zegt u dat Ik ben?’ beantwoorden. (Mattheüs 16:15.) 
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Ons individuele heil hangt af van ons antwoord op die vraag en 
onze toewijding aan dat antwoord. Petrus’ antwoord was: ‘U bent 
de Christus, de Zoon van de levende God’ (Mattheüs 16:16). Zeer 
veel getuigen kunnen door dezelfde macht een identiek antwoord 
geven, en ik voeg me in nederige dankbaarheid bij hen. Maar ieder-
een moet die vraag nu of later zelf beantwoorden, want in de laatste 
dagen zal elke knie zich buigen, en elke tong zal belijden dat Jezus 
de Christus is. Het is onze opgave om het juiste antwoord te geven 
voordat het voor eeuwig te laat is. Wat moeten we doen aangezien 
Jezus inderdaad de Christus is?

Het allesovertreffende offer van Christus kan pas volledig zijn 
uitwerking in ons leven hebben als wij de uitnodiging aanvaarden 
om Hem te volgen [zie LV 100:2]. Die oproep is niet onbelangrijk, 
onrealistisch of onmogelijk. Iemand volgen, betekent hem zorgvul-
dig gadeslaan of naar hem luisteren, zijn gezag aanvaarden, hem 
als leider beschouwen, hem gehoorzamen, zijn ideeën steunen 
en verdedigen, en hem als voorbeeld zien. Ieder van ons kan die 

eén manier waarop we het voorbeeld van de Heiland kunnen 
volgen, is door gehoor aan zijn gebod tot Petrus te geven: ‘weid 
Mijn lammeren. […] weid Mijn schapen’ ( Johannes 21:15–17).
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uitdaging aannemen. Petrus heeft gezegd: ‘Christus [heeft ook] voor 
ons geleden; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voet-
sporen zou navolgen’ (1 Petrus 2:21). Net zoals leringen die niet 
met de leer van Christus overeenstemmen fout zijn, is een leven dat 
niet met Christus’ voorbeeld overeenstemt verkeerd, waardoor de 
kans bestaat dat iemand zijn hoogste potentieel niet bereikt. […]

Rechtschapenheid moet bij onszelf beginnen. Het moet deel van 
ons gezinsleven uitmaken. Ouders hebben de taak om de begin-
selen van het evangelie van Jezus Christus na te leven en ze hun 
kinderen te leren [zie LV 68:25–28]. Godsdienst moet een deel van 
ons leven uitmaken. Het evangelie van Jezus Christus moet de moti-
vatie zijn van alles wat we doen. We moeten er inwendig harder aan 
werken om het grote voorbeeld van de Heiland te volgen als we 
meer zoals Hij willen worden. Dat is onze grote uitdaging.13

Als we de Meester als voorbeeld nemen en zijn leringen en voor-
beeld als voornaamste model voor ons leven beschouwen, zullen 
we het niet moeilijk vinden om in alles consequent en trouw te zijn, 
omdat we ons aan één gedrags-  en geloofsnorm toewijden. Of we 
nu thuis of in het openbaar zijn, of we nu studeren of onze studies 
ver achter ons liggen, of we nu alleen zijn of we ons in een menigte 
bevinden, onze levenswandel en normen zullen duidelijk zijn. We 
hebben ons dan voorgenomen wat de profeet Alma gezegd heeft, 
‘om te allen tijde en in alle dingen en op alle plaatsen waar [we ons] 
ook [mogen] bevinden, als getuige van God op te treden, zelfs tot 
de dood.’ (Mosiah 18:9.)14

4
We dienen plaats voor Christus te maken.

Die avond in Bethlehem was er in de herberg geen plaats voor 
Hem, en dat was niet de enige keer tijdens zijn 33- jarige verblijf op 
aarde dat er geen plaats voor Hem was. Herodes stuurde soldaten 
naar Bethlehem om de kinderen te doden. Er was in het rijk van 
Herodes geen plaats voor Jezus, dus gingen zijn ouders met Hem 
naar Egypte. Tijdens zijn bediening waren er velen die geen plaats 
voor zijn leringen — geen plaats voor het evangelie — maakten. 
Er was geen plaats voor zijn wonderen, voor zijn zegeningen, geen 
plaats voor de goddelijke waarheden die Hij verkondigde, geen 
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plaats voor zijn liefde en geloof. Hij zei tot hen: ‘De vossen hebben 
holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen 
heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen’ (Mattheüs 8:20).

Zelfs in deze tijd, tweeduizend jaar later, zeggen velen hetzelfde 
als wat men die avond in Bethlehem zei. ‘Er is geen plaats, geen 
plaats’ (zie Lukas 2:7). We maken plaats voor de geschenken, maar 
soms maken we geen plaats voor de schenker. We hebben plaats 
voor het commerciële aspect van Kerstmis en voor plezier op de 
sabbat, maar soms is er geen plaats voor aanbidding. We vullen 
onze gedachten met andere zaken — er is geen plaats.15

Hoewel het prachtig is om naar kerstlichtjes te kijken […], is het 
belangrijker dat de mens verlicht wordt door het licht van de wereld 
te aanvaarden [zie Alma 38:9; LV 10:70]. We dienen waarlijk als onze 
gids en ons voorbeeld naar Hem op te kijken.

Op de avond van zijn geboorte zongen de engelen: ‘En vrede 
op aarde, in mensen een welbehagen’ (Lukas 2:14). Als iedereen 
zijn voorbeeld zou volgen, zou de wereld vol vrede en liefde voor 
alle mensen zijn.16

Wat is in deze tijd onze taak als lid van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen? We moeten ervoor zorgen dat we 
in woord en daad het evangelie uitdragen dat onze Heer en Heiland, 
Jezus Christus, verkondigd heeft. In alles wat we doen en zeggen, 
dienen we het voorbeeld te volgen van de enige zondeloze persoon 
die ooit op aarde geleefd heeft, namelijk de Heer Jezus Christus.17

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Neem in onderdeel 1 de vele manieren door waarop de Heiland 

ons het goede voorbeeld gegeven heeft. Welke invloed heeft het 
voorbeeld van de Heiland op u gehad? Wat kunnen we van zijn 
voorbeeld tijdens het laatste deel van zijn sterfelijk leven leren?

• President Hunter geeft ons de raad om ons af te vragen: ‘“Wat 
zou Jezus nu doen?” en dan moediger in overeenstemming met 
het antwoord te handelen’ (onderdeel 2). Overweeg hoe u het 
voorbeeld van de Heiland moediger kunt volgen. Hoe kunnen 
we dit beginsel in ons gezin onderwijzen?
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• Wat kunnen we uit de leringen in onderdeel 3 leren over het 
volgen van Jezus Christus? In welk opzicht zou uw leven anders 
zijn als u de invloed van de leringen en het voorbeeld van de 
Heiland niet had? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons geloof 
een belangrijker onderdeel van ons dagelijks leven wordt?

• Denk na over hetgeen president Hunter zegt over het feit dat er 
‘geen plaats’ voor de Heiland is (onderdeel 4). Hoe kunnen wij 
meer plaats voor de Heiland maken? Hoe bent u gezegend door 
meer plaats voor Hem te maken?

Relevante Schriftteksten
Mattheüs 16:24–27; Johannes 10:27–28; 14:12–15; 1 Petrus 2:21–

25; 2 Nephi 31:12–13; 3 Nephi 12:48; 18:16; 27:20–22; LV 19:23–24

Onderwijstip
Geef iedereen een zangboek. Vraag de aanwezigen om een lof-

zang op te zoeken die over een bepaalde passage in dit hoofdstuk 
gaat, en er iets over te vertellen.
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237–238
wordt in de kleine, gewone 

zaken van het leven ontwik-
keld, 240–241

Zie ook Integriteit
Eerste visioen, 77–80, 90–91
Evangelie

aan de hele wereld uitdragen, 
123–132

de wereld heeft het nodig, 53, 
128, 267
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is een boodschap van goddelijke 
liefde voor alle mensen, 126

is het goddelijke plan voor gees-
telijke groei, 85–86

is in zijn volheid hersteld, 90, 92, 
117, 193

moet in daden omgezet worden, 
281–283

naleven, zorgt voor een gelukkig 
huwelijk, 217–218

obstakels wegwerken voor ver-
kondigen van, 131–132

onderwijzen, 230–231, 285–295
verschaft de enige manier 

waarop de wereld ooit vrede 
zal vinden, 52–55, 128, 267

F

Familiehistorisch werk
doel van, 195–196
Howard W. Hunters liefde voor, 

191, 193
moet bespoedigd worden, 31, 

196–198
wees moedig in het doen van, 

196–198

G

Gebed
altijd, 81–83
door, God leren kennen, 276–278
en Schriftstudie, 149, 153–154
Joseph Smiths voorbeeld van, 

77–80
kennis en leiding ontvangen 

door, 80–81, 83–84
thuis, 229, 231–233

Gehoorzaamheid
en Schriftstudie, 147–148
kies het pad van strikte, 252–254
moet van geloof vergezeld gaan, 

254–256
ondanks wat anderen doen, 

251–252

van Abraham, 253–254
van Jozua, 251–252
Zie ook Toewijding

Geloof
geeft ons vertrouwen in dingen 

die niet zichtbaar zijn, 278–279
handelen in, leidt tot getuigenis, 

281–283
in de Heiland heeft de wereld het 

meest nodig, 43–44
in de Heiland in tegenspoed, 

44–47, 54–58, 67–69
maakt het mogelijk God te leren 

kennen en te weten dat Hij 
leeft, 275–278

van de man die blind geboren 
was, 273–274

Geluk
in het huwelijk, 217–218, 

218–219
in moeilijke tijden, 67
is het resultaat van de geboden 

onderhouden, 69
is het resultaat van dienstbetoon, 

307
is het resultaat van eerlijkheid, 

239, 245
is het resultaat van ernaar streven 

Jezus Christus te leren kennen 
en Hem te volgen, 39

ongepaste vergelijkingen kunnen 
het vernietigen, 159–161

Genealogical Society of Utah, 19, 
31, 192

Getuigenis
handelen in geloof leidt tot, 

281–282
herkennen, 283
hoe een, ontwikkelen, 275–283

Gezin
gebed in, 232
gezinsraad, 231
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is de belangrijkste eenheid in 
dit leven en in de eeuwigheid, 
227–228

is het allerbelangrijkste aspect 
van het leven, 226

ouders dienen hun kinderen te 
beschermen en lief te hebben, 
228–230

ouders zijn partners in het leider-
schap in het, 228–230

Schriftstudie in, 146–147, 148, 
149, 150

wordt door tempelwerk geze-
gend, 185–187

Gezinsavond, 13–14, 230
God de Vader. Zie Hemelse Vader
Grootheid

de wereldse definitie van, is vaak 
misleidend, 159–161

door de profeet Joseph Smith 
getoond, 162–164

is het resultaat van consequent 
de kleine dingen doen, 162

is het resultaat van dienen op 
manieren die vaak niet opge-
merkt worden, 165–166

is het resultaat van doen wat God 
belangrijk vindt, 167–168

is het resultaat van kleine stappen 
over een langere periode, 166

is het resultaat van volharding, 
162–163

H

Heilige Geest
bezielt de geestelijke ogen van 

zieners, 95
eerlijkheid noodzakelijk om 

zijn gezelschap te genieten, 
244–245

onderwijzen met, 289–290
schenkt geestelijke kennis, 

80–81, 85, 149

Heilige Land, 22–25, 39–40
Hemelse Vader

belooft ons te helpen en leiden, 77
bidden tot, 81–84
is in het eerste visioen versche-

nen, 90–91
leerkrachten nodigen leerlingen 

uit Hem te zoeken, 290–291
leren kennen, vergt moeite, 

gehoorzaamheid en gebed, 
276–278

leren kennen is de grootste pres-
tatie van het leven, 275–276

liefde van, 102–103, 125–127
toewijding aan, 247–257

Huisonderwijs, 6–7, 171–173, 192, 
227

Hunter, Clara ‘Claire’ May Jeffs (eerste 
vrouw), 8–10, 12, 13, 24–26, 49, 
135, 157–159, 211, 213, 225, 227

Hunter, Dorothy (zus), 3–6, 16
Hunter, Howard W.

als echtgenoot, 25–26, 49, 157, 
159, 211, 213

als vader en grootvader, 12, 225, 
227

carrière als advocaat van, 10, 
12–13, 18, 34–35, 247–248, 261

dient het avondmaal rond en 
zegent het, 4–5, 201, 203

dood van, 34–35
doop van, 4–5, 201
eerlijkheid van, 12–13, 237–238
en het Brigham Young University 

Jerusalem Center for Near Eas-
tern Studies, 23–25, 49, 125

geboorte van, 3
gemoedsrust van, 29–30, 49, 51, 

299
getuigenis van, 4, 29, 30, 34, 39, 

62, 87, 89, 99, 101, 267, 269
gezondheidsproblemen van, 23, 

25, 27, 34–35
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huwelijk van, met Claire Jeffs, 
8–9, 25–27, 157, 159, 211, 213, 
225, 227

huwelijk van, met Inis Stanton, 
28–29, 213

ijver van, 5, 10, 15
kindertijd van, 4–6
leert bidden dankzij zijn moeder, 

4, 75
liefde van, voor de Schriften, 

145–146
liefde van, voor evangeliestudie, 

8, 145, 273
liefde van, voor familiegeschiede-

nis, 191, 193
liefde van, voor het Heilige Land, 

22–25, 39–40
muzikale vaardigheden van, 6, 7, 

9, 225
naastenliefde van, 5–6, 261–262
nederigheid van, 157, 159, 297, 

299
ontvangt de Eagle Scout- 

onderscheiding, 5
ordening in het Aäronisch pries-

terschap van, 5, 201
organiseert ringen in Mexico- 

Stad, 24–25, 33
ouders van, 3–7, 15–16, 179, 190
reactie van, op bommeldingen, 

29–30, 49, 51
verzegeling van, aan ouders, 

15–16, 177
werkzaamheden van, als bis-

schop, 10–12
werkzaamheden van, als kerkhis-

toricus, 20–21
werkzaamheden van, als lid van 

het Quorum der Twaalf, 16–18, 
243–244

werkzaamheden van, als presi-
dent van het Polynesian Cultu-
ral Center, 19–20

werkzaamheden van, als pre-
sident van het Quorum der 
Twaalf, 26–29

werkzaamheden van, als ringpre-
sident, 13–16

werkzaamheden van, in de 
Genealogical Society of Utah, 
19, 31, 189

wordt president van de kerk, 
29–33, 113, 115

wordt volledige–tiendebetaler, 
135

Hunter, Howard William jr. (Billy) 
(zoon), 9–10, 99

Hunter, Inis Bernice Egan Stanton 
(tweede vrouw), 27–28, 209

Hunter, John William (Will) (vader), 
3–4, 6–7, 15–16, 177, 188

Hunter, Nellie Marie Rasmussen 
(moeder), 3–5, 15–16, 177, 188

Huwelijk
de banden van, versterken, 

218–221
eenheid in, 218
geluk in, 217, 218–221
getrouwe alleenstaanden zal 

geen enkele zegening ontzegd 
worden, 215–217

in de tempel, 187, 194, 214
intimiteit in, 221–222
is aangeleerd gedrag, 219
is een partnerschap met God, 214
is van Godswege geboden en 

hoort eeuwig te zijn, 213–214
liefde in, 214, 217–220
naastenliefde in, 218–219
onzelfzuchtigheid, 220–221
raad voor wie nadenkt over, 214, 

215
trouw in, 218–219
van Howard W. Hunter met 

Claire Jeffs, 8–9, 25–27, 157, 
159, 211, 213, 223, 225
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van Howard W. Hunter met Inis 
Stanton, 28–29, 213

vergt ons uiterste best om het 
evangelie na te leven, 217

I

Integriteit
beschermt tegen het kwaad en 

bevordert succes, 238–239
bij het betreden van de tempel, 

182
van Howard W. Hunter, 12–13, 

233–234
van Job, 238–239
van Sadrach, Mesach en Abed- 

Nego, 244–245

J

Jerusalem Center. Zie Brigham 
Young University Jerusalem Cen-
ter for Near Eastern Studies

Jezus Christus
geloof in, 43–47, 54–58, 66–67
goddelijke zending van, 39
heeft zijn kerk door middel 

van de profeet Joseph Smith 
opnieuw gevestigd, 91–92

helpt ons door tegenspoed, 
44–47, 51–58, 66–67, 103–105

het voorbeeld en de leringen 
van, volgen, 1, 32, 43–44, 157, 
240, 267–268, 311–320

is de enige veilige weg, 39, 171
is het Hoofd van de kerk, 113, 115
is in het eerste visioen versche-

nen, 79, 90–91
is onze bron van vrede, 42, 51–59
is onze enige ware bron van 

hoop en vreugde, 41–42
kruisiging van, 103
leerkrachten nodigen leerlingen 

uit Hem te zoeken, 290–291
liefde van, 102–103, 261, 268–

269, 313–314

moeten Jezus Christus kennen, 
40–41

nam onze zonden, zwakheden, 
smart en pijn op Zich, 103–104

ons leven richten op, 1, 45–47
opstanding van, 43, 101, 103, 

106–111, 206–207
plaats maken voor, 318
Schriftstudie brengt ons dichter 

tot, 153–154
stelde het avondmaal in, 103, 

204–206
verzoening van, 43, 99, 101–103, 

127–128, 203
Joseph Smith. Zie Smith, Joseph

K

Kerk van Jezus Christus van de Hei-
ligen der Laatste Dagen, De

heeft als zending het evangelie 
aan alle volken te prediken, 
127–129

Jezus Christus staat aan het hoofd 
van, 113, 115

werd door de profeet Joseph 
Smith opnieuw gesticht, 91–92

wordt door openbaring geleid, 
116, 117, 119–120

Kinderen
die afgedwaald zijn, 232–233
door ons voorbeeld onderwijzen, 

285, 287, 294
in het evangelie onderwijzen, 287
over de tempel leren, 187
taken van ouders voor, 226–235

Kuisheid, 184

L

Laatste dagen
trouwe heiligen der laatste dagen 

hoeven niet voor het onheil te 
vrezen in, 68–71

zijn een hoopvolle en opwin-
dende tijd, 70–72
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Leerkrachten
helpen leerlingen om een veran-

dering van hart te ondervin-
den, 294–295

helpen leerlingen om vertrouwen 
in de Schriften te ontwikkelen, 
287–289

laten leerlingen hun niet idolise-
ren, 290–291

nodigen leerlingen uit om tot 
God de Vader en Jezus Christus 
te komen, 290–291

onderwijzen door hun voorbeeld, 
285, 287, 293

onderwijzen met de Geest, 
289–290

proberen het individu te berei-
ken, 291–292

Liefde
in het gezin, 228–240
in het huwelijk, 214, 217–220
is de toetssteen van discipel-

schap, 262–263, 267–268
is een voortreffelijker weg, 

270–271
voor alle mensen, 52–53, 125–

127, 262–271
voor allen die het moeilijk heb-

ben, 265–267
voor wie moeilijk lief te hebben 

zijn, 264–265
Zie ook Naastenliefde

M

Minderactieve leden
het verloren schaap zoeken, 

172–177
uitgenodigd om weer actief in de 

kerk te worden, 31, 171–177
Moeders

taken van, 148, 150, 228–230
Zie ook Gezin; Ouders

N

Naastenliefde
brengt ons vrede, 53–54
de wereld zou veel beter worden 

van, 269
het pad van, resoluter bewande-

len, 267–268
houdt eeuwig stand, 268–269
in het huwelijk, 218
omsluit alle andere goddelijke 

deugden, 268
van Howard W. Hunter, 261–262
Zie ook Liefde

Nederigheid
Tegenspoed kan ons helpen om 

nederigheid te ontwikkelen, 
30, 63, 65, 81

van Howard W. Hunter, 157, 159, 
297, 299

Nowell, Nancy (betovergrootmoe-
der), 89

O

Onderwijs
belang van goed, in de kerk, 

285–295
door voorbeeld, 285, 287, 293
met de Geest, 289–290

Opstanding, 43, 46, 101, 103, 
106–111, 206- 207

Ouders
dienen hun kinderen te bescher-

men en lief te hebben, 228–230
moeten hun kinderen in het 

evangelie onderwijzen, 
228–232, 317

partnerschap van, 228–230
van kinderen die afgedwaald 

zijn, 232–234

P

Pascha, 103, 202–206
Polynesian Cultural Center, 20–21
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Priesterschap
en de tempel, 192–193, 194–195
in het huwelijk, 218–219, 234
thuis, 228–229, 231

Profeten
als woordvoerder van God in 

elke bedeling, 93, 115–116
als ziener, 93–95
geven in deze tijd leiding, 

117–118
luisteren naar, brengt geestelijke 

overvloed, 118
luisteren naar, houdt ons op het 

rechte pad, 118–120
onderwijzen waarheid, 93
steunen, 184
voortdurende openbaring door 

middel van, 113–121
werden voor hun geboorte uit-

verkoren, 117

S

Schriften
anderen helpen om vertrouwen 

te ontwikkelen in de, 282–283
begrip van de, vergt conse-

quente, gebedvolle studie, 
149–151

door Schriftstudie leren we 
de wil van God kennen en 
gehoorzamen, 147–148

onderwijzen uit, 290–291
Schriftstudie brengt ons dichter 

tot Christus, 153–154
Schriftstudie geeft ons hemels 

onderricht, 77–80
Schriftstudie in gezinsverband, 

146–147, 148, 149, 150
Schriftstudie is de meest renda-

bele studie, 146–147
voorbeeld van diepgaande stu-

die, 151–153
Seminarieprogramma, 14

Smith, Joseph
eerste visioen van, 77–80, 90–91
kerk opnieuw gesticht door, 

91–92
leven en werken van, 95–98
tegenspoed van, 65–66
voorbeeld van, in gebed, 77–80
voorbeeld van, van zich tot de 

Schriften wenden, 77–80
was een profeet, ziener en open-

baarder, 93–95
zorgde voor en diende anderen, 

162–164

T

Tegenspoed
bevordert onze groei en vooruit-

gang, 65–66
de verzoening helpt ons in, 

44–47, 51–58, 67–68, 103–104
die Howard W. Hunter onder-

vond, 29, 33–34, 102
die Joseph Smith ondervond, 

65–66
is een noodzakelijk onderdeel 

van het leven, 45, 56
kan ons verootmoedigen en ver-

fijnen, 29, 63, 65, 81
maakt deel uit van Gods plan 

voor onze vooruitgang, 63–66
ons tot de Heiland wenden in, 

29, 44–47, 54–59, 67–69
optimistisch zijn in, 67
volharden in, leidt tot ware 

grootheid, 165–166
Tempel

als symbool van ons lidmaat-
schap, 1, 31, 179–182

doop voor de doden in, 193–194
een tempelaanbeveling waardig 

zijn, 1, 183–185
een volk dat graag naar de, gaat, 

1, 3, 187–188, 196–197
huwelijk in, 187, 194, 214
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is een plek van vrede, 3, 182, 188
verordeningen van, noodzakelijk 

voor het heil, 192–193
werk in, moet bespoedigd wor-

den, 31, 196–198
zegeningen van tempelwerk, 

185–188
Thuis

dient een heilige plaats te zijn, 
234–235

dient een plek van liefde, gebed 
en onderwijs te zijn, 230–231

integriteit thuis, 230
ouders bepalen thuis het geeste-

lijk klimaat, 228–229
ouders geven thuis het voor-

beeld, 228 229
ouders zijn thuis partners in het 

leiderschap, 228–230
priesterschap thuis, 228–229
succes thuis dient de eerste prio-

riteit te zijn, 235
Tiende

betalen is een voorrecht, geen 
last, 138–139

de definitie van, van de Heer, 136
gebruik van, 138–139
Howard W. Hunter wordt 

volledige- tiendebetaler, 135
is zowel een geschenk als een 

plicht, 138–139
wet van, bestond vanaf het begin, 

136–138
wet van, is eenvoudig, 136
zegeningen van tiende betalen, 

140–141
Toewijding

is meer dan slechts een bijdrage 
leveren, 249–250

levende leden streven naar totale, 
256–257

toon, ondanks wat anderen doen, 
250–251

van Abraham, 253–254
van Jozua, 251–253
van Sadrach, Mesach en Abed- 

Nego, 249–250

V

Vaders
taken van, 148, 150, 227–229, 232
Zie ook Gezin; Ouders

Verzoening. Zie Jezus Christus, 
verzoening van

Voorbeeld
onderwijzen door, 285, 287, 294
van ouders, 228

Vrede
de tempel is een plaats van, 3, 

172, 188
het evangelie is de enige manier 

waarop de wereld, zal vinden, 
52–55, 128, 267–268

in roerige tijden, 56–58
is het resultaat van onvoor-

waardelijke overgave aan de 
Heiland, 53

Jezus is onze bron van, 42, 51–58
ontwikkel, door het evangelie na 

te leven, 52–55

W

Welzijnsprojecten, 15–16

Z

Zendingswerk
de hand van de Heer in, 123
de zending van de kerk om, te 

doen, 127–128
en de verzoening, 129–130
is een persoonlijke plicht, 

129–131
is voor alle volken, 125–129
obstakels overwinnen van, 

131–132
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