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VII

Inleiding

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen heb-
ben de serie Leringen van kerkpresidenten uitgebracht om u dichter 
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 serie toevoegt, legt u thuis een collectie evangelische 
naslagwerken aan. Deze boeken zijn bedoeld voor individuele studie 
en als onderwijsmateriaal. 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 Gordon B. Hinckley, die 
van 12 maart 1995 tot 27 januari 2008 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 president Gordon B. 
Hinckley 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 Hinckley 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 president 
Hinckley een beter begrip van de evangeliebeginselen? Wat wil 
de Heer dat ik uit deze leringen haal? Wat wil Hij dat ik doe?

• 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 tot u er vertrouwen in hebt dat u de lerin-
gen van president Hinckley begrijpt. Selecteer met een gebed in uw 
hart de leringen die u het nuttigst vindt.

U kunt de deelnemers aanmoedigen om zelf het hoofdstuk te 
lezen en voldoende aandacht aan het onderdeel ‘Suggesties voor 
studie en onderwijs’ aan het eind van elk hoofdstuk te schenken.

een discussie over de leringen van president 
Hinckley 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 discussie zo dat de deelnemers de leringen 
van president Hinckley lezen en manieren ontdekken om ze toe 
te passen.

De vragen aan het eind van elk hoofdstuk zijn nuttig om een 
discussie op gang te brengen. U kunt ook zelf vragen bedenken, 
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.
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• 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 enkele leringen van president Hinckley uit het hoofdstuk 
samen. 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 
zichzelf lezen. Laat de mensen die hetzelfde onderdeel hebben 
gekozen in groepjes van twee of drie bij elkaar gaan zitten en 
bespreken wat ze ervan hebben geleerd.

Toepassing en uitwisseling aanmoedigen

President Hinckleys 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 Hinckley 
op hun huiselijke, kerkelijke of andere verantwoordelijkheden 
kunnen toepassen.

• Geef de deelnemers de kans te vertellen over hun ervaringen met 
het volgen van de raad van president Hinckley.

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

de discussie afronden

Vat de les kort samen of vraag een of twee deelnemers dat te 
doen. Getuig van de leringen die u besproken hebt en moedig de 
deelnemers aan om toe te passen wat ze geleerd hebben. U kunt 
ook anderen vragen om hun getuigenis te geven.

Informatie over bronnen

De leringen in dit boek zijn citaten uit toespraken en werken 
van en interviews met president Gordon B. Hinckley. Tenzij er 
redactionele of typografische veranderingen noodzakelijk waren 
om de leesbaarheid te bevorderen, zijn de citaten verder gelijk aan 



X

I n l e I d I n g

de bronteksten. De redactionele ingrepen kunnen echter kleine 
inconsequenties tot gevolg hebben. 

President Hinckley 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.
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Historisch overzicht

Dit is een chronologisch overzicht van belangrijke gebeurtenissen 
in het leven van president Gordon B. Hinckley.

23 juni 1910 Geboren te Salt Lake City (Utah, VS) in het 
gezin van Bryant S. Hinckley en Ada Bitner 
Hinckley.

1922 Woont samen met zijn vader een priester-
schapsvergadering van de ring bij en 
ontvangt een getuigenis van de profetische 
roeping van Joseph Smith.

1932 Studeert aan de University of Utah in 
Engels, journalistiek en oude talen af.

1933 tot 1935 Vervult een voltijdzending in de Europese 
Zending. Hij blijft al die tijd in Engeland.

1935 tot 1943 Werkt als secretaris van het Radio, Publicity, 
and Mission Literature Committee van de 
kerk.

1937 Wordt als lid van het algemeen zondags-
schoolbestuur geroepen.

29 april 1937 Trouwt in de Salt Laketempel met Marjorie 
Pay.

1943 tot 1945 Werkt in Salt Lake City en in Denver 
 (Colorado, VS) als assistent- opzichter bij de 
Denver and Rio Grande Railroad.

1945 tot 1958 Werkt opnieuw voor de kerk. Vanaf 1951 
houdt hij toezicht op de werkzaamheden 
van de nieuwe afdeling zendingswerk.
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1953 tot 1955 Begeleidt op aanwijzing van president David 
O. McKay de verfilming van de tempelbegif-
tiging, hetgeen het volgen van de begiftiging 
in meerdere talen mogelijk maakt.

28 oktober 1956 Als president van de ring East Mill Creek 
(Utah) geroepen.

6 april 1958 Als assistent van de Twaalf gesteund.
5 oktober 1961 Door president David O. McKay tot apostel 

geordend en als lid van het Quorum der 
Twaalf Apostelen aangesteld.

23 juli 1981 Als raadgever in het Eerste Presidium 
geroepen om president Spencer W. Kimball 
en de presidenten Marion G. Romney en 
N. Eldon Tanner bij te staan.

2 december 1982 Als tweede raadgever van president Kimball 
geroepen.

10 november 1985 Als eerste raadgever van president Ezra Taft 
Benson geroepen.

5 juni 1994 Als eerste raadgever van president Howard 
W. Hunter geroepen.

3 maart 1995 Wordt door het overlijden van president 
Hunter de senior apostel.

12 maart 1995 Als president van De Kerk van Jezus 
 Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
aangesteld.

23 september 1995 Maakt tijdens de algemene ZHV- bijeenkomst 
‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ 
bekend.

Februari 1996 Er wonen meer leden van de kerk buiten de 
Verenigde Staten dan in de Verenigde Staten.

7 april 1996 Te gast bij het Amerikaanse tv- programma 
60 Minutes.

26 mei 1996 Wijdt de Hongkongtempel (China) in, de 
eerste van 77 tempels die tijdens zijn ambts-
termijn ingewijd worden. 63 daarvan wijdt 
hij zelf in.
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5 april 1997 Organiseert drie nieuwe quorums der 
Zeventig.

4 oktober 1997 Kondigt het plan aan om wereldwijd kleine 
tempels te bouwen.

1 januari 2000 Publiceert samen met zijn mede- apostelen 
in het Eerste Presidium en het Quorum der 
Twaalf ‘De levende Christus: het getuigenis 
van de apostelen’.

1 oktober 2000 Wijdt de Bostontempel (Massachusetts, VS) 
in — de honderdste tempel van de kerk in 
bedrijf.

8 oktober 2000 Wijdt het Conferentiecentrum in.
31 maart 2001 Kondigt het permanent studiefonds aan.
8 februari 2002 Verwelkomt bezoekers van over de 

hele wereld in Salt Lake City voor de 
 Olympische Winterspelen.

27 juni 2002 Wijdt op de 158e herdenking van de mar-
telaarsdood van Joseph en Hyrum Smith de 
Nauvootempel (Illinois, VS) in.

11 januari 2003 Presideert de eerste wereldwijde instructie-
bijeenkomst voor leidinggevenden.

8 februari 2003 Spreekt op de 125e verjaardag van het 
jeugdwerk via satellietuitzending tot één 
miljoen jeugdwerkkinderen.

6 april 2004 Rouwt over de dood van zijn vrouw, 
Marjorie.

23 juni 2004 Krijgt de Presidential Medal of Freedom, de 
hoogste burgerlijke onderscheiding in de 
Verenigde Staten, uitgereikt.

26 juni 2007 Kondigt aan dat het ledental van de kerk de 
mijlpaal van dertien miljoen overschreden 
heeft, en dat er sinds de oprichting van de 
kerk één miljoen leden op zending geweest 
zijn.

27 januari 2008 Overlijdt thuis in Salt Lake City.
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Het leven en de bediening 
van Gordon B. Hinckley

Op 16 februari 1998 kwamen ongeveer 6700 heiligen der laatste 
dagen op Independence Square in Accra (Ghana) samen. Ze ver-
welkomden hun profeet, president Gordon B. Hinckley.1 Hij sprak 
hen glimlachend toe en kondigde het langverwachte nieuws aan 
dat er een tempel in hun vaderland zou komen. Ouderling Jeffrey R. 
Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat de 
mensen na de aankondiging van president Hinckley ‘gingen staan 
en juichten, weenden en dansten, elkaar omhelsden en huilden’.2 
Jaren later, toen de tempel voltooid en ingewijd was, vertelde een 
vrouw die er die dag bij geweest was over de vreugde die ze toen 
ervaren had en hoe de tempel haar tot zegen is geweest:

‘Ik herinner me het bezoek van de profeet Gordon B. Hinckley 
aan Ghana en zijn aankondiging over een tempel in ons vaderland 
nog als de dag van gisteren. De blije gezichten, het geluk en de 
vreugdekreten zijn in mijn geheugen gegrift. […]

Dankzij de tempel in ons land ben ik nu voor tijd en eeuwigheid 
aan mijn man verzegeld. Het vooruitzicht dat ik ook na dit leven 
samen met mijn gezin kan zijn, geeft me veel hoop. Ik doe mijn 
uiterste best om dat te bereiken.’ 3

President Hinckley spoorde mensen in de hele wereld aan om die 
hoop te vinden door het evangelie van Jezus Christus na te leven. 
Hij diende vaak duizenden tegelijkertijd, zoals toen in Ghana. Maar 
hij sprak ook persoonlijk met hen. Ouderling Adney Y. Komatsu van 
de Zeventig heeft verteld hoe hij zich als zendingspresident voelde 
toen president Hinckley zijn zendingsgebied bezocht:

‘In die drie jaar heeft hij me, ondanks al mijn zwakheden, nooit 
bekritiseerd. […] En dat spoorde me aan. […] Telkens als hij uit het 
vliegtuig stapte, schudde hij me de hand alsof hij met veel enthou-
siasme water aan het oppompen was. “En, president Komatsu, hoe 
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gaat het? […] U levert fantastisch werk.” Op die manier moedigde 
hij me aan […] en als hij weer wegging, had ik het gevoel dat ik me 
voor 105 in plaats van 100 procent moest inzetten.’ 4

President Hinckley moedigde de mensen niet alleen door zijn 
inspirerende woorden, maar ook door zijn levenswijze aan. Pre-
sident Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen 
heeft verteld:

‘Toen [president en zuster Hinckley] in Midden- Amerika van de 
kerk naar de luchthaven reden, raakten ze bij een ongeval betrok-
ken. Mijn vrouw en ik reden achter hen en zagen het gebeuren. Een 
vrachtwagen met een lading metalen staven die niet goed vastge-
maakt was, kwam op een kruispunt op hen af. Om een aanrijding te 
vermijden, remde de chauffeur bruusk, waardoor de ijzeren staven 
als speren door de lucht vlogen en de auto van president en zuster 
Hinckley doorboorden. De ruiten waren verbrijzeld, de bumper 
en deuren ingedeukt. Het ongeval had heel ernstig kunnen zijn. 
Terwijl de glasscherven uit hun kleding en huid gehaald werden, 
zei president Hinckley: “Godzijdank voor deze zegening. Laten we 
in een andere auto verdergaan.”’ 5

Die spontane opmerking die hij in een crisissituatie gaf, typeert 
het leven en de bediening van president Hinckley als discipel van 
Jezus Christus. Hij was, zoals ouderling Holland gezegd heeft, ‘altijd 
vervuld […] van geloof in God en in de toekomst.’ 6

Familie- erfgoed — een fundament 
van geloof en volharding

Toen Gordon Bitner Hinckley op 23 juni 1910 werd geboren, was 
hij zijn moeders eerstgeborene, maar hij had acht oudere broers en 
zussen. Gordons vader, Bryant Stringham Hinckley, was na de dood 
van zijn eerste vrouw, Christine, met Ada Bitner getrouwd. Ada en 
Bryant kregen na Gordon nog vier kinderen. Ze voedden hun grote 
gezin op met liefde, zonder een onderscheid tussen halfbroers en 
- zussen te maken. Van jongs af aan leerde Gordon zijn familie te 
waarderen.

Gordons tweede voornaam en achternaam herinnerden hem aan 
zijn edele erfgoed. Zijn voorouders aan vaders kant waren onder 
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de eerste Pelgrimvaders in het land dat de Verenigde Staten van 
 Amerika zou worden. Sommigen waren in de 17e eeuw vanwege 
hun christelijke overtuigingen naar dat land verbannen. Anderen 
reisden in 1620 aan boord van de Mayflower, een van de eerste 
schepen die emigranten van Europa naar Noord- Amerika brachten. 
Ruim tweehonderd jaar later was Gordons grootvader aan vaders 
kant, Ira Nathaniel Hinckley, een van de eerste mormoonse pio-
niers. Ira werd in 1843 in Nauvoo (Illinois, VS) als recent verweesde 
veertienjarige lid van de kerk, nadat hij Joseph en Hyrum Smith 
had horen prediken. Gordons overgrootmoeder Anna Barr Musser 
Bitner Starr was ook een pionier. Haar zoon Breneman Barr Bitner, 
Gordons grootvader aan moeders kant, heeft later over hun tocht in 
1849 naar de Salt Lake Valley gezegd: ‘Ik mende [op elfjarige leeftijd] 
twee juk ossen en een zwaarbeladen huifkar in de hitte en de kou, 
door woestijnen en rivieren en over bergen naar deze vallei.’ 7

Bryant Hinckley herinnerde zijn kinderen en kleinkinderen vaak 
aan hun rijke erfgoed. Hij heeft eens het volgende gezegd over 
de gevaarlijke tocht van de Pelgrimvaders op de Mayflower en de 
lange, barre winter die ze op hun bestemming moesten verduren: 
‘Toen de Mayflower in de lente klaar was om terug te keren, hadden 
slechts 49 [van de 102] opvarenden het overleefd. Niet één van hen 
keerde [naar Engeland] terug. Die geest — de geest van volharding 
— hebben jullie geërfd.’ 8 Omdat hij dat beginsel trouw bleef, kreeg 
Gordon gelegenheden om te leren, dienen en getuigen die hij niet 
voor mogelijk geacht had.

Kinderjaren — optimisme, ijver en geloof leren

Als kind had Gordon Hinckley niet de energie en gezondheid 
waarvoor hij later bekend stond. Hij was een ‘spichtige, zwakke 
jongen’ die erg vatbaar voor ziekte was.9 Toen Gordon twee was, 
‘kreeg hij kinkhoest. Hij was zo ernstig ziek dat de arts tegen Ada zei 
dat schone lucht de enige remedie was. Bryant gaf meteen gehoor 
aan dat advies, kocht twee hectare land met een boerderij […] en 
bouwde een zomerhuis.’ 10 De boerderij die in East Mill Creek in 
de Salt Lake Valley gelegen was, was het hele gezin tot zegen. De 
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kinderen konden er rondlopen, spelen en door samen te werken 
belangrijke lessen leren.

Ada en Bryant Hinckley waren optimistische, ijverige ouders die 
hun kinderen de gelegenheid gaven om te groeien en succesvol te 
zijn. Toen de gezinsavond in 1915 geïntroduceerd werd, gingen ze 
er meteen mee aan de slag. Ze lazen vóór het slapengaan verhaaltjes 
voor, die ze vaak uit de Schriften haalden. Ze richtten een van de 
kamers thuis als bibliotheek in, waar de kinderen goede boeken 
konden lezen. Ze brachten hun kinderen discipline bij door hen 
aan te moedigen en de lat hoog te leggen.

Toen Gordon ouder werd, nam zijn geloof toe dankzij de voort-
durende invloed van het geloof van zijn ouders. Op een dag had 
hij een ervaring die de grondslag vormde voor zijn getuigenis van 
de profeet Joseph Smith:

‘Toen ik twaalf was, nam mijn vader mij mee naar een priester-
schapsvergadering van onze ring. Ik zat op de achterste rij terwijl 
hij, als ringpresident, op het podium zat. Aan het begin van die ver-
gadering, de eerste die ik bijwoonde, stonden drie-  tot vierhonderd 
mannen op. Zij kwamen van verschillende achtergronden en uit veel 
verschillende beroepen, maar ieder had dezelfde overtuiging in zijn 
hart, waarmee zij samen deze fijne woorden zongen:

Ere de man tot wie sprak weer Jehovah,
die tot profeet werd gezalfd door de Heer.
Hij was d’ontsluiter der laatste bedeling,
eens geven volken en vorsten hem eer.

‘Er gebeurde iets met mij toen ik die gelovige mannen hoorde 
zingen. In mijn jonge hart nestelde zich de kennis, daar geplaatst 
door de Heilige Geest, dat Joseph Smith echt een profeet van de 
Almachtige was.’ 11

Vervolgonderwijs en beproevingen

In zijn vroege kinderjaren ging Gordon niet graag naar school. 
Hij was veel liever in de buitenlucht dan tussen de muren van een 
klaslokaal. Maar toen hij ouder werd, begon hij literatuur, school en 
de bibliotheek thuis evenveel te waarderen als de weiden waarin 
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hij als kind blootsvoets rondgelopen had. In 1928 ontving hij zijn 
middelbare- schooldiploma en zette hij zijn opleiding voort aan de 
University of Utah.

Tijdens die vier jaar aan de universiteit moest hij enorme pro-
blemen doorstaan. In 1929 stortte de Amerikaanse aandelenmarkt 
in; de grote economische crisis kwelde het land en de wereld. De 
werkloosheid in Salt Lake City lag rond de 35 procent, maar  Gordon 
had gelukkig een baan als onderhoudsmedewerker, waarmee hij 
zijn schoolgeld en - spullen bekostigde. Bryant, manager van de 
Deseret Gym van de kerk, verlaagde zijn eigen salaris, zodat andere 
werknemers hun baan konden behouden.12

gordon b. Hinckley als jongeman
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Maar het nieuws dat Gordons moeder kanker had, overschaduwde 
de financiële zorgen. Ze stierf in 1930 op vijftigjarige leeftijd. Gordon 
was toen twintig. Het verdriet dat met de dood van zijn moeder 
gepaard ging, was met Gordons eigen woorden ‘diep en pijnlijk’.13 
Die persoonlijke beproeving, de invloed van wereldse filosofieën 
en het cynisme van die tijd leidden tot moeilijke vragen. ‘Het was 
een tijd van grote ontmoediging’, heeft Gordon later gezegd, ‘en dat 
gevoel heerste sterk op de campus. Ik ervoer het zelf. Ik begon aan 
enkele dingen te twijfelen en misschien in enige mate ook wel aan 
het geloof van mijn ouders. Dat is niet ongebruikelijk voor studenten, 
maar de sfeer was er toen erg op gericht.’ 14

Gordons vragen waren zorgwekkend, maar deden zijn geloof niet 
wankelen. Hij heeft gezegd: ‘Ik had een fundament van liefde dat 
gelegd was door geweldige ouders en fijne familieleden, een fantas-
tische bisschop, toegewijde en trouwe leerkrachten, en de Schriften 
waarin ik las en waarover ik nadacht.’ Over de beproevingen die 
zijn leeftijdgenoten en hij in die tijd doormaakten, heeft hij gezegd: 
‘Hoewel we in onze jeugd veel dingen moeilijk konden begrijpen, 
hadden we in ons hart liefde voor God en zijn grote werk, en dat 
verhief ons boven alle twijfels en angsten. We hadden de Heer en 
onze goede, eerzame vrienden lief. Uit die liefde putten we veel 
kracht.’ 15

Zending en persoonlijke bekering

Gordon studeerde in juni 1932 aan de University of Utah af met 
Engels als hoofdvak en oude talen als bijvak. Een jaar later stond hij 
op een tweesprong. Hij wilde zijn opleiding voortzetten om journalist 
te worden. Ondanks de economische crisis was hij erin geslaagd 
wat geld bij elkaar te schrapen om zijn studies te bekostigen. Hij 
dacht ook aan een huwelijk. Marjorie Pay, een jonge vrouw die aan 
de overkant van de straat woonde, en hij raakten steeds meer op 
elkaar gesteld.

En toen, vlak voor zijn 23e verjaardag, sprak Gordon met zijn 
bisschop, John C. Duncan, die hem vroeg of hij een zending over-
wogen had. Dat was ‘een grote verrassing’ voor Gordon.16 Er werden 
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tijdens de economische crisis namelijk weinig mannen op zending 
geroepen. De meesten hadden gewoon het geld niet om te gaan.

Gordon zei tegen bisschop Duncan dat hij zou gaan, maar hij 
maakte zich zorgen over de financiële situatie van zijn familie. Die 
zorgen namen alleen maar toe toen hij vernam dat de bank waarbij 
hij zijn spaargeld had ondergebracht failliet verklaard was. Daar-
over heeft hij gezegd: ‘Niettemin weet ik nog dat mijn vader zei: 
“We zullen ons uiterste best doen om in je onderhoud te voorzien.” 
Mijn broer en hij beloofden om me op zending financieel te steu-
nen. Rond die tijd ontdekten we een bescheiden spaarrekening die 
mijn moeder nagelaten had. Het was geld dat ze bij het winkelen 
uitgespaard had. Met dat kleine beetje extra leek ik op zending te 
kunnen gaan.’ Hij beschouwde het spaargeld van zijn moeder als 
heilig. ‘Ik bewaakte het met mijn leven’, heeft hij gezegd.17 Hij werd 
naar de Europese Zending geroepen.

Bryant Hinckley voelde dat zijn zoon nog steeds bezorgd was 
en gaf hem een eenvoudige herinnering aan de ware krachtbron. 
Gordon heeft later gezegd: ‘Toen ik op zending ging, gaf mijn goede 
vader mij een kaartje waarop vijf woorden stonden […]: “Wees niet 
bevreesd, geloof alleen” (Markus 5:36).’ 18 Die woorden inspireerden 
ouderling Gordon B. Hinckley om een getrouwe, eerzame zendeling 
te zijn. Enkele weken later kreeg hij zeven extra woorden van zijn 
vader die die boodschap kracht bijzetten.

Die aanvullende zeven woorden kreeg hij in een periode van 
grote ontmoediging. Die was op 29 juni 1933 begonnen: de eerste 
dag dat ouderling Hinckley in Preston (Engeland) was. Toen hij bij 
zijn flat arriveerde, zei zijn collega dat ze die avond op het dorpsplein 
gingen prediken. ‘Daar ben ik niet de geknipte man voor’, zei ouder-
ling Hinckley. Een paar uur later stond hij op een spreekgestoelte 
voor een ongeïnteresseerde menigte te zingen en te prediken.19

Ouderling Hinckley ontdekte dat maar weinig mensen bereid 
waren om naar de boodschap van het herstelde evangelie te luis-
teren. De armoede die door de wereldwijde economische crisis 
veroorzaakt was, leek de mensen tot diep in het hart te raken. Ze 
duwden hem in de tram aan de kant en hij had het erg moeilijk 
om iets voor ze te voelen. Bovendien had hij het ook lichamelijk 
zwaar te verduren. Hij heeft daarover gezegd: ‘In Engeland zitten 



8

H e T  l e V e n  e n  d e  b e d I e n I n g  Va n  g o r d o n  b .  H I n c k l e y

de graspollen eind juni en begin juli in de lucht. Laat dat nu net de 
periode zijn waarin ik arriveerde.’ 20 Dat veroorzaakte allergische 
reacties, waardoor alles veel erger leek. Hij miste zijn familie. Hij 
miste Marjorie. Hij miste zijn eigen land. Het werk was frustrerend. 
De zendelingen hadden amper gelegenheden om onderzoekers 
te onderwijzen, hoewel ze elke zondag in de kleine gemeenten 
spraken en onderwezen.

Ouderling Hinckley had het gevoel dat hij zijn tijd en het geld 
van zijn familie verdeed en schreef een brief naar zijn vader, waarin 
hij zijn ongelukkige situatie uitlegde. Bryant Hinckley reageerde en 
gaf zijn zoon advies dat hij zijn hele leven zou toepassen. ‘Beste 
Gordon,’ schreef hij, ‘ik heb je laatste brief ontvangen. Ik heb maar 

ouderling gordon b. Hinckley predikt als 
voltijdzendeling in Hyde Park (londen).
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één suggestie voor je.’ En toen kwamen de zeven woorden die de 
andere vijf kracht bijzetten: ‘Vergeet jezelf en ga aan het werk.’ 21 
Die raad deed ouderling Hinckley aan een Schrifttekst denken die 
hij die dag met zijn collega gelezen had: ‘Want wie zijn leven zal 
willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal ver-
liezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden’ 
(Markus 8:35).

Met zijn vaders brief in de hand knielde de jonge ouderling 
 Hinckley neer en beloofde plechtig dat hij zichzelf aan de Heer 
zou toewijden. Het had bijna onmiddellijk effect. Hij heeft daarover 
gezegd: ‘De hele wereld veranderde. De mist trok op. De zon begon 
in mijn leven te schijnen. Ik had een nieuwe motivatie. Ik zag de 
schoonheid van het land. Ik zag hoe aardig de mensen waren. Ik 
begon me in dat geweldige land thuis te voelen.’ 22

Gordon ontving in die periode ook hulp van zijn moeder. Hij 
voelde haar troostende aanwezigheid, vooral tijdens de donkere, 
ontmoedigende momenten. Hij heeft gezegd: ‘Ik heb sindsdien 
geprobeerd om zo te handelen en mijn taak op zo’n manier uit te 
voeren dat het haar naam eer aandoet. Het idee om niet aan de 
verwachtingen van mijn moeder te beantwoorden, was pijnlijk en 
dat haalde de discipline in mij naar boven die ik anders misschien 
niet had gehad.’ 23

Hij werd een doelgerichte, bezielde zendeling. Verslagen van de 
eerste acht maanden van zijn zending tonen aan dat hoewel hij nie-
mand doopte, hij 8785 brochures uitdeelde, ruim 440 uren met leden 
doorbracht, 191 bijeenkomsten bijwoonde, 220 gesprekken over 
het evangelie had en één persoon als lid van de kerk bevestigde.24

In maart 1934 werd ouderling Hinckley van Preston naar Londen 
overgeplaatst, waar hij assistent werd van ouderling Joseph F. Merrill 
van het Quorum der Twaalf Apostelen, de president van de Britse 
Zending en de Europese Zending.25 Daar bleef hij de rest van zijn 
zending. Hij werkte overdag op kantoor en onderwees ’s avonds in 
het evangelie. Hij begeleidde slechts weinig mensen tot de doop, 
maar in het hart van de zoon van Bryant en Ada Hinckley deed het 
vonkje van bekering een blijvende vlam ontstaan.
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Een nieuwe gelegenheid om de Heer te dienen

Toen Gordon van zijn zending terugkeerde, zei hij: ‘Ik wil nooit 
meer reizen. Ik hoef niets meer van de wereld te zien.’ 26 Hij had 
op weg naar huis met twee van zijn zendingscollega’s in Europa en 
de Verenigde Staten rondgereisd, wat in die tijd wel meer gedaan 
werd, en was moe. Toen zijn familie kort na zijn thuiskomst op 
vakantie ging, bleef hij thuis. Hij was uitgeput, maar toch had hij 
enige voldoening over zijn reizen. Hij had het gevoel dat hij een 
deel van zijn patriarchale zegen in vervulling had zien gaan. Vele 
jaren later zei hij:

‘Ik ontving mijn patriarchale zegen als kind. In die zegen stond 
dat ik mijn stem tot getuigenis van de waarheid zou verheffen in de 
naties van de aarde. Ik had een lange tijd in Londen gediend en er 
mijn getuigenis meermaals gegeven. We [gingen naar Amsterdam], 
waar ik in een bijeenkomst de gelegenheid kreeg om enkele woor-
den te spreken en te getuigen. Vervolgens gingen we naar Berlijn, 
waar ongeveer hetzelfde gebeurde. Daarna gingen we naar Parijs, 
waar ongeveer hetzelfde gebeurde. Toen gingen we naar Washington 
D.C. in de Verenigde Staten, waar op een zondag ongeveer hetzelfde 
gebeurde. Ik was moe toen ik thuiskwam. […] Ik zei: “[…] Ik heb 
[dat] deel van mijn zegen in vervulling laten gaan. Ik heb mijn stem 
in de grote hoofdsteden van de wereld laten klinken. […]” En dat 
vond ik echt.’ 27

Vóór Gordons zending helemaal voorbij was, moest hij nog één 
opdracht uitvoeren. Ouderling Joseph F. Merrill had hem gevraagd 
om een afspraak met het Eerste Presidium van de kerk te maken 
en hen over de behoeften van de Britse en de Europese Zending 
in te lichten. Op 20 augustus 1935, minder dan een maand na zijn 
thuiskomst, werd Gordon ’s ochtends de vergaderkamer van het 
bestuursgebouw van de kerk binnengeleid. Toen hij de leden van het 
Eerste Presidium — presidenten Heber J. Grant, J. Reuben Clark jr. 
en David O. McKay — de hand schudde, werd hij plots overweldigd 
door de taak die hij te vervullen had. President Grant zei: ‘Broeder 
Hinckley, u hebt een kwartier om de boodschap van ouderling 
Merrill over te brengen.’ 28
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In het daaropvolgende kwartier legde de onlangs teruggekeerde 
zendeling uit dat de ouderling Merrill bezorgd was omdat de zen-
delingen beter gedrukt materiaal nodig hadden voor het werk. 
Vervolgens vuurden president Grant en zijn raadgevers vraag na 
vraag op hem af, waardoor het gesprek een uur langer duurde dan 
gepland was.

Op weg naar huis had Gordon er geen flauw benul van dat die 
75 minuten een drastische uitwerking op zijn leven zouden hebben. 
Twee dagen later werd hij door president McKay opgebeld. Hij bood 
Gordon een baan aan als secretaris van het nieuwe Radio, Publicity, 
and Mission Literature Committee van de kerk. Dat comité bestond 
uit zes leden van het Quorum der Twaalf Apostelen en moest de 
behoeften aanpakken die Gordon in zijn gesprek met het Eerste 
Presidium behandeld had.29

Gordon stelde nogmaals zijn plannen om verder te stude-
ren en zijn loopbaan als journalist uit. Hij begon scripts voor 
radio programma’s en filmstrips te ontwikkelen, brochures voor 

gordon b. Hinckley als werknemer van het radio, Publicity, 
and Mission literature committee van de kerk.
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zendelingen te schrijven, professionele relaties met mediapioniers 
te ontwikkelen en de geschiedenis van de kerk te onderzoeken 
en erover te schrijven. Hij leverde een bijdrage aan boodschappen 
die het geloof van de leden van de kerk opbouwden en niet- leden 
aanspraken. Een van zijn vrienden stuurde hem een brief waarin hij 
Gordon een compliment over een van zijn radioscripts gaf en hem 
vroeg waar hij het talent vandaan had om zo te kunnen schrijven 
en spreken. Gordon antwoordde:

‘Als ik een talentvolle spreker of schrijver ben, dan is dat aan 
mijn Vader in de hemel te danken. Slechts een fractie daarvan is 
aangeboren; de rest heb ik ontwikkeld dankzij de kansen die ik 
gekregen heb.’ 30

Door voor het comité te werken, ging Gordons schrijfvaardigheid 
erop vooruit. Het bood hem ook de gelegenheid om van apostelen 
en profeten te leren. Door de zes leden van de Twaalf beslissingen 
te zien nemen en elkaar te zien onderwijzen, begreep Gordon de 
heilige roeping van die verschillende mannen beter en het openba-
ringsproces dat plaatsvond als ze met elkaar beraadslaagden.

Ouderling Stephen L. Richards, die later eerste raadgever in het 
Eerste Presidium werd, was de voorzitter van het comité. Gordon 
heeft hem als volgt beschreven: ‘Attent, bedaard, zorgzaam en wijs. 
Hij kwam nooit ondoordacht in actie, maar ging altijd voorzichtig 
te werk. Ik leerde dat het in dit werk verstandig is om voorzichtig 
te zijn, want de beslissingen die je neemt hebben verstrekkende 
gevolgen en een impact op vele mensen.’ 31

De andere vijf leden van het comité waren ouderlingen Melvin J. 
Ballard, John A. Widtsoe, Charles A. Callis, Alonzo A. Hinckley 
 (Gordons oom) en Albert E. Bowen. Over hen heeft Gordon gezegd:

‘Ik kon erg goed met die geweldige mannen opschieten. Ze waren 
heel aardig voor me. Maar ik ontdekte dat ook zij slechts mensen 
waren. Ze hadden zwakheden en problemen, maar dat stoorde me 
niet. In feite stegen ze daardoor in mijn achting, omdat ik in hen, 
ondanks dat ze mens waren, iets goddelijks ontwaarde, of ten minste 
een mate van toewijding aan een enorm werk dat ze op de eerste 
plaats stelden. Ik zag dat ze inspiratie ontvingen. Ik twijfelde niet 
aan hun profetische roeping of aan het feit dat de Heer door hen 
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sprak en handelde. Ik zag hun menselijke kant, hun tekortkomin-
gen — en ze hadden er allemaal enkele. Maar ik zag ook de grote 
doorslaggevende kracht van hun geloof in en liefde voor de Heer, 
en hun totale loyaliteit aan het werk en aan het vertrouwen dat ze 
gekregen hadden.’ 32

Huwelijk, gezin en roepingen

Gordon dacht uiteraard niet alleen aan werken. Toen hij uit 
 Engeland teruggekeerd was, zette hij zijn verkering met Marjorie 
Pay voort. Zijn vertrek was voor Marjorie net zo moeilijk geweest 
als voor hem. ‘Hoe graag ik ook wilde dat hij op zending ging,’ zei 
Marjorie later, ‘zal ik nooit de leegte en eenzaamheid vergeten die 
ik voelde toen de trein uit het station wegreed.’ 33

In het najaar van 1929, vier jaar vóór Gordon naar Engeland ver-
trok, had Marjorie zich net aan de University of Utah ingeschreven 
toen haar vader vanwege de economische crisis werkloos werd. Ze 
brak haar opleiding meteen af en ging als secretaresse aan de slag 
om haar ouders en vijf jongere broers en zussen financieel te steu-
nen. Dat bleef ze tot na de thuiskomst van Gordon in 1935 doen. Ze 
had daarna nooit meer de kans om een formele opleiding te volgen, 
maar was vastberaden om te blijven leren. Daarom ontwikkelde ze 
zichzelf door veel te lezen.

Gordon hield van Marjories opgewektheid, werklust en rotsvaste 
toewijding aan het evangelie, en zij was op haar beurt onder de 
indruk van zijn goede hart en geloof. Ze heeft gezegd: ‘Toen we op 
het punt stonden om te trouwen, wist ik zonder een zweem van 
twijfel dat Gordon van me hield. Maar ik wist ook op de een of 
andere manier dat ik bij hem nooit op de eerste plaats zou komen. 
Ik wist dat de Heer bij hem op de eerste plaats kwam, en ik op de 
tweede. En dat was prima.’ Ze vervolgde: ‘Ik vond het logisch dat 
je als je het evangelie en ons doel in dit leven begreep een man 
wilde die de Heer op de eerste plaats zette. Het stelde me gerust 
dat hij zo’n man was.’ 34

Gordon en Marjorie traden op 29 april 1937 in de Salt Laketempel 
in het huwelijk. Ze betrokken het zomerhuis van de Hinckleys te 
East Mill Creek. Ze installeerden een verwarmingsketel, maakten 
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andere nodige aanpassingen om er te kunnen wonen, onderhielden 
de boomgaarden en tuinen, en begonnen aan de bouw van hun 
eigen huis op een nabijgelegen stuk grond. En zo werd het platteland 
waarvan Gordon tijdens de zomers in zijn jeugd zo gehouden had 
de plek waar hij met zijn Marjorie ging wonen en zij hun kinderen, 
Kathleen, Richard, Virginia, Clark en Jane, grootbrachten.

Gordon en Marjorie stichtten een gezin waarin liefde, wederzijds 
respect, ijver en getrouwheid aan het evangelie gecultiveerd werden. 
Dankzij dagelijks gezinsgebed kregen de kinderen een glimp van het 
geloof en de liefde van hun ouders te zien. Door samen te bidden, 
voelden de kinderen ook de nabijheid van hun Vader in de hemel.

Het huis van de familie Hinckley was een plek van weinig regels, 
maar hoge verwachtingen. Marjorie heeft het over zaken gehad die 
het kibbelen niet waard zijn. Over de manier van opvoeden die ze 
beiden toepasten, heeft ze het volgende gezegd: ‘Ik kwam erachter 
dat ik mijn kinderen moest vertrouwen. Ik probeerde dus nooit 
“nee” te zeggen als “ja” enigszins kon. Toen we onze kinderen groot-
brachten, probeerden we niet alleen de dag door te komen, maar 
ondertussen ook wat plezier te hebben. Ik zag in dat ik niet in alle 
beslissingen van mijn kinderen een hand zou hebben en probeerde 
me daarom geen zorgen te maken om onbeduidende dingen.’ 35 
Dankzij het vertrouwen van hun ouders, voelden de kinderen zich 
gerespecteerd en kregen ze ervaring en zelfvertrouwen. En als ze 
een ‘nee’ kregen, begrepen de kinderen dat daar een reden voor was.

In het huis van de Hinckleys werd heel wat afgelachen. Marjorie 
heeft ooit gezegd: ‘De enige manier om door het leven te gaan, is 
je er lachend een weg door banen. Je kunt lachen of huilen. En 
dan lach ik liever. Van huilen krijg ik hoofdpijn.’ 36 Dankzij ouders 
die de nodige zelfspot hadden en om het dagelijks leven konden 
lachen, was het huis voor de kinderen een heerlijk toevluchtsoord.

Dienen in de kerk was voor Gordon en Marjorie altijd een 
onderdeel van hun leven. Gordon was superintendent van de zon-
dagsschool van de ring, waarna hij als lid van het algemeen zondags-
schoolbestuur geroepen werd. Hij vervulde die roeping gedurende 
negen jaar. Later was hij als raadgever in het ringpresidium en als 
ringpresident werkzaam terwijl Marjorie in het jeugdwerk, bij de 
jongevrouwen en in de ZHV diende. Hun kinderen zagen dienen 
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in de kerk als een heuglijk voorrecht — een voorbeeld dat ieder 
van hen als volwassene zou navolgen.

Voorbereiding door beroepswerkzaamheden

Gedurende de eerste zes jaar van het huwelijk van Marjorie en 
Gordon werkte Gordon voor het Radio, Publicity, and Mission 
 Literature Committee van de kerk. Hij was aan zijn werk toegewijd. 
Projecten en deadlines dreven hem vaak tot het uiterste van zijn 
kunnen — en ver daarbuiten. In een brief aan een vriend heeft hij 
geschreven:

‘Heel druk. Het werk van dit comité met de lange naam wordt 
steeds uitgebreider, ingewikkelder en interessanter. […]

‘Radioprogramma’s, films en allerlei gedrukt materiaal […] zorgen 
ervoor dat ik bid, nederig ben, bezig blijf en lange dagen maak. […] 

Marjorie Pay
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Al deze dingen hebben ertoe geleid dat ik wat meer afhankelijk ben 
van mijn bril, een iets meer gebogen rug heb, een beetje kalmer 
ben, en me meer afvraag welk resultaat dit alles zal opleveren.’ 37

In het begin van de jaren 1940 veranderde Gordon vanwege de 
Tweede Wereldoorlog van werk. Het voltijdzendingswerk kwam 
vanwege de oorlog vrijwel tot stilstand waardoor het publiceren 
van zendingsmateriaal minder dringend werd. Hij vond dat hij iets 
met betrekking tot de oorlog moest doen en meldde zich aan voor 
een officiersopleiding bij de Amerikaanse marine. Maar vanwege 
zijn allergieën werd hij afgewezen. ‘Ik voelde me door de afwij-
zing neerslachtig’, heeft hij later toegegeven. ‘De oorlog woedde 
en iedereen deed iets om te helpen. Ik vond dat ik ook iets moest 
doen.’ 38 Dat verlangen bracht hem ertoe te solliciteren op een baan 
als opzichter bij de Denver en Rio Grande Railroad. Aangezien trei-
nen van cruciaal belang waren om de troepen en oorlogsmaterieel 
te vervoeren, vond Gordon dat hij dankzij deze baan zijn land kon 
dienen. Het bedrijf nam hem in 1943 in dienst. Hij werkte in het 
spoorwegstation in Salt Lake City tot hij met zijn gezin in 1944 naar 
Denver (Colorado, VS) overgeplaatst werd.

De supervisors bij de spoorwegen waren onder de indruk van 
Gordons werk en toen de oorlog in 1945 afgelopen was, boden 
ze hem een permanente baan met een veelbelovende toekomst 
aan. Tegelijkertijd belde ouderling Stephen L. Richards hem op en 
vroeg Gordon om weer voltijds voor de kerk te werken. Hoewel 
de spoorwegen hem een aanzienlijk hoger salaris konden bieden 
dan de kerk, volgde Gordon zijn hart en keerde hij naar Salt Lake 
City terug.39

Gordon kreeg aan de hoofdzetel van de kerk al gauw meer taken 
dan voorheen. In 1951 werd hij secretaris van het algemeen zen-
dingscomité van de kerk. Hij kreeg de opdracht om op het dagelijkse 
functioneren van de nieuwe afdeling zendingswerk toezicht te hou-
den. Die afdeling hield toezicht op alles wat met de verkondiging 
van het evangelie te maken had, inclusief de productie, vertaling 
en distributie van zendingsmateriaal; instructie voor zendelingen en 
zendingspresidenten; en pr- media om bruggen te slaan en fabeltjes 
over de kerk te ontkrachten.40
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In het najaar van 1953 ontbood president David O. McKay  Gordon 
in zijn kantoor en vroeg hem iets wat niet rechtstreeks met zijn taken 
in de afdeling zendingswerk te maken had. ‘Broeder Hinckley,’ zei 
hij, ‘zoals u weet zijn we in Zwitserland een tempel aan het bou-
wen. Die zal anders dan andere tempels zijn, omdat mensen die 
verschillende talen spreken hem zullen bezoeken. Ik wil dat u een 
manier bedenkt om de tempelinstructie met zo weinig mogelijk 
tempelwerkers in de verschillende Europese talen te presenteren.’ 41

President McKay voorzag Gordon van een plek waar hij inspiratie 
kon ontvangen en aan de druk van zijn werk in de afdeling zen-
dingswerk kon ontsnappen. Doordeweeks in de avond, op zaterdag 
en soms zelfs op zondag werkte Gordon in een klein kamertje op 
de vierde verdieping van de Salt Laketempel. Op zondagochtend 

gordon b. Hinckley (1951)
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bracht president McKay hem vaak een bezoek om ideeën uit te 
wisselen, de presentatie van de begiftiging nader te bekijken, en 
om leiding te bidden.

Na overpeinzing, gebed en het zoeken naar inspiratie stelde 
Gordon voor om de presentatie van de begiftiging te verfilmen en 
de tekst in een aantal talen te dubben. President McKay en anderen 
keurden dat voorstel goed en gaven hem de opdracht de film te 
maken. Gordon werkte samen met een team van getalenteerde en 
getrouwe deskundigen die het project in september 1955 voltooi-
den. Vervolgens bracht hij de films persoonlijk naar de Berntempel 
(Zwitserland) en hield hij toezicht op de technische voorbereiding 
van de eerste begiftigingsdiensten.42

Gordon was ontroerd toen hij zag dat zijn werk de Europese 
heiligen vreugde bracht: ‘Toen ik die mensen uit tien verschillende 
landen bijeen zag komen om de tempelverordeningen te verrichten; 
toen ik bejaarde mensen van achter het IJzeren Gordijn zag die 
door oorlogen familieleden verloren hadden, en hun vreugde en 
tranen van blijdschap aanschouwde die het gevolg waren van de 
gelegenheid die ze gekregen hadden; toen ik jonge echtparen met 
hun gezin zag — hun stralende, prachtige kinderen — en zag hoe 
die gezinnen in een eeuwige band verzegeld werden, was ik er nog 
veel meer dan tevoren van overtuigd dat [president McKay] door de 
Heer geïnspireerd en geleid was om die gelovige Europese mensen 
deze onbetaalbare zegeningen aan te bieden.’ 43

Er waren twintig jaar verstreken sinds Gordon van zending terug-
gekeerd was. Hij had zijn droom om een hoger diploma te behalen 
en journalist te worden niet in vervulling zien gaan. Hij had daaren-
tegen geleerd om geavanceerde technologie voor de verspreiding 
van het woord van God te gebruiken, een goede verstandhouding 
met andersgelovigen ontwikkeld, kerkgeschiedenis bestudeerd en 
erover geschreven, en ervoor gezorgd dat duizenden heiligen der 
laatste dagen de zegeningen van de tempel konden ontvangen. 
Die ervaringen waren de basis voor zijn verdere werkzaamheden.
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Assistent van de Twaalf

Op zaterdag 5 april 1958 nam Richard, een van de zonen van 
Gordon en Marjorie, de telefoon op. De persoon aan de andere kant 
van de lijn stelde zich niet voor, maar Richard herkende de stem 
van president David O. McKay en haastte zich naar zijn vader. Na 
een kort gesprek met president McKay douchte Gordon zich snel, 
kleedde zich om en reed naar het kantoor van de president van de 
kerk. Hij had in het verleden al opdrachten van president McKay 
gekregen en verwachtte dat men hem zou vragen om bij de voorbe-
reiding van de algemene conferentie de dag erna te helpen. Tot zijn 
grote verbazing had president McKay iets heel anders in gedachten. 
President McKay begroette hem vriendelijk en riep Gordon als assis-
tent van de Twaalf. Broeders die deze roeping (die na 1976 ophield 
te bestaan) uitoefenden waren algemene autoriteiten van de kerk. 
Gordon was op dat ogenblik president van de ring East Mill Creek.

De daaropvolgende dag werd ouderling Gordon B. Hinckley in 
de algemene conferentie gesteund. Hoewel hij in zijn eerste con-
ferentietoesprak toegaf dat hij ‘overweldigd was door een gevoel 
van onbekwaamheid’, pakte hij zijn nieuwe taak met zijn typerende 
geloof en energie op.44

Een van zijn hoofdtaken als assistent van de Twaalf was toezicht 
houden op het werk van de kerk in heel Azië. Hij wist maar weinig 
van de verschillende volken en sprak hun taal niet, maar ging ze al 
gauw liefhebben en zij hadden hem lief. Kenji Tanaka, een Japanse 
heilige der laatste dagen, heeft over de eerste bijeenkomst van ouder-
ling Hinckley in Japan het volgende gezegd: ‘Het enthousiasme van 
ouderling Hinckley straalde uit zijn glinsterende ogen. Het eerste 
woord dat hij tot ons sprak, was Subarashii! [“Geweldig!”] De sfeer 
van die bijeenkomst veranderde van stijf en formeel in vriendschap-
pelijk en intiem, en er heerste een warm gevoel.’ 45

Dat gevoel bracht hij in heel Azië met zich mee. Hij liet de men-
sen inzien dat ze door geloof in de Heer grootse dingen konden 
verwezenlijken en de kerk in hun vaderland konden opbouwen. 
Hij werkte ook nauw samen met de voltijdzendelingen, omdat hij 
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wist dat hun ijver een rechtstreekse uitwerking zou hebben op de 
mensen die ze dienden.

Een bijzondere getuige van Jezus Christus

Op zaterdag 30 september 1961 kwam er weer een telefoontje 
dat zijn leven nog meer zou veranderen. Deze keer hoorde  Marjorie 
de vertrouwde stem van president McKay aan de andere kant van 
de lijn. Gordon B. Hinckley haastte zich wederom naar het kan-
toor van de president van de kerk. En wederom was hij verbaasd 
en overweldigd toen hij vernam waarom hij ontboden was. Bij 
zijn aankomst zei president McKay: ‘Ik heb je genomineerd om de 
vacature in het Quorum der Twaalf Apostelen op te vullen. We wil-
len je vandaag tijdens de conferentie voorstellen.’ 46 Wederom ging 
ouderling Hinckley met geloof en enthousiasme voorwaarts hoewel 
hij zich onbekwaam voelde.

Als apostel werd het takenpakket van ouderling Hinckley uitge-
breid. Hij sprak af en toe met overheidsdienaren en andere hoog-
waardigheidsbekleders. Hem werd vaak gevraagd om publiekelijk 
in naam van de kerk te spreken om op kritiek en culturele beroering 
te reageren. Hij vervulde een voortrekkersrol bij de uitbreiding van 
de uitzendcapaciteit van de kerk en het gebruik van technologie om 
het evangelie in de hele wereld te verspreiden. Maar zelfs met zijn 
nieuwe takenpakket vergat hij nooit dat hij het geloof van personen 
en gezinnen moest sterken. Of hij nu tot één of tienduizend man 
sprak, hij had een persoonlijke aanpak die kenmerkend voor zijn 
bediening werd: mensen één voor één tot Christus brengen.

Ouderling Hinckley bleef de daaropvolgende zeven jaar toezicht 
op het werk in Azië houden en hij verblijdde zich in de groei van 
zijn vrienden daar. Hij heeft gezegd: ‘Het is inspirerend […] om te 
zien hoe de Heer het wandkleed volgens zijn eigen grote patroon 
in die […] delen van de wereld weeft.’ 47

Naargelang de taakverdeling in het Quorum der Twaalf Apostelen 
veranderde, kreeg ouderling Hinckley de kans om in andere delen 
van de wereld te dienen. Hij had altijd en overal aandacht voor het 
individu. Toen hij op het werk van de kerk in Zuid- Amerika toe-
zicht hield, reisde hij in 1970 nadat hij een ringconferentie in Peru 
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gepresideerd had naar Chili. Twee dagen na zijn aankomst in Chili 
vernam hij dat Peru door een aardbeving getroffen was en dat er vier 
zendelingen vermist werden. Hij maakte onmiddellijk aanstalten om 
naar Peru terug te keren, ook al moest hij daarvoor zijn thuiskomst 
uitstellen. ‘Ik kan niet met een zuiver geweten naar huis terugkeren 
als er zendelingen vermist zijn’, zei hij.48

Hij kwam de volgende ochtend in Lima (Peru) aan. Toen de ver-
miste zendelingen een radiozendamateur vonden, konden ze naar 
Lima bellen en met ouderling Hinckley spreken. De zendelingen 
bevonden zich in een kleine ruimte met andere overlevenden en 
hun gesprek was door een luidspreker te horen. ‘Toen we in die 
ruimte vol mensen die aandrongen om de radio te mogen gebrui-
ken de stem van ouderling Hinckley door de luidspreker hoorden, 
werd het meteen stil. Hoewel hij Engels sprak en al deze mensen 
Spaans spraken, begonnen ze te fluisteren en te vragen: “Wie is 
die man?” Zelfs in die chaos voelden ze dat het de stem van een 
buitengewoon man was.’ 49

Tijdens zijn eerste twee jaar als toezichthouder van de kerk in 
Zuid- Amerika bezocht ouderling Hinckley elk zendingsgebied. Hij 
organiseerde nieuwe zendingsgebieden in Colombia en Ecuador, 
stichtte ringen in Lima (Peru) en São Paulo (Brazilië) en loste visum-
problemen van zendelingen in Argentinië op. Hij was druk aan het 
werk toen hij in mei 1971 de opdracht kreeg om op acht Europese 
zendingsgebieden toezicht te houden.50

Ouderling Hinckley voelde zich vaak moe vanwege zijn drukke 
schema. Hij vond het altijd leuk om thuis te komen en tijd met 
Marjorie en de kinderen door te brengen. Maar Marjorie merkte 
dat hij, als hij te lang weg was van het werk, onrustig werd. Hij 
dacht voortdurend aan zijn roeping als apostel — een van de ‘bij-
zondere getuigen van de naam van Christus in de gehele wereld’ 
(LV 107:23).

Grote verantwoordelijkheid als raadgever 
in het Eerste Presidium

Toen ouderling Hinckley bijna twintig jaar lid van het Quorum 
der Twaalf Apostelen was, kreeg hij op 15 juli 1981 weer een 



22

H e T  l e V e n  e n  d e  b e d I e n I n g  Va n  g o r d o n  b .  H I n c k l e y

onverwachte roeping. President Spencer W. Kimball, toenmalig pre-
sident van de kerk, riep hem als raadgever in het Eerste Presidium, 
hoewel hij de presidenten N. Eldon Tanner en Marion G. Romney al 
als raadgevers had. Dat was een ongebruikelijke, maar geen unieke 
afwijking van het patroon van twee raadgevers. President Kimball 
en zijn raadgevers hadden gezondheidsproblemen en hadden steun 
in het Eerste Presidium nodig.51

Tijdens zijn eerste algemene conferentie in die nieuwe positie zei 
president Hinckley: ‘Ik wil alleen maar trouw dienen waar men mij 
roept. […] Door deze heilige roeping ben ik me van mijn zwakheden 
bewust geworden. Als ik iets misdaan heb, verontschuldig ik me en 
hoop ik dat u me zult vergeven. Of deze taak nu lang of kort duurt, 
ik beloof er met liefde en geloof mijn best voor te doen.’ 52

Hij moest zijn beste beentje voorzetten toen de gezondheid van 
presidenten Kimball, Tanner en Romney achteruitging. Het alle-
daagse werk van het Eerste Presidium kwam grotendeels op presi-
dent Hinckleys schouders terecht. Hij moest ook veel van de grotere 
gebeurtenissen zoals de inwijding van de Jordan Rivertempel (Utah) 
voor zijn rekening nemen. Bovendien kreeg hij met openlijke kritiek 
op de kerk en haar voormalige en toenmalige leiders te maken. In 
de algemene aprilconferentie van 1982 gaf hij de volgende raad:

‘Deze maatschappij teert op kritiek. […] Ik smeek u om het hele 
plaatje te bekijken en niet meer over de kleine onvolkomenheden te 
tobben. […] Die stellen niets voor in vergelijking met de grootsheid 
van de werkzaamheden en bijdragen van [de leiders van de kerk].’ 53

President Tanner overleed op 27 november 1982 en de gezond-
heid van president Kimball en president Romney bleef maar ach-
teruitgaan. In de aprilconferentie van 1983 zat president Hinckley, 
die ondertussen tweede raadgever in het Eerste Presidium was, 
naast twee lege zetels op het podium. Hij vertelde op een heel 
persoonlijke manier over wat hij ooit ‘de eenzaamheid van leider-
schap’ genoemd had.54

President Gordon B. Hinckley ging voorzichtig en met een gebed 
in het hart te werk; hij wilde niets zonder de goedkeuring van de 
profeet doen. Hij deed voor de dagelijkse kerktaken beroep op de 
senior leden van de Twaalf — vooral op ouderling Ezra Taft Benson, 
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de president van het quorum. President Hinckley werkte hand in 
hand met het Quorum der Twaalf en liet zich altijd door de raad van 
president Kimball leiden. Maar hij ervoer het toch als een grote last.

Hoewel president Hinckley vanwege zijn taken in het Eerste 
Presidium meestal in Salt Lake City bleef, reisde hij af en toe naar 
andere delen van de wereld om leden en zendelingen te helpen. 
In 1984 keerde hij naar de Filipijnen terug. Hij had er achttien jaar 
eerder het eerste kerkgebouw ingewijd; nu zou hij er de eerste 
tempel inwijden. In het inwijdingsgebed zei hij:

‘Dit land, de Filipijnen, is een land dat uit vele eilanden bestaat. 
De bewoners van die eilanden houden van vrijheid en waarheid; 
hun hart staat open voor het getuigenis van uw dienstknechten; ze 
ontvangen de boodschap van het eeuwige evangelie. We danken 
u voor hun geloof. We danken u voor hun geest van offerande. 
We danken u voor het wonder van de vooruitgang van uw werk 
in dit land.’ 55

President gordon b. Hinckley die als enig lid van het eerste Presidium 
gezond genoeg is om de algemene conferentie bij te wonen
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Het was duidelijk dat de kerk steeds groter werd toen president 
Hinckley in juni 1984 in naam van het Eerste Presidium de roe-
ping van gebiedspresidiums aankondigde. Dat waren leden van de 
 Zeventig die op het werk van de kerk in hun toegewezen gebied 
toezicht zouden houden en ter plaatse zouden wonen. Onder toe-
zicht van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen 
zouden die broeders het leiderschap en de instructie in die gebieden 
grotendeels voor hun rekening nemen. ‘Het is niet mogelijk om elke 
beslissing in Salt Lake City te nemen’, zei hij. ‘We moeten iets doen 
om het gezag te decentraliseren.’ 56 Ongeveer een jaar later sprak 
president Hinckley kerkleiders over de hele wereld als volgt toe: 
‘Ik ben er zeker van dat we de afgelopen maanden een grote stap 
voorwaarts gezet hebben. Ik ben ervan overtuigd dat de aanwezig-
heid van deze goede mannen een grote geruststelling voor u is. 
Deze broeders maken het hele lichaam van de kerk tot één geheel.’ 57

Nadat hij de kerk gedurende twaalf jaar van opmerkelijke groei 
geleid had, overleed president Spencer W. Kimball op 5 november 
1985. Als senior apostel werd president Ezra Taft Benson als presi-
dent van de kerk aangesteld. Hij riep Gordon B. Hinckley als eerste 
en Thomas S. Monson als tweede raadgever in het Eerste Presidium. 
Doordat hij nu met twee gezonde broeders in het Eerste Presidium 
diende, werden de lasten van president Hinckley verlicht en was hij 
in staat om de heiligen wereldwijd vaker te bezoeken.

Enkele jaren later begon de gezondheid van president Benson 
achteruit te gaan en kwamen de dagelijkse taken van het leider-
schap van de kerk weer op de schouders van president Hinckley 
terecht. Maar deze keer stond hij er in het Eerste Presidium niet 
alleen voor. President Hinckley en president Monson hielden de 
kerk op dynamieke en energieke wijze op een vaste koers. Zij hiel-
den daarbij altijd president Bensons roeping als profeet, ziener en 
openbaarder in ere. Ze ontwikkelden een sterke, blijvende vriend-
schap en samenwerking.

President Benson overleed op 30 mei 1994, waarna president 
Howard W. Hunter president van de kerk werd. Ook hij riep presi-
denten Hinckley en Monson als zijn raadgevers. In juni bezochten 
president en zuster Hinckley, president Hunter en zijn vrouw Inis 
en ouderling M. Russell Ballard en zijn vrouw, Barbara, Nauvoo 
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(Illinois, VS) voor de 150- jarige herdenking van de martelaarsdood 
van Joseph en Hyrum Smith. Het was de enige reis die president 
Hunter en president Hinckley samen hebben ondernomen. President 
Hunter worstelde al jaren met gezondheidsproblemen en na deze 
reis ging hij erg snel achteruit. Op 27 februari 1995 vroeg hij presi-
dent Hinckley om een priesterschapszalving. In de zegen smeekte 
president Hinckley om president Hunters leven te sparen, maar hij 
zei ook dat het in de handen van de Heer was.58 Een paar dagen 
later, op 3 maart 1995, overleed president Hunter.

Profeet, ziener en openbaarder en president van de kerk

Hoewel het niet onverwacht was, viel het overlijden van pre-
sident Hunter de familie Hinckley erg zwaar. Als senior apostel 
was president Hinckley de volgende president van de kerk. Zuster 
Hinckley heeft het volgende gezegd over het moment waarop ze 
het overlijden van president Hunter vernamen: ‘President Hunter 
was er niet meer en wij moesten het werk voortzetten. Ik was zo 
verdrietig en voelde me heel eenzaam. Net als Gordon. Hij voelde 
zich overweldigd en heel erg eenzaam. Er was niemand meer die 
begreep wat hij meemaakte.’ 59

President ezra Taft benson (midden) en zijn raadgevers: 
president gordon b. Hinckley (links) en president Thomas s. 

Monson (rechts) tijdens de algemene conferentie
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Na de begrafenis van president Hunter vond president Hinckley 
troost in de tempel. In de vergaderruimte van het Eerste Presidium 
en het Quorum der Twaalf Apostelen, bestudeerde hij in zijn eentje 
de Schriften en overpeinsde hij wat hij las. Hij dacht na over het 
leven, de bediening en de verzoening van Jezus Christus. Vervolgens 
bestudeerde hij de schilderijen aan de muur, die alle presidenten 
van de kerk van Joseph Smith tot Howard W. Hunter afbeeldden. 
Hij heeft die ervaring in zijn dagboek beschreven:

‘Ik ging van portret naar portret en keek de afgebeelde mannen 
in de ogen. Het leek wel alsof ik met ze kon praten. Het leek wel 
alsof ze met me spraken en me geruststelden. […] Ik ging in mijn 
stoel, de stoel van de eerste raadgever van de president, zitten. Ik 
tuurde gedurende lange tijd naar die schilderijen. Ze leken wel tot 
leven te komen. Ze leken naar me te kijken. Het voelde alsof ze me 
aanmoedigden en hun steun beloofden. Het leek wel of ze zeiden 
dat ze ten behoeve van mij in een raadsvergadering in de hemel 
gesproken hadden, dat ik niet bang hoefde te zijn, dat ik tijdens 
mijn bediening gezegend en gesteund zou worden.

‘Ik knielde neer en sprak met de Heer. Ik sprak tijdens mijn gebed 
geruime tijd met Hem. […] Ik weet zeker dat ik door de macht van 
de Geest het woord van de Heer hoorde, niet als stem, maar als een 
warm gevoel in mijn hart over de vragen die ik tijdens mijn gebed 
had gesteld.’ 60

Na die ervaring noteerde hij zijn gedachten nogmaals: ‘Ik voel 
me beter en weet nu met zekerheid in mijn hart dat de Heer zijn wil 
inzake zijn werk en zijn koninkrijk doet, dat ik als president van de 
kerk en als profeet, ziener en openbaarder gesteund zal worden, 
en dat ik zal dienen zolang de Heer dat van mij verwacht. Met die 
bevestiging van de Geest in mijn hart kan ik nu verdergaan en mijn 
uiterste best doen om zijn werk te bevorderen. Het is moeilijk om 
te geloven dat de Heer mij deze hoogste en heiligste verantwoor-
delijkheid geeft. […] Ik hoop dat de Heer me heeft opgeleid om te 
doen wat Hij van me verwacht. Ik zal Hem volledig trouw zijn en 
ik zal zeker om zijn leiding vragen.’ 61

President Gordon B. Hinckley werd op 12 maart 1995 als president 
van de kerk aangesteld. De daaropvolgende dag gaf hij een pers-
conferentie en beantwoordde hij de vragen van reporters. Ouderling 
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Jeffrey R. Holland heeft daarover gezegd: ‘Aan het eind van een 
hartelijk, vaak spitsvondig, steeds innemend gesprek over een aantal 
uiteenlopende vragen, vroeg een reporter tijdens de persconferentie 
aan president Hinckley: “Waarop gaat u zich concentreren? Wat zal 
het thema van uw bediening zijn?”

President gordon b. Hinckley op het spreekgestoelte 
in de algemene conferentie
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Hij antwoordde instinctief: “Doorgaan. Jazeker. Doorgaan met het 
grote werk dat door onze voorgangers voortgestuwd is.”’ 62

President Hinckley is die plechtige belofte nagekomen. Met res-
pect voor de profeten die hem voorgegaan waren, zette hij hun 
werk voort. En met geloof in God de Vader en Jezus Christus gaf hij 
gehoor aan openbaring om dat werk op nieuwe manieren te doen.

de kerk ‘uit de donkerheid’ tevoorschijn brengen (lV 1:30)

In het begin van de bediening van president Hinckley heeft ouder-
ling Neal A. Maxwell van het Quorum der Twaalf Apostelen gezegd: 
‘President Hinckley helpt de kerk meer bekendheid te krijgen. De 
kerk is niet in staat om de nodige vooruitgang te maken als we 
ons verschuilen. Iemand moet het initiatief nemen, en president 
Hinckley is bereid om dat te doen. Hij is tegelijkertijd een mens 
van vroeger en een mens van nu. Hij heeft de wonderbare gave 
om zaken goed onder woorden te brengen, waardoor hij in staat 
is om onze boodschap te verkondigen op een manier die mensen 
overal aanspreekt.’ 63

Door zijn uitgebreide media- ervaring was hij goed op dit werk 
voorbereid. Als president van de kerk stond hij wereldwijd vaak 
journalisten te woord en beantwoordde hij hun vragen over de leer 
en het beleid van de kerk. Daarbij getuigde hij van de Heiland en 
het herstelde evangelie. Telkens bevorderde hij hun begrip en sloot 
hij vriendschap.

Noemenswaardig is het interview uit 1996 met de ervaren  reporter 
Mike Wallace van het tv- programma 60 Minutes. Meneer Wallace 
stond bekend voor zijn meedogenloze interviews en president 
 Hinckley gaf toe dat hij zich vóór de uitzending op de Amerikaanse 
nationale televisie wat zorgen maakte. ‘Als het een positieve indruk 
geeft, zal ik dankbaar zijn’, zei hij. ‘Anders beloof ik plechtig dat ik 
mijn voet nooit meer in dit soort klem zal zetten.’ 64

Het was een positief interview dat veel goede aspecten van de 
kerk belichtte. Bovendien sloten Mike Wallace en president Hinckley 
vriendschap.

In 2002 was Salt Lake City het toneel van de Olympische 
 Winterspelen, waardoor de kerk internationaal in de schijnwerpers 



29

H e T  l e V e n  e n  d e  b e d I e n I n g  Va n  g o r d o n  b .  H I n c k l e y

kwam te staan. President Hinckley en zijn raadgevers werden bij 
een deel van de planning betrokken. ‘We namen de bewuste beslis-
sing dat we deze gelegenheid niet zouden gebruiken om actief 
zendingswerk te doen,’ zei hij, ‘maar we waren ervan overtuigd 
dat deze belangrijke gebeurtenis iets geweldigs voor de kerk zou 
betekenen.’ 65 Hij kreeg gelijk. Tienduizenden mensen bezochten 
de Salt Lake Valley en werden er hartelijk ontvangen door heiligen 
der laatste dagen en anderen die er samen onvergetelijke Olympi-
sche Spelen van wilden maken. De bezoekers wandelden rond op 
Temple Square, luisterden naar het Tabernacle Choir en bezochten 
de Bibliotheek voor familiegeschiedenis. Miljarden zagen de Salt 
Laketempel op tv en hoorden hoe de kerk door reporters positief 
voorgesteld werd. Het was, zoals president Hinckley voorspeld had, 
‘iets geweldigs voor de kerk’.

President Hinckley bleef de reeds lang bestaande communica-
tiemiddelen gebruiken, maar stond ook open voor innovatie. Hij 
zag bijvoorbeeld het internet als een middel om de kerk dichter 
bij haar leden te brengen en andersgelovigen over het herstelde 
evangelie te vertellen. Onder zijn leiding lanceerde de kerk LDS.org,  
FamilySearch.org en Mormon.org.

Op 23 juni 2004, president Hinckleys 94e verjaardag, werd hem de 
Presidential Medal of Freedom, de hoogste burgerlijke onderschei-
ding in de Verenigde Staten, toegekend. Hij reageerde daarop als 
volgt: ‘Het is een enorme eer om deze prestigieuze medaille van de 
president van de Verenigde Staten te ontvangen. Ik ben ontzettend 
dankbaar. Dit is in bredere zin een erkenning van en een eer voor 
de kerk die me zoveel mogelijkheden geboden heeft en die ik heb 
getracht te dienen.’ 66 Hij zag de onderscheiding als een symbool 
van de groeiende positieve reputatie van de kerk en als bewijs dat 
ze inderdaad uit de donkerheid tevoorschijn gebracht werd.

reizen onder de heiligen der laatste dagen

President Hinckley had een hekel aan reizen, maar zijn verlan-
gen om de heiligen der laatste dagen te dienen, was groter dan zijn 
verlangen om thuis te blijven. Hij heeft gezegd: ‘Het is mijn wens 
om onder de mensen te komen, zodat ik hen kan bemoedigen, 
mijn waardering kan uiten en kan getuigen van de goddelijkheid 
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van het werk van de Heer.’ 67 In het begin van zijn bediening heeft 
hij gezegd: ‘Ik ben vastbesloten om zolang ik er nog de kracht toe 
heb me, zowel in het binnen-  als buitenland, onder de mensen te 
begeven. […] Ik wil nog zolang ik kan energiek voortgaan. Ik wil 
omgaan met de mensen die ik liefheb.’ 68

Als president van de kerk reisde hij voortdurend binnen de 
 Verenigde Staten en bracht hij ruim negentig buitenlandse bezoe-
ken. Hij legde als president van de kerk in totaal ruim 1,6 miljoen 
kilometer af om de heiligen over de hele wereld te bezoeken.69

In sommige gebieden moesten de mensen nog meer moeite doen 
om hem te zien dan hij om hen te zien. In 1996 bijvoorbeeld bezocht 
hij met zijn vrouw de Filipijnen, waar de kerk ondertussen meer dan 
375.000 leden telde. President en zuster Hinckley zouden op zekere 
avond tijdens een bijeenkomst in het Araneta Coliseum in Manilla 
spreken. ’s Middags zat het stadion al helemaal vol. ‘Om zeven uur 
’s ochtends stonden er al mensen in de rij voor een bijeenkomst die 
pas twaalf uur later zou beginnen. Uit de officiële telling bleek dat 
er 35.000 mensen op de 25.000 stoeltjes, in de gangpaden en de 

President Hinckley hield ervan om zich ‘zowel in het 
binnen-  als buitenland, onder de mensen te begeven’.
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loopruimten samengepakt zaten. Veel heiligen waren wel twintig uur 
per boot en bus naar Manilla onderweg geweest. Voor sommigen 
kostte die reis een paar maanden salaris. […]

‘Toen president Hinckley vernam dat het stadion boordevol was 
en de beheerder van het gebouw hem vroeg of ze niet vroeger 
konden beginnen, zei hij meteen “Laten we gaan.” Samen met zuster 
Hinckley ging hij het grote stadion binnen. […] Alsof er een teken 
gegeven was, ging de menigte spontaan staan. Ze applaudisseerden 
en zongen een emotionele vertolking van “Wij danken U, Heer, 
voor profeten”.’ 70

Omdat hij wist dat hij en de andere algemene autoriteiten niet 
overal heen konden gaan waar ze wilden, was president Hinckley 
een grote voorstander van het gebruik van de technologie om leiders 
wereldwijd te instrueren. Via satellietuitzendingen presideerde hij 
de wereldwijde instructiebijeenkomsten voor leiders, waarvan de 
eerste in januari 2003 gehouden werd.

Het belang van geestelijk en seculier onderwijs promoten

President Hinckley heeft gezegd: ‘Niemand van ons […] weet 
genoeg. Het leerproces is zonder einde. We moeten lezen, obser-
veren, opnemen en nadenken over wat we leren.’ 71 Hij heeft ook 
gezegd: ‘Effectief onderwijs is waarlijk de essentie van leiderschap in 
de kerk. Eeuwig leven komt alleen tot stand als mensen zo doeltref-
fend onderricht worden dat het ze ertoe aanzet om te veranderen 
en hun leven op orde te brengen. Ze zijn niet tot rechtschapenheid 
te dwingen of de hemel in te dwingen. Ze moeten geleid worden, 
en dat houdt onderwijs in.’ 72

President Hinckley wilde de heiligen der laatste dagen wereldwijd 
meer geestelijke voeding aanreiken. In 1995 keurde hij enthousiast 
een plan goed om een nieuwe reeks boeken te publiceren die als 
evangeliebibliotheek voor de leden van de kerk zou dienen. De 
kerk begon die reeks, waarvan dit boek deel uitmaakt, onder de 
titel Leringen van kerkpresidenten te publiceren.

Seculier onderwijs vond president Hinckley ook belangrijk. Hij 
maakte zich zorgen om leden van de kerk in arme gebieden die 
zich geen hoger onderwijs of beroepsopleiding konden veroorloven. 
Zonder zulk onderwijs of zo’n opleiding zouden de meesten van 
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hen arm blijven. In de priesterschapsbijeenkomst van de algemene 
aprilconferentie in 2001 zei president Hinckley:

‘Als remedie voor deze situatie stellen we een plan voor. Wij gelo-
ven dat dit plan door de Heer geïnspireerd is. De kerk gaat een fonds 
oprichten uit bijdragen van getrouwe heiligen der laatste dagen die 
voor dat doel hebben gegeven en willen geven. We zijn hen uiterst 
dankbaar. […] Het wordt het permanent studiefonds genoemd.’ 73

President Hinckley legde uit dat de begunstigden van het pro-
gramma een lening voor een studie of beroepsopleiding zouden 
krijgen uit een fonds waar kerkleden toe bijdragen. Na hun studie of 
opleiding dienden ze hun lening af te betalen, zodat weer anderen 
met dat geld geholpen konden worden. President Hinckley legde 
ook uit dat het permanent studiefonds ‘op dezelfde beginselen als 
die van het permanent emigratiefonds’ gebaseerd zou worden dat 
de kerk in de 19e eeuw in het leven had geroepen om behoeftige 
heiligen naar Zion te helpen emigreren.74

Een half jaar later hadden heiligen der laatste dagen al miljoenen 
dollars aan het permanent studiefonds geschonken.75 Een jaar na de 
introductie van het plan kondigde president Hinckley aan: ‘Dit fonds 
[heeft] een solide basis gekregen. […] Jonge mannen en vrouwen 
die het in hun deel van de wereld economisch moeilijk hebben, 
jonge mensen die voor het merendeel teruggekeerde zendelingen 
zijn, worden in staat gesteld om een goede opleiding te krijgen, 
waarmee ze kunnen uitstijgen boven de wanhopige situatie van 
armoede waarin hun familie al generaties verkeert.’ 76 Dit programma 
blijft een zegen voor zowel de gevers als de begunstigden.

Van de heiligheid van huwelijk en gezin getuigen

Tijdens de algemene ZHV- bijeenkomst op 23 september 1995 zei 
president Hinckley:

‘Er is zoveel wereldse wijsheid die als waarheid wordt gezien, 
zoveel misleiding wat waarden en normen betreft, zoveel verlok-
kingen en verleidingen om van lieverlee met het wereldse besmet te 
raken, dat we vinden dat we moeten waarschuwen. Daarom vaardi-
gen wij, het Eerste Presidium en de Raad der Twaalf Apostelen, nu 
een proclamatie uit aan de kerk en aan de wereld, als een verklaring 
en een bevestiging van de normen, leerstellingen en gebruiken die 
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betrekking hebben op het gezin, welke door profeten, zieners en 
openbaarders van deze kerk herhaaldelijk zijn uiteengezet.’ 77

Na die inleiding las president Hinckley voor het eerst in het open-
baar ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ voor.

De heiligheid van het huwelijk en het gezin was een rode draad 
in de leringen van president Hinckley. Hij veroordeelde elke vorm 
van misbruik en moedigde ouders en kinderen aan om geduld met 
elkaar te hebben, elkaar lief te hebben, te onderwijzen en te dienen. 
In een brief van 11 februari 1999, schreven hij en zijn raadgevers in 
het Eerste Presidium:

‘Wij vragen de ouders hun uiterste best te doen om hun kinderen 
de beginselen van het evangelie bij te brengen en in de kerk groot 
te brengen. In het gezin krijgt een rechtschapen leven vorm. Het 
gezin kan dan ook door niets of niemand worden vervangen, omdat 
alleen daar de noodzakelijke en door God gegeven taken kunnen 
worden uitgevoerd.

‘Wij raden ouders en kinderen aan de hoogste prioriteit te geven 
aan gezinsgebed, gezinsavond, evangeliestudie en - onderwijs, en 

‘Wij raden ouders en kinderen aan de hoogste prioriteit 
te geven aan gezinsgebed, gezinsavond, evangeliestudie 

en - onderwijs, en opbouwende gezinsactiviteiten.’
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opbouwende gezinsactiviteiten. Zelfs als andere werkzaamheden 
en bezigheden waardevol en nuttig zijn, moet men niet toestaan 
dat die de plaats gaan innemen van de taken die God aan ouders 
en gezin heeft toegewezen.’ 78

aandacht voor nieuwe leden

President Hinckley vond het geweldig dat grote aantallen men-
sen lid van de kerk werden, maar hij verloor de behoeften van het 
individuele lid niet uit het oog. Aan het begin van zijn bediening 
heeft hij gezegd:

‘Met een steeds toenemend aantal bekeerlingen moeten we steeds 
meer echt moeite doen om ze op hun weg te begeleiden. Ze hebben 
allemaal behoefte aan drie dingen: een vriend, een taak, en voeding 
met “het goede woord Gods” (Moroni 6:4). Het is onze plicht om 
daarin te voorzien.’ 79

Nieuwe leden sterken was altijd belangrijk voor president 
 Hinckley. Ouderling Jeffrey R. Holland heeft eens verteld hoe pre-
sident Hinckley dat benadrukte: ‘Met fonkelende ogen sloeg hij 
met zijn hand op de tafel en zei hij tegen de Twaalf: “Broeders, als 
mijn leven voorbij is en ze aan het eind van de uitvaartdienst mijn 
doodskist wegbrengen, zal ik rechtop gaan zitten, ieder van u in 
de ogen kijken en vragen: ‘Hoe is het met het behoud van onze 
bekeerlingen gesteld?’”’ 80

Tempelbouw

Toen Gordon B. Hinckley in 1910 geboren werd, waren er in 
heel de wereld slechts vier tempels, die allemaal in Utah stonden. 
Toen hij in 1961 tot apostel geordend werd, waren er twaalf. Dat 
was een grote vooruitgang, maar ouderling Hinckley zei vaak dat 
hij het jammer vond dat veel mensen wereldwijd slechts beperkte 
toegang tot de zegeningen van de tempel hadden. In 1973 schreef 
hij als voorzitter van het tempelcomité van de kerk het volgende in 
zijn dagboek: ‘Voor de kostprijs van de Washingtontempel [die toen 
in aanbouw was] zou de kerk [veel kleine] tempels kunnen bouwen. 
Daardoor zouden de tempels dichterbij komen en hoeven de leden 
minder ver te reizen.’ 81
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Toen hij in 1995 als president van de kerk gesteund werd, waren er 
47 tempels in gebruik, maar hij had nog steeds een groot verlangen 
om meer tempels te bouwen. Hij heeft gezegd: ‘Het is mijn vurige 
verlangen om waar nodig een tempel te bouwen zodat onze leden, 
waar ze zich ook bevinden, zonder al te veel offers naar het huis 
des Heren kunnen gaan om hun eigen verordeningen te ontvangen 
en plaatsvervangend werk voor de doden te verrichten.’ 82

In de algemene oktoberconferentie van 1997 deed president 
 Hinckley een historische aankondiging: de kerk ging wereldwijd 
kleine tempels bouwen.83 Later zei hij: ‘Ik geloof dat het idee om 
kleine tempels te bouwen een rechtstreekse openbaring was.’ 84 In 
1998 kondigde hij aan dat de kerk dankzij dertig nieuwe kleine 
tempels en de tempels die al gepland en in aanbouw waren, ‘op een 
totaal van 47 nieuwe tempels [kwam] naast de 51 die al in bedrijf 
zijn.’ Tot grote vreugde van al wie luisterde, voegde president Hin-
ckley daar vervolgens aan toe: ‘Ik denk dat we er beter nog twee aan 
toe kunnen voegen, om er tegen het eind van deze eeuw precies 

President Hinckley brengt mortel aan tijdens de deksteenceremonie 
vóór de inwijding van de nauvootempel (Illinois) in 2002.
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honderd te hebben, in het jaar dat het tweeduizend jaar geleden 
is sinds “de komst van onze Heer en Heiland Jezus Christus in het 
vlees” (LV 20:1).’ Vervolgens beloofde hij: ‘We zullen er nog meer 
bouwen.’ 85

Op 1 oktober 2000 wijdde president Hinckley de Bostontempel 
(Massachusetts, VS) in — de honderdste tempel van de kerk in 
bedrijf. Vóór het einde van het jaar 2000 wijdde hij nog twee tem-
pels in. Toen hij in 2008 overleed had de kerk 124 tempels in bedrijf 
en waren er dertien aangekondigd. President Hinckley was bij de 
planning en bouw van het merendeel betrokken geweest, had er 
persoonlijk 85 ingewijd en 13 heringewijd (8 daarvan had hij de 
eerste keer ook ingewijd).

Het conferentiecentrum

In de algemene oktoberconferentie in 1995 lichtte president Hin-
ckley al een tipje van de sluier op van iets wat hij in gedachten 
had. Hij zei over de Tabernakel op Temple Square: ‘Deze histori-
sche Tabernakel lijkt elk jaar wel kleiner te worden. Bij sommige 
 regionale conferenties vergaderen we met nog veel grotere groepen 
onder één dak.’ 86 In de algemene aprilconferentie in 1996 zei hij 
meer over zijn idee:

‘Het spijt mij dat velen die met ons in de Tabernakel vergaderd 
hadden willen zijn, geen plaats hebben gevonden. Er bevinden zich 
nog velen buiten op Temple Square. Deze unieke en opmerkelijke 
vergaderplaats, door onze voorvaders gebouwd en aan de aanbid-
ding van de Heer gewijd, biedt gemakkelijk plaats aan zesduizend 
mensen. Sommigen onder u die op die harde banken zitten, zetten 
wellicht vraagtekens bij het woord gemakkelijk.

Ik heb te doen met de mensen die vergeefs hebben geprobeerd 
binnen te komen. Ongeveer een jaar geleden heb ik de algemene 
autoriteiten in overweging gegeven dat wellicht de tijd gekomen was 
om nog een gewijde vergaderplaats te bouwen, een veel grotere, 
met plaats voor drie tot vier keer zoveel mensen.’ 87

Op 24 juli 1997, de 150- jarige herdenking van de aankomst van 
de pioniers in de Salt Lake Valley, werd ten noorden van Temple 
Square de eerste spade gestoken voor het nieuwe gebouw, dat het 
Conferentiecentrum zou gaan heten. Minder dan drie jaar later, 
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in april 2000, werden de eerste bijeenkomsten van de algemene 
conferentie daar gehouden, hoewel het gebouw nog niet helemaal 
voltooid was. President Hinckley wijdde het Conferentiecentrum 
tijdens de oktoberconferentie in 2000 in. Voordat hij het inwijdings-
gebed uitsprak, zei hij op het spreekgestoelte, dat vervaardigd was 
uit het hout van een zwarte walnotenboom die in zijn eigen tuin 
had gestaan:

‘Vandaag wijden we het in als een huis voor de aanbidding van 
God, de eeuwige Vader, en zijn eniggeboren Zoon, de Heer Jezus 
Christus. Wij hopen en bidden dat vanaf dit spreekgestoelte getuige-
nissen en verklaringen van leerstelling en geloof in de levende God, 
en van dankbaarheid voor het grote zoenoffer van onze Verlosser, 
de wereld in zullen blijven gaan.’ 88

getuigenis van Jezus christus

Op 1 januari 2000 publiceerden president Hinckley, zijn raadge-
vers in het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen 
een proclamatie, getiteld ‘De levende Christus: het getuigenis van 

Het conferentiecentrum dat president Hinckley in de 
algemene oktoberconferentie in 2000 heeft ingewijd
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de apostelen’. Over de Heiland verklaarden ze: ‘Geen ander heeft 
zo’n diepgaande invloed gehad op allen die op aarde geleefd heb-
ben en nog zullen leven.’ 89

En geen ander heeft zo’n diepgaande invloed op president  Gordon 
B. Hinckley gehad. Hij was ruim 46 jaar een bijzondere getuige van 
Jezus Christus. Een paar maanden na de publicatie van ‘De levende 
Christus’ sprak president Hinckley de heiligen toe: ‘Maar van alle 
zaken waarvoor ik me deze ochtend dankbaar voel, ben ik bij uitstek 
dankbaar voor mijn levend getuigenis van Jezus Christus, de Zoon 
van de almachtige God, de Vredevorst, de Heilige.’ 90

beproevingen en hoop

Aan het eind van de algemene aprilconferentie in 2004 zei pre-
sident Hinckley: ‘Ik [wil], zij het schoorvoetend, een persoonlijke 
noot invoegen. Sommigen onder u hebben gemerkt dat mijn vrouw 
er niet is. Voor het eerst sinds ik 46 jaar geleden algemeen autoriteit 
werd, woont ze de algemene conferentie niet bij. [Toen we in januari 
van Afrika] naar huis [gingen,] stortte ze door afmatting in. Ze heeft 
het sindsdien moeilijk gehad. […] De veer van de wekker windt af 
en we weten niet hoe we hem moeten opwinden.

‘Het is een sombere tijd voor mij. Deze maand zijn we 67 jaar 
getrouwd. Zij is de moeder van onze vijf talentvolle kinderen, de 
grootmoeder van 25 kleinkinderen en de overgrootmoeder van een 
toenemend aantal achterkleinkinderen. We hebben al die jaren zij 
aan zij gestaan, als gelijke partners in storm en zonneschijn. Ze heeft 
in veel landen haar getuigenis gegeven van dit werk; waar ze ook 
was bood ze liefde, bemoediging en geloof.’ 91

Twee dagen later, op 6 april, overleed Marjorie Pay Hinckley. 
Miljoenen die haar vanwege haar zorgzame hart, spitsvondigheid en 
onwankelbare geloof liefhadden, rouwden met president Hinckley. 
Hij was dankbaar voor de vele betuigingen van steun en liefde die 
uit de hele wereld binnenstroomden. Hij zei dat die betuigingen 
‘ons enige troost geboden [hebben] in een tijd van verdriet.’ 92 Velen 
deden in naam van zuster Hinckley schenkingen aan het permanent 
studiefonds.

Hoe moeilijk het verlies van Marjorie ook voor hem was, presi-
dent Hinckley bleef het werk van de kerk voortzetten, hoewel zijn 
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eigen gezondheid lichtjes achteruitging. Hij begon een wandelstok 
te gebruiken. Die gebruikte hij soms om op te steunen, maar vooral 
om naar de leden van de kerk te zwaaien. President Thomas S. 
Monson heeft het volgende verteld over zijn gesprek met president 
Hinckleys arts die bezorgd was over de manier waarop hij zijn 
wandelstok gebruikte. Die arts zei: ‘We willen absoluut vermijden 
dat hij valt en zijn heup of iets veel ergers breekt. Maar hij zwaait er 
maar mee in het rond en gebruikt hem niet bij het wandelen. Zeg 
hem dat zijn arts die wandelstok heeft voorgeschreven en hij die 
naar behoren dient te gebruiken.’ President Monson antwoordde: 
‘Dokter, ik ben president Hinckleys raadgever. U bent zijn arts. 
Vertelt u het hem maar!’ 93

In het begin van 2006 stelde men bij de 95- jarige president 
 Hinckley kanker vast. In de algemene oktoberconferentie in dat 
jaar zei hij: ‘De Heer heeft mijn leven gespaard, maar ik weet niet 
voor hoe lang. Hoe lang het ook mag zijn, ik zal mijn plicht naar 
beste vermogen vervullen. […] Ik voel me goed, ik ben redelijk 
gezond. Maar wanneer het tijd wordt voor een opvolger zal de 
overgang soepel verlopen en overeenkomstig de wil van het Hoofd 
van de kerk.’ 94

Een jaar later, in oktober 2007, zei president Hinckley tot slot 
van zijn laatste algemene conferentie: ‘Wij kijken ernaar uit om u in 
april weer te zien. Ik ben 97, maar ik hoop het te halen. Mogen de 
zegeningen des hemels tot die tijd bij u zijn, is ons nederig gebed 
in de naam van onze Verlosser, de Heer Jezus Christus. Amen.’ 95

Virginia, een van de dochters van de Hinckleys, omschreef de vier 
jaar na de dood van zuster Hinckley als ‘de bekroning’ van president 
Hinckleys leven. Vervolgens vertelde ze over het gebed dat hij op 
20 januari 2008, één week voor zijn dood, uitsprak bij de inwijding 
van een gerenoveerd kerkgebouw in Salt Lake City:

‘In dat gebed deed hij een uiterst ongebruikelijk verzoek aan 
de Heer voor zichzelf als profeet. Hij zei vol dankbaarheid: “U 
hebt vanaf de tijd van de profeet Joseph Smith tot en met de 
tegenwoordige tijd altijd een profeet gekozen en aangesteld voor 
de leden van de kerk. Wij danken U en smeken U dat U hem zult 
troosten en steunen en zegenen al naar gelang zijn noden en uw 
grootse doeleinden.”’ 96



40

H e T  l e V e n  e n  d e  b e d I e n I n g  Va n  g o r d o n  b .  H I n c k l e y

Op donderdag 24 januari 2008 voelde president Hinckley zich 
voor het eerst niet in staat om de wekelijkse bijeenkomst in de 
tempel met zijn broeders bij te wonen. De daaropvolgende zondag, 
27 januari, gaf president Monson, bijgestaan door de presidenten 
Henry B. Eyring en Boyd K. Packer, hem een priesterschapszalving. 
Later die dag overleed president Gordon B. Hinckley in zijn eigen 
woning, omringd door zijn vijf kinderen en hun huwelijkspartners.

Een paar dagen later betuigden duizenden hem de laatste eer in 
de Hal van de profeten in het Conferentiecentrum, waar zijn kist 
stond opgesteld. Leiders van andere godsdiensten en ook over-
heidsdienaren en leiders in het bedrijfsleven stuurden hun innige 
deelneming en uitten hun dankbaarheid voor de invloed en leringen 
van president Hinckley.

De uitvaartdienst vond in het Conferentiecentrum plaats en werd 
naar kerkgebouwen in de hele wereld uitgezonden. Het Tabernacle 
Choir zong in die bijeenkomst een nieuwe lofzang, getiteld ‘What Is 
This Thing That Men Call Death?’ President Hinckley had de tekst 
van de lofzang zelf geschreven. Het was zijn laatste getuigenis van 
Jezus Christus aan zijn vrienden die als profeet naar hem opkeken:

Hoe zit het met de dood?
Dat stille heengaan in de nacht?
’t Is geen einde, maar een genesis
van betere werelden en meer licht.
O God, raak mijn verdrietige hart
en ontneem mij mijn zorg en mijn vrees.
Laat hoop en allesovertreffend, zuiver geloof
mij kracht geven en gemoedsrust, in plaats van tranen.
Er is geen dood, alleen een kans
op de beloning voor de overwinning;
de gave van Hem die allen liefhad,
de Zoon van God, de Heilige.97
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Het eerste visioen was het begin van ‘het laatste hoofdstuk […] in de 
lange kroniek van de handelingen gods met de mensen op aarde.’
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De herstelling van het 
evangelie: de dageraad 
van een heerlijke tijd

‘[De herstelling van] dit heerlijke evangelie 
werd aangekondigd met de verschijning van 

de Vader en de Zoon aan de jonge Joseph.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

President Gordon B. Hinckley had veel respect voor de mensen 
en locaties die bij de herstelling van het evangelie betrokken waren. 
Hij was in het bijzonder dankbaar voor Joseph Smith en zijn rol in 
de herstelling, en zei dat hij steeds meer de drang voelde ‘om van 
de goddelijkheid van de Heer en de zending van de profeet Joseph 
Smith te getuigen.’ 1

Toen Gordon in 1935 van zijn zending in Engeland terugkeerde, 
bezocht hij samen met andere terugkerende zendelingen het heilige 
bos en de heuvel Cumorah. Ze gingen ook naar de gevangenis te 
Carthage (Illinois, VS), waar de profeet Joseph en Hyrum Smith 
de martelaarsdood stierven. Ze liepen door de stoffige straten van 
Nauvoo (Illinois), waar de verbannen heiligen eens het moeras tot 
een prachtige stad omgetoverd hadden. Gordon moest ongetwij-
feld aan de beproevingen en overwinningen van de eerste heiligen 
denken toen hij die plekken bezocht en de pioniersroute naar Salt 
Lake City (Utah, VS) volgde.

Gordon B. Hinckley zou de gewijde locaties van de herstelling de 
daaropvolgende jaren nog vaak bezoeken. In de kerstmeditatie met 
het Eerste Presidium op 3 december 2000 vertelde hij de volgende 
ervaring die hij tijdens een bezoek aan het heilige bos gehad had:
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‘Enkele jaren geleden was ik aan de conferentie van de ring 
Rochester (New York, VS) toegewezen. Op zaterdag zei ik tegen de 
broeders die daar met mij waren: “Laten we zondag vroeg opstaan 
en voorafgaand aan de conferentie naar het heilige bos gaan.” Ze 
stemden daar allemaal mee in. En zo vertrokken de zendingspresi-
dent, de ringpresident, de regionaal vertegenwoordiger en ik heel 
vroeg op die sabbat in de lente naar Palmyra (New York) en gingen 
we het bos in. Er was verder niemand. Het was er vredig en mooi. 
Het had ’s nachts geregend. Er zaten piepkleine nieuwe blaadjes 
aan de bomen.

‘We praatten zachtjes met elkaar. We knielden op de vochtige 
grond en baden. We hoorden geen stem. We hadden geen visioen. 
Maar op een onbeschrijflijke manier werd ons in gedachten gezegd 
dat het daar inderdaad gebeurd was, precies zoals Joseph zei dat 
het gebeurd was. Daar waren God, onze eeuwige Vader, en zijn 
geliefde Zoon, de herrezen Heer Jezus Christus, aan de veertien-
jarige jongen verschenen en hadden Zij met hem gesproken. Hun 
onovertreffelijke licht rustte op hem en hij kreeg aanwijzingen over 
wat hij moest doen.

‘Door die allesovertreffende gebeurtenis, het eerste visioen, ging 
het doek op voor de herstelling van de kerk van Christus op aarde. 
Die kerk kwam uit de woestenij van het duister, uit de somberheid 
van het verleden, in de heerlijke dageraad van de nieuwe tijd. Het 
Boek van Mormon volgde, als een tweede getuige van de Heer 
Jezus Christus. Zijn heilige, hemelse priesterschap werd hersteld 
door hen die het vanouds droegen. Er werden sleutels en machten 
bevestigd op de profeet en zijn medeleiders. De vroegere kerk was 
weer op aarde, met alle zegeningen, machten, leerstellingen, sleutels 
en beginselen van vorige bedelingen. Zij is de kerk [van Christus]. 
Zij draagt zijn naam. Zij wordt door zijn priesterschap bestuurd. Er 
is geen andere naam onder de hemel waardoor de mens zijn heil 
kan ontvangen. Joseph Smith […] werd zijn grote getuige.’ 2
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Leringen van Gordon B. Hinckley
1

Na de dood van de Heiland raakte de 
kerk die Hij had gesticht in verval.

[ Jezus Christus] was en is de belangrijkste figuur in de menselijke 
geschiedenis, het hoogtepunt aller tijden.

Voordat Hij stierf, had Hij zijn apostelen geordend. Zij werkten 
nog een tijd verder. Zijn kerk was gesticht.3

Na de dood van de Heiland raakte de kerk die Hij had gesticht 
in verval. De woorden van Jesaja waren in vervulling gegaan: ‘Want 
het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, 
zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond’ 
( Jesaja 24:5).4

Paulus roept de volgelingen van Christus in zijn brieven op om 
sterk te zijn, zodat ze niet tot de wegen van het kwaad vervallen. 
Maar uiteindelijk zegevierde de geest van de afval.5

De eeuwen gingen voorbij. Een wolk van duisternis kwam over de 
aarde. Jesaja heeft die als volgt beschreven: ‘Want zie, de duisternis 
zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken’ ( Jesaja 60:2).

Het was een tijd van plunderingen en lijden, gekenmerkt door 
lange en bloedige conflicten. […] Het was een tijd van wanhoop, 
een tijd van meesters en lijfeigenen.

De eerste duizend jaar gingen voorbij en het tweede millennium 
lag in het verschiet. De eerste eeuwen van dat millennium waren 
een voortzetting van de vorige. Het was een tijd van angst en lijden.6

2
De renaissance en de Reformatie baanden deels 
de weg voor de herstelling van het evangelie.

Op de een of andere manier ging er in die lange periode van duis-
ternis toch een licht branden. In de renaissance bloeiden onderwijs, 
kunst en wetenschap op. Er kwam een beweging van stoutmoedige 
mensen die naar de hemel opzagen en God en zijn Zoon erkenden. 
Dat noemen we de Reformatie.7
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De hervormers, vooral mannen zoals Luther, Melanchton, Hus, 
Zwingli en Tyndale, deden hun best om de [christelijke] kerk te 
veranderen. Ze waren erg moedig. Velen van hen zijn voor hun 
geloof een gruwelijke dood gestorven. Het protestantisme kwam 
tot stand, met zijn roep om hervorming. Toen die hervorming ach-
terwege bleef, stichtten de hervormers eigen kerken. Dat deden ze 
zonder het gezag van het priesterschap. Het was hun verlangen om 
een eigen plek in de godsdienstige wereld te vinden, waar zij God 
volgens de stem van hun geweten konden aanbidden.

Terwijl deze oproer door de hele christelijke wereld woedde, 
waren er ook politieke krachten aan het werk. Toen kwam de 
 Amerikaanse revolutie, waardoor een nieuw land werd geboren. 
In de grondwet werd vastgelegd dat de regering zich niet met gods-
dienstige zaken mocht bemoeien. Er was een nieuwe, glorierijke 
dag aangebroken. Er was geen staatskerk meer. De ene kerk kreeg 
geen voorkeur boven de andere.

Na eeuwen van duisternis, pijn en strijd, was de tijd rijp voor de 
herstelling van het evangelie. Profeten vanouds hadden over deze 
langverwachte dag gesproken.

De hele geschiedenis was op deze tijd gericht. De eeuwen met al 
hun lijden en al hun hoop waren gekomen en gegaan. De almach-
tige Rechter van de volken, de levende God, bepaalde dat de tijd 
waarvan de profeten hadden gesproken, was aangebroken. Daniël 
had een steen gezien die zonder toedoen van mensenhanden los-
kwam uit de berg, een grote berg werd en de hele aarde vulde [zie 
Daniël 2:35, 44].8

3
De herstelling werd ingeluid met de verschijning 

van de Vader en de Zoon aan Joseph Smith.

Nadat vele generaties op aarde hadden geleefd — vele in strijd, 
haat, duister en kwaad — kwam de grote nieuwe tijd van de herstel-
ling. [De herstelling van] dit heerlijke evangelie werd aangekondigd 
met de verschijning van de Vader en de Zoon aan de jonge Joseph.9

Het visioen in het jaar 1820 toen Joseph in het bos bad, is met 
recht opmerkelijk, omdat de Vader én de Zoon aan hem zijn ver-
schenen. Een van Hen sprak tot hem, hem bij de naam noemend, 
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en zei, wijzend op de ander: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’ 
(Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.)

Er was nog nooit zoiets gebeurd. Je kunt je afvragen waarom 
het zo belangrijk was dat zowel de Vader als de Zoon verscheen. 
Volgens mij is dat omdat Zij de bedeling van de volheid der tijden 
inluidden, de laatste bedeling van het evangelie, waarin alle ele-
menten uit alle voorgaande bedelingen verenigd zijn. Dit zou het 
laatste hoofdstuk zijn in de lange kroniek van de handelingen van 
God met de mensen op aarde.10

Iedere aanspraak die we maken op goddelijk gezag, iedere waar-
heid die we aangaande dit werk bieden, is terug te voeren tot het 
eerste visioen dat de jonge profeet ontving. Zonder dat visioen zou 
onze boodschap niet veel betekenen. Hiermee ging het doek op 
voor de bedeling van de volheid der tijden, waarbij God volgens 
zijn belofte alle macht, gaven en zegeningen van alle voorgaande 
bedelingen herstelde.11

Het gezag en de sleutels van het Melchizedeks priesterschap 
werden als onderdeel van de herstelling op aarde hersteld.
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4
Het gezag en de sleutels van het 
priesterschap werden hersteld.

Toen het Aäronisch priesterschap werd hersteld, legde de her-
rezen Johannes de Doper zijn handen op het hoofd van Joseph 
Smith en Oliver Cowdery en zei: ‘Aan u, mijn mededienstknechten, 
verleen ik, in naam van de Messias, het priesterschap van Aäron, 
dat de sleutels omvat van de bediening van engelen en van het 
evangelie van bekering en van de doop door onderdompeling tot 
vergeving van zonden’ (LV 13:1).12

Daarna volgde een bezoek van Petrus, Jakobus en Johannes, 
apostelen van de Heer Jezus Christus, die Joseph en Oliver Cowdery 
het Melchizedeks priesterschap verleenden dat deze apostelen uit 
handen van de Heer zelf hadden gekregen.13

Drie van de apostelen [van de Heiland] — Petrus, Jakobus en 
Johannes — zijn ergens ‘in de wildernis’ aan de Susquehanna aan 
Joseph en Oliver verschenen (zie LV 128:20). Zij legden hen de 
handen op en bevestigden het heilige gezag op hen. […]

Ik kan mijn priesterschap in een directe lijn tot deze gebeurtenis 
traceren. Die gaat als volgt: ik ben door David O. McKay geordend; 
die door Joseph F. Smith geordend was; die door Brigham Young 
geordend was; die door de drie getuigen geordend was; die door 
Joseph Smith jr. en Oliver Cowdery geordend waren; die door Petrus, 
Jakobus en Johannes geordend waren; die door de Heer Jezus 
Christus geordend waren.

[Iedere Melchizedeks- priesterschapsdrager] heeft het priester-
schap op een vergelijkbare manier ontvangen. Iedere broeder die 
dit priesterschap draagt, kan het in een directe lijn tot de verlening 
door Petrus, Jakobus en Johannes traceren.14

5
Door middel van Joseph Smith herstelde de Heer 

waarheden die ons van andere kerken onderscheiden.

Ik wil enkele van de vele leerstellingen en gebruiken noemen 
die ons van alle andere kerken onderscheiden, en die allemaal door 
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openbaring tot de jeugdige profeet gekomen zijn. U kent ze al, maar 
ze zijn het herhalen en overpeinzen waard.

de godheid

De eerste is […] de verschijning van God zelf en van zijn geliefde 
Zoon, de herrezen Heer Jezus Christus. Die grote godsverschijning 
is naar mijn mening de grootste gebeurtenis van dien aard sinds de 
geboorte, het leven, de dood en de opstanding van onze Heer in 
het midden des tijds.

Wij hebben geen verslag van enige andere gelijkwaardige 
gebeurtenis.

Eeuwenlang kwamen de mensen bijeen om over de aard van 
de Godheid te discussiëren. Constantijn liet in het jaar 325 in Nicea 
geleerden van verschillende stromingen bijeenkomen. Na twee 
maanden lang debatteren sloten zij een compromis over een defi-
nitie die generaties lang de christelijke leerstelling aangaande de 
Godheid is geweest.

Ik nodig u uit om die definitie te lezen en die te vergelijken met 
de uitspraak van de jonge Joseph. Hij zegt gewoon dat God voor 
hem stond en tot hem sprak. Joseph kon Hem zien en horen. Hij 
was in de vorm van een mens, een stoffelijk wezen. Naast Hem 
stond de herrezen Heer, een afzonderlijk wezen, die Hij voorstelde 
als zijn geliefde Zoon, en met wie Joseph ook sprak.

Ik stel dat Joseph in de korte tijd van dat opmerkelijke visioen 
meer over de Godheid leerde dan alle geleerden en geestelijken in 
het verleden.

In deze goddelijke openbaring werd zonder enige twijfel beves-
tigd dat de Heer Jezus Christus werkelijk is herrezen.

Deze kennis van de Godheid, die eeuwenlang voor de wereld 
verborgen was gebleven, was de eerste, belangrijke waarheid die 
God aan zijn uitverkoren dienstknecht openbaarde.15

Het boek van Mormon getuigt samen met de bijbel.

Ik wil ook het volgende uiterst belangrijke punt noemen wat 
God openbaarde.
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De christelijke wereld aanvaardt de Bijbel als het woord van God. 
De meesten hebben geen idee hoe we eraan gekomen zijn.

Ik heb zojuist een recent uitgegeven boek van een bekende 
geleerde gelezen. Uit de informatie die hij verschaft, wordt duidelijk 
dat de verschillende boeken in de Bijbel op onsystematische wijze 
bijeen zijn gebracht. In sommige gevallen werden de geschriften 
pas lang na de beschreven gebeurtenissen geproduceerd. Dat leidt 
tot de vraag: ‘Is de Bijbel wel waar? Is de Bijbel werkelijk het woord 
van God?’

We antwoorden bevestigend, voor zover hij juist vertaald is. De 
Heer heeft de hand in de samenstelling gehad. Maar de Bijbel staat 
niet meer alleen. Er is nog een getuige van de belangrijke waarheden 
die erin te vinden zijn.

In de Schriften staat: ‘In de mond van twee of drie getuigen zal 
elke zaak vaststaan’ (2 Korinthe 13:1).

‘Het boek van Mormon […] spreekt als een stem uit het 
stof als getuigenis van de zoon van god.’
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Het Boek van Mormon is door de gave en macht Gods tevoor-
schijn gekomen. Het spreekt als een stem uit het stof als getuigenis 
van de Zoon van God. Het spreekt van zijn geboorte, zijn bediening, 
zijn kruisiging en herrijzenis, en zijn verschijning aan de rechtscha-
pen mensen in het land Overvloed in Amerika.

Het is een tastbaar voorwerp dat we kunnen lezen en toetsen. 
Het bevat een belofte aangaande zijn goddelijke afkomst. Miljoe-
nen hebben de proef op de som genomen en zijn tot de conclusie 
gekomen dat het een waar en heilig verslag is. […]

Zoals de Bijbel het testament van de oude wereld is, is het Boek 
van Mormon het testament van de nieuwe wereld. Hand in hand 
verklaren zij dat Jezus de Zoon van de Vader is. […]

Dit heilige boek, dat als openbaring van de Almachtige tevoor-
schijn is gekomen, is waarlijk eveneens een getuige van de god-
delijkheid van onze Heer.16

Het gezag van het priesterschap en de organisatie van de kerk

Het priesterschap is het gezag om in de naam van God te hande-
len. […] Ik heb onlangs [een] boek gelezen [dat] over de afval van 
de vroegchristelijke kerk gaat. Als het gezag van die kerk verloren 
was gegaan, hoe moest het dan teruggebracht worden?

Het gezag van het priesterschap kwam uit de enige mogelijke 
plek, namelijk de hemel. Het kwam uit handen van hen die het 
droegen toen de Heiland op aarde was. […]

Wat is het prachtig om te zien hoe het patroon van de herstelling 
zich ontvouwd heeft — de herstelling die leidde tot de oprichting van 
de kerk in het jaar 1830. […] Zelfs de naam van de kerk werd door 
openbaring ontvangen. Van wie was de kerk? Van Joseph Smith? 
Van Oliver Cowdery? Nee, het was de kerk van Jezus Christus, die 
in deze laatste dagen op aarde hersteld is.17

Het gezin

Een andere, grote en unieke openbaring aan de profeet was het 
plan voor het eeuwige gezin.
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Het gezin is ingesteld door de Almachtige. Het behelst de heiligste 
van alle relaties. Het is de belangrijkste van alle ondernemingen. 
Het is de fundamentele organisatie van de samenleving.

Door de openbaringen van God aan zijn profeet werden de leer 
en het gezag ontvangen waardoor gezinsleden niet alleen voor dit 
leven, maar voor de hele eeuwigheid aan elkaar verzegeld worden.18

de onschuld van kleine kinderen

De onschuld van kleine kinderen is nog een openbaring die God 
door middel van de profeet Joseph heeft gegeven. Het is algemeen 
gebruikelijk baby’s te dopen om de gevolgen van wat de erfzonde 
van Adam en Eva wordt genoemd, weg te nemen. Volgens de leer 
van de herstelling is de doop voor de vergeving van iemands eigen 
zonden bestemd. De doop is een verbond tussen God en de mens. 
De verordening wordt verricht als iemand de leeftijd van verant-
woordelijkheid heeft bereikt en oud genoeg is om goed van kwaad 
te onderscheiden. De doop wordt door onderdompeling verricht als 
symbool van de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus.19

Het heil van de doden

Ik wil nog een geopenbaarde waarheid noemen. We weten dat 
God geen aannemer des persoons is, maar in geen enkele andere 
kerk die ik ken, is er een voorziening waardoor zij die door de 
sluier des doods zijn gegaan elke zegening kunnen ontvangen die 
de levenden geboden wordt. De grote leer van de verlossing der 
doden is uniek in deze kerk. […] De doden krijgen dezelfde kansen 
als de levenden. Wat een heerlijke mogelijkheid die de Almachtige 
door openbaring aan zijn profeet in het leven heeft geroepen.20

de aard, het doel en het potentieel van gods kinderen

De eeuwige aard van de mens is geopenbaard. Wij zijn zoons en 
dochters van God. God is de Vader van onze geest. Wij leefden al 
vóór we hier kwamen. Wij hadden een persoonlijkheid. Wij werden 
in het kader van een goddelijk plan in dit leven geboren. Wij zijn 
hier om onze gehoorzaamheid te beproeven, om de keuzevrijheid 
te gebruiken die God ons heeft gegeven. Als we doodgaan, leven 
we verder. Ons eeuwige leven bestaat uit drie fasen: ten eerste ons 
voorsterfelijke bestaan; ten tweede ons sterfelijke bestaan; en ten 
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derde ons nasterfelijke bestaan. Bij de dood sterven we voor deze 
wereld en stappen we door de sluier naar een sfeer die wij verdiend 
hebben. Ook dit is een unieke en waardevolle lering van deze kerk, 
die door openbaring is ontvangen.21

Hedendaagse openbaring

Ik heb slechts een korte samenvatting gegeven van de enorme 
vloed aan kennis en gezag die God op het hoofd van zijn profeet 
heeft uitgestort. […] Er is in feite nog iets dat ik moet noemen. 
Namelijk het beginsel van hedendaagse openbaring. In een van de 
geloofsartikelen die de profeet heeft geschreven, staat:

‘Wij geloven alles wat God heeft geopenbaard, alles wat Hij 
nu openbaart, en wij geloven dat Hij nog vele grote en belang-
rijke dingen aangaande het koninkrijk van God zal openbaren.’ 
 (Geloofsartikelen 1:9).

Een groeiende kerk, een kerk die zich in deze gecompliceerde 
tijden over de aarde verbreidt, heeft voortdurende openbaring van 
de troon des hemels nodig om haar te leiden en voort te stuwen.

Wij getuigen dat de Heer na gebed en ijverig onderzoeken van 
zijn wil inderdaad leiding geeft, dat er openbaring komt en dat de 
Heer zijn kerk zegent op het pad van haar bestemming.

Op het stevige fundament van de goddelijke roeping van de 
profeet Joseph en de openbaringen van God die door middel van 
hem zijn ontvangen, gaan wij voorwaarts.22

Vanaf Joseph Smith ben ik de vijftiende in de rij die de profeten-
mantel van hem heeft overgenomen. Daarom geef ik plechtig mijn 
getuigenis dat het verslag van de profeet over [de gebeurtenissen 
van de herstelling] waar is, dat de Vader […] van de goddelijkheid 
van zijn Zoon heeft getuigd, dat de Zoon de jonge profeet aanwij-
zingen heeft gegeven, waarna er een reeks gebeurtenissen volgde 
die leidde tot de stichting van ‘de enige ware en levende kerk op 
het oppervlak van de gehele aarde’ [LV 1:30].23
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Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Waarom moesten de kerk en het evangelie van Jezus Christus 

hersteld worden? (Zie onderdeel 1.) Wat heeft de Heer zoal ter 
voorbereiding op de herstelling van het evangelie gedaan? (Zie 
onderdeel 2.)

• Denk na over de leringen van president Hinckley aangaande het 
eerste visioen (zie onderdeel 3). Wat voor effect heeft uw getuige-
nis van het eerste visioen op u gehad?

• Waarom moest het priesterschap door hemelse boodschappers 
hersteld worden? (Zie onderdeel 4.) Waarom is het belangrijk dat 
Melchizedeks- priesterschapsdragers hun priesterschapsgezag tot 
Jezus Christus kunnen traceren?

• Neem in onderdeel 5 de samenvatting door van een aantal waar-
heden die we door openbaring aan de profeet Joseph Smith 
ontvangen hebben. Hoe zijn die waarheden u tot zegen geweest? 
Hoe kunnen we kinderen helpen om die waarheden te begrijpen 
en waarderen?

Relevante Schriftteksten
Jesaja 2:1–3; Handelingen 3:19–21; Openbaring 14:6–7; 2 Nephi 

25:17–18; LV 128:19–21

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.)

Noten
 1. In Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), 326.

 2. ‘My Redeemer Lives’, Ensign, februari 
2001, 72.

 3. ‘At the Summit of the Ages’, Ensign, 
november 1999, 73.

 4. ‘De steen die van de berg is losgeraakt’, 
Liahona, november 2007, 84.

 5. Zie ‘In glorie rijst die schone dag’, 
Liahona, mei 2004, 82.

 6. ‘At the Summit of the Ages’, 73.
 7. Zie ‘In glorie rijst die schone dag’, 

82–83.
 8. ‘At the Summit of the Ages’, 73.
 9. ‘In glorie rijst die schone dag’, 83.
 10. Zie ‘De steen die van de berg is 

 losgeraakt’, 84.
 11. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 226.
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 12. ‘Wat ik zeker weet’, Liahona, mei 
2007, 84.

 13. Zie ‘De grote dingen die God heeft 
geopenbaard’, Liahona, mei 2005, 82.

 14. Discourses of President Gordon B. 
Hinck ley, deel 2: 2000–2004 (2005), 
411.

 15. ‘De grote dingen die God heeft 
geopenbaard’, 80–81.

 16. Zie ‘De grote dingen die God heeft 
geopenbaard’, 81–82.

 17. ‘De grote dingen die God heeft 
geopenbaard’, 82.

 18. ‘De grote dingen die God heeft 
geopenbaard’, 82.

 19. ‘De grote dingen die God heeft 
geopenbaard’, 82.

 20. Zie ‘De grote dingen die God heeft 
geopenbaard’, 82.

 21. ‘De grote dingen die God heeft 
geopenbaard’, 83.

 22. Zie ‘De grote dingen die God heeft 
geopenbaard’, 83.

 23. ‘Bijzondere getuigen van Christus’, 
Liahona, april 2001, 24.
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‘Het [is] de zending van deze kerk om een banier voor 
de volken en een licht voor de wereld te zijn.’
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Een banier voor de volken, 
een licht voor de wereld

‘Dit is een tijd om sterk te zijn. Het is een tijd om zonder 
aarzelen voort te gaan, wetend wat de betekenis, de 

draagwijdte en het belang van onze zending is.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

Kort na zijn zending in Engeland voerde Gordon B. Hinckley nog 
een laatste opdracht van zijn zendingspresident, Joseph F. Merrill, 
uit. President Merrill was ook lid van het Quorum der Twaalf Apos-
telen en had aan Gordon gevraagd om bij het Eerste Presidium — 
presidenten Heber J. Grant, J. Reuben Clark jr. en David O. McKay 
— verslag uit te brengen. Gordon nam contact op met de secretaris 
van het Eerste Presidium en maakte een afspraak.

Toen Gordon de vergaderkamer van het Eerste Presidium binnen-
ging, begroetten president Grant en zijn raadgevers hem hartelijk. 
President Grant zei: ‘Broeder Hinckley, u hebt een kwartier om ons 
de boodschap van ouderling Merrill over te brengen.’ Een uur en 
een kwartier later verliet Gordon de kamer. Hij had in een kwartier 
uitgelegd dat de zendingspresident bezorgd was, omdat de zende-
lingen beter gedrukt materiaal voor het werk nodig hadden. Na zijn 
korte presentatie had het Eerste Presidium hem vragen gesteld en 
was er een gesprek van een uur ontstaan.

Gordon had zijn taak volbracht en had het gevoel dat ‘zijn zen-
ding nu echt afgelopen was en dat het tijd was om verder te gaan 
en zich op de toekomst te richten.’ Hij had al een diploma Engels 
van de University of Utah en wilde zijn master in journalistiek aan 
de Columbia University in New York City (New York, VS) behalen. 
Maar twee dagen na zijn gesprek met het Eerste Presidium kreeg 
hij een telefoontje waardoor er een eind aan die plannen kwam. 



H o o f d s T u k  2

60

President McKay belde hem op en zei: ‘Broeder Hinckley, we heb-
ben het gisteren in de vergadering van het Eerste Presidium en 
het Quorum der Twaalf over uw gesprek met ons gehad. En we 
hebben een comité samengesteld dat bestaat uit zes leden van de 
Twaalf, met ouderling Stephen L. Richards als voorzitter. Zij zullen 
de behoeften aanpakken waarover u ons hebt ingelicht. We willen 
u uitnodigen om met dat comité te komen werken.’ 1

Gordon ging op het aanbod in en werd als secretaris van het 
nieuwe Radio, Publicity, and Mission Literature Committee van de 
kerk aangenomen. Hij ging niet naar de Columbia University, werd 
geen journalist en zou niet over werelds nieuws schrijven. Hij begon 
daarentegen aan een levenslang werk om het goede nieuws van het 
evangelie te verspreiden. Toen hij later algemeen autoriteit werd, 
kreeg hij ook meer verantwoordelijkheid.

Aangezien hij zich zelfs in moeilijke situaties duidelijk kon uit-
drukken, kreeg Gordon B. Hinckley vaak de opdracht om met repor-
ters te praten. Als president van de kerk zette hij die trend voort en 
deed zo zijn deel om de kerk van Jezus Christus ‘uit de donkerheid’ 
tevoorschijn te brengen (LV 1:30). Hij heeft gezegd:

‘Ik geloof en getuig dat het de zending van deze kerk is om een 
banier voor de volken en een licht voor de wereld te zijn. Wij hebben 
een grote, allesomvattende opdracht gekregen waaraan we ons niet 
kunnen onttrekken en die we niet naast ons neer kunnen leggen. 
We accepteren die opdracht en zijn vast van plan die te vervullen, 
en we zullen dat doen met de hulp van God.’ 2

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

Net zoals de steen in Daniëls visioen rolt de 
kerk voort om de hele aarde te vervullen.

Het ootmoedige gebed dat de jonge Joseph Smith in het bos bij 
zijn vaders boerderij uitsprak was het begin van deze kerk. Uit die 
bijzondere ervaring, die we het eerste visioen noemen, is dit werk 
voortgekomen. […] Het is de vervulling van Daniëls visioen over 
een steen die zonder handen uit de berg is gehouwen en voortrolt 
om de hele aarde te vervullen (zie Daniël 2:44–45).3
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Toen de kerk in 1830 werd gesticht, waren er maar zes leden 
[en] slechts een handvol gelovigen, woonachtig in een grotendeels 
onbekend dorp. […] Nu bloeien de ringen van Zion in elke staat 
van de Verenigde Staten, elke provincie van Canada, elke staat van 
Mexico, elke natie van Midden- Amerika en in heel Zuid- Amerika.

We hebben kerken op de Britse Eilanden en in heel Europa, waar 
duizenden door de jaren heen tot de kerk zijn toegetreden. Dit werk 
heeft de Baltische Staten bereikt, en in het zuiden Bulgarije, Albanië 
en andere landen in dat deel van de wereld. Het strekt zich uit over 
het grote Rusland. Het reikt tot in Mongolië en tot in de naties van 
Azië en vandaar tot in Oceanië, Australië en Nieuw- Zeeland, en tot 
in India en Indonesië. Het floreert in veel Afrikaanse landen. […]

En dit is nog maar het begin. Dit werk zal blijven groeien en zich 
verder over de aarde verspreiden.4

2
De eerste leiders van de kerk hadden een profetische 
visie van de bestemming van het werk van de Heer.

Op 24 juli 1847 arriveerden de pioniers in de Salt Lake Valley 
(Utah, VS). Een eerste groep was al een paar dagen eerder aan-
gekomen. Brigham Young arriveerde op zaterdag. De daaropvol-
gende dag werden er zowel ’s ochtends als ’s middags zondagse 
bijeenkomsten gehouden. Er was niets dat in de verste verte op een 
kerkgebouw leek. Ik veronderstel dat ze in de zinderende hitte van 
die zomerse zondag op de dissel van hun huifkar zaten of tegen 
de wielen leunden terwijl ze naar hun leiders luisterden. Het was 
al laat in het seizoen en er stond hun een gigantische dringende 
taak te wachten, wilden ze het volgende seizoen oogsten. Maar 
president Young smeekte hen om de sabbat zowel op die dag als 
daarna niet te schenden.

De daaropvolgende ochtend splitsten ze zich in groepen op om 
de omgeving te verkennen. Brigham Young, Wilford Woodruff en 
een handvol anderen gingen samen op pad. […] Ze beklommen een 
koepelvormige berg. President Young was onlangs ziek geweest en 
had het moeilijk.

Toen de broeders op de top van de berg stonden, keken ze 
naar [de] vallei die ten zuiden van hen lag. Ze zag er grotendeels 
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onvruchtbaar uit, met uitzondering van de wilgen en biezen langs 
de rivieren die het water van de bergen naar het meer brachten. Er 
was geen enkel gebouw te bespeuren, maar Brigham Young had 
de afgelopen zaterdag ‘Hier is het’ gezegd.

De bergtop waarop ze stonden werd Ensign Peak [Baniertop] 
genoemd — een verwijzing naar deze profetische woorden van 
Jesaja: ‘Want Hij zal een banier omhoogheffen voor de heidenvolken 
van ver weg. Van het einde der aarde fluit Hij hen naar Zich toe; en 
zie, daar komen zij, haastig en snel!’ ( Jesaja 5:26.)

‘Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij 
zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda 
overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de 
aarde’ ( Jesaja 11:12). […]

Ik denk dat [die leiders] op dat ogenblik misschien ook over de 
bouw van een tempel spraken […] en daarbij deze woorden van 
Jesaja in vervulling lieten gaan:

‘Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het 
huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen, en 
dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heiden-
volken ernaartoe zullen stromen.

Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar 
de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jakob; dan 
zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn 
paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord 
van de Heere uit Jeruzalem’ ( Jesaja 2:2–3).

Als iemand die mannen op die ochtend in juli 1847 gehoord 
had, zou hij misschien gedacht hebben: wat een dwazen. Dit waren 
geen politici met grote dromen. Dit waren geen heersers die zich 
over landkaarten bogen en een wereldrijk uitstippelden. Dit waren 
bannelingen die uit hun mooie stad aan de Mississippi naar deze 
dorre streek van het Westen gedreven waren. Maar ze hadden een 
visie die ze uit de Schriften en uit openbaringen gehaald hadden.

Ik bewonder de vooruitziendheid van dat groepje. Het was 
gewaagd en stoutmoedig. Het was bijna ongelofelijk. Daar stonden 
ze, bijna 1600 kilometer van de dichtstbijzijnde nederzetting in het 
oosten en bijna 1300 kilometer van de Stille Oceaan verwijderd. Ze 
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bevonden zich in een nieuw klimaat. De grond was anders dan het 
zwarte leem van Illinois en Iowa (VS), waar ze vandaan kwamen. 
Ze hadden er nog niets gekweekt. Ze hadden er nog geen winter 
doorgebracht. Ze hadden er nog niets gebouwd. Die profeten die 
oude, versleten kleding droegen en laarzen die ze ruim 1600 kilo-
meter van Nauvoo (Illinois, VS) naar deze vallei gedragen hadden, 
uitten een millenniaanse visie. Hun profetische visie van de won-
derbare bestemming van dit werk lag aan de grondslag van hun 
woorden. Ze daalden die dag de berg af en begonnen hun droom 
waar te maken.5

3
We mogen de goddelijke bestemming van Gods 
werk en onze rol erin niet uit het oog verliezen.

Bij het bewandelen van het smalle pad en het uitvoeren van 
onze kleine taken verliezen we soms het grote plaatje uit het oog. 
Toen ik een kleine jongen was, kwamen trekpaarden veel voor. Het 
hoofdstel was een belangrijk onderdeel van het tuig. Het hoofdstel 
had aan elke kant een oogklep. De oogkleppen waren zo geplaatst 
zodat het paard alleen recht voor zich uit en niet opzij kon kijken. 

Twee dagen nadat ze in de salt lake Valley aangekomen waren, beklommen 
brigham young en een aantal andere broeders een koepelvormige berg, die 

ensign Peak genoemd wordt, vanwaar ze de omgeving overschouwden.
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Op die manier werd het paard niet bang of afgeleid en kon het de 
grond onder zijn voeten zijn volle aandacht geven.

Sommigen van ons lijken wel oogkleppen op te hebben. We 
zien alleen ons eigen kleine, smalle pad. We hebben geen breder 
perspectief. We hebben misschien een kleine taak in de kerk. Het 
is goed om die taak ijverig uit te voeren. En het is ook goed om te 
weten dat die taak aan het grotere algemene programma van het 
groeiende koninkrijk van God bijdraagt.

President Harold B. Lee heeft een onbekende auteur eens als 
volgt geciteerd: ‘Overschouw grote akkers en bewerk er kleine.’

Ik interpreteer die uitspraak zo: we moeten beseffen hoe groots, 
diepgaand, geweldig en allesomvattend het werk van de Heer is en 
dan ijverig ons kleine deeltje van dat werk doen.

We hebben allemaal een kleine akker te bewerken. Terwijl we 
dat doen, mogen we het grote plaatje, het grote samengestelde 
geheel van de goddelijke bestemming van dit werk, niet uit het oog 
verliezen. We hebben dat werk van onze Eeuwige Vader gekregen 
en ieder van ons speelt een rol in het weven van dat prachtige 
wandkleed. Onze individuele bijdrage is misschien klein, maar niet 
onbelangrijk. […]

Verlies nooit het complete prachtige, geweldige plaatje van het 
doel van de bedeling van de volheid der tijden uit het oog terwijl 
u uw deel doet. Weef uw dunne draadje door het grote wandkleed 
waarvan het patroon door de God van de hemel is gemaakt. Houd 
de standaard die we meedragen hoog. Wees ijverig, oprecht, deugd-
zaam en trouw, zodat er geen smet op die banier komt.

De visie van dit koninkrijk is geen vluchtige droom die met het 
aanbreken van de dag verdwijnt. Het is werkelijk het plan en werk 
van God onze eeuwige Vader. Het heeft met al zijn kinderen te 
maken.

Terwijl ze de alsem in die westelijke valleien [in Utah] rooiden 
om het fundament van een staat te leggen, en de vele alledaagse 
zaken deden die nodig waren om te overleven en groeien, hielden 
onze pioniersvoorouders altijd de pracht van hun grote werk voor 
ogen. Het is een werk dat wij met diezelfde visie moeten doen. Het 
is een werk dat zal voortgaan als wij het toneel verlaten. Moge God 
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ons in staat stellen om als dienstknecht ons uiterste best te doen. 
We zijn door zijn goddelijke wil geroepen om het koninkrijk met 
onvolmaakte handen voort te stuwen en op te bouwen, en werken 
samen aan de uitvoering van het volmaakte patroon.6

4
We kunnen een banier zijn, waaraan de volken 

van de aarde kracht kunnen ontlenen.

‘Broeders en zusters, de tijd is voor ons aangebroken om ons 
hoofd op te heffen, onze visie te verruimen en een beter begrip te 
ontwikkelen van de grootse millenniaanse zending van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Dit is een tijd om 
sterk te zijn. Het is een tijd om zonder aarzelen voort te gaan, wetend 
wat de betekenis, de draagwijdte en het belang van onze zending 
is. Dit is een tijd om te doen wat juist is, ongeacht wat de gevolgen 
daarvan mogen zijn. Dit is een tijd waarin we de geboden moeten 
bewaren. Het is een tijd om hun vriendelijk en met liefde de hand 
te reiken die in nood zijn of in duisternis en pijn ronddwalen. Het 
is een tijd om attent, welgemanierd, hoffelijk en liefdevol in onze 
omgang met iedereen te zijn. Met andere woorden, om in grotere 
mate zoals Christus te worden.7

Tenzij de wereld haar koers wijzigt (en dat is onwaarschijnlijk); 
en als wij daarentegen de leringen van de profeten blijven volgen, 
zullen we in toenemende mate een opmerkelijk en bijzonder volk 
worden waar de wereld aandacht aan zal schenken. Naarmate het 
gezin steeds meer door wereldse druk wankelt, zal ons standpunt 
inzake de heiligheid van het gezin steeds duidelijker en opmerke-
lijker worden als we het nodige geloof oefenen om dat standpunt 
te behouden.

Naarmate de wereld een steeds liberalere houding ten opzichte 
van seks aanneemt, zal de leer van de kerk, die ruim anderhalve 
eeuw onveranderd gebleven is, velen steeds eigenaardiger en vreem-
der lijken.

Naarmate het alcohol-  en drugsgebruik in de samenleving jaarlijks 
toenemen, zal de wereld ons standpunt, dat de Heer ruim anderhalve 
eeuw geleden bepaald heeft, steeds merkwaardiger vinden. […]
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Naarmate de sabbatdag steeds meer een dag van handel en ple-
zier wordt, zullen zij die de wet gehoorzamen die door de vinger 
van de Heer op de Sinaï geschreven werd en door hedendaagse 
openbaring bevestigd is, steeds vreemder lijken.

Het is niet altijd makkelijk om in de wereld te leven, maar er 
niet toe te behoren. We kunnen ons niet volledig afzijdig houden, 
en dat willen we ook niet. We moeten met anderen omgaan. Als 
we dat doen, kunnen we hoffelijk zijn. We hoeven geen aanstoot 
te geven. We kunnen eigendunk vermijden. Maar we kunnen onze 
normen hooghouden. […]

Als wij ons houden aan deze en de andere normen van de kerk, 
zullen velen in de wereld ons respecteren en zullen zij de kracht 
vinden om datgene te doen waarvan ook zij weten dat het goed is.

Jesaja heeft gezegd: ‘Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, 
laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de 
God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, 
en zullen wij Zijn paden bewandelen’ ( Jesaja 2:3).

We hoeven ons niet te schikken. We mogen ons niet schikken. De 
lamp die de Heer in deze bedeling heeft aangestoken, kan een licht 
voor de hele wereld worden. En anderen die onze goede werken 
zien, kunnen ertoe worden gebracht om onze Vader in de hemel te 
verheerlijken en zelf het voorbeeld te volgen dat zij in ons hebben 
waargenomen.

Te beginnen met u en mij kan ons hele volk door onze levens-
wijze thuis, op het werk en zelfs bij onze ontspanning als een stad 
op een heuvel zijn, waarnaar men opziet en waarvan men leert. 
We kunnen een banier zijn, waaraan de volken van de aarde kracht 
kunnen ontlenen.8

Als we willen dat de kerk een banier voor de volken en een 
licht voor de wereld is, moet ieder zich de luister van het leven 
van Christus meer eigen maken, wat onze omstandigheden ook 
zijn. Als we voor het goede opkomen, moeten we niet bang zijn 
voor de gevolgen. We moeten nooit bang zijn. Paulus heeft tegen 
Timotheüs gezegd:

‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, 
maar van kracht en liefde en bezonnenheid.
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‘Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere’ 
 (2 Timothëus 1:7–8).9

We kunnen dit werk, het werk van Christus, niet als vanzelfspre-
kend beschouwen. We kunnen niet gewoon aan de zijlijn staan en 
de wedstrijd tussen goed en kwaad als toeschouwer volgen. […]

Ik spoor u uit alle macht aan om meer te doen dan het alle-
daagse leven van u vergt, namelijk om stand te houden en zelfs 
een voortrekker te worden en het op te nemen voor de zaken die 
onze samenleving ten goede komen en ons troost en rust brengen. 
U kunt een voortrekker zijn. U moet als lid van de kerk voor de 
doelen opkomen waar de kerk voor staat. Laat u niet door angst 
overmeesteren.10

Wij hebben niets te vrezen. God staat aan het roer. Hij zal weer-
stand terzijde schuiven ten behoeve van dit werk. Hij zal diegenen 
die zijn geboden onderhouden met zegen overladen. Dat heeft Hij 
beloofd. We twijfelen er niet aan dat Hij Zich aan die belofte kan 
houden.

[…] Onze Heiland, die onze Verlosser is, de grote Jehova, de 
machtige Messias, heeft beloofd: ‘Ik zal voor uw aangezicht uit gaan. 
Ik zal aan uw rechter-  en aan uw linkerhand zijn, en mijn Geest 
zal in uw hart zijn, en mijn engelen zullen rondom u zijn om u te 
schragen’ (LV 84:88).

Hij heeft gezegd: ‘Vrees dus niet, kleine kudde; doe het goede; 
laten aarde en hel tegen u samenspannen, want indien u bent 
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 u zult het koninkrijk van de hemel beërven’ 
(LV 6:34–37).

We zullen eensgezind en hand in hand als dienstknechten van de 
levende God voorwaarts gaan, en het werk doen van zijn geliefde 
Zoon, onze Meester, wiens naam we verheerlijken.11

We moeten standhouden. We moeten de wereld weerstaan. Als 
we dat doen, zal de Almachtige onze kracht en onze beschermheer, 
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onze leidsman en onze openbaarder zijn. Dan zullen we er zeker van 
zijn dat we doen wat Hij wil dat we doen, en dat zal ons gemoeds-
rust schenken. Anderen hoeven het niet met ons eens te zijn, maar 
ik ben er zeker van dat ze ons zullen respecteren. We staan er niet 
alleen voor. Er zijn er velen die geen lid zijn, maar die er wel zoals 
wij over denken. Ze zullen achter ons staan. Ze zullen onze inspan-
ningen steunen.12

‘als we willen dat de kerk een banier voor de volken en 
een licht voor de wereld is, moet ieder zich de luister 

van het leven van christus meer eigen maken.’
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Laten we ons verheugen in deze geweldige periode in het werk 
van de Heer. Laten we niet hoogmoedig of arrogant zijn. Laten we 
nederig en dankbaar zijn. En laat ieder van ons zich in zijn of haar 
hart voornemen om dat te doen wat dit magnifieke werk van de 
Almachtige in glans laat toenemen, zodat het voor de hele wereld 
een stralend baken van kracht en goedheid kan zijn.13

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Neem onderdeel 1 door. Welke gevoelens krijgt u als u over de 

groei van de kerk tussen 1830 en nu nadenkt?

• Bespreek president Hinckleys verhaal over de eerste pioniers die 
in de Salt Lake Valley arriveerden (zie onderdeel 2). Wat kunnen 
we van dat verhaal leren? Hoe is de profetische visie van de eer-
ste leiders van de kerk ons tot zegen? Wat houdt het in om ‘een 
banier voor de volken’ te zijn? (Zie Jesaja 5:26; 11:12.)

• In onderdeel 3 moedigt president Hinckley ons aan om het ‘grote 
plaatje’ en ‘breder perspectief’ van Gods werk te zien. Waarom 
moeten we het grote plaatje zien? Waarom verliezen we dat soms 
uit het oog? Hoe kunnen onze kleine inspanningen aan de groei 
van Gods koninkrijk bijdragen?

• Neem de aspecten door waarin de heiligen der laatste dagen 
volgens president Hinckley een ‘opmerkelijk en bijzonder volk’ 
worden (onderdeel 4). Hoe kunnen we een breder perspectief 
en meer moed ontwikkelen om Gods werk te bevorderen? Hoe 
kunnen we in de wereld leven zonder tot de wereld te behoren? 
Hoe kunnen we ons ‘de luister van het leven van Christus meer 
eigen maken’? Waarom is het belangrijk dat we voor het goede 
opkomen?

Relevante Schriftteksten
Mattheüs 5:14–16; 1 Nephi 14:14; LV 1:1–6; 65:1–6; 88:81; 115:5–6

Onderwijstip
‘Zorg ervoor dat u niet gelooft dat u de “echte leerkracht” bent. 

Dat is een ernstige vergissing. […] Pas op dat u niet in de weg staat. 
De belangrijkste rol van een leerkracht is om de weg zodanig voor 
te bereiden dat de leerlingen een geestelijke ervaring met de Heer 
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kunnen hebben.’ (Gene R. Cook, geciteerd in Onderwijzen — geen 
grotere roeping [1999], 41.)

Noten
 1. Zie Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), 83–85.

 2. ‘Een banier voor de volken, een licht 
voor de wereld’, Liahona, november 
2003, 82–83.

 3. ‘Laat deugd onophoudelijk uw gedach-
ten sieren’, Liahona, mei 2007, 115.

 4. Zie ‘De steen die van de berg is losge-
raakt’, Liahona, november 2007, 84.

 5. ‘An Ensign to the Nations’, Ensign, 
november 1989, 51–52.

 6. ‘An Ensign to the Nations’, 52–54.

 7. ‘This Is the Work of the Master’, Ensign, 
mei 1995, 71.

 8. ‘A City upon a Hill’, Ensign, juli 1990, 
4–5.

 9. Zie ‘Een banier voor de volken, een 
licht voor de wereld’, 84.

 10. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), 138.

 11. ‘This Is the Work of the Master’, 71.
 12. ‘Een banier voor de volken, een licht 

voor de wereld’, 83.
 13. ‘De staat van de kerk’, Liahona, 

november 2004, 6.
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Een blijmoedige houding 
en een optimistische 
geest ontwikkelen

‘Geloof. Wees blij. Raak niet ontmoedigd. 
Het komt wel goed.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

Ada Bitner Hinckley, de moeder van president Gordon B.  Hinckley, 
zei vaak: ‘Met een blijmoedige houding en een glimlach kun je bijna 
elke tegenslag te boven komen. Iedereen is verantwoordelijk voor 
zijn eigen geluk.’ 1 Zijn vader, Bryant S. Hinckley, had ook ‘van 
nature een positieve kijk op het leven’.2 President Hinckley heeft 
eens gezegd: ‘Toen ik een jongeman was en ik geneigd was om 
mij kritisch uit te laten, zei mijn wijze vader: “Cynici dragen niets 
bij, sceptici scheppen niets en twijfelaars bereiken niets.”’ 3 Dankzij 
de raad en het voorbeeld van zijn ouders leerde de jonge Gordon 
Hinckley met een positieve instelling en geloof door het leven gaan.

Op zending in Engeland werkte ouderling Hinckley hard om de 
raad van zijn ouders op te volgen. Hij schudde zijn collega elke 
ochtend de hand en zei: ‘Het leven is mooi.’ 4 Bijna zeventig jaar 
later raadde hij een groep zendelingen in de Filipijnen aan hetzelfde 
te doen. Hij zei: ‘Gisteren was een geweldige dag. Elke dag is een 
geweldige dag. Ik hoop dat elke dag ook voor ieder van jullie een 
geweldige dag is. Ik hoop dat je je ’s ochtends kunt klaarmaken, 
je collega de hand kunt schudden en zeggen: “Broeder (of zuster), 
het leven is mooi. Laten we de deur uitgaan en er een geweldige 
dag van maken.” En ik hoop dat je als je ’s avonds thuiskomt tegen 
elkaar kunt zeggen: “Het was een geweldige dag. We hebben een 
heerlijke tijd gehad. We hebben onderweg mensen geholpen. […] 
We zullen contact met hen opnemen, bidden en hopen dat ze naar 
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‘We hebben alle reden om […] optimistisch te zijn.’
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de kerk zullen gaan.” Elke dag op zending behoort een geweldige 
dag te zijn.’ 5

Die raad typeerde president Hinckleys levenswijze. President 
Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft over 
president Hinckley en zijn vrouw, Marjorie, gezegd: ‘Ze klagen niet 
over het verleden en piekeren niet over de toekomst. En ondanks 
tegenspoed volharden ze.’ 6 Ouderling Jeffrey R. Holland, eveneens 
van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd: ‘“Het komt 
wel goed” is misschien wel de meest herhaalde uitspraak van pre-
sident Hinckley aan familieleden, vrienden en kennissen. “Blijf het 
proberen”, zegt hij steeds. “Geloof. Wees blij. Raak niet ontmoedigd. 
Het komt wel goed.”’ 7

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

Zelfs als velen negatief en pessimistisch zijn, kunnen 
wij een blijmoedige, optimistische geest ontwikkelen.

Er heerst in het land een verschrikkelijke plaag van pessimisme. 
Het lijkt wel een endemie. Karaktermoord, kritiek en kwaadsprekerij 
worden ons voortdurend ingelepeld. […]

Ik smeek u […] om de storm niet meer op te zoeken, maar meer 
ten volle van het zonlicht te genieten. Ik stel voor om het positieve 
te benadrukken. Ik vraag u om meer op het goede te letten, om 
onze stem van belediging en sarcasme het zwijgen op te leggen, om 
guller met onze complimenten voor deugd en inzet te zijn.

Ik vraag niet dat we alle kritiek voor ons houden. Als we iets recht-
zetten, ontstaat er groei. Door ons te bekeren, worden we sterker. 
Iemand die vergissingen erkent die anderen hebben aangewezen, 
en zijn koers wijzigt, is wijs. Ik zeg niet dat al onze communicatie 
zeemzoet moet zijn. Oprechte, eerlijke en verstandige communicatie 
is een vaardigheid die we moeten nastreven en ontwikkelen. Maar 
ik stel voor dat we ons afkeren van het negatieve dat onze samenle-
ving zo doordringt en dat we letten op het goede in het land en in 
deze tijd, dat we het meer over andermans deugden dan over zijn 
fouten hebben, dat optimisme de plaats van pessimisme inneemt. 
Laat ons geloof onze angsten overtreffen.8
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We hebben alle reden om in deze wereld optimistisch te zijn. Er 
is inderdaad ellende. Problemen zijn inderdaad alomtegenwoordig. 
Maar […] met pessimisme of cynisme bereiken we niets. We kijken 
met optimisme, werken in geloof en dan komt daar iets uit voort.9

Wanhoop niet. Geef het niet op. Zoek naar het zonlicht achter 
de wolken. Uiteindelijk zult u de nodige kansen krijgen. Sta doem-
denkers niet toe uw kansen op het spel te zetten.10

Ontwikkel een blijmoedige houding. Ontwikkel een optimistische 
geest. Wandel in geloof en verheug u over de pracht van de natuur, 
over de goede inborst van uw dierbaren, over het getuigenis van 
goddelijke zaken dat u in uw hart koestert.11

Het plan van de Heer is een plan van geluk. De weg zal makke-
lijker worden, onze zorgen minder en confrontaties minder moeilijk 
als we een blijmoedige geest ontwikkelen.12

2
In plaats van over onze problemen te blijven 

piekeren, kunnen we ons door een geest 
van dankzegging laten bezielen.

Wat zijn we toch overvloedig gezegend! Daar behoren we zeer 
dankbaar voor te zijn! […] Ontwikkel een dankbare geest voor de 
zegening van het leven en voor de gaven en voorrechten die ieder 
van ons heeft. De Heer heeft gezegd dat de zachtmoedigen de aarde 
zullen beërven. (Zie Mattheüs 5:5.) Zachtmoedigheid houdt volgens 
mij ook in dat we dankbaar zijn in plaats van te denken dat we alles 
op eigen kracht bereikt hebben. Dat we erkennen dat er een grotere 
kracht is, namelijk God, en dat we zijn geboden aanvaarden. Dat is 
het begin van wijsheid. Wandel in dankbaarheid voor Hem die ons 
het leven en elke goede gave gegeven heeft.13

Er is nooit een betere tijd in de geschiedenis van de wereld 
geweest om op aarde te leven. We moeten allemaal dankbaar zijn dat 
we in deze prachtige tijd met zoveel fantastische zegeningen leven.14

Als ik nadenk over de wonderen die tijdens mijn leven tot stand 
gekomen zijn — en dat zijn er meer dan in de rest van de geschie-
denis tezamen — dan heb ik eerbied en ben ik dankbaar. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de auto en het vliegtuig, computers, faxapparaten, 
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email en het internet. Dat alles is zo wonderbaarlijk en geweldig. 
Ik denk aan de gigantische vooruitgang van de geneeskunde en 
gezondheidszorg. […] En naast dat alles was er de herstelling van 
het zuivere evangelie van Jezus Christus. Wij zijn allen onderdeel van 
het wonder van dit grote werk en koninkrijk dat de aarde overspoelt 
en alle mensen wereldwijd tot zegen is. Ik ben zo innig dankbaar.15

We leven in de volheid der tijden. Sta eens even stil bij die zin-
snede. Let op het woord volheid. Het staat voor al het goede dat 
[uit] het verleden verzameld is en in deze laatste bedeling op aarde 
hersteld is.

Mijn hart loopt […] over van dankzegging aan de almachtige God. 
Door de gave van zijn Zoon, die de God van deze wereld is, zijn wij 
zo enorm gezegend. Mijn hart zingt de woorden van onze lofzang: 
‘Tel uw zegeningen één voor één. En gij ziet Gods liefde dan door 
alles heen.’ (Lofzangen, nr. 163.)16

Laten we met dankbaarheid in ons hart niet over onze weinige 
problemen blijven tobben. Laten we liever onze zegeningen tellen 
en in de geest van dankbaarheid, gemotiveerd door een groot geloof, 
voorwaarts gaan om het koninkrijk van God op aarde op te bouwen.

Laat u dag en nacht door dankzegging bezielen. Werk eraan. U 
zult merken dat dat geweldige resultaten oplevert.18

3
Het evangelie van Jezus Christus geeft 

ons een reden om gelukkig te zijn.

De Heer heeft gezegd: ‘Welnu, hef uw hart op en verblijd u en 
kleef de verbonden aan die u hebt gesloten’ [LV 25:13]. Volgens mij 
zegt Hij dat we gelukkig moeten zijn. Het evangelie is een bood-
schap van vreugde. Het geeft ons een reden om gelukkig te zijn.19

Vergeet nooit wie u bent. […] U bent een kind van God. […] Hij 
is uw eeuwige Vader. Hij heeft u lief. […] Hij wil dat zijn zoons en 
dochters gelukkig zijn. Zonde heeft nooit geluk betekend. Overtre-
ding heeft nooit geluk betekend. Ongehoorzaamheid heeft nooit 
geluk betekend. We vinden de weg naar het geluk in het plan van 
onze Vader in de hemel en in gehoorzaamheid aan de geboden van 
zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus.20
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Ongeacht uw verleden geef ik u deze uitdaging: […] breng uw 
leven in overeenstemming met de leer van het evangelie; behandel 
deze kerk met liefde, respect en waardering als de moeder van uw 
geloof; wees een voorbeeld van wat het evangelie van Jezus Christus 
kan doen om iemand gelukkig te maken.21

Bekering is een van de eerste beginselen van het evangelie. Ver-
geving is een kenmerk van goddelijkheid. Er is hoop voor u. U hebt 
uw leven vóór u en kunt het met geluk vullen, zelfs als uw verleden 
door zonde ontsierd is. Dit werk draait om het redden en bijstaan 
van mensen met hun problemen. Dat is het doel van het evangelie.22

Ik praat met zoveel mensen die voortdurend klagen dat hun 
taken zwaar zijn. Natuurlijk is de druk zwaar. Er is heel veel werk. 
Bovendien zijn er financiële lasten. En daardoor gaan we regelmatig 
thuis en vaak in het openbaar klagen. Verander uw denkwijze. Het 
evangelie is goed nieuws. ‘De mensen zijn, opdat zij vreugde zullen 
hebben’ [zie 2 Nephi 2:25]. Wees opgewekt! En laat die opgewektheid 
van uw gezicht afstralen en in uw getuigenis tot uiting komen. U 
zult zeker problemen hebben. Er zal af en toe een tragedie plaats-
vinden. Maar de smeekbede van de Heer straalt door dit alles heen:

‘Heb veel plezier in het leven. We dienen van het leven 
te genieten en het niet slechts te doorstaan.’



H o o f d s T u k  3

77

‘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;

‘want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’ (Mattheüs 11:28–30.)

Ik geniet van deze woorden van Jenkins Lloyd Jones, die ik jaren 
geleden uit Deseret News geknipt heb. Ik wil ze u graag doorgeven. 
[…] Hij heeft gezegd:

‘Wie denkt dat het opperste geluk de levensnorm is, zal veel tijd 
verspillen aan rondbazuinen dat hij tekort gedaan is.

‘De meeste schoten missen doel. Het meeste rundvlees is taai. De 
meeste kinderen groeien op tot doodgewone mensen. De meeste 
goede huwelijken vereisen een grote mate van wederzijdse toleran-
tie. De meeste banen zijn vaker saai dan iets anders. […]

‘Het leven is net als een ouderwetse treinreis: vertragingen, zij-
sporen, rook, stof, sintels en schokken, met slechts af en toe een 
prachtig uitzicht en een opwindend hoge snelheid.

‘De truc is om de Heer voor de reis te bedanken.’ (Deseret News, 
12 juni 1973.)

Ik herhaal, broeders en zusters: de truc is om de Heer voor de 
reis te bedanken. En is het geen geweldige reis? Geniet ervan! Heb 
plezier! Zing erover! Denk aan de woorden in Spreuken:

‘Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest 
doet de beenderen verdorren.’ (Spreuken 17:22.)23

Laat er ook wat lichtvoetigheid in uw leven zijn. Laat er plezier 
en geluk zijn, een gevoel voor humor, het vermogen om af en toe 
om iets grappigs te lachen.24

Heb veel plezier in het leven. We dienen van het leven te genieten 
en het niet slechts te doorstaan.25
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4
Het evangelie is een triomfantelijke 

boodschap die we met enthousiasme, liefde 
en optimisme ter harte dienen te nemen.

Ik ben optimistisch ten aanzien van het werk van de Heer. Ik 
geloof niet dat God zijn werk op aarde is begonnen om het te laten 
mislukken. Ik geloof niet dat het zwakker wordt. Ik weet dat het 
sterker wordt. […] Ik heb het eenvoudige en absolute geloof dat het 
goede zal overwinnen en dat de waarheid zal zegevieren.26

Het verhaal van Kaleb, Jozua en de andere verkenners van Israël 
heeft me altijd geïntrigeerd. Mozes leidde de kinderen van Israël 
de woestijn in. In het tweede jaar dat ze daar ronddoolden, koos 
hij een vertegenwoordiger uit elk van de twaalf stammen om het 
land Kanaän te verkennen en over de natuurlijke rijkdommen en 
de volken daar verslag uit te brengen. Kaleb vertegenwoordigde de 
stam Juda, Jozua de stam Efraïm. De twaalf mannen gingen naar het 
land Kanaän. Het was erg vruchtbaar. Na veertig dagen keerden ze 
terug. Ze brachten ‘de eerste vruchten van de druiven’ met zich mee 
om de vruchtbaarheid van het land aan te tonen (Numeri 13:20).

Ze kwamen bij Mozes en bij Aäron, en bij heel de gemeenschap 
van de Israëlieten en zeiden over Kanaän: ‘Werkelijk, het vloeit over 
van melk en honing, en dit is zijn vrucht’ (vers 27).

Maar tien verkenners vielen aan hun eigen twijfel en angst ten 
prooi. Ze brachten negatief verslag uit over het aantal en de sterkte 
van de Kanaänieten. Ze zeiden over het volk: ‘Het is sterker dan 
wij’ (vers 31). Ze vonden dat ze in vergelijking met de reuzen die 
ze gezien hadden sprinkhanen waren. Ze vielen aan hun eigen 
angst ten prooi.

Toen spraken Jozua en Kaleb het volk toe en zeiden: ‘Het land 
waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een bijzonder 
goed land.

‘Als de Heere ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen en 
zal Hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing.

‘Alleen, kom tegen de Heere niet in opstand, en u, wees niet 
bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot 
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voedsel, hun schaduw is van hen geweken, en de Heere is met 
ons. Wees niet bevreesd voor hen’ (14:7–9).

Maar het volk was meer geneigd om de tien twijfelaars te geloven 
dan Kaleb en Jozua.

Toen besloot de Heer dat de kinderen van Israël veertig jaar in de 
woestijn moesten ronddolen totdat de twijfelende, angstige generatie 
gestorven was. In de Schriften staat: ‘Die mannen, die over dat land 
een kwaad gerucht hadden laten uitgaan, stierven ten gevolge van 
een plaag, voor het aangezicht van de Heere.

‘Maar van de mannen die eropuit gegaan waren om het land te 
verkennen, bleven Jozua […] en Kaleb […] in leven’ (verzen 37–38). 
Zij waren de enigen van die groep die de veertig jaar in de woestijn 
overleefden en het voorrecht kregen om het beloofde land, waarover 
ze positief verslag uitgebracht hadden, binnen te gaan.

Sommigen om ons heen zijn onverschillig ten opzichte van de 
toekomst van dit werk. Ze zijn apathisch, hebben het steeds over 
beperkingen, uiten hun angst, zoeken voortdurend naar en schrij-
ven over wat zij zwakheden noemen. Maar die zwakheden doen 
er eigenlijk niet toe. Ze twijfelen over het verleden van het werk en 
hebben geen visie op de toekomst.

In Spreuken heeft men het goed gezegd: ‘Als er geen visioen [ofte-
wel visie] is, raakt een volk losgeslagen’ (Spreuken 29:18). Er is in dit 
werk geen plaats voor mensen die slechts in een doemsevangelie 
geloven. Het evangelie is goed nieuws. Het is een triomfantelijke 
boodschap. Het is een werk dat met enthousiasme ter harte geno-
men dient te worden.

De Heer heeft nooit gezegd dat we geen tegenspoed zouden 
ervaren. Ons volk heeft allerlei beproevingen gekend door de tegen-
standers van dit werk. Maar hun verdriet kon hun geloof niet doven. 
Dit werk gaat voortdurend voorwaarts en heeft sinds het begin geen 
achteruitgang gekend. […]

Dit is het werk van de Almachtige. Of wij als persoon vooruitgang 
maken, hangt van onszelf af. Maar de kerk zal altijd voorwaarts 
blijven gaan. […]
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Toen de Heer Mozes tot Zich had genomen, zei Hij tegen Jozua: 
‘Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de 
Heere, uw God, is met u, overal waar u heen gaat’ ( Jozua 1:9). Dit 
is zijn werk. Vergeet dat nooit. Aanvaard het met enthousiasme en 
genegenheid.27

5
Als we weten dat we allen kinderen van God 

zijn, kunnen we ons hoofd opheffen, een hoger 
niveau bereiken en een beter mens zijn.

Er is vandaag de dag een bedroevende trend om elkaar neer te 
halen. Beseft u dat het weinig van uw hersenen vergt om kwetsende 
opmerkingen te maken? Probeer eens het tegenovergestelde. Pro-
beer eens complimenten te geven. […]

Er is in de maatschappij ook een bedroevende trend om onszelf 
te kleineren. Het lijkt misschien of anderen veel zelfvertrouwen 
hebben, maar in feite kampen de meesten onder ons met een min-
derwaardigheidscomplex. Het is belangrijk dat we dat onszelf niet 
inprenten. […] Het is belangrijk om te roeien met de riemen die 
we hebben.

Verspil uw tijd niet met zelfbeklag. Kleineer uzelf niet. Vergeet niet 
dat u een kind van God bent. U hebt een goddelijk geboorterecht. 
U hebt iets goddelijks in uw binnenste.28

We zingen ‘Ik ben een kind van God.’ (Lofzangen, nr. 195.) Dat 
is geen poëtisch verzinsel, het is de waarheid. We hebben iets god-
delijks in ons binnenste dat we moeten ontwikkelen, dat het licht 
moet zien, dat we tot uiting moeten brengen. Vaders en moeders, 
leer uw kinderen dat ze letterlijk een zoon of dochter van God zijn. 
Er is geen enkele waarheid belangrijker; we hebben iets goddelijks 
in ons.29

Geloof in uzelf. Geloof in uw vermogen om grote en goede dingen 
tot stand te brengen. Geloof dat geen enkele berg voor u te hoog 
is om te beklimmen. Geloof dat geen enkele storm voor u te hevig 
is om te doorstaan. […] U bent een kind van God met onbeperkte 
mogelijkheden.30
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Hef uw hoofd op, bereik een hoger niveau en wees een beter 
mens. Doe wat meer moeite. U zult gelukkiger zijn. U zult meer 
voldoening en vreugde in uw hart voelen.31

Uiteraard zult u onderweg problemen tegenkomen. U zult moei-
lijkheden moeten doorstaan. Maar die blijven niet eeuwig duren. 
[God] zal u niet in de steek laten. […]

Concentreer u op het positieve. Weet dat Hij over u waakt, dat 
Hij uw gebeden hoort en ze zal beantwoorden, dat Hij u liefheeft 
en die liefde kenbaar zal maken.32

Er is zoveel goeds, fatsoenlijks en moois om op verder te bou-
wen. We hebben deel aan het evangelie van Jezus Christus. Het 
evangelie betekent ‘goed nieuws’! De boodschap van de Heer is er 
een van hoop en heil! De stem van de Heer is een stem met een 
blijde boodschap! Het werk van de Heer is een werk van heerlijke 
verwezenlijking!

De Heer zei in een sombere, zware tijd tot zijn dierbaren: ‘Laat uw 
hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’  ( Johannes 
14:27.)

Die geweldige geruststellende woorden zijn een baken voor ons 
allen. We kunnen Hem inderdaad vertrouwen. Want we kunnen 
altijd op Hem en zijn beloften rekenen.33

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Denk na over president Hinckleys raad om ‘meer op het goede te 

letten’ en ‘een blijmoedige houding [en] een optimistische geest’ te 
ontwikkelen (onderdeel 1). Waarom hebben we die raad in deze 
tijd nodig? Hoe kunnen we een blijmoedige houding ontwikkelen?

• President Hinckley heeft gezegd dat er ‘geweldige resultaten’ 
volgen als we ons door ‘de geest van dankzegging laten bezielen’ 
(onderdeel 2). Waarom zouden er ‘geweldige resultaten’ volgen? 
Hoe is de geest van dankzegging u tot zegen?

• Wat vindt u van de vergelijking van het leven met ‘een ouderwetse 
treinreis’? (Zie onderdeel 3.) Hoe beïnvloedt het ‘goede nieuws’ 
van het evangelie uw kijk op die reis?
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• Hoe kunnen we het verhaal van Kaleb en Jozua op onszelf toe-
passen? (Zie onderdeel 4.) Welke voorbeelden hebt u gezien 
van mensen die het evangelie enthousiast ter harte nemen? Hoe 
kunnen we ons optimisme terugkrijgen als we ontmoedigd zijn? 
Door welke ervaringen is uw optimisme over het werk van de 
Heer vergroot?

• Waarom denkt u dat we de neiging hebben om anderen en onszelf 
te onderschatten? Hoe kunnen we die neiging overwinnen? Wat 
kunnen we als individu en als gezin doen om anderen te helpen 
hun hoofd op te heffen en een hoger niveau te bereiken? (Zie 
onderdeel 5.)

Relevante Schriftteksten
Johannes 16:33; Filippenzen 4:13; Mosiah 2:41; Alma 34:38; Ether 

12:4; LV 19:38–39; 128:19–23

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 evangelieleringen thuis, op het werk en in uw kerktaken kunt 
toepassen.
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‘de kracht die onze voorgangers in het evangelie 
voortstuwde, was de kracht van hun geloof in god.
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H O O F D S T U K  4

Het pionierserfgoed 
van geloof en offers

‘Of u nu pioniers onder uw voorouders hebt 
of pas gisteren lid van de kerk werd, u maakt 

deel uit van dit grote werk waarvan die mensen 
droomden. […] Zij hebben het fundament gelegd. 

Het is aan ons om erop voort te bouwen.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

Bij de inwijding van de Columbustempel (Ohio, VS) dacht pre-
sident Gordon B. Hinckley aan de pioniers onder zijn voorouders. 
Later heeft hij daarover gezegd:

‘Toen ik in de celestiale zaal zat, dacht ik aan mijn overgrootvader. 
[…] Ik had zijn graf in Canada, net over de grens met New York, pas 
bezocht. […] Hij was al op 38- jarige leeftijd overleden.’

Toen de overgrootvader van president Hinckley stierf, was zijn 
zoon Ira, de toekomstige grootvader van president Hinckley, nog 
geen drie jaar oud. Ira’s moeder hertrouwde kort daarop en ver-
huisde een paar jaar later naar Ohio (VS) en vervolgens naar Illinois 
(VS). Ze stierf in 1842, zodat Ira op dertienjarige leeftijd wees werd. 
President Hinckley zei verder:

‘Mijn grootvader [Ira Hinckley] liet zich in Nauvoo (Illinois) dopen 
en […] trok daarna met [de pioniers] de vlakten over. Tijdens die reis 
in 1850 ‘stierven [Ira’s] jonge vrouw en zijn [halfbroer] op dezelfde 
dag. Hij maakte ruwe doodskisten en begroef ze. Daarna nam hij 
hun baby in zijn armen en droeg haar naar [de Salt Lake Valley].

‘Op aanwijzing van Brigham Young bouwde hij Cove Fort, was 
hij de eerste president van de ring Fillmore (Utah, VS), en deed hij 
duizend- en- een andere dingen om dit werk te ondersteunen.
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‘Toen dacht ik aan mijn vader. […] Hij presideerde de grootste 
ring in de kerk, die meer dan vijftienduizend leden telde.’

Vervolgens dacht president Hinckley ook aan zijn nageslacht. 
Hij zei:

‘Toen ik daar in de tempel over het leven van die drie mannen 
nadacht, keek ik naar mijn dochter en naar haar dochter, mijn klein-
kind, en naar haar kinderen, mijn achterkleinkinderen. Ik besefte 
plots dat ik middenin deze zeven generaties stond: drie vóór mij 
en drie na mij.

‘Op die heilige plek kreeg ik het overweldigende gevoel dat er een 
plicht op mijn schouders rustte om alles wat ik als erfgoed van mijn 
voorouders had gekregen, aan de generaties na mij door te geven.’ 1

President Hinckley was niet alleen dankbaar voor de pioniers 
onder zijn eigen voorouders en voor de eerste pioniers van de kerk. 
Hij beklemtoonde regelmatig dat de leden van de kerk in deze 
tijd wereldwijd pioniers zijn. In 1997 zei hij tegen de heiligen in 
 Guatemala: ‘Dit jaar staat in het teken van de 150- jarige herdenking 
van de aankomst van de mormoonse pioniers in de Salt Lake Valley. 
Ze legden in huifkarren en met handkarren een grote afstand af. Ze 
waren pioniers. Maar ook in deze tijd wordt er gepionierd. We heb-
ben over de hele wereld pioniers en daartoe behoort u ook.’ 2 Tot 
de heiligen in Thailand heeft hij gezegd: ‘U bent pioniers omdat u 
het werk van de Heer in dit grote land bevordert.’ 3 Toen hij in 2002 
Oekraïne bezocht, zei hij iets vergelijkbaars: ‘De kerk heeft in het 
begin pioniers gehad en u bent pioniers in deze tijd.’ 4

Als president Hinckley over de pioniers in de beginjaren van de 
kerk sprak, wilde hij het niet alleen over het verleden hebben. Hij 
keek naar de toekomst en hoopte dat het geloof en de offers van 
die heiligen ‘ons [zou] motiveren, want wij zijn allemaal pioniers, 
en vaak in onze eigen familie.’ 5
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Leringen van Gordon B. Hinckley
1

De eerste mormoonse pioniers brachten hun geloof 
in praktijk met hun visie, ijver en vertrouwen 

in de macht van God die in hun werkte.

Het was dankzij hun geloof dat een kleine groep bekeerlingen 
[in het oosten van de Verenigde Staten] van New York naar Ohio en 
van Ohio naar Missouri en van Missouri naar Illinois verhuisde op 
zoek naar vrede en de vrijheid om God volgens de stem van hun 
geweten te aanbidden.

Door hun geloof zagen ze een prachtige stad [Nauvoo] toen ze 
door het moeras van Commerce (Illinois) trokken. Met de over-
tuiging dat geloof zonder werken dood is, legden ze het moeras 
droog, ontwierpen een stad, bouwden degelijke huizen, kerken 
en scholen, en als bekroning een prachtige tempel, het mooiste 
gebouw in Illinois.

[Kort daarop] kwam er vervolging door godslasterlijke, moord-
zuchtige bendes. Hun profeet werd vermoord. Hun dromen wer-
den verbrijzeld. En weer was het hun geloof dat hen in staat stelde 
om moed te verzamelen en zich voor te bereiden op de volgende 
uittocht.

Met tranen in de ogen en een droef hart verlieten ze hun comfor-
tabele huizen en hun werkplaatsen. Ze keken om naar hun heilige 
tempel en richtten hun blik vervolgens in geloof op het Westen, 
op het onbekende, en hoewel winterse sneeuwvlokken op hen 
neerdwarrelden, staken ze in februari 1846 de Mississippi over en 
baanden zich een weg door de modder op de vlakte van Iowa (VS).

Dankzij hun geloof vestigden ze Winter Quarters op de oever 
van de Missouri. Honderden stierven aan de pest, dysenterie en 
difterie. Maar de overlevenden werden door hun geloof geschraagd. 
Ze begroeven hun dierbaren aan de oever van de rivier en in het 
voorjaar van 1847 trokken ze […] naar de bergen in het westen.

Door geloof keek Brigham Young over de hete, dorre Salt Lake 
Valley uit en verklaarde: ‘Hier is het.’ En weer door geloof prikte hij 
vier dagen later zijn wandelstok in de grond […] en zei: ‘Hier komt 
de tempel van onze God.’ De prachtige, heilige [Salt Laketempel] is 
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een bewijs van geloof, niet alleen het geloof van wie hem bouw-
den, maar ook het geloof van wie er voor het grote onbaatzuchtige 
liefdewerk gebruik van maken.

De apostel Paulus heeft aan de Hebreeën geschreven: ‘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.) Al die dingen die 
tot stand zijn gebracht, waren ooit slechts ‘dingen die men hoopt, 
en een bewijs van de zaken die men niet ziet.’ Maar met visie, ijver 
en vertrouwen in de macht van God die in hun werkte, brachten 
ze hun geloof in praktijk.6

De kracht die onze voorgangers in het evangelie voortstuwde, 
was de kracht van hun geloof in God. Diezelfde kracht maakte de 
uittocht uit Egypte, de doortocht door de Rode Zee, de lange tocht 
door de wildernis, en de vestiging van Israël in het beloofde land 
mogelijk. […]

We hebben dat sterk brandende geloof in de levende God en zijn 
levende, herrezen Zoon heel hard nodig, want dat was het grote 
geloof dat onze voorgangers in het evangelie dreef.

Hun visie overtrof alle andere overwegingen en deed ze te niet. 
Toen ze in de Salt Lake Valley aankwamen, waren ze 1600 kilometer, 
1600 vermoeiende kilometers, van de dichtstbijzijnde nederzetting in 
het oosten en bijna 1300 kilometer van die in het westen verwijderd. 
Een persoonlijke erkenning van God, hun eeuwige Vader, naar wie 
ze in geloof konden opkijken, lag aan de basis van hun kracht. Ze 
geloofden in die grote Schriftuurlijke opdracht: ‘Vertrouw op God 
en leef.’ (Alma 37:47.) Met geloof probeerden ze zijn wil te doen. 
Met geloof lazen en aanvaardden ze goddelijke leringen. Met geloof 
werkten ze tot ze erbij neervielen, altijd met de overtuiging dat ze 
rekenschap aan Hem, hun Vader en God, moesten afleggen.7

We hebben een heerlijke geschiedenis. Ze is van heldhaftigheid, 
principiële standvastigheid en onverflauwde loyaliteit doortrokken. 
Ze is het product van geloof. Er ligt een mooie toekomst in het ver-
schiet. Die begint vandaag. We kunnen niet stoppen. We kunnen 
niet vertragen. We kunnen onze snelheid niet minderen noch onze 
stappen verkleinen.8



H o o f d s T u k  4

89

2
De pioniers in de beginjaren van de kerk blikten met 

een grootse droom van Zion naar de toekomst.

Het is gepast dat we even stilstaan en eer betuigen aan de men-
sen die het fundament van dit grote werk gelegd hebben. […] Hun 
grote doel was Zion [zie LV 97:21; Mozes 7:18]. Ze zongen erover. 
Ze droomden erover. Zion was hun grote hoop. We moeten hun 
heroïsche reis voor eeuwig als een onvergelijkbare onderneming 
eren. De volksverhuizing van tienduizenden naar [het] Westen was 
vol van allerlei gevaar, en elk huifkarren-  en handkarrenkonvooi 
kreeg met de dood te maken.

Ik heb veel respect voor Brigham Young. Hij had de Salt Lake 
Valley lang voordat hij die met zijn ogen zag in een visioen gezien. 
Anders zou hij er volgens mij nooit gestopt zijn. Er waren groenere 
velden in Californië en Oregon. De bodem was elders vruchtbaarder. 
Andere plekken hadden grote bossen, veel meer water en een meer 
gematigd en aangenaam klimaat.

Er waren inderdaad bergstroompjes, maar die waren vrij klein. 
De bodem was nog onbeproefd. Geen enkele ploeg had ooit het 
verharde oppervlak opgebroken. Ik bewonder het feit dat president 
Young een groot gezelschap […] naar een plek leidde waar men 
nog nooit gezaaid en geoogst had. […]

Die pioniers waren door de reis uitgeput. Ze hadden er 111 
dagen over gedaan om van Winter Quarters naar de Salt Lake Valley 
te reizen. Ze waren moe. Hun kleding was versleten. Hun dieren 
waren afgemat. Het weer was warm en droog — de typische hitte in 
juli. Maar daar stonden ze: ze richtten hun oog op de toekomst en 
droomden een millenniaanse droom, een grootse droom over Zion.9

Ik bevond mij onlangs in de haven van het Engelse Liverpool. Er 
was die vrijdagochtend bijna geen bedrijvigheid. Maar ooit was het 
een echte bijenkorf. In de 19e eeuw liepen tienduizenden mensen 
op diezelfde straatstenen. Het waren bekeerlingen van de kerk 
uit Groot- Brittannië en andere Europese landen. Ze hadden een 
getuigenis op de lippen en geloof in het hart. Was het moeilijk voor 
ze om hun thuis achter te laten en naar een onbekende nieuwe 
wereld te gaan? Natuurlijk. Maar ze deden het met optimisme en 
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enthousiasme. Ze gingen aan boord van zeilschepen. Ze wisten dat 
de overtocht gevaarlijk was. Ze ontdekten al gauw dat de overtocht 
grotendeels ellendig was. Ze verbleven wekenlang in overvolle hut-
ten. Ze doorstonden stormen en ziekte. Velen stierven onderweg en 
kregen een zeemansgraf. Het was een zware en afschrikwekkende 
reis. Ze hadden inderdaad twijfels. Maar hun geloof overtrof die 
twijfels. Hun optimisme overtrof hun angst. Ze droomden van Zion 
en wilden die droom in vervulling zien gaan.10

3
De reddingsactie van de handkarrenkonvooien 

van Willie en Martin raakt de kern van 
het evangelie van Jezus Christus.

Ik neem u in gedachten mee terug naar […] oktober 1856. Op 
zaterdag [4 oktober] kwamen Franklin D. Richards en een handvol 
metgezellen in de [Salt Lake Valley] aan. Zij waren met sterke trek-
dieren en lichte wagens uit Winter Quarters gekomen en hadden de 
afstand in betrekkelijk korte tijd afgelegd. Broeder Richards zocht 
meteen president Young op. Hij rapporteerde dat er honderden 
mannen, vrouwen en kinderen op de lange route naar [de Salt Lake 
Valley] verspreid waren. De meesten trokken een handkar. […] Vóór 
hen lag een route die helemaal tot aan de continentale waterschei-
ding heuvelopwaarts ging, met daarna nog heel veel kilometers 
voor de boeg. Zij verkeerden in grote nood. […] Ze zouden allemaal 
omkomen als ze niet gauw gered werden.

Ik denk dat president Young die nacht niet geslapen heeft. Ik 
denk dat er beelden van die noodlijdende […] mensen door zijn 
hoofd spookten.

De volgende ochtend […] zei hij tegen de mensen:

‘Ik zal de aanwezigen nu het onderwerp mededelen waarover 
de ouderlingen mogen spreken. […] De situatie is als volgt: […] 
velen van onze broeders en zusters bevinden zich op de vlakten 
met handkarren, en velen bevinden zich nu waarschijnlijk ruim 
duizend kilometer hier vandaan. Zij moeten hierheen gebracht 
worden, we moeten hen helpen. Het onderwerp voor vandaag is 
“hen hierheen halen”.
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‘Dat is mijn geloofsovertuiging; dat is wat de Heilige Geest, die 
ik heb, mij ingeeft. Namelijk om de mensen te redden.

‘Ik doe vandaag een beroep op de bisschoppen. Ik wacht niet 
tot morgen, of tot overmorgen, maar wil nu zestig goede spannen 
muildieren en twaalf tot vijftien wagens. Ik wil geen ossen sturen. 
Ik wil goede paarden en muildieren. Ze zijn er wel in dit gebied 
en we moeten ze hebben. Verder twaalf ton meel en veertig goede 
voerlieden, buiten de menners.

‘Ik zal u zeggen dat al uw geloof, godsdienst en het belijden van 
uw religie nooit uw ziel in het celestiale koninkrijk van God zullen 
brengen als u niet precies de beginselen uitvoert die ik u nu leer. 
Ga heen en haal die mensen van de vlakten.’ (In LeRoy R. Hafen en 
Ann W. Hafen, Handcarts to Zion [1960], 120–121.)

Die middag werden er door de vrouwen grote hoeveelheden 
voedsel, beddengoed en kleding ingezameld.

‘Toen de redders de uitgeputte heiligen bereikten, was 
het alsof ze engelen uit de hemel waren.’
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De volgende ochtend werden er paarden van hoefijzers voorzien; 
er werden wagens gerepareerd en geladen.

De daaropvolgende ochtend, op dinsdag, vertrokken zestien 
muildierspannen oostwaarts. Tegen het einde van oktober waren 
er 250 spannen op weg om hulp te bieden.11

Toen de redders de uitgeputte heiligen bereikten, was het alsof 
ze engelen uit de hemel waren. Mensen huilden tranen van dank-
baarheid. Het volk van de handkarren werd op de wagens gezet, 
zodat het sneller in de vallei zou komen.

Tweehonderd mensen vonden de dood, duizend werden er 
gered.12

De verhalen van [die] getroffen heiligen en van hun lijden en 
dood zullen steeds verteld worden. […] De verhalen van hun red-
ding moeten ook steeds herhaald worden. Zij raken de kern van 
het evangelie van Jezus Christus.

[…] Ik ben dankbaar dat wij geen gestrande broeders en zusters 
in de sneeuw hebben die bevriezen en sterven in hun pogingen om 
[…] hun Zion in de bergen te bereiken. Maar er zijn wel mensen, 
en niet weinig, die in wanhopige omstandigheden verkeren en om 
hulp roepen.

Over de hele wereld zijn er zoveel mensen die honger lijden, 
volkomen berooid zijn en hulp nodig hebben. Ik ben dankbaar 
dat ik kan zeggen dat we vele andersgelovigen helpen die in nood 
verkeren en die we met onze middelen kunnen helpen. Maar we 
hoeven niet eens ver weg te gaan. Ook sommige van onze eigen 
mensen roepen in verdriet, lijden, eenzaamheid en angst om hulp. 
Wij hebben een grote, heilige taak om ze de hand te reiken en ze 
te helpen, op te bouwen, te voeden als ze honger hebben en hun 
geest te voeden als ze hongeren naar waarheid en rechtschapenheid.

Er zijn zo veel jonge mensen die doelloos ronddolen op het tra-
gische pad van drugs, bendes, onzedelijkheid en alle ellende die 
daarmee gepaard gaat. Er zijn weduwen die verlangen naar een 
vriendelijke stem en naar wat liefdevolle zorg. Er zijn mensen die 
eens een brandend geloof hadden dat nu gedoofd is. Velen van 
hen willen terugkomen, maar weten niet precies hoe. Ze hebben 
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een vriendelijke, uitgestoken hand nodig. Met wat moeite kunnen 
velen van hen naar de feesttafel van de Heer worden teruggebracht.

Broeders en zusters, ik hoop en bid dat ieder van ons […] zich 
vast zal voornemen om mensen op te zoeken die hulp nodig heb-
ben, die zich in wanhopige en moeilijke omstandigheden bevinden, 
en hen met een geest van liefde in de schoot van de kerk terug te 
brengen, waar sterke handen en liefdevolle harten hen verwarmen, 
troosten, steunen, en hen op het pad naar een gelukkig en produc-
tief leven zetten.13

4
We zijn allemaal pioniers.

Het is goed om een blik op het verleden te werpen, zodat we 
het heden meer waarderen en de toekomst in het juiste perspectief 
zien. Het is goed om naar de deugden van onze voorgangers te kij-
ken, zodat we sterker in onze schoenen staan voor wat ons nog te 
wachten staat. Het is goed om na te denken over de inzet van hen 
die zo hard gewerkt hebben en in deze wereld zo weinig hadden, 
maar wier dromen en vroegtijdige plannen, die ze zo goed uitvoer-
den, een grote oogst hebben opgeleverd waar wij baat bij hebben. 
Hun geweldige voorbeeld kan ons motiveren, want wij zijn allemaal 
pioniers, en vaak in onze eigen familie. Velen van ons verrichten 
dagelijks pionierswerk door in afgelegen gebieden het fundament 
van het evangelie te leggen.14

We verrichten nog steeds pionierswerk. We zijn daar sinds de 
tijd […] dat ons volk Nauvoo verliet en […] uiteindelijk de Salt Lake 
 Valley bereikte, nooit mee opgehouden. Het was een avontuur. Maar 
hun doel was een plek te vinden waar ze zich konden vestigen en 
God volgens de stem van hun geweten konden aanbidden. […]

We proberen vandaag de dag wereldwijd nog steeds plekken te 
bereiken die [ooit] onbereikbaar leken. […] Ik heb met mijn eigen 
ogen de groei van de kerk in de Filipijnen aanschouwd. Ik had in 
1961 het voorrecht om het zendingswerk daar op te starten. In mei 
1961 hielden we er een bijeenkomst waarbij één Filipijns lid van de 
kerk aanwezig was. [In 1996] waren we in Manilla en hadden we in 
het grote Araneta Coliseum een publiek […] van ongeveer 35.000 
man. […] Dat is voor mij een wonder in vergelijking met de tijd toen 
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we het werk in dat geweldige land opstartten. [Zie pp. 29–30 voor 
meer informatie over die ervaring.]

We willen de hele wereld bereiken en dat vergt pionierswerk. 
Onze zendelingen leven in sommige van die gebieden niet in ide-
ale omstandigheden, maar ze gaan voorwaarts en doen het werk, 
en het werpt vruchten af. Al gauw hebben we er een handjevol 
leden, vervolgens honderd leden, daarna vijfhonderd leden en dan 
duizend leden.15

Het is nog steeds een tijd van pionieren in de kerk; het is niet 
opgehouden na de huifkarren en handkarren. […] Er zijn pioniers 
onder de zendelingen die in het evangelie onderrichten en onder 
de bekeerlingen die zich bij de kerk voegen. Het is meestal moeilijk 
voor ieder van hen. Het vergt altijd opoffering. Ze kunnen zelfs ver-
volging te verduren krijgen. Maar dat zijn de kosten die bereidwillig 
gedragen worden; en de prijs die betaald wordt, is net zo reëel als de 

‘of u nu pioniers onder uw voorouders hebt of pas gisteren lid 
van de kerk werd, u maakt deel uit van dit grote werk.’
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prijs die de mensen betaald hebben die meer dan een eeuw geleden 
tijdens de grote pioniersperiode de vlakten overgetrokken zijn.16

Of u nu pioniers onder uw voorouders hebt of pas gisteren lid 
van de kerk werd, u maakt deel uit van dit grote werk waarvan die 
mensen droomden. Zij hebben iets enorms ondernomen. Wij heb-
ben nog steeds een grote taak. Zij hebben het fundament gelegd. 
Het is aan ons om erop voort te bouwen.

Zij hebben het pad aangegeven en zijn ons voorgegaan. Het is 
onze plicht dat pad te vergroten, verbreden en versterken tot het 
heel de aarde bedekt. […] Geloof was in die moeilijke dagen het 
leidende beginsel. Geloof is het leidende beginsel dat we ook nu 
moeten volgen.17

5
We eren de offers en het erfgoed van de pioniers door hun 
voorbeeld te volgen en op hun fundament voort te bouwen.

Wat is het fantastisch om een mooi erfgoed te hebben, broeders 
en zusters. Wat is het goed om te weten dat we voorgangers hebben 
die het pad hebben aangegeven en in de grote eeuwige beginselen 
hebben onderwezen die ons leven en dat van onze nakomelingen 
moeten leiden. Wij kunnen hun voorbeeld volgen. De pioniers 
hadden een groot geloof, enorme loyaliteit, onvoorstelbare ijver en 
rotsvaste, onbuigzame integriteit.18

Wij zijn nu de begunstigden van de grote inspanningen van [de 
pioniers]. Ik hoop dat we dankbaar zijn. Ik hoop dat we in ons 
hart grote dankbaarheid koesteren voor al wat ze voor ons gedaan 
hebben.

[…] Van hen werd veel verwacht, van ons evenzo. En wat ze 
hebben gedaan, hebben ze gedaan met wat ze hadden. Wij hebben 
zoveel meer. We hebben dan ook de overweldigende uitdaging om 
aan het werk te gaan en het koninkrijk van God op te bouwen. Er is 
heel veel werk te doen. Het is onze goddelijke taak om het evangelie 
naar elke natie, elk geslacht, elke taal en elk volk te brengen. We 
hebben de opdracht om in de naam van de Heer Jezus Christus te 
onderwijzen en te dopen. De herrezen Heiland heeft gezegd: ‘Ga 
heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen’ 
[Markus 16:15]. […]
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Onze voorvaders hebben een stevig en geweldig fundament 
gelegd. Het is nu aan ons om daar een superbouwwerk op te zetten, 
dat goed ineensluit, met Christus als de hoeksteen.19

U bent de vrucht van al de planning en al het werk van [de 
pioniers]. […] Wat waren zij geweldige mensen. Er is in de hele 
geschiedenis niets wat met hun inspanningen te vergelijken is. […] 
Moge God de herinnering aan hen voor ons welzijn zegenen. Als 
ons pad moeilijk lijkt, als we ontmoedigd zijn en denken dat er 
geen hoop meer is, kunnen we aan hen denken en inzien dat hun 
omstandigheden veel erger waren. Als we ons zorgen maken over 
de toekomst, kunnen we aan hen en aan hun grote voorbeeld van 
geloof denken. […]

Met zo’n geweldig erfgoed moeten we wel voorwaarts gaan. We 
mogen het nooit opgeven. We moeten ons hoofd opheffen. We 
moeten integer zijn. We moeten het goede doen en de gevolgen 
afwachten. (Zie ‘Do What Is Right’, Hymns, 1985, nr. 237.)20

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Waarom was geloof van essentieel belang voor de pioniers die 

zich in de Salt Lake Valley wilden vestigen? (Zie onderdeel 1.) 
Hoe brachten ze hun geloof in de praktijk? Hoe kunnen wij ons 
geloof in de praktijk brengen om de ‘mooie toekomst in het ver-
schiet’ te verwezenlijken?

• President Hinckley heeft gezegd dat de eerste pioniers hun oog op 
de toekomst richtten en dat Zion hun ‘edele doel’, ‘grote hoop’ en 
‘droom’ was (onderdeel 2). Waarom was dat zo’n krachtige moti-
vatie voor hen? Welke vergelijkbare hoop motiveert ons vandaag?

• Wat spreekt u aan in president Hinckleys verhaal over de redding 
van de handkarrenkonvooien van Willie en Martin? (Zie onderdeel 
3.) Hoe geeft Brigham Youngs oproep tot redding blijk van zijn 
profetische inspiratie? Wat kunnen we leren van de mensen die 
aan de oproep gehoor gaven? Wat kunnen wij in deze tijd doen 
om mensen in nood te redden en op te bouwen?
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• Hoe helpt het verleden u om ‘het heden meer [te] waarderen en 
de toekomst in het juiste perspectief [te] zien’? (Zie onderdeel 4.) 
In welke opzichten zijn we allemaal pioniers?

• Waarom doen we er goed aan de eerste pioniers te eren? (Zie 
onderdeel 5.) In welk opzicht zijn het geloof en de offers van die 
pioniers alle leden van de kerk tot zegen? Hoe kan het voorbeeld 
van de eerste pioniers ons sterken als we met moeilijkheden te 
maken krijgen?

Relevante Schriftteksten
Mattheüs 25:40; Ether 12:6–9; LV 64:33–34; 81:5; 97:8–9; 98:1–3

Onderwijstip
‘Zinvolle besprekingen zijn een belangrijk onderdeel van evange-

lieonderwijs. […] Door goed geleide besprekingen kunnen de inte-
resse en aandacht van de leerlingen toenemen. Iedereen kan worden 
aangemoedigd om actief aan het leerproces deel te nemen. […] Stel 
vragen die doordachte antwoorden aanmoedigen en waardoor de 
leerlingen over het evangelie zullen nadenken.’  (Onderwijzen — 
geen grotere roeping [1999], 63.)

Noten
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Bibliotheek voor kerkgeschiedenis, 
Salt Lake City.
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bijeenkomst met leden in Bangkok 
(Thailand), 13 juni 2000, 2; Bibliotheek 
voor kerkgeschiedenis, Salt Lake City.

 4. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 
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‘Ieder van u is een dochter van god. denkt u eens na over de 
wonderlijke betekenis van dat ene uiterst belangrijke feit.’
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Dochters van God

‘De macht van gelovige vrouwen is wonderbaarlijk.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

Gordon B. Hinckley had veel respect voor de kwaliteiten en bij-
dragen van vrouwen. Hij getuigde ook krachtig van het belang van 
de vrouw in het eeuwige plan van God. Hij was blij dat vrouwen 
steeds meer mogelijkheden kregen, en verheugde zich in hun geloof 
in de Heiland en hun toewijding aan hun gezin en de kerk.

Gordon B. Hinckleys moeder, Ada, was intelligent, onderlegd en 
hield van literatuur, muziek en kunst. Op 29- jarige leeftijd trouwde 
ze met weduwnaar Bryant Hinckley en nam ze acht kinderen onder 
haar hoede die om de dood van hun moeder rouwden. Ze voedde 
hen liefdevol op, gaf ze de steun die ze nodig hadden, en leerde 
een groot huishouden runnen. Ada en Bryant kregen samen nog vijf 
kinderen; Gordon was hun eerste. Hoewel Ada stierf toen Gordon 
twintig was, bleven haar leringen en voorbeeld voor hem altijd een 
bron van positieve kracht. Altijd als hij over haar sprak, vermeldde 
hij de enorme invloed die ze op hem had.

Ook Gordon B. Hinckleys vrouw, Marjorie Pay, had een grote 
invloed op hem. Ze was een sterke vrouw die aan het evangelie 
van Jezus Christus toegewijd was. Ze had een buitengewoon groot 
geloof, was opgewekt en hield van het leven. In een lieve brief uitte 
president Hinckley zijn liefde en respect voor haar:

‘We hebben samen veel gereisd. We hebben ieder werelddeel 
bezocht. We hebben bijeenkomsten in grote wereldsteden en veel 
kleine steden bijgewoond. […] We hebben tot miljoenen mensen 
gesproken die jou bijzonder waardeerden. Met je ongedwongen 
woorden heb je de liefde verdiend van iedereen die naar je luistert. Je 
gezonde verstand, je verfrissende gevatheid, je rustige en onfeilbare 
wijsheid en je grote, onveranderlijke geloof hebben het hart gestolen 
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van iedereen die naar je luistert. Je onstilbare honger naar literatuur 
en je onophoudelijke zoektocht naar kennis hebben je gedurende 
een lang en vruchtdragend leven alert en kwiek gehouden.’ 1

President Hinckley sprak vaak over de goddelijke aard van vrou-
wen en spoorde hen aan om meer te bereiken en te geloven. Tot 
jongevrouwen heeft hij gezegd: ‘Jullie zijn letterlijk dochters van de 
Almachtige. Je potentieel is oneindig. Als je je leven in eigen hand 
neemt, ga je een toekomst vol kansen en blijdschap tegemoet. Je 
kunt je niet veroorloven je talenten of tijd te verspillen. Er liggen 
grote kansen in het verschiet.’ 2 Over volwassen vrouwen heeft hij 
gezegd: ‘De wereld heeft de aanpak, liefde, troost en kracht van 
vrouwen nodig. Onze ongevoelige maatschappij heeft hun bemoe-
digende stem, hun aangeboren schoonheid en geest van naasten-
liefde nodig.’ 3

Tijdens de algemene conferentie na de dood van zijn geliefde 
metgezellin, Marjorie, uitte president Hinckley aan het eind van een 
van zijn toespraken zijn dankbaarheid: ‘Ik ben zo dankbaar, en we 
moeten allemaal zo dankbaar zijn, voor de vrouwen in ons leven. 
God zegene hen. Moge zijn grote liefde op hen neerdalen en hen 
kronen met glans en schoonheid, gratie en geloof.’ 4

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

Vrouwen bekleden een hoge en heilige 
positie in het eeuwige plan van God.

Ieder van u is een dochter van God. Denkt u eens na over de 
wonderlijke betekenis van dat ene uiterst belangrijke feit. […]

Ik breng u de woorden in herinnering die de profeet Joseph 
Smith in april 1842 tot de leden van de ZHV gesproken heeft. Hij 
zei: ‘Indien u van de u vergunde voorrechten gebruikmaakt, kun-
nen de engelen niet anders dan uw metgezel zijn.’ [Leringen van 
kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 454.] Wat hebt u een fantas-
tisch potentieel.5

Ieder van u is bijzonder waardevol. […] U bekleedt een hoge 
en heilige positie in het eeuwige plan van God, onze Vader in de 
hemel. U bent zijn dochter en waardevol in zijn ogen. Hij heeft u 
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lief en u bent heel belangrijk voor Hem. Zijn grote plan kan zonder 
u niet slagen.6

‘Laat ik beginnen met tegen u, zusters, te zeggen dat u niet op de 
tweede plaats komt in het plan van onze Vader voor het eeuwige 
geluk en welzijn van zijn kinderen. U bent een uiterst belangrijk 
onderdeel van dat plan. Zonder u kan het plan niet werken. Zonder 
u valt het hele plan in duigen.7

U hebt als geboorterecht iets meegekregen dat prachtig, heilig 
en goddelijk is. Vergeet dat nooit. Onze eeuwige Vader is de grote 
Meester van het heelal. Hij bestuurt alles, maar Hij luistert ook naar 
de gebeden van zijn dochters en hoort u als u met Hem spreekt. 
Hij zal uw gebeden beantwoorden. Hij zal u niet in de steek laten.8

2
De raad van de Heer aan Emma Smith 

geldt voor ons allemaal.

Afdeling 25 van de Leer en Verbonden […] is een openbaring bij 
monde van de profeet Joseph aan zijn vrouw Emma. […] Hij zei tot 
Emma en tot ons allen:

‘Een openbaring geef Ik u aangaande mijn wil; en indien u 
getrouw bent en op de paden van de deugd voor mijn aangezicht 
wandelt, zal Ik uw leven bewaren en zult u een erfdeel in Zion 
ontvangen’ [LV 25:2; zie ook vers 16]. […]

Ieder van ons bezit in ruime mate de sleutel tot de zegeningen 
van de Almachtige. Als we een zegening willen, moeten we de 
prijs ervoor betalen. Een gedeelte van die prijs bestaat uit trouw 
zijn. Trouw aan wat? Trouw aan onszelf, aan het beste dat in ons is. 
Geen enkele vrouw kan het zich veroorloven zichzelf te verlagen, 
of zichzelf of haar vaardigheden en capaciteiten te kleineren. Laat 
iedere vrouw haar grote, goddelijke eigenschappen trouw blijven. 
Wees trouw aan het evangelie. Wees trouw aan de kerk. We worden 
omringd door mensen die zich erop toeleggen de kerk te onder-
mijnen, naar zwakheden van haar eerste leiders te zoeken, aanmer-
kingen op haar programma’s te maken en haar te bekritiseren. Ik 
getuig dat dit het werk van God is en dat wie zich ertegen keert, 
zich tegen Hem keert.
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Wees Hem trouw. Hij is de enige ware bron van uw kracht. Hij is 
uw Vader in de hemel. Hij leeft. Hij hoort en verhoort uw gebeden. 
Wees God trouw.

De Heer zei voorts tot Emma: ‘Indien u […] op de paden van de 
deugd […] wandelt.’

Ik denk dat iedere vrouw […] weet wat dat betekent. Volgens 
mij werden die woorden aan Emma Smith — en aan ons allen — 
gegeven als een voorwaarde voor het ontvangen van een erfdeel 
in het koninkrijk van God. Gebrek aan deugd is volkomen in strijd 
met gehoorzaamheid aan de geboden van God. Niets is mooier dan 
deugd. Geen enkele kracht is groter dan de kracht van deugd. Niets 
is edeler dan deugd. Geen enkele andere eigenschap is bevalliger, 
geen enkele andere tooi is aantrekkelijker. […]

De Heer noemde Emma ‘een uitverkoren vrouw’ [LV 25:3]. Ze 
was, om het met de woorden van een andere Schrifttekst te zeg-
gen, een ‘uitverkoren vat des Heren’. (Zie Moroni 7:31.) Ieder van 
u is een uitverkoren vrouw. U hebt de wereld achtergelaten door 
aan het herstelde evangelie van Jezus Christus deel te nemen. U 
hebt uw keuze gemaakt en als u die trouw blijft, zal God u eren en 
verheerlijken. […]

Emma moest onder de hand van Joseph geordend 9 worden ‘om 
de Schriften uit te leggen en de kerk aan te sporen, zoals het u door 
mijn Geest zal worden gegeven’ [LV 25:7].

Ze moest een leerkracht zijn, een leerkracht die in rechtschapen-
heid en waarheid onderwees. Want de Heer zei over deze roeping 
tot haar: ‘U zult de Heilige Geest ontvangen, en uw tijd zal worden 
besteed aan schrijven en aan veel leren’ [LV 25:8].

Ze moest het evangelie bestuderen. Ze moest ook de dingen van 
de wereld waarin ze leefde bestuderen. Dat werd duidelijk gemaakt 
in latere openbaringen die eveneens voor ons allemaal gelden. Ze 
moest haar tijd ‘aan veel leren’ besteden. Ze moest haar gedachten 
op papier zetten.

Mag ik u, de vrouwen van vandaag, zowel jong als oud, vragen 
om te schrijven, om een dagboek bij te houden, om uw gedachten 
op papier te zetten? Schrijven is een geweldige discipline. Het draagt 
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enorm tot uw ontwikkeling bij. Het zal u op allerlei manieren ten 
goede komen. U zult er anderen mee tot zegen zijn. […]

Met de woorden van de openbaring moest [Emma] ‘de Schriften 
[uitleggen] en de kerk [aansporen], zoals het u door mijn Geest zal 
worden gegeven.’

Wat een bijzondere opdracht aan Emma en aan alle vrouwen 
van deze kerk. Ze moeten volgens de ingevingen van de Heilige 
Geest kennis opdoen, zich voorbereiden, hun gedachten ordenen, 
de Schriften uitleggen en tot goede werken aansporen.

De Heer vervolgde: ‘Ik zeg u dat u de dingen van deze wereld 
terzijde moet leggen en naar de dingen van een betere moet stre-
ven’ [LV 25:10].

Volgens mij bedoelde Hij niet dat Emma zich niet om onderdak, 
voedsel of kleding moest bekommeren. Hij bedoelde dat ze niet 
geheel door die dingen in beslag genomen moest zijn, iets waar-
toe zovelen onder ons geneigd zijn. Ze moest zich op de meer 
verheven dingen van het leven concentreren, de dingen die met 
rechtschapenheid, goedheid, naastenliefde en de eeuwigheid te 
maken hebben. […]

Vervolgens zei de Heer: ‘Welnu, hef uw hart op en verblijd u en 
kleef de verbonden aan die u hebt gesloten’ [LV 25:13].

Volgens mij zegt Hij dat we gelukkig moeten zijn. Het evangelie is 
een boodschap van vreugde. Het geeft ons een reden om gelukkig 
te zijn. Natuurlijk maken we ook verdrietige periodes mee. Natuurlijk 
zijn er ook momenten van ongerustheid en bezorgdheid. We maken 
ons allemaal zorgen. Maar de Heer heeft ons gezegd ons hart op te 
heffen en ons te verheugen.10

3
Moeders hebben een heilige roeping om hun kinderen 

in rechtschapenheid en waarheid op te voeden.

De ware kracht van een land, een samenleving of een gezin is te 
vinden in de karaktereigenschappen die thuis door de kinderen zijn 
ontwikkeld, op de rustige, eenvoudige manier van hun moeder.11

Het gezin is het kweekbed van nieuwe generaties. Ik hoop dat 
de moeders onder u beseffen dat ze als puntje bij paaltje komt geen 
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belangrijkere en meer lonende taak hebben dan de opvoeding 
van hun kinderen in een omgeving van veiligheid, vrede, prettige 
omgang, liefde en de motivatie om te groeien en te presteren.12

Ik herinner alle moeders aan de heiligheid van hun roeping. Nie-
mand anders kan uw plaats innemen. U hebt geen belangrijker taak, 
geen bindender plicht dan de kinderen die u ter wereld gebracht 
hebt in liefde, vrede en integriteit opvoeden.13

Voed uw kinderen op in licht en waarheid. Leer ze bidden als ze 
nog jong zijn. Lees ze uit de Schriften voor, ook al begrijpen ze niet 
alles wat u voorleest. Leer ze hun tiende en gaven betalen van het 
eerste geld dat ze krijgen. Laat dat een gewoonte voor ze worden. 
Leer uw zonen om vrouwen te respecteren. Leer uw dochters in 
deugd wandelen. Aanvaard taken in de kerk en vertrouw erop dat 
de Heer ervoor zal zorgen dat u die taken aankunt. Zo geeft u uw 
kinderen het goede voorbeeld.14

‘God zegene u, moeders! Als alle overwinningen en nederlagen 
van de mens zijn geteld, als het stof van de veldslagen van het 
leven begint op te trekken, als alles waarvoor we in deze wereld 
zo hard werken voor onze ogen vervaagt, zult u er zijn, moet u er 

‘god zegene u, moeders! […] u [zult] er zijn, u [moet] er 
zijn, als de kracht van een nieuwe generatie.’
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zijn, als de kracht van een nieuwe generatie, de blijvende opwaartse 
ontwikkelingsgang van de mensheid. De kwaliteit daarvan is mede 
van u afhankelijk.15

4
Vrouwen hebben grote taken in het heilswerk.

Er schuilen kracht en grote talenten in de vrouwen van deze kerk. 
Ze geven doelgericht leiding, zijn in zekere mate onafhankelijk, en 
toch leveren ze met veel voldoening hun aandeel in het koninkrijk 
van de Heer, waarin ze met de priesterschap samenwerken om het 
uit te breiden.16

God heeft de vrouw in de kerk bepaalde taken gegeven om zijn 
koninkrijk op te bouwen. Die omvatten alle aspecten van onze 
drieledige verantwoordelijkheid — ten eerste, het evangelie in de 
wereld verkondigen; ten tweede, het geloof en het geluk van de 
leden van de kerk versterken; en ten derde, het grote werk van de 
verlossing van de doden verrichten.17

De vrouwen in de kerk werken in dit grote werk van de Heer 
nauw samen met hun broeders. Vrouwen hebben enorme taken 
en zijn daarvoor verantwoordelijk. Ze staan aan het hoofd van 
hun eigen sterke en levensvatbare organisaties die een belangrijke 
invloed ten goede zijn. Ze staan zij aan zij met de priesterschap en 
bouwen samen het koninkrijk van God op aarde op. We eren en 
respecteren u voor uw capaciteiten. We verwachten leiderschap, 
kracht en indrukwekkende resultaten van de manier waarop u 
uw organisaties bestuurt. We schragen en steunen u als dochters 
van God die op een grootse wijze met Hem samenwerken om de 
onsterfelijkheid en het eeuwige leven van al zijn zoons en dochters 
tot stand te brengen.18

5
De ZHV is een bron van ontelbare zegeningen.

De vrouwen van de ZHV zijn letterlijk voor eeuwig in de armen 
van onze Heer gesloten. Volgens mij is dit de beste vrouwenorga-
nisatie in de hele wereld. Zij is door God ingesteld. Joseph Smith 
sprak en handelde als profeet toen hij in 1842 de zustershulpver-
eniging oprichtte.19
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Het is enorm belangrijk dat de vrouwen van de kerk sterk en 
onverzettelijk pal staan voor alles wat in het plan van de Heer juist 
en gepast is. Ik ben ervan overtuigd dat er geen enkele organisatie 
is die met de zustershulpvereniging van deze kerk vergeleken kan 
worden. […] Als [haar leden] eensgezind zijn en met één stem spre-
ken, is hun kracht onmetelijk.20

Ik heb eens een ringconferentie bijgewoond waar een jonge 
vrouw, de ZHV- presidente van een alleenstaandenwijk, over dienen 
en over de grote kansen van de jonge vrouwen in haar wijk sprak. 
Dat alles hebt u. U hebt een eigen organisatie. U hebt bekwame 
leidinggevenden die u raad kunnen geven. U hebt mensen die u in 
moeilijke tijden de hand reiken.21

Wie kan de wonderbaarlijke invloed op het leven van miljoenen 
vrouwen inschatten, van wie de kennis is toegenomen, het inzicht is 
vergroot, het leven is verruimd, en van wie het begrip van de zaken 
Gods is verrijkt door de talloze goede lessen die in de bijeenkomsten 
van de zustershulpvereniging worden gegeven?

Wie kan de vreugde meten die deze vrouwen ontvangen als ze bij 
elkaar komen, in de wijk of gemeente met elkaar omgaan en elkaars 
leven door dierbare en waardevolle vriendschappen verrijken?

Wie kan zich ook maar enigszins de ontelbare daden van naas-
tenliefde voorstellen die zijn verricht, het voedsel dat op lege tafels 
is gezet, het geloof dat in wanhopige tijden van ziekte is geoefend, 
de wonden die zijn verbonden, de pijn die door liefdevolle handen 
en geruststellende woorden is verlicht, de troost die ten tijde van 
overlijden en eenzaamheid is verleend? […]

Het is onmogelijk de projecten te tellen die door plaatselijke 
zustershulpverenigingen ondernomen en voltooid zijn. Het is onmo-
gelijk om te schatten hoeveel goeds er in het leven is gekomen van 
de vrouwen die tot die verenigingen behoren en van hen die zij 
door hun goede werken tot zegen zijn. […]

Ik bid dat God de zustershulpvereniging van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zal zegenen. Moge de 
geest van liefde, waardoor de leden […] gemotiveerd worden, blijven 
groeien en in de hele wereld gevoeld worden. Mogen hun goede 
werken talrijke mensen ten goede beïnvloeden, waar ze ook verricht 
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worden. En mogen generaties vrouwen door deze vereniging van 
God licht en begrip, onderwijs en kennis, en eeuwige waarheid 
ontvangen, in alle landen op aarde.22

6
Verwezenlijk uw goddelijk potentieel.

U behoort tot een grote menigte vrouwen van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. […] Niemand kan de 
enorme kracht ten goede berekenen die u kunt worden. […] Ik 
draag u op om pal te staan en sterk te zijn om de grote deugden te 
verdedigen die altijd de ruggengraat van onze sociale vooruitgang 
geweest zijn. Als u eensgezind bent, is uw kracht onbeperkt. U 
kunt alles bereiken wat u maar wilt. Een wereld met afbrokkelende 
waarden, waarin de tegenstander zozeer lijkt te heersen, heeft u 
heel hard nodig.23

Ik wil alle vrouwen aanmoedigen om hun grote potentieel te 
verwezenlijken. Ik vraag u niet om iets te doen wat uw capaciteiten 
te boven gaat. Ik hoop dat u zichzelf niet sart met faalgedachten. 

‘Ik [moedig] alle vrouwen [aan] om hun grote potentieel te verwezenlijken.’
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Ik hoop dat u zichzelf geen doelen stelt die uw capaciteiten ver te 
boven gaan. Ik hoop dat u eenvoudigweg zo goed mogelijk doet 
wat u kunt doen. Als u dat doet, zult u wonderen zien.24

Ik wil mijn dankbaarheid uitspreken voor alle getrouwe vrouwen 
in de kerk. Het zijn er al miljoenen over de hele wereld. Uw macht 
ten goede is groot. Uw talenten en toewijding zijn geweldig. Uw 
geloof en uw liefde voor God, zijn werk en zijn zoons en dochters, 
is enorm. Blijf het evangelie naleven. Verspreid het onder iedereen 
met wie u in aanraking komt. Uw goede werken zullen veel meer 
gewicht in de schaal leggen dan uw woorden. Ga voort in deugd-
zaamheid, waarheid, geloof en getrouwheid. U bent een onderdeel 
van het eeuwige plan van God, onze eeuwige Vader. Elke dag is 
een onderdeel van die eeuwigheid.

Ik weet dat velen van u zware lasten dragen. Ik hoop dat uw 
vrienden, uw broeders en zusters, u met die lasten zullen helpen. 
Mogen uw gebeden opstijgen tot de Almachtige die u liefheeft en 
die krachten en factoren teweeg kan brengen om u te helpen. Dit 
is een werk van wonderen. U weet het, en ik weet het. Het is voor 
mij makkelijk te zeggen dat u niet ontmoedigd moet raken, maar 
ik zeg het toch, en ik moedig u aan om in geloof voort te gaan.25

De macht van gelovige vrouwen is wonderbaarlijk. Dat is keer op 
keer in de geschiedenis van deze kerk bewezen. Ook in deze tijd 
zien we dat. Volgens mij maakt dat deel uit van het goddelijke in u.

Zusters, verwezenlijk uw goddelijk potentieel. En maak terwijl 
u daarmee bezig bent gelijk van deze wereld een betere plek voor 
uzelf en allen die na u komen.26

God zij dank voor de geweldige vrouwen van deze kerk. Moge 
Hij in uw hart een gevoel van trots over uw capaciteiten zaaien en 
een overtuiging van de waarheid die als een roer zal dienen om u 
veilig door elke storm te loodsen.27

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Wat leren we van President Hinckley over de gevoelens van onze 

hemelse Vader ten opzichte van zijn dochters? (Zie onderdeel 1.) 
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Waarom is het belangrijk dat we ‘de hoge en heilige positie’ van 
vrouwen in Gods eeuwige plan begrijpen?

• Welke aspecten van de raad van de Heer aan Emma Smith vindt u 
nuttig? (Zie onderdeel 2.) Wat kunnen we van onderdeel 2 leren 
over getrouw zijn? Wat kunnen we leren over een ‘uitverkoren 
vrouw’ zijn? Wat kunnen we leren over het toepassen van de 
Schriften op onszelf?

• Wat valt u bij het bestuderen van President Hinckleys raad aan 
moeders op? (Zie onderdeel 3.) Hoe is de invloed van een moeder 
u tot zegen geweest? Ouders, waarom hebt u ‘geen bindender 
plicht’ dan uw kinderen ‘in liefde, vrede en integriteit opvoeden’?

• Welke voorbeelden hebt u gezien van de ‘kracht en grote talenten’ 
van de vrouwen in de kerk? (Zie onderdeel 4.) Op welke manier 
kunnen vrouwen ‘de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van al 
[Gods] zoons en dochters tot stand […] brengen’? Waarom is het 
belangrijk dat mannen en vrouwen samenwerken om het werk 
van de Heer te bevorderen? Welke voorbeelden hebt u daarvan 
gezien?

• Neem de zegeningen van de ZHV door die president Hinckley in 
onderdeel 5 vermeldt. Welke zegeningen hebt u door de inspan-
ningen van ZHV- zusters ontvangen, onder wie ook de zusters die 
in het jeugdwerk en bij de jongevrouwen dienen? Hoe kunt u de 
ZHV in uw wijk sterken? Hoe kan de ZHV vrouwen aansporen 
om meer goeds te doen?

• Denk na over de aanmoediging van president Hinckley ‘om [uw] 
grote potentieel te verwezenlijken’ (onderdeel 6). Hoe kunnen 
we beter begrijpen hoe God ons potentieel ziet? Hoe kunnen we 
vooruitgang maken in het bereiken van ons potentieel? Wanneer 
hebt u de wonderbaarlijke ‘macht van gelovige vrouwen’ gezien?

Relevante Schriftteksten
Spreuken 31:10–31; Lukas 10:38–42; Handelingen 9:36–40; 

Romeinen 16:1–2; 2 Timotheüs 1:1–5; Alma 56:41–48

Onderwijstip
‘Als u zich op een les voorbereidt, bid dan altijd dat de Geest u 

zal laten weten wanneer u het beste over uw heilige gevoelens kunt 
spreken. U wordt misschien geleid om uw getuigenis verschillende 
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malen tijdens de les te geven, niet alleen aan het eind.’ (Onderwij-
zen — geen grotere roeping [1999], 44.)
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De kracht van het gebed

‘Het is waardevol en geweldig dat we de Heer kunnen 
vragen om wijsheid die groter is dan de onze, om 
kracht om te doen wat we moeten doen, om troost 
en verlichting, en dat we Hem kunnen danken.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Niemand kan alles 
in zijn eentje. We hebben hulp nodig, het soort hulp dat we als 
antwoord op ons gebed krijgen.’ 1 President Hinckley paste dat 
beginsel in zijn beslissingen als president van de kerk toe. Ouderling 
Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft over 
hem gezegd: ‘Hij is intelligent en heeft een buitengewoon inzicht, 
maar als hij een probleem heeft dat hij niet kan oplossen, gaat hij 
op zijn knieën.’ 2

President Hinckley en zijn vrouw, Marjorie, pastten dat beginsel 
ook thuis toe. Hun zoon Richard heeft gezegd: ‘Ik kan me geen 
enkele dag herinneren waarop we geen gezinsgebed hielden. Als 
het vaders beurt was, bad hij heel oprecht en nooit theatraal of 
overdreven emotioneel. We zagen hoe groot zijn geloof was door 
hem te horen bidden. Hij sprak God met veel eerbied aan, alsof hij 
een wijze en gerespecteerde mentor benaderde, en hij sprak met 
veel gevoel over de Heiland. Ik wist als kind dat Zij voor hem echt 
bestonden — dat hij Hen liefhad en respecteerde.’ 3 Marjorie heeft 
gezegd: ‘Ik denk dat ons gezinsgebed veel te maken had met de 
manier waarop onze kinderen op ons reageerden. Hoewel Gordon 
hen de les niet las, hoorden ze in ons gezinsgebed alles wat we 
wilden dat ze zouden horen.’ 4

Als algemeen autoriteit spoorde president Hinckley de leden van 
de kerk voortdurend aan: ‘Geloof in het gebed en de kracht van het 
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‘bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, 
en er zal voor u opengedaan worden’ (Mattheüs 7:7).



H o o f d s T u k  6

113

gebed.’ 5 Hij getuigde: ‘Het gebed biedt ons toegang tot de macht 
van de hemel.’ 6 Hij beloofde: ‘Als u bidt, glimlacht de God van de 
hemel u toe, zegent Hij u en geeft Hij u blijdschap in uw hart en 
gemoedsrust in uw leven.’ 7

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

God is onze Vader. Hij nodigt ons uit om 
persoonlijk tot Hem te bidden.

Van alle grote, geweldige en inspirerende beloften die ik heb 
gelezen, vind ik dat deze woorden van de Heiland het meeste 
geruststellen: ‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; 
klop, en er zal voor u opengedaan worden.’ (Mattheüs 7:7.)8

Vergeet nooit wie u bent. […] U bent een kind van God. […] Hij is 
uw eeuwige Vader. Hij heeft u lief. U kunt Hem in gebed aanspreken. 
Hij vraagt u om dat te doen. […] Wat is dat toch geweldig! Hij is de 
Allerhoogste. Hij is de Schepper en de Heerser van het heelal. En 
toch luistert Hij naar uw gebed! 9

We kunnen door onze gebeden dichter tot de Heer komen. Ze 
kunnen een uiting van dankbaarheid worden. Ik kan niet volledig 
begrijpen dat de grote God van het heelal, de Almachtige, zijn 
kinderen uitnodigt om persoonlijk met Hem te spreken. Dat is een 
kostbare kans. Wat fantastisch dat dat werkelijk gebeurt. Ik getuig 
dat onze gebeden, nederig en oprecht uitgesproken, gehoord en 
verhoord worden. Het is wonderbaarlijk, maar het is echt waar.10

Broeders en zusters, ik weet dat u een biddend volk bent. Dat is 
iets geweldigs in deze tijd, waarin de gewoonte om te bidden uit het 
leven van velen verdwenen is. Het is waardevol en geweldig dat we 
de Heer kunnen vragen om wijsheid die groter is dan de onze, om 
kracht om te doen wat we moeten doen, om troost en verlichting, 
en dat we Hem kunnen danken.11

Ik bid dat ieder van ons ernaar zal streven om dichter bij de Heer 
te leven, en vaker en met meer geloof in gebed tot Hem te komen.

Ouders, bid voor uw kinderen. Bid dat zij tegen het kwaad van 
de wereld beschermd mogen worden. Bid dat zij in geloof en kennis 
mogen toenemen. Bid dat zij naar een nuttig en goed leven geleid 
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mogen worden. Mannen, bid voor uw vrouw. Dank de Heer voor 
haar en smeek zijn zegeningen over haar af. Vrouwen, bid voor uw 
man. Veel mannen leiden een moeilijk leven met talloze ingewik-
kelde problemen. Bid de Almachtige dat ze in hun rechtschapen 
bezigheden geleid, gezegend, beschermd en geïnspireerd mogen 
worden.

Bid om vrede op aarde, dat de Almachtige die het heelal bestuurt 
zijn hand zal uitstrekken en zijn Geest over de volken zal zenden, 
zodat zij elkaar niet zullen bestrijden. […] Bid om wijsheid en begrip 
op uw moeilijke levenspad.12

Bidden is zo geweldig omdat het iets persoonlijks is, waar nie-
mand anders zich mee bemoeit. Het is een persoonlijk gesprek tus-
sen u en uw hemelse Vader in de naam van de Heer Jezus Christus. 
Bid. Vraag de Heer uw zonden te vergeven. Vraag de Heer om hulp. 
Vraag de Heer u te zegenen. Vraag de Heer om u te helpen bij het 
verwezenlijken van uw rechtschapen doelen. […] Vraag de Heer om 
alle belangrijke dingen die zoveel voor u betekenen. Hij staat klaar 
om te helpen. Vergeet dat nooit.13

2
Gezinsgebed leidt tot wonderen voor 

personen, gezinnen en de samenleving.

Er is in deze tijd behoefte aan meer nadruk op eerlijkheid, karak-
ter en integriteit. Alleen als we de deugden, de essentie van ware 
beschaving, weer in ons leven verweven, zal het patroon van onze 
samenleving veranderen. De vraag die op ieders lippen brandt, luidt: 
waar moeten we beginnen?

Ik ben ervan overtuigd dat het moet beginnen met de erkenning 
van God als onze eeuwige Vader en onszelf als zijn kinderen; met 
bidden tot Hem, de erkenning van zijn almacht; met dagelijks zijn 
leiding in onze aangelegenheden afsmeken.

Ik geef in overweging dat een terugkeer tot het gezinsgebed een 
van de medicijnen is die een halt zouden toeroepen aan de ernstige 
ziekte die onze samenleving aantast. We kunnen in één dag geen 
wonder verwachten, maar in één generatie kan er wel een wonder 
plaatsvinden. […]
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Knielen staat in schril contrast met het gedrag dat Paulus 
opnoemde: ‘hoogmoedig, […] roekeloos, verwaand’.

Het samen knielen van vader, moeder en kinderen schakelt nog 
andere kenmerken uit die Paulus opsomde: ‘hun ouders ongehoor-
zaam, […] zonder natuurlijke liefde’.

Het aanroepen van God vermindert de neiging tot godslastering 
en tot meer liefde voor genot dan voor God. [Zie 2 Timotheüs 3:1–4.]

De tendens om met de woorden van Paulus ‘ondankbaar’ en 
‘onheilig’ te zijn, wordt tenietgedaan als de gezinsleden de Heer 
danken voor hun leven, voor de vrede en voor alles wat ze heb-
ben. En door de Heer voor elkaar te danken, ontvouwen zich in 
het gezin wederzijds nieuwe waardering, nieuw respect en nieuwe 
genegenheid. […]

Wanneer een gezin voor de Heer neerknielt en de armen en de 
verdrukten gedenkt, ontwikkelen de gezinsleden zonder het te 
beseffen liefde en respect voor anderen en het verlangen om hen 
te dienen. Iemand kan onmogelijk God vragen een behoeftige te 
helpen zonder zelf iets aan de situatie van die persoon te doen. Wat 
een wonderen zouden er in de wereld plaatsvinden als de mensen 
hun zelfzucht aflegden en zichzelf in de dienst van anderen verloren. 
De dagelijkse gebeden van het gezin zijn de meest vruchtbare grond 
om het zaad voor die eigenschappen te planten. […]

Ik weet geen betere manier om de spanningen in het gezin te 
verminderen. Het kan respect voor ouders tot stand brengen, wat 
tot gehoorzaamheid leidt. De geest van bekering kan gevoeld wor-
den, waardoor ontwrichte gezinnen grotendeels tot het verleden 
zullen gaan behoren. In ons gezinsgebed belijden we samen onze 
zwakheden aan de Heer en vragen we om de zegeningen van de 
Heer voor alle gezinsleden. […]

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Het gezin dat bidt, 
is de hoop op een betere samenleving. ‘Zoek de Heere terwijl Hij 
te vinden is.’ ( Jesaja 55:6.)14

Ik was ontroerd […] door de hartverscheurende uitspraak van een 
jonge [zendeling]. Hij zei: ‘Ik ben hier al maanden. Ik begrijp de taal 
niet. Ik mag de mensen niet. Overdag ben ik gedeprimeerd en ’s 
nachts lig ik te huilen. Ik wou dat ik dood was. Ik heb een brief naar 
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mijn moeder gestuurd en geprobeerd een excuus te vinden om naar 
huis terug te keren. Dit is haar antwoord. Ze zegt: “We bidden voor 
je. Er gaat geen dag voorbij waarop we ’s ochtends vóór het ontbijt 
en ’s avonds vóór het slapengaan niet samen knielen en de Heer 
smeken je te zegenen. We bidden niet alleen, maar vasten ook. En 
als je jongere broers en zussen bidden, zeggen ze: ‘Hemelse Vader, 
zegen Johnny […] en help hem om de taal te leren en het werk te 
doen waartoe U hem geroepen hebt.’”’

Die jongeman zei vervolgens met tranen in de ogen: ‘Ik ga het 
nog eens proberen. Ik ga net als zij bidden en vasten.’

Nu, vier maanden later, heb ik een brief van hem gekregen, waarin 
hij schrijft: ‘Er is een wonder gebeurd. De Heer heeft mij met de 
taal gezegend. Ik heb geleerd om de mensen in dit prachtige land 
lief te hebben. God zij dank voor de gebeden van mijn familie.’ 15

Kunnen wij ons thuis fraaier inrichten? Ja, door ons als gezin te 
richten tot de bron van alle schoonheid. Kunnen wij onze samen-
leving sterker en leefbaarder maken? Ja, door ons gezinsleven deugd-
zamer te maken door samen neer te knielen en de Almachtige in 
de naam van zijn geliefde Zoon aan te roepen.

We kunnen ons gezin sterken door samen in gebed neer te knielen.
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Een wereldwijde terugkeer naar het gezinsgebed zou in één 
generatie grotendeels de problemen oplossen die ons vernietigen. 
Dat zou de integriteit, het wederzijdse respect en de geest van 
dankbaarheid zeer ten goede komen.16

Is bidden zo moeilijk? Zou het echt zo moeilijk zijn om vaders 
en moeder aan te moedigen om met hun kleine kinderen neer te 
knielen en zich tot de troon van God te richten om voor zegeningen 
dank te betuigen, te bidden voor de noodlijdenden en voor zichzelf, 
en dat dan in de naam van de Heiland en Verlosser van de wereld 
te doen? Wat kun je met bidden veel bereiken! Ik kan daarvan getui-
gen en dat kunt u ook. Ieder gezin dat deze kostbare, eenvoudige 
handeling niet toepast, doet zichzelf op tragische wijze tekort.17

Als u geen gezinsgebed houdt, begin er dan nu mee. Kniel samen 
indien mogelijk elke ochtend en elke avond neer. Spreek met de 
Heer en dank Hem. Vraag Hem de behoeftigen te zegenen en bid 
Hem om uw eigen welzijn.18

‘Ik getuig dat als u oprecht gezinsgebed houdt, uw loon u geens-
zins zal ontgaan. U zult de veranderingen misschien niet meteen 
merken. Ze kunnen uitermate subtiel zijn. Maar ze zullen wel degelijk 
plaatsvinden, want God ‘beloont wie Hem zoeken’. (Hebreeën 11:6.)

Mogen wij de wereld in dit gebruik een getrouw voorbeeld stel-
len en anderen aanmoedigen dit eveneens te doen.19

3
We moeten bidden en luisteren, want onze 

gebeden worden beantwoord.

Ga er nooit van uit dat u alles alleen aankunt. U hebt de hulp van 
de Heer nodig. Aarzel nooit om op uw knieën te gaan en in gebed 
met Hem te praten. Het gebed is een opmerkelijk en prachtig hulp-
middel. Denk er eens over na. We kunnen daadwerkelijk met onze 
Vader in de hemel praten. Hij zal ons horen en ons antwoorden, 
maar dan moeten we wel naar zijn antwoord luisteren. Niets is te 
ernstig of te onbelangrijk om met Hem te bespreken.20

Bid tot de Heer en verwacht een antwoord. […] Het probleem met 
veel van onze gebeden is dat we ze opzeggen alsof we de telefoon 
pakken en iets bestellen: we geven onze bestelling door en hangen 
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dan op. We moeten mediteren, overpeinzen en nadenken over waar 
wij om bidden, en vervolgens tot de Heer spreken als de ene mens 
tot de andere. ‘Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt 
de Heere’ ( Jesaja 1:18).21

De zaak aan de Heer overdragen, is het beste wat we kunnen 
doen. […] Ik aarzel niet om te zeggen dat mijn gebeden verhoord 
worden. Dat weet ik. Dat kan ik niet ontkennen. We dienen in deze 
moeilijke tijd om leiding te bidden. […] En het beste van al is dat 
je niet eens een genie hoeft te zijn om te bidden. Hij luistert naar 
de eenvoudigste mensen. […] Roep de Heer aan. Hij heeft ons die 
uitnodiging gegeven, en Hij zal ons antwoorden.22

Geloof in de kracht en grootsheid van het gebed. De Heer beant-
woordt onze gebeden. Dat weet ik. Dat heb ik keer op keer zien 
gebeuren. Door het gebed gaan we een partnerschap met God 
aan. Het geeft ons de gelegenheid om met Hem te spreken, Hem 
voor zijn fantastische zegeningen te danken, en Hem om leiding en 
bescherming te vragen. Dit grote werk dat zich over de hele aarde 
verspreidt, is door het gebed van een jongen ontstaan. Hij had in de 
gezinsbijbel gelezen: ‘En 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. Maar laat 
hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie 
twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd 
en op-  en neergeworpen wordt’ ( Jakobus 1:5–6). Dat is de belofte. 
Bestaat er een mooiere belofte? 23

Bid en luister, vrienden. Misschien zult u nooit een stem horen. 
Allicht zult u er nooit een horen. Maar u zult op onverklaarbare wijze 
ingevingen en zegeningen ontvangen. Want de Heer heeft beloofd: 
‘Ik zal […] in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest, die op 
u zal komen.’ (LV 8:2.)

Bid en u zult weten dat God luistert en antwoordt. Niet altijd zoals 
we willen, maar na verloop van tijd zult u met zekerheid weten dat 
Hij uw gebed gehoord en verhoord heeft.24

Blijf nederig waardoor u in gebed tot Hem zult neerknielen en zijn 
macht en goedheid zult erkennen. Hij zal u niet in de steek laten. 
Hij zal uw gebeden horen. Hij zal uw gebeden beantwoorden. In 
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de stilte van de nacht zult u de influisteringen van zijn Geest horen 
die u in tijden van verdriet en nood zullen leiden. Die tijden zult u 
net als iedereen meemaken. Blijf op God vertrouwen en Hij zal u 
niet teleurstellen. Hij zal u de rug niet toekeren.25

Laat uw Vader in de hemel immer uw vriend zijn die u in gebed 
kunt aanspreken.26

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Hoe bent u door te bidden dichter tot uw hemelse Vader geko-

men? Bespreek president Hinckleys raad over wat u in uw gebe-
den kunt zeggen (zie onderdeel 1). Wanneer hebt u dankzij het 
gebed ‘wijsheid die groter is dan de [uwe]’ ontvangen? Wanneer 
hebt u ‘troost en verlichting’ uit het gebed geput? Waarom moet 
ons gebed soms ‘een uiting van dankbaarheid’ zijn?

• Denk na over de zegeningen die volgens president Hinckley uit 
gezinsgebed voortvloeien. Hoe is gezamenlijk gebed uw gezin 
tot zegen geweest? Wat staat regelmatig gezinsgebed zoal in de 
weg? Hoe kunt u die hindernissen samen als gezin wegwerken?

• Hoe kunt u dankzij de leringen van president Hinckley in onder-
deel 3 uw gebeden zinvoller maken? Wat hebt u geleerd over de 
manier waarop onze hemelse Vader onze gebeden beantwoordt? 
Waarom kunnen we door te bidden ‘een partnerschap met God’ 
aangaan?

Relevante Schriftteksten
Mattheüs 6:5–15; Lukas 18:9–18; 2 Nephi 32:8–9; Alma 34:17–28; 

37:36–37; 3 Nephi 18:15–25; LV 19:28

Studietip
‘Probeer een algemeen beeld te krijgen door het boek, het hoofd-

stuk of de passage vluchtig door te lezen, of door de korte inhoud 
van het hoofdstuk door te nemen. Probeer de context en de ach-
tergrond te begrijpen.’ (Predik mijn evangelie [2004], 23.) Lees een 
hoofdstuk of passage desgewenst meerdere keren ter vergroting 
van uw begrip. Als u dat doet, krijgt u wellicht diepere inzichten.
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H O O F D S T U K  7

De influisteringen van de Geest

‘Het is mijn gebed dat we voortdurend naar de 
inspiratie van de Heer en het gezelschap van zijn 
Heilige Geest zullen streven, zodat we ons werk 
op een hoog geestelijk niveau kunnen houden.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

Op 24 juni 1995 sprak president Gordon B. Hinckley tijdens een 
bijeenkomst voor nieuwe zendingspresidenten en hun echtgenotes. 
Hij gaf hun raad voor hun driejarige zending. Hij vertelde hun over 
de instructie die hij van president Harold B. Lee, toenmalig lid van 
het Quorum der Twaalf Apostelen, gekregen had, toen die hem als 
ringpresident aanstelde:

‘Ik kan me nog maar één advies herinneren: “Let middenin de 
nacht op de influisteringen van de Geest en geef er gehoor aan.” Ik 
weet niet waarom we soms ’s nachts openbaring krijgen, maar dat is 
nu eenmaal zo. Overdag krijgen we uiteraard ook openbaring. Maar 
luister naar de influisteringen van de Geest, de gave van openbaring, 
waarop u recht hebt.’ 1

Voorts verwees hij naar zijn eigen ervaringen en zei: ‘De Heer 
heeft zachtjes tot me gesproken. […] Ik heb middenin de nacht 
ideeën gekregen die volgens mij van profetische aard waren.’ 2 In 
juli 1992 bijvoorbeeld bevond hij zich met andere kerkleiders in 
Hongkong (China). Ze zochten naar een goede locatie om een 
tempel te bouwen. Hij ging op een avond naar bed en voelde zich 
onzeker over de te nemen beslissing. Vroeg in de ochtend werd hij 
door de influisteringen van de Geest gewekt.

‘Er gebeurde in mijn verstand iets heel interessants’, schreef hij 
in zijn dagboek. ‘Ik hoorde geen stem met mijn oren. Maar de stem 
van de Geest sprak tot mijn verstand. Die zei: “Waarom maak je je 
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Hongkongtempel (china)
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zorgen? Het zendingshuis en het kleine kerkgebouw staan op een 
prachtig perceel. Dat bevindt zich in het hart van Kowloon, een 
plek met uitstekende verbindingen. […] Zet er een gebouw met 
[meerdere] verdiepingen op. Richt de benedenverdieping en de 
eerste verdieping als kapel en leslokalen in, en de bovenste twee 
of drie verdiepingen als tempel.”’ Na die openbaring ‘ontspande ik 
me en ging ik weer slapen’, aldus president Hinckley.3

Nu staat er in Kowloon, een dichtbevolkt deel van Hong Kong, 
één enkel gebouw op de plek waar ooit het kerkgebouw en het 
zendingshuis stonden. Dat gebouw, dat een kapel, een zendingshuis, 
een zendingskantoor en een heilige tempel huisvest, is een getuige 
van de influisteringen van de Geest aan een profeet van God.

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

De Heilige Geest is de Trooster en 
getuigt van de waarheid.

De Heilige Geest is het derde lid van de Godheid, de door de 
Heiland beloofde Trooster die zijn volgelingen zal onderrichten en 
hen alles in herinnering zal brengen wat Hij tegen hen heeft gezegd 
(zie Johannes 14:26).4

De Heilige Geest getuigt tot ons hart van de Vader en de Zoon.5

[Mijn] getuigenis [van Jezus Christus] heb ik door de macht van 
de Heilige Geest. Het is een heilige en wonderbaarlijke gave die 
door openbaring van het derde lid van de Godheid tot ons komt.6

De Heilige Geest getuigt van de waarheid. Hij leert [ons] dat wat 
[we] elkaar niet kunnen leren. Met die schitterende en prikkelende 
woorden belooft Moroni ons kennis omtrent de waarheid van het 
Boek van Mormon ‘door de macht van de Heilige Geest’. Moroni 
verklaart vervolgens: ‘En door de macht van de Heilige Geest kunt 
u de waarheid van alle dingen kennen’ (Moroni 10:4–5).

Ik ben ervan overtuigd dat deze macht, deze gave, ons ter beschik-
king staat.7
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2
We hebben de leiding van de Heilige 

Geest thuis en in de kerk nodig.

Er is geen grotere zegen die we kunnen ontvangen dan de gave 
van de Heilige Geest — het gezelschap van de Heilige Geest om 
ons te leiden, beschermen en zegenen; om als het ware als een zuil 
voor ons uit te gaan en als een vlam die ons leidt op paden van 
rechtschapenheid en waarheid. Die leidende macht van het derde 
lid van de Godheid kunnen wij krijgen als we zo leven dat we die 
waardig zijn.8

We hebben de Heilige Geest nodig bij de uitvoering van onze vele 
bestuurlijke taken. We hebben Hem nodig bij het evangelieonderwijs 
in de kerk en aan de wereld. We hebben Hem nodig bij het leiden 
en onderrichten van ons gezin.

Als we met die Geest leiden en onderwijzen, geven we de mensen 
voor wie we verantwoordelijk zijn een geestelijke instelling. […]

Zoet zijn de vruchten van onderwijs onder inspiratie van de 
 Heilige Geest. Ze voeden de geest en de ziel.

Ik wil de ouders, die het hoofd van hun gezin zijn, een bijzon-
der woord van advies geven: we hebben de leiding van de Heilige 
Geest nodig in onze moeilijke en grote taak om onze gezinsleden 
geestelijk te sterken.9

Luister naar de ingevingen van de Geest. Wees nederig. U kunt 
vanwege uw geest, uw houding, uw gevoel, uw nederigheid door 
de hand van de Heer naar iemand geleid worden.10

3
Openbaring komt bijna altijd door een stille, 
zachte stem: de influisteringen van de Geest.

Van tijd tot tijd hebben vertegenwoordigers van de media mij 
geïnterviewd. Bijna allemaal wilden ze weten: ‘Hoe krijgt de profeet 
van de kerk openbaring?’

Ik antwoord daarop dat het tegenwoordig net zo gaat als in het 
verleden. Ik heb in dit verband wel eens aan die mediavertegen-
woordigers verteld hoe het Elia na zijn krachtmeting met de priesters 
van Baäl verging:
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‘En zie, de Heere ging voorbij, en een grote en sterke wind, die 
bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de 
Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam 
er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving.

‘Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet 
in het vuur. En na het vuur kwam de stem van een zachte stilte’ 
(1 Koningen 19:11–12; letterlijk uit het Hebreeuws).

En zo is het. We horen een stille, zachte stem. Die komt in ant-
woord op ons gebed. En die horen we in de influisteringen van 
de Geest. Dat kan bijvoorbeeld in de stilte van de nacht gebeuren.

Twijfel ik daaraan? Absoluut niet. Ik heb het al zo vaak 
meegemaakt.11

Zo bereikt het woord van God ons bijna altijd: niet door bazuin-
geschal, niet door geleerden, maar door de stille, zachte stem van 
openbaring. Als we luisteren naar hen die tevergeefs naar wijsheid 
zoeken en hun middeltjes tegen de ziekten van de wereld luid ver-
kondigen, zijn we geneigd om net als de psalmist te zeggen: ‘Geef het 
op en weet dat Ik God ben’ (Psalmen 46:11) en net als de  Heiland: 
‘Wie oren heeft om te horen, laat hij horen’ (Mattheüs 11:15.)12

4
De zaken van de Geest verlichten en zijn opbouwend.

Hoe herkennen we de zaken van de Geest? Hoe weten we of ze 
van God komen? Door de vruchten. Als het tot groei en ontwikke-
ling leidt, als het tot geloof en getuigenis leidt, als het leidt tot een 
betere manier van doen, als het tot goddelijkheid leidt, dan is het 
van God. Als het ons neerhaalt, als het ons in duisternis voert, als 
het ons verwart en zorgen baart, als het tot ongeloof leidt, dan is 
het van de duivel.13

U herkent de influisteringen van de Geest aan de vruchten van de 
Geest — datgene wat verlicht, wat opbouwt, wat positief, bekrach-
tigend en opbouwend is, en ons tot betere gedachten, woorden en 
daden aanzet, is van de Geest van God. Wat neerhaalt en ons naar 
verboden paden leidt, is van de tegenstander. Volgens mij is het zo 
eenvoudig.14
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Een geleerde heeft eens beweerd dat de kerk tegen intellectua-
lisme is. Als hij met intellectualisme de tak van de filosofie bedoelde 
die leert ‘dat kennis geheel of voornamelijk verkregen wordt door 
verstandelijk redeneren’ en ‘dat verstandelijk redeneren het beslis-
sende beginsel van de werkelijkheid is’, ja, dan zijn wij tegen een 
dergelijke beperkte interpretatie van godsdienst. (Citaten uit  Random 
House Dictionary of the English Language, 738.) Een dergelijke 
interpretatie sluit de macht van de Heilige Geest uit die tot en door 
[ons] spreekt.

Natuurlijk geloven wij in de ontwikkeling van het verstand, maar 
het intellect is niet de enige bron van kennis. Er schuilt een belofte, 
gegeven onder inspiratie van de Almachtige, in deze prachtige 
woorden: ‘God zal u kennis geven door zijn Heilige Geest, ja, door 
de onuitsprekelijke gave van de Heilige Geest’ (LV 121:26).

De humanisten die het werk van de Heer bekritiseren, de zoge-
naamde intellectuelen die kleineren, spreken uitsluitend in onwe-
tendheid over geestelijke manifestaties. Zij hebben de stem van 
de Geest niet gehoord. Zij hebben die niet gehoord omdat zij er 
niet naar gestreefd hebben en zich niet voorbereid hebben om die 

‘Wat van god is, wordt door de geest van god 
begrepen. die geest bestaat echt.’
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waardig zijn. En dan, omdat zij ervan uitgaan dat kennis alleen tot 
ons komt door redeneren en het gebruik van het verstand, ontken-
nen zij wat door de macht van de Heilige Geest tot ons komt.

Wat van God is, wordt door de Geest van God begrepen. Die 
Geest bestaat echt. Voor hen die de werking ervan hebben meege-
maakt, is de aldus verkregen kennis net zo echt als wat zij ontvangen 
door de werking van de vijf zintuigen. Daar getuig ik van. En ik 
ben er zeker van dat de meeste leden van de kerk daarvan kunnen 
getuigen. Ik spoor u aan om uw hart altijd op de golflengte van de 
Geest af te stemmen. Als u dat doet, zal het uw leven verrijken. U 
zult zich met God, onze eeuwige Vader, verbonden voelen. U zult 
de zoete vreugde proeven die u op geen enkele andere wijze kunt 
krijgen.

Laat u niet in de val lokken door de bedrieglijke redeneringen van 
de wereld, die voor het merendeel negatief zijn, en zelden goede 
vruchten dragen. Heb geloof in de toekomst, spreek met overtuiging 
en neem een houding van vertrouwen aan. Door dat te doen, zal 
uw kracht anderen sterken.15

Het is mijn gebed dat we voortdurend naar de inspiratie van de 
Heer en het gezelschap van zijn Heilige Geest zullen streven, zodat 
we ons werk op een hoog geestelijk niveau kunnen houden. Die 
gebeden blijven niet onbeantwoord.16

5
De Heilige Geest zal onze constante metgezel 

zijn als we die zegen nastreven.

De Heer heeft gezegd dat, als wij de geboden onderhouden, ‘De 
Heilige Geest [onze] constante metgezel [zal] zijn’ (LV 121:46) om 
ons te schragen, onderwijzen, leiden, troosten en steunen. Om dat 
gezelschap te verkrijgen, moeten we erom vragen, ernaar leven, 
trouw zijn aan de Heer.17

‘Hoe kunt u de Geest van de Heer altijd bij u hebben?’ Nou, u 
moet die waardig zijn; u moet de Geest van de Heer waardig zijn. 
Als u daarvoor zorgt, zult u de Geest bij u hebben. […] Leef gewoon 
goed. Mijd smerigheid. Mijd pornografie. Mijd die dingen die u 
verzwakken. De boeken en tijdschriften die u leest, de films en tv- 
programma’s die u bekijkt en de evenementen die u bijwoont, zijn 
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allemaal van invloed op u, als u zich overgeeft aan de prikkelende 
dingen die erop gericht zijn om u arm en iemand anders rijk te 
maken. Mijd ze.18

U verplicht uzelf elke zondag opnieuw aan uw plechtige belofte 
en uw verbond om de naam van de Heer Jezus Christus op u te 
nemen. Hebt u ooit al eens nagedacht over hoe belangrijk dat is? 
Wat het betekent om de naam van de Heer Jezus Christus met een 
plechtige belofte op u te nemen en te beloven om zijn geboden 
te onderhouden? En Hij belooft op zijn beurt plechtig dat we zijn 
Geest bij ons mogen hebben. Wat is dat geweldig! 19

Het is zo’n zegen om de invloed van een lid van de Godheid te 
genieten, die gave die we ontvangen hebben van mannen die met 
goddelijk gezag handelden. Als we deugdzaam blijven, kunnen we 
de vervulling van deze belofte van de Heer meemaken: ‘De Heilige 
Geest zal uw constante metgezel zijn en uw scepter een onveran-
derlijke scepter van gerechtigheid en waarheid; en uw heerschappij 
zal een eeuwigdurende heerschappij zijn, en zonder dwang zal die 
u toevloeien, voor eeuwig en altijd’ (LV 121:46).20

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Waarom hebben we de Heilige Geest nodig? (Zie onderdelen 1 

en 2.) Wanneer hebt u gevoeld dat de Heilige Geest u leidde en 
onderwees? Wat hebt u daarvan geleerd?

• Wat kunnen we leren van President Hinckleys uitleg over de 
manier waarop de profeet openbaring ontvangt? (Zie onderdeel 
3.) Waarom is het belangrijk om te weten dat de Heilige Geest 
meestal door een ‘stille, zachte stem’ communiceert? Wat hebt u 
uit eigen ervaring geleerd over het herkennen van boodschappen 
van de Heilige Geest?

• Neem de ‘vruchten van de Geest’ die president Hinckley in 
onderdeel 4 opsomt door. Hoe kunnen die leringen ons helpen 
om de invloed van de Geest te herkennen? Wat zijn de gevaren 
van geloven dat ‘het intellect […] de enige bron van kennis’ is? 
Welke ervaringen hebt u met het ontvangen van geestelijke ken-
nis gehad?
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• Wat denkt u als u president Hinckleys leringen over het gezel-
schap van de Heilige Geest in onderdeel 5 bestudeert? In welke 
opzichten bent u door de Heilige Geest gezegend?

Relevante Schriftteksten
1 Korinthe 2:9–14; 1 Nephi 10:17; 2 Nephi 31:17–18; Mosiah 3:19; 

Moroni 8:25–26; LV 11:12–14

Onderwijstip
‘Als we onze leerlingen liefhebben, zullen we voor ieder van hen 

bidden. Dan zullen we ons uiterste best doen om hun interesses, 
prestaties, behoeften en zorgen te leren kennen. Dan zullen we 
onze lessen op hun behoeften afstemmen, ook als dat meer tijd en 
inspanning kost. Dan zullen we het merken als ze er niet zijn, en 
zullen we hen opmerken als ze er wel zijn. Dan zullen we zo nodig 
hulp verlenen.’ (Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], 31–32.)

Noten
 1. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 556.
 2. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 1: 1995–1999 
(2005), 441.

 3. In Sheri L. Dew, Go Forward with 
Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), 481.

 4. ‘The Father, Son, and Holy Ghost’, 
Ensign, november 1986, 51.

 5. ‘Latter- day Counsel: Excerpts from 
Recent Addresses of President 
 Gordon B. Hinckley’, Ensign, juli 
1999, 72.

 6. ‘The Father, Son, and Holy Ghost’, 
Ensign, 51.

 7. ‘The Father, Son, and Holy Ghost’, 
Ensign, 51.

 8. Teachings of Gordon B. Hinckley, 259.
 9. ‘Feed the Spirit, Nourish the Soul’, 

Ensign, oktober 1998, 2, 4–5.

 10. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1, 440.

 11. ‘The Quorum of the First Presidency’, 
Ensign, december 2005, 49.

 12. In Conference Report, april 1964, 38–39.
 13. ‘Inspirational Thoughts’, Ensign, juli 

1998, 5.
 14. Teachings of Gordon B. Hinckley, 261.
 15. ‘The Continuing Pursuit of Truth’, 

Ensign, april 1986, 6.
 16. ‘Feed the Spirit, Nourish the Soul’, 2.
 17. ‘Living with Our Convictions’, Ensign, 

september 2001, 5.
 18. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 1, 377–378.
 19. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, Volume 1, 319.
 20. ‘Priesthood Restoration’, Ensign, okto-

ber 1988, 72.
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‘essentieel voor ons geloof is ons getuigenis dat Jezus christus de zoon 
van god is. […] Hij is de hoeksteen van de kerk die zijn naam draagt.’
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Wij vertrouwen op Christus

‘Wij geloven in Christus. Wij prediken Christus. 
Wij vertrouwen op Christus. Hij is onze 
Verlosser, onze Heer en onze Heiland.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

In de algemene aprilconferentie van 1975 vertelde ouderling  Gordon 
B. Hinckley, die toen lid van het Quorum der Twaalf  Apostelen was, 
de volgende ervaring:

‘We hielden onlangs open dagen in de Mesatempel (Arizona, VS). 
Na een volledige renovatie van het gebouw, gingen bijna een kwart 
miljoen mensen het prachtige interieur bezichtigen. Op de eerste 
dag hadden we geestelijken van andere godsdiensten als bijzondere 
gasten uitgenodigd. Honderden van hen gingen erop in. Ik had het 
voorrecht om hen aan het eind van de rondleiding toe te spreken en 
hun vragen te beantwoorden. Ik zei dat ik hun vragen graag wilde 
beantwoorden. Ze stelden er vele. Een van die vragen werd door 
een protestantse dominee gesteld.

‘Hij zei: “Ik heb dit hele gebouw doorzocht, een tempel die aan 
de voorkant de naam van Jezus Christus draagt, maar nergens heb 
ik een afbeelding gezien van het kruis, het symbool van het chris-
tendom. Ook op jullie kerken is geen kruis te bekennen. Hoe rijmt 
u dat met uw bewering dat u in Jezus Christus gelooft?”

‘Ik antwoordde: “Ik wil geen van mijn christelijke broeders beledi-
gen, die het kruis gebruiken op de torenspitsen van hun kathedraal 
en op het altaar in hun kerk, die het op hun gewaden dragen en 
het op hun boeken en andere literatuur laten drukken. Maar voor 
ons is het kruis het symbool van de stervende Jezus, terwijl wij de 
levende Christus verkondigen.”

‘Toen vroeg hij: “Wat is dan wel het symbool van uw godsdienst?”
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‘Ik antwoordde dat de levenswijze van onze leden de enige bete-
kenisvolle uiting van onze godsdienst en in feite het symbool van 
onze godsverering moet worden. […]

‘Geen teken, geen kunstwerk, geen voorstelling of vorm is vol-
doende om de heerlijkheid en het wonder van de levende Christus 
weer te geven. Hij heeft ons geleerd wat dat symbool moet zijn: “Als 
u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht” ( Johannes 14:15).

‘Als zijn volgeling kunnen we niet gemeen, onbetamelijk of onaan-
genaam zijn zonder zijn reputatie aan te tasten. Ook kunnen we 
niets goeds, vriendelijks of grootmoedigs doen zonder het symbool 
te polijsten van Hem wiens naam wij op ons hebben genomen.

‘Ons leven moet een symbool van zinvolle uitdrukking worden, 
het symbool van ons getuigenis van de levende Christus, de eeuwige 
Zoon van de levende God.

‘Zo eenvoudig is het, broeders en zusters, en zo diepzinnig, en 
dat kunnen we maar beter niet vergeten.’ 1

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

Jezus Christus is de levende Zoon van de levende God.

Essentieel voor ons geloof is ons getuigenis dat Jezus Christus 
de Zoon van God is. […] Hij is de hoeksteen van de kerk die zijn 
naam draagt.2

Wij geloven in Christus. Wij prediken Christus. Wij vertrouwen op 
Christus. Hij is onze Verlosser, onze Heer en onze Heiland.3

aardse bediening

Hij die de Zoon van God was, de Eniggeborene, verliet het celes-
tiale hof van zijn Vader om het sterfelijk leven op Zich te nemen. 
Bij zijn geboorte zongen de engelen en brachten de wijzen Hem 
geschenken. Hij groeide op zoals andere jongens in Nazareth in 
Galilea. Daar ‘nam [Hij] toe in wijsheid en in grootte en in genade 
bij God en de mensen’ (Lukas 2:52).

Hij bezocht Jeruzalem met Maria en Jozef toen hij twaalf was. Op 
weg naar huis konden ze Hem niet vinden. Ze keerden terug naar 
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Jeruzalem en vonden Hem in de tempel, waar Hij met de leraars in 
gesprek was. Toen Maria Hem berispte omdat Hij weggegaan was, 
antwoordde Hij: ‘Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn 
Vader?’ (Lukas 2:49.) Zijn woorden waren een voorbode van zijn 
latere bediening.

Die bediening begon toen Hij zich in de Jordaan door zijn neef 
Johannes liet dopen. Toen Hij uit het water kwam, daalde de Heilige 
Geest als een duif op Hem neer en hoorde men de stem van zijn 
Vader die zei: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen 
heb!’ (Mattheüs 3:17.) Die verklaring was de bevestiging van zijn 
goddelijkheid.

Hij vastte veertig dagen lang en werd door de duivel verzocht die 
Hem van zijn goddelijke zending wilde afleiden. Hij antwoordde de 
tegenstander: ‘U zult de Heere, uw God, niet verzoeken’ (Mattheüs 
4:7), waarmee Hij nogmaals aangaf dat Hij de Zoon van God was.

Hij bewandelde de stoffige wegen van Palestina. Hij had geen 
thuis, geen plek om zijn hoofd te ruste te leggen. Hij verkondigde 
het evangelie van vrede. Hij spoorde aan tot grootmoedigheid en 
liefde. ‘Als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding 
nemen, geef hem dan ook het bovenkleed’ (Mattheüs 5:40).

Hij onderwees door gelijkenissen. Hij verrichtte wonderen die 
daarvoor of erna nooit meer zijn verricht. Hij genas mensen die 
langdurig ziek waren. Hij liet de blinden zien, de doven horen 
en de verlamden lopen. Hij wekte de doden op, en zij leefden en 
betuigden Hem lof. Dat had niemand ooit gedaan.

Hij had enkele volgelingen, maar de meeste mensen hadden 
een hekel aan Hem. Hij noemde de Schriftgeleerden en Farizeeën 
huichelaars en vergeleek hen met witgepleisterde graven. Zij smeed-
den plannen tegen Hem. Hij verdreef de geldwisselaars uit het huis 
van de Heer. Zij voegden zich ongetwijfeld bij degenen die Hem 
wilden vernietigen. Maar Hij liet Zich niet afschrikken. Hij ging het 
land door ‘terwijl Hij goeddeed’ (Handelingen 10:38).

Was dat alles niet voldoende om zijn nagedachtenis onsterfelijk te 
maken? Was dat niet voldoende om Hem onder, en zelfs boven, de 
groten te rekenen die op aarde geleefd hebben en om hun woorden 
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en daden herdacht worden? Hij hoorde beslist tot de gelederen van 
de grote profeten aller tijden thuis.

Maar dat alles was voor de Zoon van de Almachtige niet vol-
doende. Het was slechts het begin van de grotere dingen die Hem 
te wachten stonden. Die werden op een vreemde en verschrikkelijke 
manier tot stand gebracht.4

aanhouding, kruisiging en dood

Hij werd verraden, aangehouden en veroordeeld om na een 
vreselijk lijden aan het kruis te sterven. Zijn levende lichaam werd 
aan een houten kruis genageld. In onbeschrijfelijke pijn vloeide 
zijn leven langzaam weg. Toen Hij nog ademde, riep Hij uit: ‘Vader, 
vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Lukas 23:34).

De aarde beefde toen Hij de geest gaf. De hoofdman die dat 
alles gezien had, getuigde plechtig: ‘Werkelijk, Dit was Gods Zoon!’ 
(Mattheüs 27:54.)

Zij die Hem liefhadden, haalden zijn lichaam van het kruis. Ze 
kleedden het en legden het in een nieuw graf. […]

Zijn vrienden moeten geweend hebben. De apostelen die Hij 
liefhad en die Hij als getuige van zijn goddelijkheid geroepen had, 
weenden. De vrouwen die Hem liefhadden, weenden. Geen van hen 
had begrepen wat Hij gezegd had over op de derde dag opstaan. Hoe 
konden ze dat ook begrijpen? Het was nog nooit eerder gebeurd. 
Het had geen enkel precedent. Zelfs voor hen was het ongelofelijk.

Ze moeten zich verschrikkelijk ontmoedigd, wanhopig en ellendig 
gevoeld hebben bij de gedachte aan hun Heer, die hen in de dood 
ontnomen was.5

opstanding

Maar dat was niet het einde. Op de ochtend van de derde dag 
keerden Maria Magdalena en de andere Maria terug naar het graf. 
Tot hun stomme verbazing was de steen weggerold en was het graf 
open. Ze keken naar binnen. Twee personen in witte kleding zaten 
aan weerszijden van de plek waar Hij gelegen had. Een engel ver-
scheen aan hen en zei: ‘Waarom zoekt u de Levende bij de doden?

‘Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u 
gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was:
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‘De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van 
zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan’ 
(Lukas 24:5–7).

Die eenvoudige woorden — ‘Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt’ 
— zijn de diepzinningste woorden in alle literatuur geworden. Ze zijn 
de verklaring van het lege graf. Ze zijn de vervulling van alles wat 
Hij over zijn opstanding gezegd had. Ze zijn het triomfantelijke ant-
woord op de vraag van ieder persoon die ooit op aarde geboren is.

De herrezen Heer sprak tot Maria en zij antwoordde. Hij was geen 
spook. Het was geen verbeelding. Hij was echt, zo echt als Hij in 
het sterfelijk leven was geweest. Hij liet zich echter niet door haar 
aanraken. Hij was nog niet naar zijn Vader in de hemel opgevaren. 
Dat zou kort daarna gebeuren. Wat een hereniging moet dat geweest 
zijn: omarmd te worden door de Vader die Hem liefhad en die in 
zijn uren vol kwelling ook om Hem geweend moet hebben.

Hij verscheen nog aan twee mannen op weg naar Emmaüs. Hij 
sprak en at met ze. Hij bezocht de apostelen, die achter gesloten 
deuren bijeenkwamen en Hij onderrichtte hen. Thomas was er die 

‘Hij verkondigde het evangelie van vrede. Hij spoorde 
aan tot grootmoedigheid en liefde.’
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eerste keer niet bij. De tweede keer nodigde de Heer hem uit om 
zijn handen en zijn zijde aan te raken. In absolute verbazing riep 
hij uit: ‘Mijn Heere en mijn God!’ ( Johannes 20:28.) Bij een [andere] 
gelegenheid sprak Hij tot vijfhonderd mensen. […]

En er is nog een getuige. Het Boek van Mormon, dat met de Bijbel 
hand in hand gaat, getuigt dat Hij niet alleen aan de mensen in de 
Oude Wereld verschenen is, maar ook aan de mensen in de Nieuwe 
Wereld. Want had Hij niet gezegd: ‘Ik heb nog andere schapen, die 
niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, 
en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één 
Herder’? ( Johannes 10:16.)

Na zijn opstanding verscheen Hij aan de mensen in dat deel van 
de wereld. Toen Hij door de wolken neerdaalde, klonk de stem van 
God de eeuwige Vader die plechtig verklaarde: ‘Zie mijn geliefde 
Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb, in wie Ik mijn naam heb 
verheerlijkt; luister naar Hem’ (3 Nephi 11:7). […]

En alsof dat alles niet genoeg is, hebben we het getuigenis — vast, 
zeker en ondubbelzinnig — van Joseph Smith, de grote profeet van 
deze bedeling. Hij ging als jongen het bos in om te bidden voor 
verlichting en begrip. En er verschenen boven hem in de lucht twee 
Personen aan hem, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving 
tartten. Een van Hen sprak tot hem, hem bij de naam noemend, 
en zei, wijzend op de ander: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem! ’ 
[Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.]

Diezelfde Joseph verklaarde bij een volgende gelegenheid: ‘Wij 
aanschouwden de heerlijkheid van de Zoon, aan de rechterhand 
van de Vader, en ontvingen van zijn volheid; […]

‘En nu, na de vele getuigenissen die van Hem zijn gegeven, is dit 
het getuigenis, het laatste van alle, dat wij van Hem geven: dat Hij 
leeft!’ (LV 76:20, 22.)6

Voor iedereen die twijfelt, herhaal ik wat Thomas te horen kreeg 
toen hij de wonden in de handen van de Heer betastte: ‘Wees niet 
ongelovig, maar gelovig’ [ Johannes 20:27]. Geloof in Jezus Christus, 
de Zoon van God, de belangrijkste persoon in tijd en eeuwigheid. 
Geloof dat zijn ongeëvenaarde leven lang vóór de vorming van de 
wereld is begonnen. Geloof dat Hij de Schepper was van de aarde 
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waarop wij leven. Geloof dat Hij de Jehova van het Oude Testament 
was, dat Hij de Messias van het Nieuwe Testament was, dat Hij stierf 
en werd opgewekt, dat Hij het westelijk halfrond bezocht en er de 
mensen onderwees, dat Hij deze laatste evangeliebedeling inluidde, 
en dat Hij leeft, de levende Zoon van de levende God, onze Heiland 
en Verlosser.7

2
Iedereen kan te weten komen dat Jezus Christus 

de Zoon van God en de Verlosser van de 
wereld is, die uit het graf opgestaan is.

Er woedt een […] strijd om het geloof van de mens, maar de 
twee kampen zijn niet altijd […] duidelijk gedefinieerd, want zelfs 
in het christelijke kamp zijn er mensen die de goddelijkheid van 
de Christus in wiens naam zij spreken, trachten te vernietigen. We 
zouden ze kunnen negeren als hun stem niet zou verleidelijk was, 
als hun invloed niet zo uitgebreid was, als hun redenering niet zo 
subtiel was.

[…] Menigten komen op duizenden heuvels bijeen om de dage-
raad van paasmorgen te verwelkomen en zich aan het verhaal van 
de Christus te herinneren, wiens opstanding ze gedenken. Predi-
kanten van vele godsdiensten vertellen het verhaal van het lege graf 
in prachtige, hoopgevende woorden. Ik stel hun — en u — deze 
vraag: ‘Gelooft u het eigenlijk wel?’

Gelooft u echt dat Jezus, de Zoon van God, letterlijk het nage-
slacht van de Vader was?

Gelooft u dat de stem van God, de eeuwige Vader, boven de 
Jordaan te horen was en zei: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik 
Mijn welbehagen heb’? (Mattheüs 3:17.)

Gelooft u dat diezelfde Jezus wonderen heeft verricht, de zieken 
heeft genezen, de doden heeft opgewekt?

Gelooft u dat Hij na zijn dood op Golgotha en zijn begrafenis in 
het graf van Jozef na drie dagen levend tevoorschijn is gekomen?

Gelooft u echt dat Hij nog steeds leeft — echt, dynamisch en 
persoonlijk — en dat Hij zal terugkeren, zoals de engelen bij zijn 
hemelvaart hebben beloofd?
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Gelooft u die dingen echt? Zo ja, dan maakt u deel uit van een 
slinkend aantal letterlijke gelovigen die steeds meer door filosofen 
uitgelachen worden, die steeds meer door bepaalde leraars bespot 
worden, die steeds meer door een groeiend aantal geestelijken en 
invloedrijke theologen voor gek verklaard worden.

[…] In de ogen van die intellectuelen zijn dit fabeltjes — de 
geboorte van Jezus als de Zoon van God van wie de engelen in 
Judea zongen; de Man die wonderen verrichtte, de zieken genas en 
de doden opwekte; de Christus die uit het graf opstond; de hemel-
vaart en de beloofde wederkomst.

Die moderne theologen ontdoen Hem van zijn goddelijkheid en 
vragen zich dan af waarom men Hem niet aanbidt.

Die intelligente geleerden hebben Jezus zijn goddelijke mantel 
ontnomen, waardoor een doodgewone man overblijft. Ze hebben 

de herrezen Heiland wandelde met twee mannen op de weg naar emmaüs.
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geprobeerd om Hem in hun eigen beperkte ideeën te passen. Ze 
hebben Hem van zijn goddelijke Zoonschap beroofd en de wereld 
haar rechtmatige Koning ontnomen. […]

Ik getuig plechtig dat God niet dood is, behalve als Hij met een 
levenloze interpretatie bezien wordt. […]

We hebben meer dan een aannemelijk geloof nodig. We moeten 
zijn unieke en onvergelijkbare positie als de goddelijke  Verlosser 
begrijpen en Hem en zijn boodschap als de Zoon van God toejuichen.

Iedereen die de prijs wil betalen, kan dat begrip en dat enthousi-
asme verwerven. Ze zijn niet onverenigbaar met een hogere oplei-
ding, maar we krijgen ze niet door alleen filosofische werken te 
lezen. Nee, we krijgen ze door een veel eenvoudiger proces. Wat 
van God is, wordt door de Geest van God begrepen (zie 1 Korinthe 
2:11). Zo zegt het woord van openbaring.

Begrip van en enthousiasme voor de Heer vloeien voort uit het 
volgen van eenvoudige regels. […] Ik wil drie eenvoudige, bijna 
afgezaagde, maar fundamentele regels voorstellen die de moeite 
lonen. […]

De eerste is lezen — het woord van de Heer lezen. […] Lees bij-
voorbeeld het evangelie van Johannes helemaal door. Laat de Heer 
zelf tot u spreken, dan krijgt u met zijn woorden een stille overtui-
ging die de woorden van zijn critici nietszeggend maakt. Lees ook 
het testament van de Nieuwe Wereld, het Boek van Mormon, dat is 
voortgebracht als getuigenis ‘dat Jezus de Christus is, de Eeuwige 
God, die Zich aan alle natiën openbaart’ (Titelblad van het Boek 
van Mormon).

De volgende is dienen — dien in het werk van de Heer. […] De 
zaak van Christus heeft geen behoefte aan uw twijfels; ze heeft uw 
kracht, tijd en talenten nodig; en als u die toewijdt, zal uw geloof 
groeien en zullen uw twijfels verdwijnen. […]

De derde is bidden. Spreek met uw eeuwige Vader in de naam 
van zijn geliefde Zoon. ‘Zie,’ zegt Hij, ‘Ik sta aan de deur en Ik 
klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem 
binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij’ 
(Openbaring 3:20).
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Dat is zijn uitnodiging en Hij houdt Zich aan zijn belofte. Het is 
onwaarschijnlijk dat u hemelse stemmen zult horen, maar u zult 
daarentegen wel een vredige en zekere bevestiging uit de hemel 
ontvangen. […]

Te midden van alle filosofische verwarring, zogenaamd verhe-
ven kritiek en negatieve theologie zult u van de Heilige Geest een 
bevestiging ontvangen dat Jezus inderdaad de Zoon van God is, 
geboren in het vlees, de Verlosser van de wereld die uit het graf 
opgestaan is, de Heer die als Koning der koningen zal wederkeren. 
U hebt de kans om dat te ontdekken. Het is uw plicht om dat te 
weten te komen.8

3
We moeten ons voortdurend afvragen: wat zal ik 

doen met Jezus, die Christus genoemd wordt?

Ik stel de vraag die Pilatus tweeduizend jaar geleden stelde nog-
maals: ‘Wat zal ik dan doen met Jezus, Die Christus genoemd wordt?’ 
(Mattheüs 27:22.) Dat moeten wij ons voortdurend afvragen: wat 
zal ik doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Wat zal ik met 
zijn leringen doen en hoe laat ik ze een onmisbaar deel van mijn 
leven uitmaken? […]

‘Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!’ 
( Johannes 1:29.) Wat zou ons leven armzalig zijn zonder de invloed 
van zijn leringen en zijn niet te evenaren voorbeeld. De lessen 
over de andere wang toekeren, de tweede mijl gaan, de terugkeer 
van de verloren zoon en talrijke andere onvolprezen leringen zijn 
door de eeuwen heen tot ons gekomen als een katalysator om uit 
onze onderlinge onmenselijkheid toch goedheid en barmhartigheid 
tevoorschijn te brengen.

Onmenselijkheid heerst waar Christus verbannen is. Daar waar 
Christus erkend en zijn leringen nageleefd worden, heersen vrien-
delijkheid en lankmoedigheid.

Wat zullen wij dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? 
‘Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere 
van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief 
te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God’ (Micha 6:8).
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‘Daarom zeg Ik u, dat u elkaar dient te vergeven, want wie zijn 
broeder zijn overtredingen niet vergeeft, staat veroordeeld voor het 
aangezicht van de Heer, want in hem verblijft de grotere zonde’ (LV 
64:9). […]

Wat zullen wij dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? 
‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en 
u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt 
Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben 
ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u 
bent bij Mij gekomen’ (Mattheüs 25:35–36). […]

Wat zullen wij doen met Jezus, die Christus genoemd wordt?

Leer van Hem. Bestudeer de Schriften want zij getuigen van Hem. 
Denk na over het wonder van zijn leven en zijn zending. Probeer zijn 
voorbeeld wat ijveriger te volgen en zijn leringen beter na te leven.9

4
Wij vertrouwen op Christus als de rots van ons heil, onze 

kracht, onze troost en de kern van onze godsdienst.

We weten niet wat vóór ons ligt. We weten niet wat de komende 
dagen zullen brengen. We leven in een onzekere wereld. Sommigen 
zullen veel succes hebben. Anderen zullen teleurstelling kennen. 
Sommigen zullen veel vreugde en blijdschap, een goede gezondheid 
en een genadig leven hebben. Anderen krijgen misschien met ziekte 
en een mate van verdriet te maken. We weten het niet. Maar één 
ding weten we wel. Net als de poolster aan de hemel is de Verlosser 
van de wereld, de Zoon van God, betrouwbaar en onfeilbaar. Hij 
is het anker van ons onsterfelijke leven, ongeacht wat de toekomst 
brengt. Hij is de rots van ons heil, onze kracht, onze troost, de kern 
van onze godsdienst.

In zonneschijn en schaduw vertrouwen wij op Hem. Hij is er om 
ons gerust te stellen en ons toe te lachen.10

Ik weet dat mijn Verlosser leeft,
herrezen Heiland, Zone Gods,
verwinnaar, boven pijn en dood,
mijn Koning, Leider en mijn Rots.
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Hij leeft, de Bron van mijn geloof,
de Hoop van ieder mens op aard’,
het Baken naar een beter oord,
het Licht waardoor de doodsnacht klaart.

O, schenk mij toch uw goede Geest,
uw vrede, die van angst bevrijdt,
de kracht op ’t smalle pad te gaan
dat voert naar eeuw’ge zaligheid.11

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Neem president Hinckleys getuigenis in onderdeel 1 door en 

neem de tijd om over uw eigen getuigenis van Jezus Christus na 
te denken. Waarom bent u dankbaar voor de bediening en de 
verzoening van de Heiland? Welke verhalen en leringen uit het 
leven van de Heiland hebben voor u een bijzondere betekenis?

• Stel uzelf de vragen in onderdeel 2. Welke invloed hebben uw 
vragen op uw dagelijkse leven? Neem in hetzelfde deel president 
Hinckleys drie ‘eenvoudige regels’ voor het begrijpen van ‘wat 
van God is’ door. Hoe hebben die beginselen u in staat gesteld 
uw geestelijk begrip te verruimen?

• President Hinckley stelde meermaals de vraag: ‘Wat zullen wij 
doen met Jezus, die Christus genoemd wordt?’ (Onderdeel 3.) Wat 
kunnen we van zijn antwoorden leren? Denk na over hoe u die 
vraag zou beantwoorden. In welk opzicht zou uw leven anders 
zijn als u de leringen en het voorbeeld van de Heiland niet had?

• President Hinckley beklemtoonde dat Jezus Christus ons anker 
in een onzekere wereld is (zie onderdeel 4). Wanneer hebt u in 
moeilijke tijden de kracht en troost van de Heiland gevoeld? Denk 
na over elke regel van president Hinckleys lofzang in onderdeel 
4. Op welke manieren is Christus ‘de Hoop van ieder mens’? Hoe 
is Hij ons ‘Baken naar een beter oord’?

Relevante Schriftteksten
Lukas 24:36–39; Johannes 1:1–14; Handelingen 4:10–12; 2 Nephi 

2:8; 25:26; Alma 5:48; LV 110:3–4
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Studietip
‘Plan studieactiviteiten die uw geloof in de Heiland versterken.’ 

(Predik mijn evangelie [2004], 22.) U kunt u tijdens uw studie even-
tueel deze of vergelijkbare vragen stellen: hoe kunnen deze leringen 
mijn begrip van de verzoening van Jezus Christus verruimen? Hoe 
kan ik aan de hand van deze leringen in grotere mate zoals de 
Heiland worden?

Noten
 1. ‘The Symbol of Christ’, Ensign, mei 

1975, 92, 94.
 2. ‘Four Cornerstones of Faith’, Ensign, 

februari 2004, 4.
 3. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 280.
 4. ‘He Is Not Here, but Is Risen’, Ensign, 

mei 1999, 71.
 5. ‘He Is Not Here, but Is Risen’, 71.

 6. ‘He Is Not Here, but Is Risen’, 71–72.
 7. ‘Be Not Faithless’, Ensign, april 1989, 2.
 8. In Conference Report, april 1966, 85–87.
 9. ‘What Shall I Do Then with Jesus 

Which Is Called Christ?’, Ensign, 
december 1983, 3–5.

 10. ‘We Look to Christ’, Ensign, mei 2002, 90.
 11. ‘Mijn Verlosser leeft’, Lofzangen, nr. 91; 

tekst naar Gordon B. Hinckley.
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als heiligen der laatste dagen zijn we eensgezind 
in ons getuigenis van Jezus christus.
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Ons getuigenis: een 
kostbare gave

‘We spreken verschillende talen. Onze 
omstandigheden verschillen. Maar in ons 

hart brandt hetzelfde getuigenis.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Mijn vroegste herin-
nering aan geestelijke gevoelens dateert ongeveer uit de tijd dat ik 
vijf was. Ik huilde van de oorpijn. […] Mijn moeder vulde een zakje 
met keukenzout en verwarmde het op de kachel. Mijn vader legde 
zijn handen zachtjes op mijn hoofd en gaf me een zalving waarbij hij 
de pijn en de ziekte door het gezag van het heilig priesterschap en 
in de naam van Jezus Christus gebood te verdwijnen. Toen nam hij 
me teder in zijn armen en legde het warme zakje met zout op mijn 
oor. De pijn nam af en verdween. Ik viel in de veilige omarming van 
mijn vader in slaap, terwijl de woorden van zijn zegen door mijn 
hoofd gingen. Dat is mijn vroegste herinnering aan de uitoefening 
van het gezag van het priesterschap in de naam van de Heer.

‘Later in mijn jeugd sliepen mijn broer en ik in de winter in een 
onverwarmde slaapkamer. […] Voordat we in ons warme bed kro-
pen, knielden we in gebed neer. Het waren eenvoudige uitingen 
van dankbaarheid. […] Ik herinner me dat ik na het “amen” in mijn 
bed sprong, de dekens tot aan mijn kin optrok en nadacht over wat 
ik tegen mijn hemelse Vader in de naam van zijn Zoon gezegd had. 
Ik wist niet veel van het evangelie. Maar er bleef een soort gevoel 
van vrede en veiligheid hangen door in en door de Heer Jezus met 
de hemel in contact te komen. […]

‘Dat getuigenis groeide in mijn hart toen ik als zendeling in het 
Nieuwe Testament en in het Boek van Mormon, dat nader van 
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Hem getuigde, las. Die kennis werd het fundament van mijn leven, 
gegrondvest op de basis van beantwoorde gebeden in mijn jeugd. 
Sindsdien is mijn geloof nog veel meer gegroeid. Ik ben zijn apostel 
geworden, aangesteld om zijn wil te doen en zijn woord te verkon-
digen. Ik ben zijn getuige voor de wereld geworden.’ 1

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

Ons getuigenis is de grote kracht van de kerk 
en de bron van geloof en activiteit.

We zijn een grote wereldwijde familie geworden. We spreken 
verschillende talen. Onze omstandigheden verschillen. Maar in ons 
hart brandt hetzelfde getuigenis: we weten dat God leeft en dat Hij 
zijn heilige werk leidt. We weten dat Jezus onze Verlosser is en aan 
het hoofd staat van de kerk die zijn naam draagt. We weten dat 
Joseph Smith een profeet was en is die aan het hoofd van de bede-
ling van de volheid der tijden staat. We weten dat het priesterschap 
door hem hersteld is en dat het in een ononderbroken lijn tot ons 
gekomen is. We weten dat het Boek van Mormon een ware getuige 
van het bestaan en de goddelijkheid van de Heer Jezus Christus is.2

Dat wat we een getuigenis noemen, is de grote kracht van de kerk. 
Het is de bron van geloof en activiteit. […] Het is net zo reëel en 
machtig als elke andere kracht op aarde. De Heer heeft het beschre-
ven toen hij tegen Nicodemus zei: ‘De wind waait waarheen hij wil 
en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en 
waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren 
is’ ( Johannes 3:8). Dat wat we een getuigenis noemen, is moeilijk 
te definiëren, maar de vruchten ervan zijn duidelijk zichtbaar. De 
Heilige Geest getuigt door ons.3

2
Ons getuigenis is een stille, bemoedigende 

stem die ons steunt als we in geloof 
wandelen en die ons tot actie aanzet.

Dankzij hun persoonlijk getuigenis veranderen mensen als ze 
zich bij de kerk aansluiten. Het is het element dat de leden moti-
veert om alles achter te laten in dienst van de Heer. Het is de stille, 
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bemoedigende stem die de mensen die tot het eind van hun leven 
in geloof wandelen, steunt.

Het is iets mysterieus en geweldigs, een geschenk van God aan 
de mens. Het schuift rijkdom of armoede opzij als men geroepen 
wordt om te dienen. Het getuigenis dat onze leden in hun hart dra-
gen, zet hen aan tot het uitvoeren van een dwingende plicht. Zowel 
jong als oud kan een getuigenis hebben. De seminariecursisten, 
zendelingen, bisschoppen en ringpresidenten, zendingspresiden-
ten, ZHV- zusters en alle algemene autoriteiten hebben er één. Ook 
zij die geen roeping hebben, geven hun getuigenis. Het is de kern 
van dit werk. Het is datgene dat het werk van de kerk wereldwijd 
voorwaarts stuwt. Het zet aan tot actie. Het eist van ons dat we doen 
wat van ons gevraagd wordt. Het geeft ons de verzekering dat het 
leven zinvol is, dat sommige dingen van veel groter belang zijn dan 
andere, dat wij op een eeuwige reis zijn, dat wij God rekenschap 
verschuldigd zijn. […]

Het is dat element, al is het aanvankelijk enigszins zwak, wat 
onderzoekers tot bekering aanspoort. Het stuwt elke bekeerling 
naar een gevoel van veiligheid in zijn geloof. […]

Overal waar de kerk gevestigd is, voelen we die kracht. We staan 
op en zeggen dat we het weten. […] Het feit is dat wij echt weten 
dat God leeft, dat Jezus werkelijk de Christus is, en dat dit hun werk 
en hun koninkrijk is. De woorden zijn eenvoudig; ze komen uit het 
hart. Het is overal waar de kerk gevestigd is, waar de zendelingen 
het evangelie verkondigen, waar de leden over hun geloof vertellen.

Het is niet te verloochenen. Tegenstanders kunnen eindeloos 
Schriftteksten aanhalen en leerstellingen beargumenteren. Ze kun-
nen slim en overtuigend zijn. Maar er is niets in te brengen tegen 
de uitspraak ‘Ik weet dat’. Misschien aanvaardt men de stelling 
niet, maar wie kan de zachte stem van de ziel die met persoonlijke 
overtuiging spreekt, verloochenen of ontkennen? 4

‘licht in ons leven’

[David Castañeda] woonde met zijn vrouw, Tomasa, en hun 
kinderen op een vervallen boerderij op een droog stuk land vlak 
bij Torréon (Mexico). Ze hadden dertig kippen, twee varkens en 
één mager paard. De kippen leverden wat eieren op om in hun 
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onderhoud te voorzien en wat pesos te verdienen. Ze waren arm. 
Toen kwamen de zendelingen aan de deur. Zuster Castañeda zei: 
‘De zendelingen deden ons de oogkleppen af en brachten licht in 
ons leven. Wij wisten niets van Jezus Christus af. Wij wisten niets 
van God af, totdat zij kwamen.’

Zij was twee jaar naar school geweest, haar man nooit. De zen-
delingen gaven hun les, waarna ze zich uiteindelijk lieten dopen. 
[…] Geleidelijk aan bouwden zij een bloeiend bedrijf op, waarin de 
vader en zijn vijf zoons werkten. Met eenvoudig geloof betaalden 
zij hun tiende. Zij stelden hun vertrouwen in de Heer. Zij leefden 
het evangelie na. Zij vervulden hun kerkroepingen getrouw. Vier 
zoons en drie dochters gingen op zending. […] Ze zijn door hun 
criticasters bespot. Hun antwoord is hun getuigenis van Gods macht 
in hun leven.

Zo’n tweehonderd familieleden en vrienden zijn door hun invloed 
lid van de kerk geworden. Meer dan dertig zoons en dochters van 
familieleden en vrienden hebben een zending vervuld. Zij hebben 
de kerk hun grond geschonken. Er staat nu een kerk op.

De kinderen, die nu volwassen zijn, gaan om de beurt maande-
lijks met hun ouders naar Mexico- Stad om er tempelwerk te doen. 
Zij zijn een levend getuigenis van de grote macht van dit werk van 
de Heer om de mensen te verheffen en te veranderen. Zij zijn ken-
merkend voor vele duizenden mensen over de hele wereld die het 
wonder van het mormonisme ervaren als zij een getuigenis van de 
goddelijkheid van dit werk krijgen.5

‘Het is toch waar? Wat doet de rest er dan toe?’

Ik maakte kennis met een marineofficier uit een verafgelegen land. 
Hij was een briljante jonge man die voor een hogere opleiding naar 
de Verenigde Staten gestuurd was. Het gedrag van enkele mensen 
in de Amerikaanse marine stond hem zo goed aan dat hij hun vroeg 
om hem over hun geloof te vertellen. Dat deden ze. Hij was welis-
waar geen christen, maar het interesseerde hem. Ze vertelden hem 
over de Heiland van de wereld, Jezus Christus, die in Bethlehem 
geboren was en zijn leven voor de hele mensheid gegeven had. Ze 
vertelden hem over de verschijning van God, de eeuwige Vader, 
en de herrezen Heer aan de jonge Joseph Smith. Ze vertelden over 
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hedendaagse profeten. Ze onderwezen hem in het evangelie van 
de Meester. De Geest raakte zijn hart en hij liet zich dopen.

Vlak vóór hij naar zijn vaderland zou terugkeren, werd hij aan 
mij voorgesteld. We bespraken dit alles, waarna ik zei: ‘De mensen 
in uw land zijn niet christelijk. Wat gebeurt er als u als christen, en 
nog wel als mormoons christen, thuiskomt?’

Zijn gezicht betrok. Hij antwoordde: ‘Mijn familie zal teleurgesteld 
zijn. Ze zullen me misschien verstoten en als dood beschouwen. 
Wat mijn toekomst en mijn loopbaan betreft, zouden alle kansen 
uitgesloten kunnen zijn.’

Ik vroeg: ‘Bent u bereid om zo’n hoge prijs voor het evangelie 
te betalen?’

Zijn donkere, betraande ogen schitterden in zijn knappe bruine 
gelaat. Hij antwoordde: ‘Het is toch waar?’

Beschaamd dat ik die vraag gesteld had, zei ik: ‘Ja, dat is het zeker.’

Waarop hij antwoordde: ‘Wat doet de rest er dan toe?’

Die vragen wil ik aan u voorleggen: ‘Het is toch waar? Wat doet 
de rest er dan toe?’ 6

een nieuwe kijk op het leven

Ik heb eens geluisterd naar de ervaring van een ingenieur die pas 
lid van de kerk geworden was. Toen de zendelingen bij hen had-
den aangebeld, had zijn vrouw hen binnengelaten. Zij had enthou-
siast op hun boodschap gereageerd, terwijl hij eerder het gevoel 
had dat hij tegen zijn wil werd meegesleept. Op zekere avond zei 
ze dat ze zich wilde laten dopen. Hij werd woedend. Wist ze niet 
wat dat inhield? Ze zouden hun tijd moeten investeren. Ze zouden 
tiende moeten betalen. Ze zouden hun vrienden moeten opgeven. 
Ze zouden moeten stoppen met roken. Hij trok boos zijn jas aan, 
liep de avondlucht in en sloeg de deur hard achter zich dicht. Hij 
trok door de straten en vervloekte zijn vrouw, de zendelingen en 
zichzelf omdat hij had toegestaan dat ze hun onderrichtten. Na een 
tijdje werd hij moe. Zijn woede ebde weg en op de een of andere 
manier kreeg hij de geest van gebed in zijn hart. Hij bad onder het 
wandelen. Hij smeekte God om zijn vragen te beantwoorden. En 
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toen kreeg hij een duidelijke en onmiskenbare ingeving alsof hij 
een stem hoorde die zei: ‘Het is waar.’

‘Het is waar’, herhaalde hij telkens weer in zichzelf. ‘Het is waar.’ 
Vrede vervulde zijn hart. Toen hij naar huis ging, begonnen de 
beperkingen, eisen en voorwaarden waarover hij zich zo kwaad 
gemaakt had eerder gelegenheden te lijken. Bij het binnenkomen, 
zag hij zijn vrouw in gebed neergeknield.

[…] Hij sprak tot de aanwezigen in de bijeenkomst waar hij dit 
vertelde over de vreugde die ze gevonden hadden. Tiende was geen 
probleem. Iets van hun middelen aan God geven, die hun zoveel 
gegeven had, leek slechts een klein offer. Tijd inruimen om anderen 
te dienen was geen probleem. Daarvoor moesten ze de uren in de 
week alleen maar een beetje zorgvuldiger beheren. Taken waren 
geen probleem. Daardoor konden ze groeien en kregen ze een 
nieuwe kijk op het leven. Deze intelligente, geschoolde man, deze 
ingenieur die gewend was om met de feiten van de stoffelijke wereld 
waarin we leven om te gaan, getuigde vervolgens met tranen in de 
ogen van het wonder dat in zijn leven was gekomen.7

‘Wie kan de zachte stem van de ziel die met persoonlijke 
overtuiging spreekt, verloochenen of ontkennen?’
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‘Mijn kostbaarste bezit’

Jaren geleden sprak een hoogopgeleide jonge vrouw in 
 Berchtesgaden (Duitsland) op een conferentie van militairen die 
lid van de kerk waren. Ik was daar ook aanwezig. Ze was majoor 
in het leger, arts en een zeer gerespecteerd specialiste. Ze zei:

‘Meer dan wat dan ook ter wereld wilde ik God dienen. Maar 
hoe hard ik het ook probeerde, ik kon Hem maar niet vinden. Het 
wonder is dat Hij mij vond. In september 1969 was ik op een zater-
dagmiddag thuis in Berkeley (Californië, VS) toen er werd aangebeld. 
Er stonden twee jonge mannen voor de deur. Ze droegen een net 
pak, een wit overhemd en een das. Hun haar was netjes gekamd. 
Ik was zo onder de indruk dat ik zei: ‘Ik weet niet wat u verkoopt, 
maar ik koop het.’ Een van hen zei: ‘We verkopen niets. We zijn 
zendelingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen en willen graag even met u praten.’ Ik liet ze binnen 
en ze vertelden me over hun geloof.

‘Dat was het begin van mijn getuigenis. Ik ben ontzettend dank-
baar voor het voorrecht en de eer om lid van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te mogen zijn. De vreugde 
en gemoedsrust die ik dankzij dit blijde evangelie heb ontvangen, 
vormen een hemel op aarde. Mijn getuigenis van dit werk is mijn 
kostbaarste bezit. Het is een geschenk van mijn hemelse Vader, 
waarvoor ik eeuwig dankbaar zal zijn.’ 8

En zo is het ook met honderdduizenden mensen in vele landen — 
mannen en vrouwen met grote capaciteiten en een goede opleiding, 
afkomstig uit de zakenwereld en andere beroepen, verstandige en 
praktische mensen die hun werk in de wereld hebben, in wiens 
hart een stil getuigenis brandt dat God leeft, dat Jezus de Christus 
is, dat dit werk van God is, dat het op aarde hersteld is om allen tot 
zegen te zijn die gebruik willen maken van de kansen die het biedt.9

3
Iedereen kan een getuigenis van het 

bestaan van God en zijn geliefde Zoon en de 
herstelling van hun werk ontvangen.

Dit getuigenis kan de kostbaarste van alle gaven Gods zijn. Het 
is een hemels geschenk dat volgt op de juiste inspanning. Het is de 
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kans, de taak van elk lid van deze kerk om in zichzelf een overtui-
ging te verkrijgen van de waarheid van dit geweldige werk van deze 
laatste dagen, en van Hen die aan het hoofd ervan staan, namelijk 
de levende God en de Heer Jezus Christus.

Jezus vertelde ons hoe we zo’n getuigenis kunnen ontvangen 
toen Hij zei: ‘Mijn onderricht is niet van Mij, maar van Hem Die Mij 
gezonden heeft.

‘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).

We groeien in geloof en kennis als we dienen, studeren en bidden.

Toen Jezus de menigte van vijfduizend te eten gaf, erkenden ze 
het wonder dat Hij verricht had, en verwonderden ze zich erover. 
Sommigen kwamen terug. Hun onderwees Hij in de leer van zijn 
goddelijkheid, dat Hij het brood des levens was. Hij beschuldigde 
hen ervan niet in de leer geïnteresseerd te zijn, maar slechts in het 
stillen van hun lichamelijke honger. Sommigen zeiden bij het horen 
van zijn leer: ‘Dit woord is hard; wie kan het aanhoren?’ ( Johannes 
6:60.) Wie kan geloven wat die man verkondigt?

‘Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen 
niet meer met Hem mee.

‘Jezus dan zei [waarschijnlijk enigszins ontmoedigd] tegen de 
twaalf: Wilt u ook niet weggaan?

‘Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij 
heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven.

‘En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de 
Zoon van de levende God’ ( Johannes 6:66–69).

Dat is de grote vraag en we moeten allemaal het antwoord onder 
ogen zien. Indien niet naar U, ‘Heere, naar wie zullen wij [dan] heen 
gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd 
en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.’

Het is die overtuiging, die innerlijke zekerheid van het bestaan 
van de levende God, van de goddelijkheid van zijn geliefde Zoon, 
van de herstelling van hun werk in deze tijd en van de heerlijke 
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manifestaties die erop gevolgd zijn, die voor ieder van ons het fun-
dament van ons geloof worden. Dat wordt ons getuigenis.

[…] Ik was onlangs in Palmyra (New York, VS) [dicht bij de plek 
waar Joseph Smith het eerste visioen ontving]. Van de gebeurtenissen 
die in die omgeving plaatsgevonden hebben, kan men alleen maar 
zeggen: ‘Ze hebben plaatsgevonden of ze hebben niet plaatsgevon-
den. Er is geen grijs gebied; we kunnen geen gematigde houding 
aannemen.’

En dan fluistert de stem van het geloof: ‘Het is allemaal echt 
gebeurd. Het is precies gegaan zoals hij zei dat het is gegaan.’

Daar in de buurt ligt de heuvel Cumorah. Daar kwam het oude 
verslag vandaan waaruit het Boek van Mormon vertaald is. Men moet 
de goddelijke oorsprong van dat boek aanvaarden of verwerpen. 
Iedereen die het in geloof leest en het bewijsmateriaal afweegt, 
wordt ertoe gebracht te zeggen: ‘Het is waar.’

En zo is het ook met andere elementen van dit wonderbaarlijke 
gegeven dat wij de herstelling van het evangelie, het priesterschap 
en de kerk vanouds noemen.

Dit getuigenis is nu net wat het altijd al was: een verklaring, een 
oprechte bewering van de waarheid zoals wij die kennen.10

4
We moeten ons getuigenis trouw blijven 

en anderen erover vertellen.

Paulus zei tegen Timotheüs: ‘Geef acht op uzelf’ — luister goed 
— ‘en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u 
zowel uzelf behouden als hen die u horen’ (1 Timotheüs 4:16). Wat 
gaf Paulus de jonge Timotheüs goede raad!

Hij zei verder: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest 
van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid’ 
(2 Timotheüs 1:7). God heeft ons niet gegeven een geest van vrees-
achtigheid, maar van kracht — de kracht van de boodschap; en van 
liefde — liefde voor alle mensen, liefde voor wat we te bieden heb-
ben; en bezonnenheid — de eenvoudige, begrijpelijke beginselen 
van het herstelde evangelie van Jezus Christus.
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‘Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere’  (2 Timotheüs 
1:8). Broeders en zusters, schaam u nooit voor het getuigenis van onze 
Heer. […] Dit is onze grote plicht, onze opdracht: ‘Want God heeft ons 
niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en 
bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere.’ 11

Dit is Gods heilige werk. Dit is zijn kerk en koninkrijk. Het visi-
oen dat Joseph in het heilige bos heeft gekregen, heeft echt zo 
plaatsgevonden. Ik weet volkomen zeker dat die gebeurtenis van 
groot belang is. Het Boek van Mormon is waar. Het getuigt van de 
Heer Jezus Christus. Zijn priesterschap is hersteld en is onder ons. 
De sleutels van het priesterschap, die door hemelse personen her-
steld zijn, worden voor ons eeuwig welzijn aangewend. Dat is ons 
getuigenis — het uwe en het mijne — een getuigenis dat we trouw 
dienen te blijven, waarover we anderen moeten vertellen. Ik geef u 
dit getuigenis, mijn zegen en mijn liefde, en nodig u uit om deel te 
blijven uitmaken van dit grote wonder in de laatste dagen, namelijk 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.12

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Hoe draagt uw persoonlijke getuigenis bij tot de kracht van de 

kerk? (Zie onderdeel 1.)

• President Hinckley beklemtoont dat ons getuigenis ons steunt 
en tot actie aanzet (zie onderdeel 2). Hoe heeft uw getuigenis 
u gesteund? Hoe heeft uw getuigenis uw daden beïnvloed? Hoe 
kunt u de verhalen in onderdeel 2 op uzelf toepassen?

• Wat kunnen we van President Hinckleys onderwijs over het krij-
gen van een getuigenis leren? (Zie onderdeel 3.) Dankzij welke 
ervaringen hebt u een getuigenis ontvangen? Wat kunnen we 
doen om ons getuigenis te versterken?

• Waarom wordt ons getuigenis sterker als we het geven? Hoe hebt 
u uw angst overwonnen om over uw getuigenis te vertellen?  
Hoe is het getuigenis van anderen u tot zegen geweest? (Zie 
onderdeel 4.)
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Relevante Schriftteksten
1 Korinthe 12:3; 1 Petrus 3:15; Alma 5:43–46; 32:26–30; Moroni 

10:3–5; LV 8:2–3; 80:3–5

Onderwijstip
‘Als u alle leerlingen persoonlijk leert kennen, zult u beter voor-

bereid zijn om de lessen op hun persoonlijke situatie af te stemmen. 
Door dit begrip zult u manieren kunnen vinden om alle leerlingen 
aan de besprekingen en andere activiteiten te laten deelnemen.’ 
(Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], 34.)

Noten
 1. ‘My Testimony’, Ensign, mei 2000, 

70–71.
 2. ‘Listen by the Power of the Spirit’, 

Ensign, november 1996, 5.
 3. ‘Testimony’, Ensign, mei 1998, 69.
 4. ‘Testimony’, 69–70.
 5. ‘Testimony’, 70.
 6. ‘It’s True, Isn’t It?’ Ensign, juli 1993, 2.

 7. ‘It’s True, Isn’t It?’ 5.
 8. ‘It’s True, Isn’t It?’ 6.
 9. ‘It’s True, Isn’t It?’ 5.
 10. ‘Testimony’, 70–71.
 11. Discourses of President Gordon B. 

 Hinckley, deel 2: 2000–2004 (2005), 369.
 12. ‘A Perfect Brightness of Hope: To New 

Members of the Church’, Ensign, okto-
ber 2006, 5.
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President en zuster Hinckley genoten een gelukkig en 
liefdevol huwelijk en putten kracht uit ‘de stille zekerheid 

van het weerzien en [hun] eeuwige verbondenheid’.
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Aan een eeuwig 
huwelijk werken

‘De fijnste gevoelens in het leven, de edelste en 
meest vervullende impulsen van het mensenhart 
komen tot uiting in een huwelijk dat zuiver en 

onbezoedeld boven het kwaad van de wereld staat.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

Toen president en zuster Hinckley op een avond rustig naast elkaar 
zaten, zei zuster Hinckley: ‘Je hebt me altijd vleugels gegeven, en 
daarom hou ik van je.’ 1 President Hinckley heeft over die opmerking 
van zijn vrouw gezegd: ‘Ik heb geprobeerd [haar] individualiteit, 
persoonlijkheid, verlangens, achtergrond en ambities […] te onder-
kennen. Laat haar vliegen. Ja, laat haar vliegen! Laat haar haar eigen 
talenten ontwikkelen. Laat haar op haar eigen manier te werk gaan. 
Sta haar niet in de weg. Verwonder u over alles wat ze tot stand 
brengt.’ 2 Zuster Hinckley steunde op haar beurt haar echtgenoot — 
als vader, in zijn interesses en in zijn uitgebreide kerkwerk.

Gordon B. Hinckley en Marjorie Pay Hinckley woonden het groot-
ste deel van hun jeugd in dezelfde wijk. Ze woonden zelfs vele jaren 
tegenover elkaar. ‘Ik zag haar voor het eerst in het jeugdwerk’, zei 
president Hinckley later. ‘Ze droeg iets voor. Ik weet niet wat er 
toen gebeurde, maar ik ben dat toespraakje nooit vergeten. Toen 
ze opgroeide en een knappe jonge vrouw werd, was ik verstandig 
genoeg om met haar te trouwen.’ 3

Toen hij negentien was en zij achttien, hadden ze hun eerste date: 
een dansavond van de kerk. ‘Die jongeman gaat later veel bereiken’, 
zei Marjorie na afloop tegen haar moeder.4 Hun relatie bleef groeien 
terwijl Gordon aan de University of Utah studeerde. In 1933, het jaar 
dat hij afstudeerde, werd hij naar Engeland op zending geroepen. 
Toen hij in 1935 thuiskwam, zetten ze hun verkering voort, en in 
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1937 trouwden ze in de Salt Laketempel. Zuster Hinckley heeft over 
de beginjaren van hun huwelijk gezegd:

‘We hadden weinig geld, maar veel hoop en optimisme. Die 
beginjaren waren niet enkel rozengeur en maneschijn, maar we 
waren vastberaden en hadden het grote verlangen om een gelukkig 
gezin te stichten. We hielden van elkaar, daar bestond geen twijfel 
over. Maar we moesten ook aan elkaar wennen. Ik denk dat ieder 
echtpaar aan elkaar moet wennen.

‘Ik besefte al snel dat het verstandiger was om aan elkaar te 
wennen dan om elkaar voortdurend te willen veranderen. Ik had 
ontdekt dat dat onmogelijk was. […] Je moet geven en nemen, en 
heel flexibel zijn om een gelukkig gezin te stichten.’ 5

President Hinckley werd in 1958 als algemeen autoriteit geroe-
pen. Gedurende de daaropvolgende jaren bleef zuster Hinckley 
meestal thuis om voor hun vijf kinderen te zorgen, terwijl hij voor 
zijn kerkroeping op reis was. Toen de kinderen ouder waren, reis-
den de Hinckleys vaak samen — daar genoten ze van. In april 1977 
vierden ze hun veertigjarig huwelijk terwijl ze in Australië waren om 
er tot de leden van de kerk te spreken. President Hinckley schreef 
die dag in zijn dagboek:

‘We zijn vandaag in Perth (Australië). Onze aanwezigheid is type-
rend voor wat de afgelopen jaren ons gebracht hebben. We zijn 
vandaag met de zendelingen van het zendingsgebied Perth bijeen-
gekomen. Het was een prachtige dag. We hebben getuigenissen en 
instructie gehoord. De zendelingen schonken Marjorie een corsage. 
Ik had zelf geen tijd om er één voor haar te halen.

‘We zouden over de afgelopen veertig jaar wel een boek kunnen 
schrijven. […] We hebben moeilijkheden gekend. Maar ons leven 
is over het algemeen mooi geweest. We zijn erg gezegend. Als je 
deze leeftijd bereikt, begin je te beseffen wat de eeuwigheid inhoudt 
en hoe waardevol een eeuwig huwelijk is. Als we vanavond thuis 
geweest waren, zouden we waarschijnlijk een etentje onder fami-
lieleden gehouden hebben. Maar we zijn ver van huis in de dienst 
van de Heer. Het is een heerlijke ervaring.’ 6

22 jaar later, toen president Hinckley president van de kerk was, 
schreef hij zijn vrouw een brief waarin hij zijn gevoelens na ruim 
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zestig jaar huwelijk uitte. ‘Wat ben jij een schat van een partner 
geweest’, zei hij. ‘We zijn samen oud geworden en dat was een 
heerlijke ervaring. […] Als in de toekomst een van ons door de hand 
van de dood wordt aangeraakt, zullen er zeker tranen zijn, maar ook 
de stille zekerheid van het weerzien en ons eeuwig partnerschap.’ 7

In 2004 waren de Hinckleys na de inwijding van de  Accratempel 
(Ghana) op weg naar huis toen zuster Hinckley plots van ver-
moeidheid in elkaar zakte. Ze herstelde niet en overleed op 6 april 
2004. Een half jaar later zei president Hinckley in de algemene 
oktoberconferentie:

‘Ik moet toegeven dat ik door emotie overmand was toen ik 
haar hand vasthield en het sterfelijk leven uit haar vingers zag weg-
ebben. Al voordat ik met haar trouwde, was zij het meisje van mijn 
dromen. […] Zij was meer dan twee derde van een eeuw mijn lieve 
metgezel, mijn gelijke voor de Heer, maar in werkelijkheid was ze 
beter dan ik. En nu ik op hoge leeftijd ben, is ze weer het meisje 
van mijn dromen.’ 8

Het was de rouwende president Hinckley een troost te weten dat 
Marjorie en hij voor eeuwig aan elkaar verzegeld waren. ‘Je geliefde 
metgezel verliezen met wie je lang bij regen en zonneschijn samen 
was, is verschrikkelijk’, zei hij. ‘Je ervaart een verterende eenzaam-
heid die steeds erger wordt. Ze vreet aan je ziel. Maar in de stilte 
van de nacht hoor je de zachte influistering die zegt: “Alles komt 
goed. Alles komt goed.” En die stem vanuit het onbekende brengt 
gemoedsrust, zekerheid en de onwrikbare bevestiging dat er leven 
na de dood is, waarin we werk te doen hebben en overwinningen 
kunnen behalen. Die stem geeft een zachte, zelfs onhoorbare beves-
tiging dat er wel een scheiding was, maar er ook een vreugdevolle 
hereniging zal zijn.’ 9

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

Onze hemelse Vader heeft het huwelijk 
vanaf het begin ingesteld.

Wat is het huwelijk in het plan van onze eeuwige Vader toch 
fantastisch. Dit plan voorzag door zijn goddelijke wijsheid in het 



H o o f d s T u k  1 0

160

geluk en de geborgenheid van zijn kinderen, en in het voortbestaan 
van het mensenras.

Hij is onze Schepper en Hij heeft het huwelijk al vanaf het begin 
ingesteld. Toen de Heer Eva geschapen had, zei Adam: ‘Deze is dit-
maal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! […] Daarom 
zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn 
vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn’ (Genesis 2:23–24).

Paulus schreef aan de heiligen in Korinthe: ‘Evenwel is de man 
niet zonder de vrouw, en de vrouw niet zonder de man, in de Heere’ 
(1 Korinthe 11:11).

De Heer heeft in een hedendaagse openbaring gezegd: ‘En voorts, 
voorwaar, Ik zeg u dat wie verbiedt te huwen, het is hem niet ver-
ordonneerd door God, want het huwelijk is de mens door God 
verordonneerd’ (LV 49:15). […]

Niemand die in de Schriften leest, zowel die uit de oudheid als uit 
deze tijd, kan aan het goddelijke concept van het huwelijk twijfelen. 
De fijnste gevoelens in het leven, de edelste en meest vervullende 
impulsen van het mensenhart komen tot uiting in een huwelijk dat 
zuiver en onbezoedeld boven het kwaad van de wereld staat.

Zo’n huwelijk is volgens mij het verlangen van alle mannen en 
vrouwen — hetgeen waarop ze hopen, wat ze verlangen en waar 
ze om bidden.10

2
In de tempel kunnen man en vrouw voor 

eeuwig aan elkaar verzegeld worden.

Tempels […] bieden zegeningen die nergens anders te vinden 
zijn. Alles wat in die heilige gebouwen plaatsvindt, heeft met de 
eeuwige aard van de mens te maken. Mannen, vrouwen en kinderen 
worden er voor eeuwig als gezin aan elkaar verzegeld. Het huwelijk 
is niet ‘tot de dood u scheidt.’ Het is eeuwig, als de betrokkenen die 
zegen waardig zijn.11

Is er ooit een man geweest die werkelijk van zijn vrouw hield, of 
een vrouw die werkelijk van haar man hield, die niet heeft gebeden 
dat hun band na de dood mocht worden voortgezet? Is er ooit een 
kind ten grave gedragen door ouders die niet verlangden naar de 
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zekerheid dat hun dierbare kind in een toekomende wereld weer 
bij hen zou zijn? Kan iemand die in het eeuwige leven gelooft eraan 
twijfelen dat God zijn zoons en dochters dat dierbaarste aspect van 
het leven wil verlenen, de liefde die het duidelijkst tot uiting komt 
in gezinsbanden? Nee, de rede vereist dat de familiebanden na de 
dood worden voortgezet. Het hart van de mens verlangt ernaar. 
De God van de hemel heeft een manier geopenbaard waarop dit 
verwezenlijkt kan worden. De heilige verordeningen van het huis 
des Heren maken dat mogelijk.12

Hoe fijn de zekerheid en hoe vertroostend de gemoedsrust die 
gebaseerd is op de kennis dat, als wij op de juiste manier trouwen 
en leven, onze relatie zal voortduren, ongeacht de zekerheid van 
de dood en het verglijden van de tijd. De mens kan liefdesliedjes 
schrijven en zingen. De mens kan verlangen, hopen en dromen. Maar 
dit alles blijft slechts een romantisch verlangen, tenzij de bevoegd-
heid wordt aangewend die de macht van de tijd en de dood te 
boven gaat.13

3
Man en vrouw gaan op hun eeuwige reis zij aan zij.

Toen God de mens schiep, creëerde Hij in het kader van zijn 
monumentale plan twee geslachten. De veredelende uiting van 
dat dualisme is in het huwelijk te vinden. De ene persoon vult de 
ander aan.14

In het partnerschap van het huwelijk is niemand inferieur of 
superieur. De vrouw gaat niet voor de man, en de man gaat niet 
voor de vrouw. Ze gaan zij aan zij als zoon en dochter van God, die 
op een eeuwige reis zijn.15

Het huwelijk, in zijn zuiverste vorm, is een partnerschap van 
gelijken. Geen van de partners oefent heerschappij over de ander 
uit. Zij bemoedigen en helpen elkaar in al hun taken en doelen.16

Vrouwen, zie uw man als een dierbare partner en wees die relatie 
waardig. Mannen, zie uw vrouw als uw hoogste goed voor tijd en 
eeuwigheid. Ze is een dochter van God; een metgezel met wie u 
hand in hand door het leven kunt gaan, in regen en zonneschijn, 
in goede en in slechte tijden.17
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Ik moet denken aan twee [vrienden] die ik op de middelbare 
school en aan de universiteit kende. Hij was een plattelandsjongen, 
heel gewoon, zonder geld en schijnbaar zonder potentieel. Hij was 
op de boerderij opgegroeid, en zijn enige aantrekkelijke eigen-
schap was zijn vermogen om hard te werken. […] Maar ondanks 
zijn boerse uiterlijk, had hij een glimlach en een persoonlijkheid 
die goedheid uitstraalden. Zij was een meisje uit de stad en kwam 
uit een welgesteld gezin. […]

Er voltrok zich iets magisch tussen hen. Ze werden verliefd. [Ze] 
lachten, dansten en studeerden samen gedurende die jaren. Toen 
ze trouwden, vroeg men zich af hoe ze in hun onderhoud zouden 
voorzien. Hij worstelde door zijn beroepsopleiding en eindigde als 
een van de besten van zijn klas. Zij was erg zuinig, spaarde, werkte 
en bad. Ze moedigde hem aan en steunde hem. En in erg moeilijke 
tijden zei ze zachtjes: ‘Op de een of andere manier lukt het ons wel.’ 
Geschraagd door haar geloof in hem bleef hij er in die moeilijke 
jaren voor gaan. Ze kregen kinderen. Ze hielden van hen, voedden 
hen op en gaven hun een gevoel van geborgenheid dankzij hun 
eigen voorbeeld van liefde voor en trouw aan elkaar. Er zijn inmid-
dels ruim 45 jaar voorbijgegaan. Hun kinderen zijn volwassen en 
zijn een sieraad voor hen, voor de kerk en de samenleving.

Onlangs wandelde ik in een vliegtuig uit New York in het donker 
door het gangpad toen ik een vrouw met wit haar zag zitten. Ze lag 
met haar hoofd op de schouder van haar man te slapen. Zijn hand 
hield de hare vast. Hij was wakker en herkende me. Toen we begon-
nen te praten, werd ook zij wakker. Zij kwamen ook net terug van 
New York, waar hij een voordracht gegeven had voor een van de 
grote geleerde genootschappen van het land. Hij zei er maar weinig 
over, maar zij sprak trots over de eer die hem verleend was. […]

Ik keerde terug naar mijn zitplaats en dacht erover na. Ik dacht 
bij mezelf: hun vrienden uit die tijd zagen alleen maar een boe-
renjongen en een glimlachend meisje met sproeten op haar neus. 
Maar deze twee zagen liefde, trouw, vrede, geloof en de toekomst 
in elkaars ogen. U kunt zeggen dat het aantrekkingskracht was, 
en misschien hebt u voor een deel gelijk, maar er was veel meer 
gaande. Er was iets goddelijks dat tussen hen bloeide, iets wat onze 
hemelse Vader gezaaid had. In hun schooltijd waren ze die bloei 
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waardig gebleven. Ze hadden in deugd en geloof, met waardering 
voor zichzelf en de ander geleefd. In de jaren van professionele en 
financiële problemen hadden ze de grootste aardse kracht uit hun 
partnerschap geput. Nu waren ze oud en vonden ze gemoedsrust 
en voldoening bij elkaar. En bovendien waren ze verzekerd van 
elkaars eeuwige vreugdevolle gezelschap dankzij de verbonden 
die ze lang gelegen in het huis van de Heer gesloten hadden en de 
beloften die hun toen gedaan waren.18

4
God zal getrouwe ongehuwden geen 

enkele zegen ontzeggen.

We hebben op de een of andere manier een heel belangrijke 
groep in de kerk een etiket opgeplakt. Op dat etiket staat ‘Alleen-
staanden’. Ik wenste dat we dat niet deden. U bent een persoon, 
een man of vrouw, zoon of dochter van God, geen groep die er 
hetzelfde uitziet of hetzelfde doet. U bent niet principieel anders 
dan anderen omdat u niet gehuwd bent. We zien er allemaal onge-
veer hetzelfde uit en hebben vergelijkbare emotionele reacties; we 
kunnen allemaal nadenken, redeneren, ongelukkig zijn, blij zijn, 
liefhebben en geliefd zijn.

U bent in het plan van onze Vader in de hemel net zo belangrijk 
als alle anderen, en dankzij zijn barmhartigheid zal geen enkele 
zegen u ontzegd worden.19

Nu wil ik graag iets zeggen tegen hen die nooit de gelegenheid 
gehad hebben om te trouwen. Ik verzeker u dat we ons van uw 
eenzaamheid bewust zijn. Eenzaamheid is een bitter en pijnlijk 
gevoel. Ik denk dat iedereen zich wel eens eenzaam gevoeld heeft. 
Ons hart gaat met begrip en liefde naar u uit. […]

Deze tijd van uw leven kan geweldig zijn. U bent volwassen. U 
hebt wijsheid. De meesten van u zijn door de wol geverfd. U hebt 
de lichamelijke, mentale en geestelijke kracht om anderen op te 
bouwen, te helpen en aan te moedigen.

Er zijn zoveel mensen die u nodig hebben. […] Houd uw geeste-
lijke batterijen opgeladen en steek andermans licht aan.20
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God heeft u die niet getrouwd bent […] talenten gegeven. Hij 
heeft u de mogelijkheid gegeven om anderen te dienen en hun met 
uw vriendelijkheid en zorg tot zegen te zijn. Reik iemand in nood 
de helpende hand. […]

Voeg kennis aan kennis toe. Verfijn uw verstand en uw vaardig-
heden in een studierichting. U hebt enorme mogelijkheden als u 
bereid bent om er gebruik van te maken. […] Denk niet dat God u 
in de steek heeft gelaten omdat u ongehuwd bent. De wereld heeft 
u nodig. De kerk heeft u nodig. Zoveel mensen en goede doelen 
hebben uw kracht, wijsheid en talenten nodig.

Bid en laat de moed niet zakken. […] Leef naar uw beste vermo-
gen en de Heer zal in zijn grotere wijsheid en op zijn eeuwige tijd 
uw gebeden verhoren.21

Als u bent gescheiden, weet dan dat wij u niet als een mislukke-
ling zien, omdat uw huwelijk is gestrand. […] Het is niet onze taak 
om u te veroordelen, maar om te vergeven en te vergeten, om u op 
te bouwen en te helpen. Richt u in uw eenzaamheid tot de Heer. 
Hij heeft gezegd: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast 
bent, en Ik zal u rust geven. […] want Mijn juk is zacht en Mijn last 
is licht’ (Mattheüs 11:28, 30).

De Heer zal u niet afwijzen of wegsturen. De antwoorden op 
uw gebeden zijn misschien niet spectaculair. Misschien begrijpt of 
waardeert u ze aanvankelijk niet. Maar de tijd zal aanbreken dat u 
zult weten dat u bent gezegend.22

5
Een gelukkig huwelijk is een zaak van 
liefdevolle zorg voor elkaars welzijn.

Voed uw huwelijk en werk eraan. Bewaak het en maak het stevig 
en mooi. […] Het huwelijk is een overeenkomst, een verbond, een 
samengaan van man en vrouw volgens het plan van de Almachtige. 
Het kan breekbaar zijn. Het vereist zorg en veel moeite.23

Daar ik in de loop der jaren met honderden scheidingen gecon-
fronteerd ben, ben ik ervan overtuigd dat één enkele gewoonte 
meer effect zou hebben dan alle andere om dit ernstige probleem 
op te lossen.
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Als elke man en elke vrouw voortdurend alles in het werk zou 
stellen om te zorgen voor het gemak en geluk van zijn of haar 
huwelijkspartner, zouden er weinig of geen echtscheidingen zijn. 
Er zouden geen ruzies zijn. Er zouden geen beschuldigingen geuit 
worden. Er zouden geen woede- uitbarstingen zijn. Liefde en zorg 
zouden de plaats innemen van mishandeling en gemeenheid. […]

De remedie voor de meeste spanningen in een huwelijk is niet 
echtscheiding. Het is bekering en vergeving, en uitingen van vrien-
delijkheid en zorg. Het is de toepassing van de gulden regel.

Wat is het een mooi tafereel als een jonge man en een jonge vrouw 
elkaars hand vasthouden aan het altaar, in een verbond voor God 
dat zij elkaar zullen respecteren en liefhebben. Hoe somber is het 
tafereel dan als er maanden of jaren later kwetsende opmerkingen 
zijn, gemene en scherpe woorden, verheven stemmen en bittere 
beschuldigingen.

Dat is niet nodig, geliefde broeders en zusters. Wij kunnen uitstij-
gen boven die lage, armoedige aspecten van ons leven (zie  Galaten 
4:9). Wij kunnen kijken naar de goddelijke aard van de ander, die 
wij allen als kind van onze Vader in de hemel meekrijgen. We kun-
nen in de door God ingestelde huwelijksvorm samenleven en ons 

‘Voed uw huwelijk en werk eraan. bewaak het en maak het stevig en mooi.’
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potentieel bereiken als we zelfdiscipline betrachten en onze huwe-
lijkspartner niet proberen te disciplineren.24

Elk huwelijk is af en toe onderhevig aan stormachtige tijden. Maar 
met geduld, wederzijds respect en verdraagzaamheid kunnen we 
die stormen doorstaan. Als er fouten zijn gemaakt, is er ruimte voor 
verontschuldigingen, bekering en vergeving. Maar dan moeten beide 
partijen daar wel toe bereid zijn. […]

Ik heb geleerd dat de echte kern van een gelukkig huwelijk […] 
een diepe zorg voor het gemak en welzijn van de partner is. Alleen 
aan onszelf en aan het bevredigen van onze persoonlijke verlan-
gens denken, bevordert vertrouwen, liefde, noch geluk. Alleen als 
er onzelfzuchtigheid is, zal liefde met de bijbehorende eigenschap-
pen bloeien.25

Velen van ons moeten in plaats van naar fouten, naar deugden 
beginnen te zoeken. […] Helaas willen sommige vrouwen hun man 
naar hun eigen wil kneden. Sommige mannen denken dat het hun 
recht is om hun vrouw aan hun normen en idealen te onderwerpen. 
Dat werkt niet. Het leidt alleen tot twist, misverstanden en verdriet.

We moeten elkaars interesses respecteren. We moeten elkaar de 
mogelijkheid en steun bieden om onze talenten te ontwikkelen en 
te uiten.26

Wees de metgezel die u gekozen hebt volkomen trouw. Hij of zij 
zal in de eeuwigheid uw hoogste goed zijn. Hij of zij verdient het 
beste in u.27

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Hinckley heeft gezegd dat onze hemelse Vader het 

huwelijk tussen man en vrouw ‘voor het geluk en de geborgen-
heid van zijn kinderen’ ingesteld heeft (onderdeel 1). Hoe beïn-
vloedt die kennis de relatie tussen man en vrouw? Hoe kunnen 
man en vrouw hun huwelijk ‘zuiver en onbezoedeld boven het 
kwaad van de wereld’ houden?

• Wat zijn de zegeningen van een eeuwig huwelijk in dit leven en 
in de eeuwigheid? (Zie onderdeel 2.) Door welke ervaringen hebt 
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u meer waardering voor eeuwige banden gekregen? Hoe kunnen 
we kinderen het belang van het eeuwig huwelijk bijbrengen?

• Waarom moet het huwelijk ‘een partnerschap van gelijken’ zijn? 
(Zie onderdeel 3.) Wat hebt u uit het verhaal in onderdeel 3 
gehaald? Hoe kunnen man en vrouw zo’n kracht in hun huwelijk 
ontwikkelen?

• Wat kunnen mensen die niet gehuwd zijn aan de beloften en 
raad van president Hinckley in onderdeel 4 hebben? Hoe zijn de 
leringen in deze afdeling op iedereen van toepassing? Waarom 
is het belangrijk om onze talenten en vaardigheden te gebruiken 
om anderen te dienen?

• Hoe kunnen man en vrouw hun huwelijk voeden en eraan wer-
ken? (Zie onderdeel 5.) Wat bent u te weten gekomen over hoe 
man en vrouw hun moeilijkheden kunnen overwinnen en samen 
meer geluk kunnen vinden? Welke voorbeelden hebt u daarvan 
gezien?

Relevante Schriftteksten
1 Korinthe 11:11; Mattheüs 19:3–6; LV 42:22; 132:18–19; Mozes 

2:27–28; 3:18, 21–24

Studietip
‘Besteedt u dagelijks individueel en met uw gezin tijd aan het 

bestuderen van Gods woord, dan zal vrede de boventoon in uw 
leven voeren. Die vrede krijgen we niet van de buitenwereld. We 
krijgen die vrede thuis, in het gezin, en ze komt uit uw eigen hart.’ 
(Richard G. Scott, ‘Geloofsoefening — uw eerste prioriteit’, Liahona, 
november 2014, 93.)

Noten
 1. In ‘De vrouwen in ons leven’, Liahona, 

november 2004, 85.
 2. In ‘At Home with the Hinckleys’, 

Ensign, oktober 2003, 22.
 3. In Jeffrey R. Holland, ‘President 

 Gordon B. Hinckley: Stalwart and 
Brave He Stands’ Ensign, juni 1995, 
10–11.

 4. In Glimpses into the Life and Heart of 
Marjorie Pay Hinckley, red. Virginia H. 
Pearce (1999), X.

 5. In Glimpses, 184.
 6. Dagboek van Gordon B. Hinckley, 29 
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 7. In Gerry Avant, ‘A Tender Farewell to 
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2004, 4.

 8. ‘De vrouwen in ons leven’, 82.
 9. In Marjorie Pay Hinckley, Letters (2004), 
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Work Continues beyond Veil’, Church 
News, 31 juli 2004, 3.
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Het gezin: de basis voor 
een rechtschapen leven

‘Hoe beter u uw kinderen met liefde en 
hoge verwachtingen in het evangelie van 

Jezus Christus opvoedt, des te groter de kans 
dat zij vrede in hun leven hebben.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

In het najaar van 1973 besloten Gordon en Marjorie Hinckley met 
tegenzin hun huis in East Mill Creek (Utah, VS) achter te laten en 
dichter bij de hoofdzetel van de kerk in Salt Lake City (Utah) te 
gaan wonen. President Hinckley, toenmalig lid van het Quorum der 
Twaalf Apostelen, nam op oudejaarsavond de tijd om wat over hun 
huis te schrijven. Uit zijn woorden blijkt hoe hij zich over die plek 
voelde, maar ze geven vooral zijn gevoelens over het gezin weer.

‘Wat doet het pijn om deze plek te moeten achterlaten’, zei hij. 
Hij herinnerde zich hoe ze als gezin het huis opgebouwd en het 
omliggende land verzorgd hadden. Vervolgens schreef hij over zijn 
gezin en hun band met God:

‘We hebben hier met onze kinderen gespeeld en we hebben hier 
gebeden. Hier hebben wij en onze kinderen onze hemelse Vader 
beter leren kennen en zijn we te weten gekomen dat Hij bestaat, 
luistert en antwoordt.

‘Misschien schrijf ik wel een boek […] niet voor de wereld, maar 
voor die vijf kinderen, hun partners en hun nakomelingen. En als ik 
het verhaal van ons huis kan verwoorden, zullen er tranen vloeien, 
maar zal er ook gelach zijn, en een sterke, stille, doordringende geest 
van liefde die het hart van de lezer zal raken. Want de mensen die 
in dat huis woonden, hadden elkaar, hun buren, hun God en de 
Heer Jezus Christus lief.’ 1
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‘Wij vragen de ouders hun uiterste best te doen om hun 
kinderen [te onderwijzen en] groot te brengen.’
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President Hinckley getuigde tijdens zijn bediening van het belang 
van een liefdevol, getrouw gezin. Op zijn aanwijzing publiceerden 
het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen ‘Het 
gezin: een proclamatie aan de wereld’. Ouderlingen M. Russell 
Ballard van de Twaalf heeft die proclamatie als ‘klaroengeschal ter 
bescherming en versterking van het gezin’ omschreven.2 In de alge-
mene ZHV- bijeenkomst in september 1995 las president Hinckley 
de proclamatie voor en zei: ‘De kracht van elk volk heeft zijn wor-
tels in het gezin. Wij dringen er bij onze mensen overal ter wereld 
op aan om hun gezin overeenkomstig deze beproefde waarden te 
versterken.’ 3

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

Familiebanden zijn de allerheiligste banden.

Het gezin is goddelijk. Het is door onze hemelse Vader ingesteld. 
Het omvat de heiligste van alle relaties. Alleen door het bestaan van 
gezinnen kunnen de doeleinden van de Heer verwezenlijkt worden.4

Als kerk getuigen we van het belang van het gezin — vader, 
moeder en kinderen — en van het feit dat we allemaal kinderen 
van God, onze eeuwige Vader zijn. Ouders die kinderen ter wereld 
brengen, hebben de taak om die kinderen lief te hebben, ze op te 
voeden, voor ze te zorgen en ze de waarden bij te brengen waar-
door ze goede burgers worden. […] Ik wil iets beklemtonen dat u 
al weet, namelijk het belang van onze gezinsbanden aanhalen. Dat 
moeten we doen met liefde, vriendelijkheid, waardering en respect. 
We moeten onze kinderen in de wegen van de Heer onderwijzen, 
zodat ze in rechtschapenheid opgroeien en de tragedies vermijden 
die tegenwoordig wereldwijd in veel gezinnen voorkomen.5

U mag uw gezin niet verwaarlozen. Niets is waardevoller dan 
uw gezin.6
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2
Ouders hebben het voorrecht om voor hun 
kinderen te zorgen en ze in het evangelie 

van Jezus Christus te onderwijzen.

Wij vragen de ouders hun uiterste best te doen om hun kinderen 
de beginselen van het evangelie bij te brengen en in de kerk groot 
te brengen. Het gezin is de basis voor een rechtschapen leven, en 
het gezin kan dan ook door niets of niemand worden vervangen, 
omdat alleen daar de noodzakelijke en door God gegeven taken 
kunnen worden uitgevoerd.7

Ik ben ervan overtuigd dat we in de riskante onderneming van 
het ouderschap de meeste kans van slagen hebben als het gezins-
leven op de geweldige leringen van het evangelie is gebaseerd: 
dat de vader in het gezin het priesterschap van God kan dragen; 
dat het als rentmeester van de kinderen van onze hemelse Vader 
zijn recht en plicht is om in hun behoeften te voorzien; dat hij in 
het gezin in de geest van het priesterschap leidt ‘door overreding, 
door lankmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid, en door 
ongeveinsde liefde’ (LV 121:41–42). Dat de moeder in het gezin een 
dochter van God is, een ziel vol intelligentie, toewijding en liefde, 
die de Geest van God in zich draagt; dat het als rentmeester van 
de kinderen van onze hemelse Vader haar recht en plicht is om die 
kinderen van hun dagelijkse behoeften te voorzien; dat zij, samen 
met haar echtgenoot, haar kinderen dient te onderrichten in ‘de 
leer van bekering en geloof in Christus, de Zoon van de levende 
God, […] en van de doop en de gave van de Heilige Geest door 
handoplegging [en te] leren bidden en oprecht [te] leren wandelen 
voor het aangezicht van de Heer’ (LV 68:25, 28).

In zo’n gezin houden de kinderen van hun ouders en zijn ze 
niet bang voor hen; daar worden de ouders gewaardeerd en niet 
gevreesd. En kinderen worden er beschouwd als geschenken van 
de Heer, voor wie we moeten zorgen, die we moeten aanmoedigen 
en leiden.

Er kunnen af en toe meningsverschillen zijn; er kunnen kleine 
ruzies voorkomen. Maar als er in het gezin gebeden wordt en men 
liefdevol en attent is, dan is er voldoende genegenheid die de gezins-
leden voor altijd verbindt, dan is er loyaliteit die hen tot baken dient.8
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Nu wil ik iets tot alleenstaande ouders zeggen. [U] draagt de 
vermoeiende last van de dagelijkse strijd van het opvoeden van uw 
kinderen en het voorzien in hun behoeften. Dat is een eenzame 
taak. Maar u hoeft die niet alleen uit te voeren. Er zijn in deze kerk 
zoveel mensen die u met liefde en begrip de hand willen reiken. 
Ze willen hun boekje niet te buiten gaan. Maar ze willen u oprecht 
helpen en ontvangen zelf zegeningen als ze u en uw kinderen tot 
zegen zijn. Aanvaard hun hulp. Ze bieden u die hulp zowel voor 
uw als voor hun welzijn.

We hebben duizenden goede bisschoppen in de kerk. We hebben 
duizenden goede quorumleiders. We hebben duizenden geweldige 
ZHV- zusters. We hebben huisonderwijzers en huisbezoeksters. Zij 
zijn uw vrienden. De Heer heeft hen op uw pad gebracht om u met 
hun kracht te helpen. En vergeet niet dat de Heer zelf de allergrootste 
krachtbron is. De ervaring van een alleenstaande moeder van zeven 
kinderen heeft me geraakt. Ze smeekte haar hemelse Vader dat ze 
zelfs maar voor één nacht bij Hem mocht komen om troost en kracht 
voor de moeilijkheden van de volgende dag te krijgen. Het tedere 
antwoord dat ze in gedachten kreeg, leek wel een openbaring: ‘Jij 
kunt niet bij mij komen, maar Ik zal bij jou komen.’ 9

Hoe beter u uw kinderen met liefde en hoge verwachtingen in 
het evangelie van Jezus Christus opvoedt, des te groter de kans dat 
zij vrede in hun leven hebben.10

3
Dankzij het gezinsgebed groeien kinderen 

met geloof in de levende God op.

Ziet uw kleinen. Bid voor ze. Bid voor ze en zegen ze. De wereld 
waarin zij zich bevinden, is een ingewikkelde, moeilijke wereld. Ze 
zullen met grote tegenspoed te kampen krijgen. Ze zullen alle kracht 
en al het geloof nodig hebben dat u hun kunt geven nu ze nog bij 
u zijn. En ze zullen ook een grotere kracht van een hogere macht 
nodig hebben. Ze zullen meer moeten doen dan zich neerleggen bij 
wat ze aantreffen. Ze moeten de wereld op een hoger niveau tillen, 
en het enige middel dat ze daarvoor hebben, is het voorbeeld van 
hun eigen leven en de overtuigingskracht die voortvloeit uit hun 
getuigenis en hun kennis van de zaken Gods. Ze zullen de hulp 
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van de Heer nodig hebben. Bid met hen nu ze nog jong zijn, opdat 
ze de bron van kracht mogen kennen die hun altijd in tijden van 
nood ter beschikking zal staan.11

Ik kan geen enkele andere gewoonte bedenken die een heil-
zamere uitwerking op uw leven zal hebben dan de gewoonte om 
samen in gebed neer te knielen. De woorden, ‘onze Vader in de 
hemel’, hebben een grote uitwerking. U kunt ze niet zonder een 
gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van God oprecht en 
met waardering uitspreken. […]

Uw dagelijkse gesprekken met Hem zullen vrede in uw hart en 
vreugde in uw leven teweegbrengen die nergens anders te verkrij-
gen zijn. […] Uw liefde zal toenemen. Uw waardering voor elkaar 
zal groeien.

Uw kinderen zullen zich veilig voelen, omdat ze tot een gezin 
behoren waar de Geest van God aanwezig is. Ze zullen hun ouders, 
die elkaar respecteren, kennen en liefhebben, en ze zullen in hun 
eigen hart gevoelens van respect ontwikkelen. Ze zullen zich veilig 
voelen omdat er vriendelijk en rustig met elkaar wordt gesproken. 
Ze zullen beschermd worden door ouders die eerlijk ten opzichte 
van God, elkaar en hun medemens zijn. Ze zullen opgroeien met 
een gevoel van waardering, omdat ze hun ouders in gebed dank-
baarheid voor grote en kleine zegeningen hebben horen uitspreken. 
Zij zullen met geloof in de levende God opgroeien.12

4
Door elkaar tijdens de gezinsavond in de wegen 

van de Heer te onderwijzen, wordt de band 
tussen ouders en kinderen aangehaald.

Toen ik vijf jaar was, kondigde president Joseph F. Smith aan dat 
alle leden van de kerk gezinsavond dienden te houden. Mijn vader 
zei toen: ‘Als de president van de kerk ons iets vraagt, dan doen 
we dat.’

En dus hielden we gezinsavond. Het was grappig. Hij zei: ‘We 
gaan een liedje zingen.’ We hadden geen aanleg voor muziek. […] 
We probeerden te zingen en lachten met elkaar. En zo ging het ook 
met een aantal andere zaken. Maar er bloeide langzaamaan iets 
moois — een gewoonte die ons hielp, die ons als gezin dichter bij 
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elkaar bracht, die ons sterkte. En in ons hart groeide de overtuiging 
dat de gezinsavond belangrijk was.13

Ik ben dankbaar dat de wekelijkse gezinsavond deel van ons 
kerkprogramma uitmaakt. Het feit dat duizenden gezinnen in deze 
drukke tijden hun best doen om wekelijks één avond vrij te houden 
is erg waardevol. Ze zingen, onderwijzen elkaar in de wegen van 
de Heer, knielen samen in gebed neer, danken de Heer voor zijn 
barmhartigheid en smeken zijn zegeningen over hun leven, huis, 
werk en land af. Ik denk dat we de enorme invloed ten goede van 
dit programma onderschatten.14

Als u twijfelt over het nut van de gezinsavond, probeer het dan uit. 
Breng uw kinderen bijeen, onderwijs ze, getuig tot ze, lees samen 
in de Schriften en heb plezier.15

5
Ouders dienen hun kinderen van 

jongs af aan te onderwijzen.

Kort nadat we getrouwd waren, bouwden we ons eerste huis. 
We hadden weinig geld en dus deed ik veel zelf. De tuin was hele-
maal mijn taak. De eerste van de vele bomen die ik plantte, was 
een doornloze valse christusdoorn. Ik zag de dag al voor me dat 
hij met zijn schaduw zou bijdragen tot de afkoeling van het huis in 
de zomer. Ik plantte hem op de hoek waar de wind uit de vallei in 
het oosten het hardste woei. Ik groef een gat, zette de kale wortel 
erin, deed er grond omheen, goot er water over en dacht er nau-
welijks meer aan. Het was maar een boompje, met een diameter 
van hooguit twee centimeter. Het boompje was zo flexibel dat ik 
het met gemak in alle richtingen kon buigen. Ik besteedde er in de 
loop der jaren weinig aandacht aan. Totdat ik op een winterdag, 
toen de boom kaal was, uit het raam keek. Ik merkte dat hij naar 
het westen leunde; hij was helemaal vervormd en uit evenwicht. Ik 
kon het nauwelijks geloven. Ik ging naar buiten en duwde er tegen-
aan om hem rechtop te zetten. Maar de stam was nu bijna dertig 
centimeter dik. Mijn kracht stelde niets voor. Ik haalde een katrol 
en een touw uit de schuur. Ik bevestigde het ene eind van het touw 
aan de boom en het andere aan een stevige paal. Vervolgens trok 
ik aan het touw. De katrol bewoog een beetje, en de stam van de 
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boom trilde enigszins. Maar daar bleef het bij. Het leek wel alsof 
hij zei: ‘Je kunt me niet meer rechttrekken. Het is te laat. Ik ben zo 
gegroeid omdat je me verwaarloosd hebt, en ik zal niet buigen.’

Uiteindelijk pakte ik in wanhoop mijn zaag en haalde de grote, 
zware tak aan de westkant eraf. Ik deed een stap achteruit en keek 
naar wat ik gedaan had. Ik had het grootste deel van de boom afge-
zaagd en een lelijk litteken van wel twintig centimeter lang achterge-
laten. Er was slechts één tak overgebleven die hemelwaarts groeide.

[…] Onlangs heb ik de boom weer bekeken. Hij is nu groot, 
heeft een betere vorm en is een geweldige aanwinst voor het huis. 
Maar zijn jeugdtrauma was groot en de behandeling die ik hem had 
gegeven om hem recht te zetten uiterst wreed. Toen de boom pas 
geplant was, zou een stukje touw hem rechtop hebben gehouden, 
ondanks de kracht van de wind. Ik had dat touwtje met weinig 
moeite kunnen en moeten gebruiken, maar dat had ik niet gedaan. 
En hij boog mee met elke wind die er tegenaan blies.

Kinderen zijn als bomen. Als ze nog jong zijn, kan hun leven 
meestal vrijwel moeiteloos gevormd en gestuurd worden. De schrij-
ver van Spreuken heeft gezegd: ‘Oefen de jongeman overeenkomstig 

‘breng uw kinderen bijeen, onderwijs ze, getuig tot 
ze, lees samen in de schriften en heb plezier.’
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zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet 
afwijken’ [Spreuken 22:6]. De basis van dat oefenen wordt thuis 
gelegd.16

Jesaja heeft gezegd: ‘Al uw kinderen zullen door de Heere onder-
wezen zijn, en de vrede van uw kinderen zal groot zijn’ ( Jesaja 
54:13).

Leid uw zoons en dochters van jongs af aan, onderwijs ze in de 
wegen van de Heer, zodat ze altijd vrede zullen hebben.17

6
Als kinderen opstandig zijn, moeten hun ouders voor 
ze blijven bidden, ze liefhebben en ze de hand reiken.

Ik erken dat er ouders zijn die hun kinderen, ondanks hun over-
vloedige liefde en hun ijverige en serieuze inspanningen om ze 
het evangelie bij te brengen, een tegengestelde koers zien kiezen. 
Ze laten bittere tranen omdat hun afgedwaalde zoons en dochters 
opzettelijk wegen met een tragische afloop bewandelen. Ik leef met 
zulke ouders mee. Ik citeer voor hen de woorden van Ezechiël: ‘De 
zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader 
zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen’ (Ezechiël 18:20).18

Soms komt een kind ondanks uw beste inspanningen in opstand. 
Maar blijf het proberen. Geef het niet op. Je verliest pas als je het 
opgeeft. Blijf het proberen.19

Als u met een [opstandig] kind of een [opstandige] dierbare te 
maken krijgt, geef het dan niet op. Bid voor ze, heb ze lief, reik ze 
de hand en help ze.20

Soms lijkt het te laat. […] Maar denk aan mijn doornloze valse 
christusdoorn [zie pp. 171–172]. Mijn ingreep en zijn lijden hebben 
iets moois tot stand gebracht. Nu biedt hij ons aangename schaduw 
tegen de hitte.21

7
We sterken ons gezin door om hemelse hulp te vragen en 

een geest van liefde en respect voor elkaar te ontwikkelen.

[Een gezin opvoeden] is niet altijd makkelijk. U kunt met teleurstel-
lingen en moeilijkheden te maken krijgen. Er komt moed en geduld 
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bij kijken. […] Liefde kan de doorslag geven — liefde die in de jonge 
jaren gul gegeven wordt en die zich tot in de moeilijke jaren van de 
jeugd uitstrekt. Zij zal bereiken wat geld dat aan kinderen besteed 
wordt, nooit bereiken kan.

— En geduld, met beteugeling van de tong en beheersing van 
woede. […]

— En bemoediging, royaal met complimenten en spaarzaam 
met kritiek.

Die dingen zullen, samen met gebed, wonderen bewerkstelligen. 
U kunt het niet alleen. U hebt hulp nodig bij de opvoeding van een 
hemels kind. Uw kind is ook een kind van zijn of haar hemelse 
Vader.22

Ieder kind, en daar zijn weinig uitzonderingen op, is het voort-
brengsel van een gezin, goed, slecht of onverschillig. Als kinderen 
opgroeien, wordt hun leven in grote mate een weerspiegeling en 
voortzetting van alles wat ze thuis leren. Als men daar ongevoelig 
met elkaar omgaat, elkaar uitscheldt, woede- uitbarstingen heeft 
en niet trouw aan elkaar blijft, zullen de vruchten duidelijk te zien 
zijn, en waarschijnlijk wordt dat in de volgende generatie herhaald. 
Als er daarentegen verdraagzaamheid heerst, vergevensgezindheid, 
wederzijds respect, inschikkelijkheid, vriendelijkheid, medeleven en 
barmhartigheid, zullen ook die vruchten duidelijk te zien zijn, en die 
zullen een eeuwige oogst opleveren. Ze zullen positief, aangenaam 
en fijn zijn. Als ouders barmhartigheid betonen en leren, zal dat in 
het leven en het gedrag van de volgende generatie herhaald worden.

Ik smeek ouders overal ter wereld ongevoeligheid af te zweren, 
toorn te bedwingen, de stem niet te verheffen en elkaar in het gezin 
barmhartigheid, liefde en respect te betonen.23

Er staat geschreven: ‘Een zacht antwoord keert woede af’ 
 (Spreuken 15:1). We komen haast nooit in de problemen als we 
zachtjes praten. Het is pas als we onze stem verheffen dat de pop-
pen aan het dansen gaan en we van een mug een olifant maken. 
[…] De stem van de hemel is een stille, zachte stem [zie 1 Koningen 
19:11–12]; zo is ook de stem van huiselijke vrede een zachte stem.24

Natuurlijk moet er in een gezin discipline zijn. Maar discipline met 
hardheid, discipline met wreedheid, zal geenszins tot verbetering 
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leiden maar eerder tot wrok en verbittering. Het lost niets op en 
maakt het probleem alleen maar groter. Men streeft er zijn doel 
door voorbij.25

De beste vorm van discipline is liefdevolle discipline. Die heeft 
de beste uitwerking.26

Laten we voortdurend ons gezin sterken. Laat man en vrouw een 
geest van volkomen trouw aan elkaar ontwikkelen. Laten we elkaar 
niet als vanzelfsprekend beschouwen, maar laten we voortdurend 
een geest van liefde en respect voor elkaar ontwikkelen.27

O God, onze eeuwige Vader, zegen de ouders zodat zij met liefde, 
geduld en bemoediging hen zullen onderrichten die zo kostbaar zijn, 
de kinderen die van U gekomen zijn, opdat zij samen beschermd 
en naar het goede geleid mogen worden, en als ze opgroeien een 
zegen zullen zijn voor de wereld waarvan zij deel uitmaken.28

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Hinckley heeft gezegd dat het gezin ‘de heiligste van alle 

relaties’ omvat (onderdeel 1). Hoe beïnvloedt die waarheid onze 
verstandhouding met onze gezinsleden? Wat voor invloed heeft 
die op de manier waarop we onze tijd en activiteiten indelen?

• Waarom dienen ouders ‘hun uiterste best te doen om hun kinde-
ren de beginselen van het evangelie bij te brengen’? (Zie onder-
deel 2.) Hoe is evangelieonderwijs thuis uw gezin tot zegen? Hoe 
kunnen ouders hun kinderen beter aansporen om het evangelie 
na te leven?

• Neem president Hinckleys leringen over de zegeningen van 
gezinsgebed door (zie onderdeel 3). Waarom brengt gezinsge-
bed zegeningen voort? Welke zegeningen zijn u ten deel gevallen 
door regelmatig als gezin te bidden? Wat lopen we mis als we het 
gezinsgebed verwaarlozen?

• Wat kunnen we leren uit Gordon B. Hinckleys ervaring met de 
gezinsavond in zijn jeugd? (Zie onderdeel 4.) Welke zegeningen 
hebt u ontvangen door gezinsavond te houden?
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• Neem het verhaal van president Hinckley over de valse christus-
doorn door (zie onderdeel 5). Hoe kunt u dit verhaal op uzelf 
toepassen?

• Hoe kunnen president Hinckleys leringen in onderdeel 6 ouders 
van nut zijn die een opstandig kind hebben? Op welke manieren 
kunnen ouders en anderen hun liefdevol de hand reiken?

• Waarom is het belangrijk dat ouders hun kinderen liefdevol disci-
plineren? Hoe kunnen ouders liefdevol disciplineren? Hoe kunnen 
gezinsleden een geest van liefde en respect voor elkaar ontwik-
kelen? (Zie onderdeel 7.)

Relevante Schriftteksten
Deuteronomium 11:19; Enos 1:1–5; Mosiah 4:14–15; Alma 56:45–48; 

3 Nephi 18:21; zie ook ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, 
Liahona, november 2010, 129

Onderwijstip
‘U hebt misschien het gevoel dat u een bepaald beginsel niet 

voldoende beheerst. Als u het echter met een gebed in uw hart 
bestudeert, het naleeft en u voorbereidt om het de leerlingen uit 
te leggen, zal uw eigen getuigenis worden gesterkt en verdiept.’ 
(Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], 19.)
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nephi’s gehoorzaamheid inspireerde de jonge gordon b. Hinckley.
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Gehoorzaamheid: leef 
gewoon het evangelie na

‘Het evangelie is eenvoudig. […] Wees 
nederig en gehoorzaam.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

Toen Gordon B. Hinckley ongeveer veertien jaar was, had hij 
in de Salt Laketabernakel een ervaring die hem tot een belangrijk 
voornemen aanzette. Later zei hij daarover:

‘Ik [hoorde] president Heber J. Grant vertellen hoe hij als kind in 
het Boek van Mormon las. Hij sprak over Nephi en over de grote 
invloed die hij op hem had. En toen citeerde hij met een overtui-
gende stem die ik nooit zal vergeten deze bijzondere woorden van 
Nephi: ‘En het geschiedde dat ik, Nephi, tot mijn vader zei: Ik zal 
heengaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden, want 
ik weet dat de Heer geen geboden aan de mensenkinderen geeft 
zonder een weg voor hen te bereiden, zodat zij kunnen volbrengen 
wat Hij hun gebiedt’ (1 Nephi 3:7).

Ik kreeg op dat moment in mijn jonge hart de vastberadenheid 
om te doen wat de Heer heeft geboden.’ 1

Gordon B. Hinckley droeg dat voornemen altijd in zijn hart. 
Toen hij jaren later president van de kerk was, bleef hij in zijn 
leringen trouw aan de boodschap die hij als jongeman gehoord 
had. Tijdens een regionale conferentie zei hij tot een groep heili-
gen der laatste dagen:

‘Veel reporters hebben me geïnterviewd. Ze hebben me allemaal 
gevraagd: “Op welk thema gaat u zich in uw presidentschap richten?” 
Ik antwoordde eenvoudig: “Hetzelfde thema dat ik de presidenten 
en apostelen van deze kerk altijd heb horen herhalen: leef gewoon 
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het evangelie na. Wie dat doet, ontvangt in zijn hart een overtuiging 
van de waarheid van datgene dat hij naleeft.”’ 2

In zijn eerste algemene conferentie als president van de kerk riep 
president Hinckley iedereen op om het evangelie beter na te leven:

‘Welnu, broeders en zusters, de tijd is voor ons aangebroken om 
ons hoofd op te heffen, onze visie te verruimen en een beter begrip 
te ontwikkelen van de grootse millenniaanse zending van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Dit is een tijd 
om sterk te zijn. Het is een tijd om zonder aarzelen voort te gaan, 
in het besef wat de betekenis, de reikwijdte en het belang van onze 
zending zijn. Dit is een tijd om te doen wat juist is, ongeacht wat de 
gevolgen daarvan mogen zijn. Dit is een tijd waarin we de geboden 
moeten bewaren. Het is een tijd om vriendelijk en met liefde de 
hand te reiken aan diegenen die in nood zijn of in duisternis en pijn 
ronddwalen. Het is een tijd om attent, welgemanierd, hoffelijk en 
liefdevol in onze omgang met iedereen te zijn. Met andere woorden, 
om in grotere mate zoals Christus te worden.’ 3

President Hinckley bleef die boodschap benadrukken. Tien jaar 
later herhaalde hij die woorden in de algemene conferentie en zei 
hij vervolgens: ‘Aan u om te beoordelen hoeveel vooruitgang we 
met de verwezenlijking van die uitspraak van tien jaar geleden 
geboekt hebben.’ 4

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

We zijn een verbondsvolk en dat verbond 
brengt zware verplichtingen met zich mee.

We zijn een verbondsvolk en dat is niet niks. Bij de herstelling 
van dit werk legde de Heer de doelen van de herstelling uit. Hij zei 
dat die moest plaatsvinden zodat zijn eeuwigdurende verbond her-
steld kon worden. Dat verbond […] werd tussen Abraham en Jehova 
gesloten toen de machtige Jehova een grote, plechtige belofte aan 
Abraham deed. Hij zei dat zijn nageslacht als het zand aan de oever 
van de zee zou zijn en dat alle volken in hem gezegend zouden 
worden. Hij sloot dit verbond met hem, dat Hij hun God zou zijn 
en zij zijn volk. […] Er ontstond een relatie die van eeuwig belang 
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was voor het eeuwig leven van al wie het verbond zou aangaan. 
De implicaties zijn wonderbaarlijk: als wij doen wat een kind van 
God behoort te doen, is Hij onze God die ons zegent, liefheeft, 
leidt en helpt.

In deze bedeling is dat eeuwigdurende verbond opnieuw beves-
tigd. We hebben dat verbond in feite bij onze doop gesloten. We 
traden toen tot zijn goddelijke gezin toe. Al Gods kinderen behoren 
tot zijn gezin, maar er is een bijzondere, geweldige band tussen 
God en zijn verbondskinderen. Toen we lid van de kerk werden, 
[…] traden we tot zijn verbondsvolk toe. En telkens als we aan het 
avondmaal deelnemen, doen we dat niet alleen om het zoenoffer 
van Gods Zoon te gedenken die zijn leven voor ons allen gegeven 
heeft. We nemen ook de naam van Jezus Christus op ons en beloven 
plechtig dat we zijn geboden zullen onderhouden. En Hij belooft 
ons plechtig dat Hij ons dan met zijn Heilige Geest zal zegenen.

We zijn een verbondsvolk en dat verbond brengt zware verplich-
tingen met zich mee. We mogen niet middelmatig zijn. We moeten 
boven de massa uitstijgen. We moeten harder ons best doen. We 

‘Telkens als we aan het avondmaal deelnemen, […] 
nemen [we] de naam van Jezus christus op ons en beloven 

plechtig dat we zijn geboden zullen onderhouden.’
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moeten een beetje beter, vriendelijker, grootmoediger, hoffelijker, 
attenter en hulpvaardiger zijn.5

Wij hebben een plechtig verbond gesloten en de naam van de Heer 
Jezus Christus op ons genomen. Laten we ernaar streven de geboden 
te onderhouden en te leven zoals de Heer ons gevraagd heeft.6

2
De Heer verwacht van ons dat we het 

evangelie in elk aspect naleven.

We leven in een tijd van compromissen en stilzwijgende instem-
ming. In de situaties waarmee we dagelijks geconfronteerd worden, 
weten we wat goed is, maar onder druk van leeftijdgenoten en 
de misleidende stemmen van hen die ons willen overhalen, gaan 
we voor de bijl. We sluiten een compromis. We leggen ons er stil-
zwijgend bij neer. We geven toe, waarna we ons schamen. […] We 
moeten de kracht ontwikkelen om onze overtuiging te volgen.7

Het evangelie is eenvoudig. Sommige vereisten lijken misschien 
simpel en onnodig. Maar verwerp ze niet. Wees nederig en gehoor-
zaam. Ik beloof u dat de resultaten geweldig en bevredigend 
zullen zijn.8

Ik bid dat we allen wat harder zullen proberen om in overeen-
stemming met onze goddelijkheid te leven. We kunnen ons beter 
gedragen. We kunnen een beter mens zijn. Als we voortdurend ons 
goddelijk erfgoed in gedachten houden, dat God onze Vader is en 
wij elkaars broeders en zusters zijn, zullen we een beetje toleranter 
en vriendelijker zijn, en meer geneigd zijn anderen te helpen en 
te steunen. We zullen ons minder makkelijk verlagen tot het doen 
van ongepaste dingen.9

Het geloof waar u deel van uitmaakt, beleeft u zeven dagen per 
week, niet alleen op zondag. […] U behoort het voortdurend te 
beleven — 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.10

De Heer verwacht van ons dat we ons leven op orde houden en 
dat we het evangelie in elk aspect naleven.11



H o o f d s T u k  1 2

187

3
God zal diegenen die zijn geboden 

onderhouden met zegeningen overladen.

De Heer droeg Elia op om zich bij de beek Krith te verbergen. 
Hij moest uit de beek drinken en de raven zouden hem voeden. In 
de Bijbel staat een eenvoudige, geweldige uitspraak over Elia: ‘Hij 
ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere’ 
(1 Koningen 17:5).

Hij sprak niet tegen. Hij verzon geen uitvluchten. Hij weigerde 
niet. Elia ging gewoon ‘op weg en deed overeenkomstig het woord 
van de Heere’. En hem werd het verschrikkelijke onheil bespaard 
dat de mensen die spotten, redetwistten en twijfelden, overkwam.12

Het hele verhaal in het Boek van Mormon gaat over mensen 
die in het land voorspoedig waren en door de Heer rijkelijk en 
overvloedig gezegend werden als ze rechtschapen waren en Jezus 
Christus aanbaden. Als ze zonde begingen, afvallig werden en hun 
God vergaten, werden ellende, oorlog en problemen hun deel. 
Uw veiligheid, gemoedsrust en voorspoed zijn afhankelijk van uw 
gehoorzaamheid aan de geboden van de Almachtige.13

‘Onderhoud voortdurend mijn geboden, en u zult een kroon van 
gerechtigheid ontvangen’ [LV 25:15]. Zo luidde de belofte van de 
Heer aan Emma Hale Smith. De Heer geeft ieder van u diezelfde 
belofte. Als u de geboden onderhoudt, zult u gelukkig zijn. Een 
heilige der laatste dagen […] die de geboden schendt, zal lijden. En 
wie de geboden onderhoudt, is een kroon […] van gerechtigheid 
en eeuwige waarheid beloofd.14

Als u de raad van God opvolgt, zult u ware vrijheid ervaren. Er 
staat geschreven: ‘Een gebod is een lamp, en onderricht is een licht’ 
(Spreuken 6:23).

In tegenstelling tot wat velen denken, is het evangelie geen filoso-
fie van onderdrukking. Het is een plan van vrijheid dat begeerte in 
bedwang houdt en gedrag aanstuurt. De vruchten van het evangelie 
zijn zoet en de beloning is royaal. […]

‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt 
heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten’ 
 (Galaten 5:1).
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‘Waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid’ (2 Korinthe 3:17).15

Onze veiligheid schuilt in bekering. Onze kracht komt voort uit 
gehoorzaamheid aan de geboden van God. […] Laten we pal staan 
tegen het kwaad in binnen-  en buitenland. Laten wij de zegeningen 
van de hemel waardig zijn, onze levenswijze zo nodig aanpassen 
en op de Vader van ons allen vertrouwen.16

Wij hebben niets te vrezen. God staat aan het roer. Hij zal weer-
stand terzijde schuiven ten behoeve van dit werk. Hij zal hen die zijn 
geboden onderhouden met zegen overladen. Dat heeft Hij beloofd. 
We twijfelen er niet aan of Hij Zich aan die belofte zal houden.17

4
De leiders van de kerk wijzen de weg en sporen 

de leden aan om het evangelie na te leven.

Er zijn mensen die zeggen: ‘De kerk hoeft mij niet te vertellen 
hoe ik over dit of dat moet denken of hoe ik moet leven.’

Nee, zeg ik, de kerk dicteert niemand hoe hij moet denken of 
wat hij moet doen. De kerk wijst de weg en nodigt ieder lid uit om 
het evangelie na te leven en de zegeningen te genieten die uit zo’n 
leefwijze voortvloeien. De kerk dicteert niemand, maar zij geeft 
raad, overtuigt en dringt aan, en zij verwacht trouw van hen die 
beweren lid te zijn.

Toen ik nog studeerde, zei ik bij gelegenheid tegen mijn vader 
dat ik van mening was dat de algemene autoriteiten buiten hun 
boekje waren gegaan toen ze een bepaalde kwestie bepleitten. Hij 
was een heel wijs en goed mens. Hij zei: ‘De president van de kerk 
heeft ons instructies gegeven en ik steun hem als profeet, ziener en 
openbaarder; ik ben dus van plan zijn raad op te volgen.’

Ik heb nu [vele] jaren in de algemene raden van de kerk gewerkt. 
[…] Ik wil tot u getuigen dat, hoewel ik letterlijk duizenden vergade-
ringen heb bijgewoond waarin kerkelijke richtlijnen en programma’s 
werden besproken, er niet één bij was waarin niet naar de leiding 
van de Heer werd gestreefd of waarin er bij iemand een verlangen 
bestond om iets voor te stellen of te doen dat mensen zou schaden 
of dwingen.18



H o o f d s T u k  1 2

189

Ik zeg u namens [al wie in de algemene raden van de kerk werken] 
dat we geen persoonlijke eer nastreven. We streven alleen de wil van 
de Heer na. Er zijn mensen die kritiek hebben als we raad geven of 
waarschuwen. Bedenk dat onze raadgevingen niet door zelfzuchtige 
verlangens zijn ingegeven. Bedenk dat onze waarschuwingen niet 
ongegrond zijn. De beslissing om ons over verschillende zaken uit 
te spreken wordt niet zonder overleg en gebed genomen. We willen 
u alleen maar met uw problemen, uw strijd, uw gezin en uw leven 
helpen. […] We willen niets anders verkondigen dan wat de Heer 
wil dat we verkondigen. […]

Wij hebben de taak waarover Ezechiël gesproken heeft: ‘Men-
senkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. 
Wanneer u uit Mijn mond een woord hoort, moet u hen namens Mij 
waarschuwen’ (Ezechiël 3:17).

Achter geen van deze zaken steekt een zelfzuchtig verlangen. 
We wensen slechts het geluk van onze broeders en zusters, dat zij 
vrede en liefde in hun gezin ervaren, dat zij door de kracht van 
de Almachtige gezegend worden bij wat zij ook in gerechtigheid 
ondernemen.19

God laat op zijn manier voortdurend zijn wil betreffende zijn volk 
weten. Ik getuig tot u dat de leiders van de kerk ons nooit zullen 
vragen om iets te doen wat we met de hulp van de Heer niet kun-
nen doen. We voelen ons misschien onbekwaam. We vinden wat 
van ons gevraagd wordt misschien niet leuk of het past niet in onze 
plannen. Maar als we het met geloof, gebed en vastberadenheid 
proberen, zal het ons lukken.

Ik getuig tot u dat het geluk van de heiligen der laatste dagen, 
de gemoedsrust van de heiligen der laatste dagen, de vooruitgang 
van de heiligen der laatste dagen, de welvaart van de heiligen 
der laatste dagen, en het eeuwig heil en de verhoging van deze 
mensen in gehoorzaamheid aan de raden van het priesterschap 
van God liggen.20
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5
Kleine beslissingen kunnen enorme gevolgen hebben.

Ik wil u over een beginsel vertellen […] dat, als u het naleeft, 
ervoor zal zorgen dat u veel vaker de juiste beslissing neemt. Daar-
door zult u ook veel meer vooruitgang maken en gelukkiger zijn. 
Dat grote beginsel is behoud het geloof. […]

Ik kan u niet vertellen hoe u elke beslissing moet nemen. Maar 
ik kan u wel beloven dat als u uw beslissingen in overeenstemming 
met de normen van het evangelie en de leer van de kerk neemt, en 
als u het geloof behoudt, u goede vruchten zult voortbrengen en u 
veel geluk zult ervaren en veel zult bereiken.21

Lang geleden werkte ik voor een spoorwegmaatschappij. […] 
Dat was in de tijd dat bijna iedereen met de trein reisde. Op een 
ochtend kreeg ik een telefoontje van mijn collega in Newark (New 
Jersey, VS). Hij zei: ‘Trein nummer zus en zo is zonder bagage wagon 
gearriveerd. Driehonderd passagiers zijn ergens hun bagage kwijt-
geraakt en ze zijn boos.’

Ik ging onmiddellijk aan de slag om erachter te komen waar de 
bagage heen kon zijn gegaan. Ik vernam dat de wagon in Oakland 
(Californië) op de juiste wijze geladen en aan de trein gekoppeld 
was. Hij was in Salt Lake City op onze spoorlijn gezet, [en was uit-
eindelijk aangekomen] in St. Louis (Missouri). Daar had een andere 
spoorwegmaatschappij de wagon moeten overnemen en hem naar 
Newark moeten brengen. Maar een achteloze wisselwachter op het 
emplacement van St. Louis had een klein stukje staal van slechts 
7,5 centimeter, een wissel, overgehaald en vervolgens aan een hef-
boom getrokken om de wagon te ontkoppelen. Wij ontdekten dat 
de bagagewagon die in Newark had moeten zijn, zich in feite in 
New Orleans (Louisana) bevond, 2400 kilometer van zijn bestem-
ming verwijderd. Het overhalen van acht centimeter wissel door 
een achteloze werknemer op het emplacement van St. Louis, had 
hem op het verkeerde spoor gezet en had de afstand tot zijn juiste 
bestemming enorm vergroot. En zo gaat het ook in ons leven. In 
plaats van een vaste koers aan te houden, worden we door een 
misvatting in een andere richting getrokken. Die afwijking van onze 
oorspronkelijke bestemming kan aanvankelijk erg klein zijn, maar 
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als die doorzet, kan die kleine afwijking een grote kloof worden 
en kunnen we heel ver terechtkomen van waar we naartoe wilden 
gaan. […] Het leven draait om de kleine dingen die grote dingen in 
ons leven teweegbrengen.22

Op een dag stond ik op een boerderij vóór een groot hek. Ik hief 
de klink op en opende het hek. De scharnieren bewogen amper. 
Maar aan het andere uiteinde beschreef het hek een boog met een 
diameter van wel vijf meter. Als je alleen naar de scharnieren keek, 
zou je nooit beseffen dat die kleine beweging zo’n groot gevolg had.

En dat geldt ook voor onze beslissingen. Een kleine gedachte, een 
klein woord, een kleine daad kunnen enorme gevolgen hebben.23

6
Als we het evangelie naleven, sterken we de kerk en 

verspreiden we het werk van God over de aarde.

U kunt de [kerk] door uw levenswijze sterker maken. Laat het 
evangelie uw zwaard en schild zijn. […]

Hoe schitterend zal de toekomst zijn wanneer de Almachtige zijn 
heerlijke werk voortstuwt, een werk dat een ieder die zijn evangelie 
aanvaardt en naleeft tot zegen zal zijn.24

President Hinckley vergeleek onze beslissingen 
met de scharnieren van een hek.
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Ik zie een schitterende toekomst in een heel onzekere wereld. 
Als we ons aan onze waarden vastklampen, als we op ons erfgoed 
voortbouwen, als we gehoorzaam voor de Heer wandelen, als we 
gewoon het evangelie naleven, zullen we ongelooflijk worden geze-
gend. Men zal ons bezien als een opmerkelijk volk dat de sleutel 
tot opmerkelijk geluk heeft gevonden.25

Laten we ons allemaal voornemen om het werk van de Heer beter, 
sterker en groter dan ooit tevoren te maken. Het gaat uiteindelijk om 
de kwaliteit van ons leven. Het gaat uiteindelijk om ons voornemen 
om het evangelie van Jezus Christus na te leven. Dat is een persoon-
lijke kwestie. Als we allemaal bidden, is de kerk veel sterker. En dat 
geldt ook voor de andere evangeliebeginselen. Laten we meedoen 
aan dit grote werk dat voorwaarts gaat en zich over de hele aarde 
verspreidt. We kunnen niet blijven stilstaan; we moeten voorwaarts 
gaan. Dat is noodzakelijk. De persoonlijke overtuiging in ons hart 
is de ware kracht van de kerk. Zonder die overtuiging hebben we 
heel weinig; met die overtuiging hebben we alles.26

Ik nodig ieder lid van de kerk uit, waar u ook bent, om op te staan 
en met een vreugdevol hart aan de slag te gaan, het evangelie na te 
leven, de Heer lief te hebben en het koninkrijk op te bouwen. Samen 
zullen we op koers blijven en het geloof behouden. De Almachtige 
zal onze kracht zijn.27

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Waarom mogen we als verbondsvolk van de Heer ‘niet middel-

matig zijn’? (Zie onderdeel 1.) Op welke manieren hebben de 
verbonden die u met de Heer gesloten hebt een uitwerking op 
uw dagelijkse leven?

• President Hinckley heeft gezegd: ‘We moeten de kracht ontwik-
kelen om onze overtuiging te volgen’ (onderdeel 2). Hoe com-
promitteren wij soms onze overtuigingen? Hoe kunnen we ons 
tegen verleiding sterken?

• Hoe kunnen we het verhaal van president Hinckley over Elia op 
onszelf toepassen? (Zie onderdeel 3.) Hoe zou u reageren als 
iemand zegt dat de geboden hem te veel beperken? Hoe hebt u 
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ervaren dat gehoorzaamheid aan de geboden ons vrijheid, veilig-
heid en gemoedsrust geeft?

• Bespreek president Hinckleys uitleg over hoe kerkleiders raad 
en waarschuwingen geven. Hoe bent u gezegend door de raad 
van kerkleiders?

• Wat kunnen we van President Hinckleys verhaal over de verloren 
bagagewagon leren? (Zie onderdeel 5.) Waarom hebben kleine 
beslissingen of daden zulke grote gevolgen? Welke kleine beslis-
sing had voor u grote gevolgen? Hoe kunnen we kleine afwijkin-
gen die ons van Gods pad kunnen wegleiden beter herkennen?

• Hoe kunnen we door het evangelie na te leven beter met de onze-
kerheden in de wereld omgaan? (Zie onderdeel 6.) Hoe kunnen 
we door het evangelie na te leven ons leven vereenvoudigen? 
Bedenk hoe u de kerk kunt sterken en Gods werk over de aarde 
kunt verspreiden.

Relevante Schriftteksten
Deuteronomium 4:39–40; Hebreeën 5:8–9; LV 64:33–34; 93:26–28; 

98:22; Abraham 3:24–26; Geloofsartikelen 1:3

Studietip
‘Lezen, bestuderen en overpeinzen verschillen van elkaar. We lezen 

woorden die ons misschien op een idee brengen. We bestuderen 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.)

Noten
 1. ‘If Ye Be Willing and Obedient’, 

Ensign, juli 1995, 2.
 2. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 404.
 3. ‘This Is the Work of the Master’, 

Ensign, mei 1995, 71.
 4. ‘Openingswoord’, Liahona, mei 2005, 4.
 5. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

148–149.
 6. Teachings of Gordon B. Hinckley, 146.
 7. ‘Building Your Tabernacle’, Ensign, 

november 1992, 52.

 8. ‘Everything to Gain—Nothing to Lose’, 
Ensign, november 1976, 96.

 9. Teachings of Gordon B. Hinckley, 
160–161.

 10. Teachings of Gordon B. Hinckley, 404.
 11. Discourses of President Gordon B. 

 Hinckley, deel 2: 2000–2004 (2005), 412.
 12. ‘If Ye Be Willing and Obedient’, 4.
 13. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

406–407.
 14. ‘If Thou Art Faithful’, Ensign, november 

1984, 92.
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 16. ‘The Times in Which We Live’, Ensign, 
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 17. ‘This Is the Work of the Master’, 71.
 18. ‘Trouw’, Liahona, mei 2003, 60.
 19. ‘The Church Is on Course’, Ensign, 

november 1992, 59–60.
 20. ‘If Ye Be Willing and Obedient’, Ensign, 

december 1971, 125.
 21. ‘Keep the Faith’, Ensign, september 

1985, 3, 6.

 22. ‘A Prophet’s Counsel and Prayer for 
Youth’, Ensign, januari 2001, 5–7.

 23. ‘Keep the Faith’, 3.
 24. ‘Stay the Course—Keep the Faith’, 

Ensign, november 1995, 72.
 25. ‘Look to the Future’, Ensign, november 

1997, 69.
 26. Teachings of Gordon B. Hinckley, 

138–139.
 27. ‘Stay the Course—Keep the Faith’, 72.
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Gemoedsrust en 
tevredenheid dankzij 

materiële zelfredzaamheid

‘Voor ons is zelfredzaamheid een basisbeginsel; 
we moeten voor onszelf zorgen en in 

onze eigen behoeften voorzien.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

Gordon B. Hinckley leerde als kind beginselen van zelfredzaam-
heid door samen met zijn ouders, broers en zussen te werken. Later 
zei hij daarover:

‘We woonden in een voor mijn gevoel groot huis. […] We hadden 
een groot grasveld met veel bomen, waar miljoenen bladeren vanaf 
vielen. Er moest altijd veel gedaan worden.

‘[…] Er stond een kachel in de keuken en in de eetkamer. Later 
werd er een fornuis geplaatst; dat was toen iets geweldigs. Maar het 
had een onverzadigbare honger naar kolen en er zat geen automa-
tische stookinrichting op. De kolen moesten het fornuis ingeschept 
en elke avond netjes opgestapeld worden.

‘Dat beest van een fornuis heeft mij een belangrijke les geleerd: 
als je warm wilde blijven, moest je kolen scheppen.

‘Mijn vader vond dat zijn jongens moesten leren werken, zowel 
in de zomer als in de winter. Daarom kocht hij een boerderij van 
twee hectare, die uiteindelijk uitgroeide tot zo’n twaalf hectare. In 
de zomer woonden we daar en wanneer de school weer begon, 
gingen we terug naar de stad.

‘We hadden een grote boomgaard en elk voorjaar moesten de 
bomen gesnoeid worden. Vader nam ons regelmatig mee naar 
snoeidemonstraties die door deskundigen van de landbouwschool 
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‘er is geen vervanging voor productieve arbeid. arbeid is 
het proces waardoor dromen werkelijkheid worden.’
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georganiseerd werden. We leerden een belangrijke waarheid: hoe 
je in februari snoeide, bepaalde wat voor fruit je in september zou 
plukken.’ 1

Met die waarheden die deel van zijn persoonlijk fundament uit-
maakten, gaf president Hinckley vaak praktische evangelielessen. 
Hij getuigde dat hard werken zegeningen voortbracht en hij spoorde 
de heiligen der laatste dagen aan om niet op grote voet te leven en 
zich voor te bereiden op mogelijk onheil.

President Hinckley onderwees niet alleen in deze beginselen, 
maar voorzag de heiligen ook van manieren om ze na te leven. In 
april 2001 bijvoorbeeld introduceerde hij het permanent studiefonds, 
waarvan hij zei dat het door de Heer geïnspireerd was.2 Dankzij dat 
programma kan men financiële bijdragen aan een fonds leveren 
dat in kortetermijnleningen voorziet. Die leningen worden leden 
verstrekt die ervoor in aanmerking komen. Meestal zijn dat terug-
gekeerde zendelingen. Daardoor kunnen ze hoger onderwijs of 
een beroepsopleiding volgen. Als de lener zijn lening terugbetaalt, 
wordt dat geld gebruikt om weer andere mensen te helpen. Het 
permanent studiefonds heeft al tienduizenden mensen op weg naar 
zelfredzaamheid geholpen. Het geeft hun, met de woorden van 
president Hinckley, ‘een glimp van hoop’.3

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

Als we met integriteit werken, worden 
we eeuwig gezegend.

Ik geloof in werken. Er is geen vervangmiddel voor productieve 
arbeid. Arbeid is het proces waardoor dromen werkelijkheid wor-
den. Arbeid is het proces waardoor passieve visioenen dynamische 
prestaties worden.4

Af en toe spelen en een beetje nietsdoen is goed. Maar werk is 
erg belangrijk in het leven van de mens. Door te werken, krijgen we 
voedsel, kleding en onderdak. We kunnen niet ontkennen dat we 
met vaardige handen en een ontwikkeld verstand moeten werken 
om individueel en collectief te groeien en voorspoedig te zijn.5
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Ik ben gaan inzien dat het leven geen reeks grote heldhaftige 
daden is. Het leven is een kwestie van consequente goedheid en 
betamelijkheid. We moeten zonder ophef doen wat we behoren te 
doen wanneer het moet gebeuren. Ik heb gezien dat het in deze 
wereld niet de genieën zijn die de doorslag geven. Ik heb gezien dat 
het werk van de wereld vooral door doodgewone mensen gedaan 
wordt die op een buitengewone manier werken.6

Kinderen moeten samen met hun ouders werken: de vaat doen, 
vloeren dweilen, grasmaaien, bomen en struiken snoeien, schilderen, 
dingen herstellen, schoonmaken en een heleboel andere zaken. 

‘kinderen moeten samen met hun ouders werken. […] zo leren ze 
dat arbeid de prijs is van properheid, vooruitgang en voorspoed.’
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Zo leren ze dat arbeid de prijs is van properheid, vooruitgang en 
voorspoed.7

Het geniale aan deze kerk is dat we werk verzetten. Iedereen 
werkt. Je groeit niet als je niet werkt. Geloof, een getuigenis van 
de waarheid, is net als de spieren van mijn arm. Als je die oefent, 
worden ze sterker. Als je je arm in een draagdoek doet, worden 
je spieren zwak en slap. Wij zetten mensen aan het werk. We ver-
wachten veel van ze, en het wonderbaarlijke en geweldige is dat 
ze succes hebben. Ze brengen dingen tot stand.8

Er gebeurt niets in deze kerk, tenzij we werken. De kerk is als een 
kruiwagen. Die verroert geen vin, tenzij je de handgrepen vastpakt 
en duwt. Hard werken stuwt het werk van de Heer voorwaarts. En 
als je geleerd hebt om met integriteit te werken, is dat je eeuwig 
tot zegen. Dat meen ik met heel mijn hart. Het zal u eeuwig tot 
zegen zijn.9

2
Het is onze taak om mensen te helpen om overeind 

te krabbelen en zelfredzaam te worden.

Er is een oud gezegde: ‘Als je iemand een vis geeft, heeft hij die 
dag te eten, maar als je iemand leert vissen, heeft hij de rest van 
zijn leven te eten. […]

Moge de Heer ons visie en begrip schenken zodat wij onze leden 
niet alleen op geestelijk maar ook op stoffelijk gebied kunnen hel-
pen. Wij hebben een heel ernstige verplichting. President Joseph 
F. Smith heeft […] gezegd dat een godsdienst die de mens in dit 
leven niet verder helpt, waarschijnlijk ook niet veel voor zijn leven 
hierna zal betekenen. (Zie ‘The Truth about Mormonism’, tijdschrift 
Out West, september 1905, 242.)

Waar onze mensen met wijdverbreide armoede te maken hebben, 
moeten we al het mogelijke doen om ze de kans te bieden overeind 
te krabbelen en hun leven door een opleiding op een fundament 
van zelfredzaamheid te bouwen. Onderwijs is de sleutel tot allerlei 
mogelijkheden. […]
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Dit is onze heilige plicht […]: ‘Kom de zwakken te hulp, verhef de 
handen die slap neerhangen en sterk de knikkende knieën’ (LV 81:5). 
We moeten ervoor zorgen dat ze zelfredzaam en succesvol worden.

Ik geloof dat de Heer niet wil dat zijn volk tot een leven van 
armoede is veroordeeld. Ik geloof dat Hij wil dat de getrouwen het 
goede van de aarde genieten. Hij wil dat wij dit doen om hen te 
helpen.10

Ieder mens, zeggen wij, moet voor zichzelf doen wat hij kan. Als 
hij geen mogelijkheid meer ziet, vraagt hij zijn familie om hulp. Als 
de familie het niet kan, springt de kerk in. En als de kerk inspringt, 
willen we eerst in de basisbehoeften voorzien en hem dan helpen 
zolang dat nodig is. Maar ondertussen helpen we hem om zich te 
scholen, werk te vinden, er op een of andere manier weer bovenop 
te komen. Dat is het hele doel van de geweldige welzijnszorg [van 
de kerk].11

Wie als ontvanger aan dit programma heeft deelgenomen, is niet 
aan de ‘vloek van de nutteloosheid en het kwaad van de aalmoes’ 
onderhevig geweest. Zijn waardigheid en zelfrespect zijn behouden. 
En de talloze mannen en vrouwen die er geen gebruik van hebben 
gemaakt, maar die aan het verbouwen en conserveren van voed-
sel en aan andere soortgelijke activiteiten hebben deelgenomen, 
geven getuigenis van de vreugde die uit onzelfzuchtig dienstbetoon 
voortkomt.

Niemand die dit programma en de enorme resultaten ervan aan-
schouwt, kan redelijkerwijs twijfelen aan de geest van openbaring 
waardoor het tot stand is gekomen en waardoor het is uitgegroeid 
tot een praktische organisatie die veel goeds doet.12

We zullen dit werk voortzetten. Er zullen altijd behoeften zijn. 
Er zullen altijd honger, armoede en rampen zijn. En er zijn altijd 
mensen die door het licht van het evangelie zijn geraakt, die bereid 
zijn om gewillig te dienen en te werken en de behoeftigen op aarde 
te versterken.

We hebben het permanent studiefonds in het leven geroepen. 
Het is door uw royale bijdragen tot stand gekomen. […] Jonge 
mannen en vrouwen die de gedragsnormen naleven, kunnen een 
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studielening krijgen. Anders zouden ze net als hun ouders en voor-
ouders in armoede moeten leven. […]

De Geest van de Heer leidt dit werk. Deze welzijnszorg is aardse 
hulpverlening en wordt uitgedrukt in rijst en bonen, dekens en 
tenten, kleding en medicijnen, werkgelegenheid en opleiding. Maar 
dit aardse werk is slechts een uitdrukking van een innerlijke geest 
— de Geest van de Heer, die is rondgegaan ‘terwijl Hij goeddeed’ 
(Handelingen 10:38).13

3
Profeten hebben ons aangespoord om ons geestelijk 

en materieel op rampspoed voor te bereiden.

Voor ons is zelfredzaamheid een basisbeginsel; we moeten voor 
onszelf zorgen en in onze eigen behoeften voorzien. En dus spo-
ren we de mensen aan om iets opzij te leggen, vooruit te kijken, 
wat voedsel achter de hand te houden, indien mogelijk een spaar-
rekening te openen voor onvoorziene omstandigheden. Catastrofes 
vinden soms heel onverwachts plaats: werkloosheid, ziekte, dat 
soort dingen.14

Rampen en catastrofes zijn deze oude wereld niet vreemd. Wie 
bekend zijn met en geloven in de Schriften zijn zich bewust van de 
waarschuwingen die de profeten hebben laten klinken aangaande 
rampen die al zijn geschied en die nog in het verschiet liggen. […]

Hoe ontzagwekkend zijn de woorden van een openbaring in 
de 88e afdeling van de Leer en Verbonden aangaande de rampen 
die na de getuigenissen van de ouderlingen volgen. De Heer zegt:

‘Want na uw getuigenis komt het getuigenis van de aardbevingen, 
die gekreun in haar binnenste zullen veroorzaken, en de mensen 
zullen op de grond vallen en niet kunnen staan.

‘En ook komt het getuigenis van de stem van donderslagen en de 
stem van bliksemschichten en de stem van orkanen en de stem van 
de golven van de zee die zich buiten hun grenzen storten.

‘En alle dingen zullen in beroering zijn; en stellig zal het hart 
van de mensen het begeven, want alle mensen zullen door vrees 
bevangen worden’ (LV 88:89–91). […]
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[…] Net als er in het verleden rampen zijn geweest, kunnen we 
ze in de toekomst verwachten. Wat doen we dan?

Iemand heeft gezegd dat het niet regende toen Noach de ark 
aan het bouwen was. Maar hij bouwde hem wel. En daarna begon 
het te regenen.

De Heer heeft gezegd: ‘Indien u voorbereid bent, zult u niet 
vrezen’ (LV 38:30).

De belangrijkste voorbereiding wordt ook in de Leer en  Verbonden 
vermeld. Er staat: ‘Daarom, sta op heilige plaatsen en word niet 
aan het wankelen gebracht, totdat de dag van de Heer komt’ (LV 
87:8). […]

We dienen zo te leven dat we de Heer kunnen aanroepen voor 
bescherming en leiding. Dat is de eerste prioriteit. We kunnen niet 
verwachten dat we door Hem geholpen worden als we zijn geboden 
niet willen onderhouden. Wij hebben in deze kerk in de voorbeel-
den van de Jareditische en Nephitische volken bewijzen genoeg 
van de straffen voor ongehoorzaamheid. Elk verviel na voorspoed 
tot volledige vernietiging, omdat ze slecht werden.

We weten uiteraard dat het regent over rechtvaardigen én onrecht-
vaardigen (zie Mattheüs 5:45). Maar hoewel zelfs de rechtvaardigen 
sterven, gaan ze niet verloren, maar worden door de verzoening van 
de Verlosser gered. Paulus heeft aan de Romeinen geschreven: ‘Want 
als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij 
voor de Heere’ (Romeinen 14:8). […]

Ons volk heeft […] de raad gekregen om dergelijke voorberei-
dingen te treffen om een ramp te kunnen overleven.

We kunnen wat water, basisvoedsel, medicijnen en warme kle-
ding opzijleggen. We behoren een beetje geld voor onvoorziene 
omstandigheden achter de hand te hebben.15

We hebben een geolied welzijnsprogramma met voorzieningen 
zoals graanopslag in verschillende gebieden. Het is belangrijk dat 
we dat doen. Maar de beste plek om wat voedsel opzij te zetten is 
thuis, samen met een klein gespaard bedrag. Het beste welzijnspro-
gramma is ons eigen welzijnsprogramma. Vijf of zes blikken tarwe 
thuis zijn beter dan een lading in de welzijnsgraanschuur. […]
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We kunnen bescheiden beginnen. We kunnen beginnen met een 
voedselvoorraad van een week en die geleidelijk aan uitbouwen 
tot een maand, en daarna drie maanden. Ik heb het nu over voed-
sel om in de basisbehoeften te voorzien. U weet natuurlijk wel dat 
deze raad niet nieuw is. Maar ik ben bang dat zovelen het gevoel 
hebben dat een grote voorraad buiten hun bereik is en dat ze er 
daarom niet eens aan beginnen.

Begin klein […] en werk geleidelijk aan toe naar een redelijk 
gesteld doel. Spaar regelmatig een klein bedrag en u zult verbaasd 
zijn hoe snel dat aangroeit.16

4
We genieten onafhankelijkheid en vrijheid als we schulden 
zoveel mogelijk vermijden en voor tijden van nood sparen.

We hebben steeds opnieuw advies gekregen over zelfredzaam-
heid, schulden en spaarzaamheid. Zoveel mensen hebben hoge 
schulden voor bezittingen die niet geheel noodzakelijk zijn. […] 
Ik vraag u, leden van de kerk, om zo mogelijk uw schulden af te 
betalen en wat geld te sparen voor onvoorziene omstandigheden.17

De tijd is gekomen om ons huis in orde te brengen. […]

President J. Reuben Clark jr. [heeft] in 1938 in de priesterschaps-
bijeenkomst van de conferentie [gezegd]: ‘Als je eenmaal schulden 
hebt, is rente elke minuut van de dag en de nacht je metgezel; je 
kunt haar niet ontwijken of ontlopen; je kunt haar niet wegsturen; 
ze bezwijkt niet voor smeekbeden, eisen of bevelen; en als je haar 
voor de voeten loopt of haar pad kruist of niet aan haar eisen vol-
doet, zal ze je verpletteren.’ (In Conference Report, april 1938, 103.)

Ik erken uiteraard dat het noodzakelijk kan zijn om geld te lenen 
voor de aankoop van een huis. Maar laten we een huis kopen dat 
we ons kunnen veroorloven en zo de betalingen verminderen die 
ons voortdurend zonder enige genade of enig respijt boven het 
hoofd zullen hangen. […]

Sinds de beginperiode van de kerk heeft de Heer ons voor schul-
den gewaarschuwd. Hij heeft door openbaring tot Martin Harris 
gezegd: ‘Betaal de schuld die u bent aangegaan bij de drukker. 
Bevrijd u van knechtschap’ (LV 19:35).
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President Heber J. Grant heeft het herhaaldelijk over dit onder-
werp gehad. […] Hij heeft gezegd: ‘Als er iets is dat het mensenhart 
en het gezin gemoedsrust en tevredenheid geeft, dan is het wel 
om niet op grote voet te leven. En als er iets is dat verpletterend en 
ontmoedigend is, dan is het schulden en verplichtingen te hebben 
waaraan men niet kan voldoen.’ (Gospel Standards, samengesteld 
door G. Homer Durham [1941], 111.)

Wij dragen in de kerk een boodschap van zelfredzaamheid uit. 
We bereiken geen zelfredzaamheid als er een grote schuld op het 
huishouden drukt. Iemand die verplichtingen tegenover anderen 
heeft, is noch onafhankelijk noch vrij van slavernij.

Bij het beheer van de zaken van de kerk hebben we geprobeerd 
een voorbeeld te geven. We hebben het beleid gevolgd om strikt te 
zijn in het jaarlijks opzijzetten van een percentage van het inkomen 
van de kerk voor mogelijke tijden van nood.

Ik ben dankbaar te kunnen zeggen dat de kerk het in al haar 
activiteiten en zaken, in al haar afdelingen, zonder geleend geld kan 
doen. En kunnen we dat niet meer, dan zullen we het mes in onze 
programma’s zetten. Dan zullen we de kosten dusdanig beperken 
dat ze binnen ons inkomen passen. We zullen niets lenen. […]

Wat is het een geweldig gevoel om vrij van schulden te zijn, om 
een beetje geld te hebben voor een tijd van nood, weggelegd waar 
het zo nodig kan worden opgenomen. […]

Ik spoor u aan […] om naar uw financiën te kijken. Ik spoor u 
aan om bescheiden in uw uitgaven te zijn, om uzelf in uw aankopen 
te beheersen, om schulden zoveel mogelijk te vermijden. Betaal 
schulden zo snel mogelijk af en bevrijd u zo van slavernij.

Dit maakt deel uit van het materiële evangelie waarin wij geloven. 
Moge de Heer u zegenen […] om uw huis in orde te brengen. Als 
u uw schulden hebt betaald, als u een reserve hebt, al is die klein, 
dan mogen de stormen om uw huis loeien, maar dan hebt u een 
toevluchtsoord voor uw [gezin], en hebt u gemoedsrust.18
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Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Hinckley heeft gezegd: ‘Er is geen vervanging voor 

productieve arbeid’ (onderdeel 1). Hoe is werk een zegen in uw 
leven geweest? Wat hebt u door hard te werken geleerd? Hoe 
kunnen ouders hun kinderen leren om te werken?

• Welke plicht hebben wij tegenover mensen die materiële behoef-
ten hebben? (Zie onderdeel 2.) Hoe kunnen we anderen helpen 
om zelfredzaam te zijn? Hoe is uw leven beïnvloed door anderen 
te dienen en doordat anderen u gediend hebben?

• Neem de voorbereidingen door die we volgens president Hinckley 
voor tijden van nood moeten treffen (zie onderdeel 3). Wanneer 
hebt u het belang van voorbereiding voor tijden van nood gezien? 
Noem enkele kleine dingen die we stapsgewijs kunnen doen om 
ons voor te bereiden.

• Neem president Hinckleys raad over schulden en spaarzaamheid 
door (zie onderdeel 4). Waarom is het belangrijk om geld met de 
nodige zelfbeheersing uit te geven? Welke materiële en geestelijke 
gevolgen brengen schulden met zich mee? Hoe kunnen ouders 
hun kinderen bijbrengen om verstandig met geld om te gaan?

Relevante Schriftteksten
1 Thessalonicenzen 4:11–12; LV 1:11–13; 78:13–14; 104:13–18; 

Mozes 5:1

Onderwijstip
‘Zorg ervoor dat u goede besprekingen niet te snel afbreekt om al 

het lesmateriaal te kunnen behandelen. Hoewel het belangrijk is om 
het lesmateriaal te behandelen, is het belangrijker dat de leerlingen 
de invloed van de Geest voelen, hun vragen beantwoord krijgen, 
een groter begrip van het evangelie ontwikkelen en vastbesloten 
zijn om de geboden te onderhouden.’ (Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], 64.)
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Noten
 1. ‘Some Lessons I Learned as a Boy’, 

Ensign, mei 1993, 52.
 2. Zie ‘The Perpetual Education Fund’, 

Ensign, mei 2001, 52.
 3. ‘Reaching Down to Lift Another’, 

Ensign, november 2001, 54.
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for Women from Gordon B. Hinckley 
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ciation’, Ensign, november 1972, 8; 
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Report, oktober 1936, 3.
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te eten gegeven’, Liahona, mei 2004, 61.
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 16. ‘Aan de mannen van de priesterschap’, 
Liahona, november 2002, 58.

 17. ‘The Times in Which We Live’, Ensign, 
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Onszelf in de hulp aan 
anderen verliezen

‘Moge de ware zin van het evangelie zodanig 
tot ons doordringen dat wij beseffen dat we ons 
leven, dat God onze Vader ons gegeven heeft, 

ten dienste van anderen moeten stellen.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

De jonge ouderling Gordon B. Hinckley had het tijdens zijn eerste 
weken op zending in Engeland erg moeilijk. Hij was ziek toen hij 
arriveerde en hij werd steeds weer afgewezen als hij mensen over het 
evangelie wilde vertellen. In die moeilijke tijd was wat hij later zijn 
‘beslissende dag’ zou noemen hem tot zegen. Het was een ervaring 
die zijn werkzaamheden de rest van zijn leven zou beïnvloeden.

Hij heeft daarover gezegd: ‘Ik was ontmoedigd. Ik schreef een 
brief aan mijn goede vader en zei dat ik het gevoel had dat ik mijn 
tijd en zijn geld verknoeide. Hij was mijn vader en mijn ringpresident, 
een wijs en geïnspireerd man. Hij schreef me een heel kort briefje 
terug: “Beste Gordon, ik heb je brief ontvangen. Ik heb eigenlijk maar 
één advies: vergeet jezelf en ga aan het werk.” Eerder die ochtend 
hadden mijn collega en ik in onze studieperiode deze woorden van 
de Heer gelezen: “Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal 
het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en 
om het Evangelie, die zal het behouden” (Markus 8:35).

‘Deze woorden van de Meester, gevolgd door mijn vaders raad, 
drongen diep in mijn binnenste door. Met mijn vaders brief in de 
hand ging ik naar onze slaapkamer in het huis waar wij woonden op 
Wadham Road 15, knielde en deed de Heer een plechtige belofte. 
Ik verbond mij dat ik zou proberen om mijzelf te vergeten en mij 
te verliezen in de dienst aan Hem.
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‘als we beweren de Meester te aanbidden en te volgen, behoren 
we dan zijn leven van dienstbetoon niet na te volgen?’
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‘Die dag in juli 1933 was een beslissende dag voor mij. Er kwam 
nieuw licht in mijn leven en nieuwe vreugde in mijn hart.’ 1

Dat licht is Gordon B. Hinckley nooit meer kwijtgeraakt. Vanaf 
die dag wijdde hij zich aan de Heer door anderen te dienen. In de 
uitvaartdienst van president Hinckley somde president Henry B. 
Eyring enkele bijdragen van president Hinckley op: hij liet wereld-
wijd tempels bouwen, introduceerde kleine tempels om het tem-
pelwerk te bevorderen, richtte het permanent studiefonds op en liet 
het Conferentiecentrum bouwen. Vervolgens zei hij:

‘Maar zijn nalatenschap gaat veel verder dan dit korte lijstje dat ik 
kan opnoemen. Zijn prestaties hebben echter wel allemaal één ding 
gemeen. Zij boden de mensen altijd de kans om zich te verbeteren. 
En altijd bekommerde hij zich over mensen die kansarm waren, de 
gewone man die moeite heeft met de alledaagse problemen en met 
de naleving van het evangelie van Jezus Christus. Meer dan eens 
tikte hij met zijn wijsvinger op mijn borst en zei dan: “Hal, heb je 
gedacht aan de mensen die het moeilijk hebben?”’ 2

President Hinckley heeft gezegd: ‘Ik ben graag actief bezig. Ik 
wil elke nieuwe dag met een vast voornemen en doel beginnen. 
Ik wil elk uur dat ik wakker ben, besteden aan aanmoediging, het 
zegenen van hen die een zware last dragen, het opbouwen van 
geloof en getuigenis.’ 3

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

Ons leven is een geschenk van God en 
moet anderen ten dienste zijn.

Er zijn […] wereldwijd veel armoede en nood, zoveel opstand 
en kwaad, zoveel smerigheid en vuil, zoveel ontwrichte gezinnen, 
zoveel eenzamen die een kleurloos, hopeloos leven leiden, en 
overal zoveel leed.

En dus smeek ik u. Ik smeek u aangezien u zo gezegend bent, 
dat u zelf ook zult geven om de wereld een beetje beter te maken.4

Als we de wereld willen verbeteren, dan moet het proces van de 
liefde in ons hart een verandering teweegbrengen. Dat kan gebeuren 
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als we onszelf wegcijferen om God en onze medemens met heel 
ons hart, onze ziel en ons verstand liefde te schenken.

De Heer heeft in hedendaagse openbaring gezegd: ‘Indien uw 
oog alleen op mijn eer is gericht, zal uw gehele lichaam met licht 
vervuld zijn en zal er in u geen duisternis zijn’ (LV 88:67).

Als we met liefde en dankbaarheid op God vertrouwen, als we 
Hem dienen met een oog dat alleen op zijn eer gericht is, gaan 
de duisternis van zonde, zelfzuchtigheid en hoogmoed van ons 
heen. Dan ontwikkelen we meer liefde voor onze eeuwige Vader 
en zijn geliefde Zoon, onze Heiland en Verlosser. Dan willen we 
onze naaste meer dienen, denken we minder aan onszelf en zijn 
we hulpvaardiger.

Dat beginsel van liefde is de kern van het evangelie van Jezus 
Christus.5

Als we beweren de Meester te aanbidden en te volgen, behoren 
we dan zijn leven van dienstbetoon niet na te volgen? Niemand kan 
zeggen dat zijn leven hem toebehoort. Ons leven is een geschenk 
van God. We worden niet uit eigen wil geboren. We kiezen niet 
wanneer we sterven. Onze dagen zijn door God bepaald, niet door 
onszelf.

Velen gaan door het leven alsof het hun eigendom is. We heb-
ben de vrijheid om dit leven te verkwisten. Maar dan beschamen 
we een groot en heilig vertrouwen. De Meester laat er geen twijfel 
over bestaan: ‘Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het 
verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om 
het Evangelie, die zal het behouden’ (Markus 8:35).6

Geliefde broeders en zusters, er ligt een grote uitdaging voor 
ons. De kansen zijn overal om ons heen. God wil dat we zijn werk 
opgewekt en vol energie uitvoeren. Dat werk heeft Hij als volgt 
beschreven: ‘Kom de zwakken te hulp, verhef de handen die slap 
neerhangen en sterk de knikkende knieën’ (LV 81:5).

We moeten de hulpbehoevenden helpen. We moeten nabestaan-
den troosten. We moeten weduwen en wezen in hun verdrukking 
bezoeken. We moeten de behoeftigen voeden, de naakten kleden, 
de daklozen onderdak bieden. We moeten net als de Meester rond-
gaan en goeddoen (zie Handelingen 10:38).7
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Mijn boodschap aan u […] is dat u bij de planning van uw leven 
een deel van uw tijd zult wijden aan mensen die uw hulp nodig 
hebben. Verwacht daar geen beloning voor. We hebben uw vaar-
digheden nodig, wat die ook mogen zijn. Uw helpende handen 
kunnen iemand uit het moeras van smart trekken. Uw kalme stem 
kan iemand aanmoedigen die het anders misschien zou opgeven. 
Uw vaardigheden kunnen het leven van mensen in nood op een 
opmerkelijke en geweldige manier veranderen. Als u het nu niet 
doet, wanneer dan wel? Als u het niet doet, wie dan wel? 8

Moge de ware zin van het evangelie zodanig tot ons doordringen 
dat wij zullen beseffen dat we ons leven, dat God onze Vader ons 
gegeven heeft, ten dienste van anderen moeten stellen.

Als we op die manier dienen, zullen onze dagen met vreugde en 
blijdschap gevuld zijn. En wat belangrijker is, ze zullen aan onze 
Heer en Heiland, Jezus Christus, gewijd zijn en aan het positief 
beïnvloeden van de mensen om ons heen.9

2
Dienen is het beste geneesmiddel tegen zelfbeklag, 

zelfzucht, wanhoop en eenzaamheid.

Ik bezocht op een dag een universiteit waar ik het gewoon-
lijke, alledaagse geklaag van de jongeren hoorde. Ze klaagden over 
de druk op school alsof het een last in plaats van een kans was 
om wereldse kennis op te doen. Ze klaagden over huisvesting en 
voedsel. […]

Ik zei tegen die jongeren dat ik hun, als ze vonden dat de druk 
op school te zwaar was en als ze over hun huisvesting en voedsel 
klaagden, een oplossing voor hun problemen kon aanreiken. Ik gaf 
ze ter overweging om hun boeken even dicht te doen, hun kamer 
te verlaten en iemand te bezoeken die oud en eenzaam of ziek en 
ontmoedigd is. Ik heb gemerkt dat we meestal klagen omdat we 
alleen maar aan onszelf denken.

Mijn schoenmaker had vele jaren een bord aan de muur hangen. 
Daarop stond: ‘Ik klaagde omdat ik geen schoenen had, totdat ik een 
man zonder voeten zag.’ Het doeltreffendste geneesmiddel tegen de 
kwaal van zelfbeklag is onszelf in de dienst van anderen verliezen.10
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Ik geloof dat voor de meesten onder ons het beste geneesmiddel 
tegen eenzaamheid werken is, en zich voor andere mensen dienst-
baar maken. Ik bagatelliseer uw problemen niet, maar ik aarzel niet 
om te zeggen dat er veel mensen zijn met veel ernstigere proble-
men dan de uwe. Reik hun de hand, help en bemoedig hen. Er zijn 
zoveel jongens en meisjes die het op school niet redden, omdat ze 
wat individuele aandacht en bemoediging te kort komen. Er zijn 
zoveel bejaarden die in ellendige, eenzame en bange omstandig-
heden leven en die door een gewoon gesprek weer een sprankje 
hoop en licht zouden zien. […]

Er zijn zoveel gewonden die een barmhartige Samaritaan nodig 
hebben om hun wonden te verzorgen en ze op weg te helpen. Een 
kleine goede daad is iemand in nood tot zegen en geeft diegene 
die hem helpt een warm gevoel.11

Er zijn zoveel mensen wier lasten u kunt verlichten. Ik denk aan 
de daklozen, de hongerigen, de armen om ons heen. Ik denk ook 
aan de bejaarden in het rusthuis die eenzaam zijn. Ik denk aan 
gehandicapte kinderen, drugsverslaafde jongeren, mensen die ziek 
en aan huis gebonden zijn en naar een vriendelijk woord smachten. 
Als u het niet doet, wie dan wel?

‘er zijn zoveel mensen wier lasten u kunt verlichten.’
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Het beste tegengif tegen zorgen is werk. Het beste geneesmiddel 
tegen wanhoop is dienstbetoon. De beste remedie tegen vermoeid-
heid is iemand helpen die nog meer uitgeput is.12

Waarom zijn zendelingen gelukkig? Omdat ze zichzelf in de hulp 
aan anderen verliezen.

Waarom zijn de mensen die tempelwerk doen gelukkig? Omdat 
hun werk van liefde geheel in overeenstemming is met het grote 
plaatsvervangende werk van de Heiland van de mensheid. Ze eisen 
noch verwachten dankbaarheid voor hun inspanningen. Over het 
algemeen kennen ze slechts de naam van de persoon voor wie ze 
werk verrichten.13

Uit de edele verlangens van uw hart door anderen de hand te 
reiken, te troosten, te steunen en op te bouwen. Als u dat doet, zal 
het woekerende gif van zelfzucht plaatsmaken voor een warm en 
geweldig gevoel, dat we blijkbaar alleen op die manier kunnen 
ontvangen.14

3
Als we anderen de hand reiken, leren we onszelf kennen.

Jaren geleden ging ik op zondagochtend in een klein stadje in 
Idaho (VS) op bezoek bij een ringpresident. Vóór het ochtendgebed 
las het gezin samen enkele verzen in de Schriften. Ze lazen onder 
andere de woorden van Jezus in Johannes 12:24: ‘Voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft 
hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.’

De Meester had het ongetwijfeld over zijn eigen nakende dood 
en zei dat zijn aardse zending grotendeels tevergeefs zou zijn tenzij 
hij stierf. Maar volgens mij zit er meer achter die woorden. Het lijkt 
mij dat de Heiland tegen ons zegt dat als we ons niet verliezen in 
dienstbetoon aan anderen, ons leven weinig zin heeft. Want Hij 
vervolgde: ‘Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn 
leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven’ 
( Johannes 12:25). Of zoals Lukas schrijft: ‘Wie zijn leven zal pro-
beren te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal 
het behouden’ (Lukas 17:33). Met andere woorden, wie alleen voor 
zichzelf leeft, kwijnt weg en gaat dood, terwijl iemand die zichzelf 
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vergeet in dienstbetoon aan anderen, in dit leven en in de eeuwig-
heid groeit en bloeit.

Die ochtend werd de ringpresident die ik bezocht had na dertien 
jaar trouwe dienst in de ringconferentie ontheven. Men betuigde hem 
veel liefde en waardering. Niet vanwege zijn welvaart of aanzien 
in de zakenwereld, maar vanwege het dienstbetoon dat hij onzelf-
zuchtig gegeven had. Hij had zonder aan zichzelf te denken door 
weer en wind tienduizenden kilometers afgelegd. Hij had letterlijk 
duizenden uren aan hulpverlening besteed. Hij had zijn eigen leven 
verwaarloosd om de mensen die hem nodig hadden bij te staan. 
En daardoor leefde hij op en had hij het respect verdiend van de 
mensen die hij gediend had.15

Jaren geleden las ik het verhaal van een jonge vrouw die als 
lerares op het platteland ging werken. Een van de kinderen in haar 
klas was een meisje dat al eens was blijven zitten en waarschijnlijk 
weer niet over zou gaan. Ze kon niet lezen. Ze kwam uit een gezin 
dat niet over de middelen beschikte om haar in de stad te laten 
onderzoeken op een probleem dat verholpen kon worden. De jonge 
lerares vermoedde dat het meisje een probleem met haar ogen had 
en nam haar op eigen kosten mee om haar ogen te laten nakijken. 
Er werd een probleem vastgesteld dat met een bril verholpen kon 
worden. Er ging voor het meisje al gauw een hele nieuwe wereld 
open. Ze kon voor het eerst de woorden duidelijk zien. De lerares 
had een bescheiden salaris, maar het weinige dat ze had, investeerde 
ze in een leerlinge die zou blijven zitten. Daardoor veranderde ze 
het leven van dat meisje en kreeg haar eigen leven ook een nieuwe 
dimensie.16

Als u dient, krijgt uw leven een nieuwe dimensie. U zult nieuwe, 
stimulerende relaties krijgen. U zult vriendschap en gezelligheid 
vinden. U zult groeien in kennis, begrip en wijsheid, en in uw 
capaciteiten.17

Ik getuig dat als u anderen de hand reikt, u uw ware zelf zult 
vinden en deze wereld enorm tot zegen zult zijn.18
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4
De kerk biedt ons veel mogelijkheden 

tot onzelfzuchtig dienstbetoon.

Broeders en zusters, u zult nooit gelukkig worden als u alleen 
aan uzelf denkt. Verlies uzelf in het beste werk ter wereld: het werk 
van de Heer. Verlies uzelf in het werk van de quorums en de hulp-
organisaties, tempelwerk, welzijnswerk en zendingswerk. Dan krijgt 
u zegeningen door anderen tot zegen te zijn.19

‘als u dient, krijgt uw leven een nieuwe dimensie.’
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Geen enkel ander werk in de wereld verschaft zoveel vreugde. En 
die vreugde is bijzonder. Die vreugde komt voort uit dienstbetoon. 
Ze bestaat echt. Ze is uniek. Ze is geweldig.20

Laat de kerk uw dierbare vriend zijn. Laat haar uw geweldige 
partner zijn. Werk in elke roeping waartoe u geroepen wordt. Doe 
wat u gevraagd wordt. Elke functie die u uitoefent, zal u nieuwe 
vaardigheden geven. Ik ben in deze geweldige organisatie in veel 
functies werkzaam geweest. En ze hebben mij allemaal een unieke 
beloning gegeven.

Hiervoor zijn uw onzelfzuchtige toewijding, uw niet aflatende 
trouw en uw geloof nodig. U zult vóór uw leven om is in veel func-
ties werkzaam zijn. Sommigen kunnen onbelangrijk lijken, maar 
er bestaat in de kerk geen onbelangrijke roeping. Elke roeping is 
belangrijk. Elke roeping is nodig om het werk voort te stuwen. Kijk 
nooit neer op een taak in de kerk. […]

Maak in uw leven ruimte voor de kerk. Laat uw kennis van haar 
leer groeien. Laat uw begrip van haar organisatie toenemen. Laat 
uw liefde voor haar eeuwige waarheid steeds sterker worden.

De kerk kan u vragen om offers te brengen. Zij kan u vragen om 
te geven van het allerbeste dat u te bieden hebt. Dat kost u echter 
niets, want u ontdekt dan dat het een investering wordt waarvan u 
de rest van uw leven rente trekt. De kerk is het grote vat van eeu-
wige waarheid. Omhels het en houd u eraan vast.21

Wilt u gelukkig zijn? Cijfer uzelf dan weg en verlies uzelf in dit 
grote werk. Span u in om andere mensen te helpen. Ontwikkel in 
uw hart een geest van vergevensgezindheid voor iedereen die u iets 
misdaan heeft. Vertrouw op de Heer, bouw zijn zoons en dochters 
op en dien hen. U zult een vreugde ervaren die u nog nooit gevoeld 
hebt. Het maakt niet uit hoe oud of hoe jong u bent. U kunt mensen 
opbouwen en helpen. Geloof maar dat er op deze wereld heel, heel, 
heel veel mensen zijn die hulp kunnen gebruiken. Heel, heel veel. 
Laten we die voortwoekerende, zelfzuchtige houding uit ons leven 
bannen, broeders en zusters, en groeien in onze dienstbaarheid aan 
anderen. Vervolmaak u, help mensen met zwakke knieën, hef de 
handen op van hen die slap hangen. Leef het evangelie van Jezus 
Christus na. Vergeet uzelf.22
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Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Hinckley zegt dat ons leven een geschenk van God is 

en dat we anderen ermee moeten dienen (zie onderdeel 1). Hoe 
kunnen we van dienen een levenswijze maken? Wat houdt het in 
om te leven met het oog alleen op de eer van God gericht? Hoe 
is iemand anders u door u te dienen tot zegen geweest?

• Waarom helpt dienen ons om zelfbeklag, zelfzucht en eenzaam-
heid te overwinnen? (Zie onderdeel 2.) Hoe heeft dienen u geluk-
kig gemaakt? Lees president Hinckleys beschrijving van mensen 
in nood en bepaal hoe u en uw gezin anderen de hand kunnen 
reiken.

• Waarom ‘leren we onszelf kennen’ als we onszelf verliezen in 
anderen dienen? (Zie onderdeel 3.) Wat kunnen we uit de ver-
halen in onderdeel 3 leren?

• President Hinckley zegt: ‘Verlies uzelf in het beste werk ter wereld: 
het werk van de Heer’ (onderdeel 4). Welke zegeningen hebt u 
dankzij uw roepingen in de kerk ontvangen?

Relevante Schriftteksten
Mattheüs 20:25–28; 25:34–40; Johannes 13:35; Mosiah 2:16–18; 

18:8–9; LV 64:33

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

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

Noten
 1. ‘Taking the Gospel to Britain: A 

 Declaration of Vision, Faith, Courage, 
and Truth’, Ensign, juli 1987, 7.
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 Gordon B. Hinckley, 1910–2008 
( supplement bij de Ensign, maart 
2008), 27; zie ook p. 26.

 3. ‘Testimony’, Ensign, mei 1998, 69.

 4. Discourses of President Gordon B. 
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 5. ‘And the Greatest of These Is Love’, 
Ensign, maart 1984, 5.
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Het heilige priesterschap

‘Ik hou van het priesterschap van deze kerk. Het 
leeft. Het is het hart en de kracht van dit werk. 

Het is de macht en het gezag waardoor God, onze 
eeuwige Vader, zijn werk op aarde volbrengt.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

In 1980 namen ouderling Gordon B. Hinckley en zijn vrouw,  Marjorie, 
deel aan een rondreis van drie weken door Azië. Ze spraken in 
gebiedsconferenties en woonden de inwijding van de Tokiotempel 
( Japan) bij. Vóór ze terug naar huis gingen, bezochten ze het zen-
dingsgebied Sendai ( Japan), waar ouderling Hinckley de stichting 
van de eerste ring in het zendingsgebied presideerde. Vlak vóór een 
gesprek met het nieuwe ringpresidium benaderde ouderling  Hinckley 
de zendingspresident, Kiyoshi Sakai. ‘Hij vroeg de verbaasde presi-
dent Sakai of hij gewijde olie bij zich had en zei vervolgens: “Ik ben 
uitgeput; kunt u me een zalving geven?” President Sakai heeft daar-
over gezegd: “Ik was bang en voelde me niet sterk genoeg om een 
apostel van de Heer te zalven. Ik zei dat ik het niet in het Engels kon 
doen. Ouderling Hinckley zei dat Japans ook mocht. En dus stemden 
ouderling Hitoshi Kashikura, de regionaal vertegenwoordiger, en ik 
in.” Na de zalving zei ouderling Hinckley eenvoudigweg: “Bedankt, 
bedankt. Nu kan ik morgen naar huis terugkeren.”

‘De volgende ochtend zag ouderling Hinckley er sterk en gezond 
uit. Toen president Sakai hem vroeg hoe hij zich voelde, antwoordde 
hij: “Dai Jobu, kiplekker. Ik voel me goed.” Een paar dagen later 
kreeg president Sakai een brief van ouderling Hinckley, waarin hij 
schreef: “[…] Ik waardeer de zalving die u me gegeven hebt enorm. 
Ik begon me meteen beter te voelen. Ik ben snel en volledig hersteld. 
Mijn vrouw en ik zijn erg dankbaar dat we bij u in het zendingshuis 
mochten verblijven.”’ 1
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‘Met [het priesterschap] is er niets onmogelijk voor de 
verbreiding van het werk van het koninkrijk gods.’



H o o f d s T u k  1 5

221

President Hinckley getuigde vaak van de zegeningen van het 
priesterschap, van wonderbaarlijke, maar tijdelijke zegeningen 
van lichamelijk herstel tot eeuwige, verbindende zegeningen door 
tempelverordeningen. Hij heeft gezegd: ‘Ik geloof dat het priester-
schap goddelijk gezag in zich draagt — de macht om te zegenen, 
de macht om te genezen, de macht om leiding te geven aan de 
zaken Gods, en de macht om dat wat op aarde gebonden is ook 
in de hemel te binden.’ 2

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

God heeft het priesterschap en de sleutels van 
het koninkrijk van de hemel hersteld.

De macht en het gezag van het priesterschap [zijn] eertijds aan 
de mens gegeven. De lagere bevoegdheid werd aan de zoons van 
Aäron gegeven om in aardse zaken en in enkele heilige geestelijke 
verordeningen te bedienen. Het hogere priesterschap werd door de 
Heer zelf aan zijn apostelen gegeven, volgens zijn bekendmaking 
aan Petrus: ‘En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen 
geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden 
zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden 
zijn’ (Mattheüs 16:19).

De volledige herstelling van het priesterschap omvatte de komst 
van Johannes de Doper […] en van Petrus, Jakobus en Johannes. 
[…] Het omvatte de komst van Mozes, Elias en Elia, die bepaalde 
sleutels van het priesterschap terugbrachten om in deze grote, laatste 
bedeling van de volheid der tijden de herstelling van alle ordenin-
gen en verordeningen van de voorgaande bedelingen te voltooien.

Wij hebben het priesterschap. […] Dat weten we omdat we de 
macht van het priesterschap hebben gezien. We hebben gezien dat 
de zieken werden genezen, dat de verlamden weer konden lopen, 
en dat zij die zich in duisternis bevonden licht, kennis en begrip 
hebben ontvangen.3

De profeet Joseph Smith heeft [het priesterschap] eens als volgt 
omschreven: ‘Het priesterschap is een eeuwig beginsel; het bestaat al 
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voor eeuwig bij God en zal voor eeuwig blijven bestaan, zonder begin 
van dagen of einde van jaren.’ (History of the Church, deel 3, 386.)

Het is werkelijk de macht van de Almachtige die Hij aan de mens 
heeft gegeven om in zijn naam en in zijn plaats te handelen. Het is 
gedelegeerd goddelijk gezag. Het verschilt van alle andere machten 
en bevoegdheden op aarde. Dan is het geen wonder dat het is her-
steld door herrezen wezens die het eertijds droegen, zodat er geen 
twijfel over het gezag en de rechtsgeldigheid bestaat. Zonder het 
priesterschap zou er slechts in naam een kerk zijn, zonder het gezag 
om de dingen Gods te bedienen. Met [het priesterschap] is er niets 
onmogelijk voor de verbreiding van het werk van het koninkrijk 
Gods. Het is goddelijk van aard. Het is zowel tijdelijk als eeuwig 
gezag. Het is de enige macht op aarde die voorbij de sluier reikt.4

2
Het priesterschap is de macht en het gezag 

waardoor God zijn werk volbrengt.

Ik hou van het priesterschap van deze kerk. Het leeft. Het is 
het hart en de kracht van dit werk. Het is de macht en het gezag 
waardoor God, onze eeuwige Vader, zijn werk op aarde volbrengt.5

Het heilig priesterschap omvat het gezag om op aarde de zaken 
van het koninkrijk van God te besturen. Drie presiderende hoge-
priesters dienen de kerk met openbaring van de Heer te presideren. 
Ze moeten door de Raad der Twaalf Apostelen bijgestaan wor-
den, die op hun beurt door […] de Zeventig bijgestaan worden. De 
 Presiderende Bisschap, die uit drie leden bestaat, is op aanwijzing 
van het Eerste Presidium verantwoordelijk voor materiële zaken. Al 
die mensen zijn priesterschapsdragers. Ze besturen de kerk met de 
macht en het gezag die ze van God ontvangen hebben. Dat geldt 
ook voor de ringen en wijken met presidiums en bisschappen. Dat 
geldt ook voor de quorums. De leidinggevenden van de hulpor-
ganisaties doen het werk onder leiding en met de machtiging van 
de priesterschap. Zonder het priesterschap kan de kerk misschien 
wel structuur hebben, maar geen inhoud. Dit is de Kerk van Jezus 
Christus die door het gezag van ‘de orde van de Zoon van God’ 
bestuurd wordt. (LV 107:3).6
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3
Iedereen dient aan de zegeningen van 

het priesterschap deel te hebben.

[Het priesterschap] maakt deel uit van het plan van God, onze 
eeuwige Vader, om al zijn zoons en dochters te zegenen.7

Het heilige priesterschap omvat de macht om te zegenen. Voor de 
Aäronische priesterschap omvat het het gezag om de zinnebeelden 
rond te dienen van het vlees en bloed van de Heer die zijn leven 
voor alle mensen gegeven heeft. Het avondmaal en onze deelname 
aan die zinnebeelden is de kern van onze sabbatheiliging. Het 
omvat een hernieuwing van onze verbonden met God. Het omvat 
de belofte dat we zijn Heilige Geest bij ons mogen hebben. Het is 
een zegening zonder weerga, waaraan iedereen deel kan hebben, 
en die mogelijk gemaakt wordt door het gezag dat aan trouwe jon-
gemannen gegeven is. […]

Het Melchizedekse priesterschap omvat het gezag om de Heilige 
Geest te verlenen. Het is zo’n zegen om de helpende invloed van een 
lid van de Godheid te hebben, die gave die we ontvangen hebben 
van mannen die met goddelijk gezag handelden. Als we in deugd 
blijven wandelen, kunnen we de vervulling meemaken van deze 
belofte van de Heer: ‘De Heilige Geest zal uw constante metgezel 
zijn en uw scepter een onveranderlijke scepter van gerechtigheid en 
waarheid; en uw heerschappij zal een eeuwigdurende heerschappij 
zijn, en zonder dwang zal die u toevloeien, voor eeuwig en altijd’ 
(LV 121:46).

Het priesterschap omvat de macht om de zieken te zalven. Is 
er iemand onder u die die goddelijke macht nog niet gebruikt of 
gevoeld heeft? Kan iemand enigszins aan de doeltreffendheid van 
die macht twijfelen? We kunnen over heilige, geweldige wonderen 
vertellen, waarvan we zelf getuige geweest zijn. […]

Dat heilige Melchizedekse priesterschap omvat de macht om te 
troosten, te steunen, te leiden en om met profetie te zegenen. Er zijn 
patriarchen in ons midden die krachtens het gezag dat zij dragen 
onze afstamming kenbaar maken en zegens van leiding uitspreken. 
Die zegens zijn als een anker, waaraan we ons in de stormen van 
het leven kunnen vastklampen.
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De ultieme uiting van het priesterschap omvat het gezag om op 
aarde te verzegelen, en zo’n verzegeling is ook in de hemel van 
kracht. Het is uniek en geweldig. Het is het gezag dat in de tempel 
van God uitgeoefend wordt. Het wordt zowel voor de levenden 
als voor de doden aangewend. Het is de kern van de eeuwigheid. 
Het is goddelijke macht die de Almachtige ons verleend heeft als 
onderdeel van zijn grote plan voor de onsterfelijkheid en het eeu-
wige leven van de mens.

Wat is die gave van God van grote waarde! 8

4
Zoons van God die zijn goddelijk gezag dragen, 

moeten trouw zijn aan het allerbeste in hen.

Elke man die goed leeft, komt ongeacht zijn nationaliteit, etnische 
achtergrond of enige andere factor in aanmerking om het priester-
schap te ontvangen. Zijn gehoorzaamheid aan de geboden van God 
is de bepalende factor. Men ontvangt het priesterschap alleen als 
men volgens de Heer goed leeft. […]

Dat is het wonder van dit priesterschap. Rijkdom speelt geen rol. 
Opleiding speelt geen rol. De eer van mensen speelt geen rol. De 
bepalende rol is iemands aanvaardbaarheid voor de Heer.9

De tijd is aangebroken voor ieder aan wie het Aäronische of 
Melchizedekse priesterschap is verleend en die tot een van de 
ambten geordend is om over zijn leven na te denken, zijn tekort-
komingen vast te stellen en zich te bekeren van zaken die niet in 
overeenstemming zijn met de hoge en heilige opdracht die hij heeft 
ontvangen. […]

Geen enkele man, jong of oud, […] die geordend is, mag het 
priesterschap dat hij draagt, geringschatten. Hij is een samenwer-
king met God aangegaan. Er rust een stevige, heilige plicht op zijn 
schouders om zo te leven dat hij als bevoegd vertegenwoordiger in 
de naam van God kan spreken en handelen.10

Zelfs al leggen zij die daartoe het gezag bezitten de handen op 
ons hoofd en worden wij geordend, wij kunnen door ons gedrag elk 
recht om dit goddelijke gezag uit te oefenen, tenietdoen en verliezen.
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[…] ‘Geen macht of invloed kan of dient krachtens het priester-
schap te worden gehandhaafd dan alleen door overreding, door 
lankmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid, en door onge-
veinsde liefde;

‘door vriendelijkheid en zuivere kennis, hetgeen de ziel zon-
der huichelarij en zonder bedrog in grote mate zal verruimen’ (LV 
121:41–42).

Welnu, broeders, dat zijn de grenzen waarbinnen dit priester-
schap tot uiting moet komen. Het is niet zoals een mantel die we 
naar believen aan-  of uitdoen. Het is, als we het in rechtschapenheid 
uitoefenen, zoals ons lichaamsweefsel, dat te allen tijde en onder 
alle omstandigheden deel van ons uitmaakt.11

Wij moeten trouw zijn aan het allerbeste in ons. Wij zijn zoons 
van God en het is een eer dat we zijn goddelijk gezag mogen dra-
gen. Maar we leven in een wereld vol kwaad. Er is een macht die 
ons voortdurend naar beneden trekt en ons uitnodigt om deel te 
nemen aan zaken die volledig in strijd zijn met het heilige priester-
schap dat we dragen. […]

Aan u, mannen, geef ik een uitdaging. Ren weg van de smerige 
vloed die u kan overweldigen. Vlucht weg van het kwaad van de 
wereld. Wees trouw aan uw betere kant. Wees trouw aan het beste 
in u. Wees trouw aan de verbonden die bij het priesterschap van 
God horen.12

Iedere functionaris, iedere leerkracht in deze kerk die zijn ambt in 
het priesterschap uitoefent, heeft de heilige taak om die roeping in 
het priesterschap groot te maken. Ieder van ons is verantwoordelijk 
voor het welzijn, de vooruitgang en de ontwikkeling van anderen. 
We leven niet alleen voor onszelf. Als we onze roeping willen groot-
maken, kunnen we niet alleen voor onszelf leven.13

Veel mannen lijken te denken dat ze omdat ze geordend zijn 
het priesterschap voor altijd bezitten en dat ze ermee mogen doen 
wat ze willen. Ze denken dat ze hier en daar een verbond en een 
gebod mogen schenden of een zonde mogen begaan en toch de 
macht van het priesterschap bij zich kunnen hebben. En dat God 
dan zal bekrachtigen wat ze in zijn heilige naam en in de naam van 
de Verlosser zeggen. Dat is de spot drijven met het priesterschap 
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en volgens mij gebruiken ze Gods naam ijdel. Ze ontheiligen de 
naam van zijn geliefde Zoon. Ze ontwijden de heilige gave die ze 
door ordening ontvangen hebben en het gezag dat ze vanwege hun 
overtredingen kwijt zijn. […]

Ik waarschuw u allen, zowel mannen als jongens, om zonde 
te schuwen. Overtreding en goddelijk gezag zijn onverenigbaar. 
Mijd pornografie als de pest. Mijd elke vorm van seksuele zonde. 
Ga oneerlijkheid en bedrog uit de weg. Ik smeek u om elke vorm 
van hoogmoed of ijdele eerzucht te beteugelen. Ik vraag u om een 
zelfonderzoek uit te voeren en vast te stellen of u heerschappij of 
dwang over uw vrouw of kinderen probeert uit te oefenen. […]

Ik ben ervan overtuigd dat onze Vader in de hemel niet blij is met 
een man of jongen die een ordening aanvaardt en dan toegeeft aan 
zonde. Door zijn ordening te aanvaarden, gaat hij een eed en een 
verbond met zijn God aan.14

Geen enkele man, jong of oud, leeft overeenkomstig de normen 
van het priesterschap als hij vrouwen vernedert of onteert, als hij 
de dochters van God niet het nodige respect geeft dat onze Vader 
in de hemel wil dat wij hun betonen.15

Laten we goede echtgenoten en vaders zijn. Een man die thuis 
een tiran is, is het priesterschap niet waardig. Hij kan geen goed 
werktuig in de handen van de Heer zijn als hij zijn metgezellin niet 
met respect, vriendelijkheid en liefde behandelt. Zo zal ook een man 
die zijn kinderen een slecht voorbeeld geeft, die zijn humeur niet in 
de hand heeft of die zich met oneerlijke of onzedelijke praktijken 
bezighoudt, merken dat hij geen priesterschapsmacht heeft.16

De vrouw die u kiest, is uw gelijke. […] Zij is niet uw dienstmaagd, 
uw bezit, noch iets soortgelijks. Wat is het tragisch en afschuwelijk 
als iemand zijn vrouw mishandelt. Elke man in deze kerk die zijn 
vrouw mishandelt, haar vernedert, haar beledigt, onrechtvaardige 
heerschappij over haar uitoefent, is het priesterschap niet waardig. 
Ook al is hij geordend, de hemelen zullen zich terugtrekken, de 
Geest van de Heer raakt bedroefd, en vaarwel dan het priester-
schapsgezag van die man. Geen man die dit doet, mag een tempel-
aanbeveling krijgen. […]
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Als er onder u mannen zijn […] die zich schuldig maken aan 
dergelijk gedrag, dan roep ik u tot bekering. Ga op uw knieën en 
vraag de Heer om vergeving. Bid Hem om de kracht om uw tong 
en uw harde hand in bedwang te houden. Vraag ook uw vrouw en 
uw kinderen om vergeving. […]

Ik ben ervan overtuigd dat als wij voor de rechterstoel van God 
staan er weinig gezegd zal worden over de rijkdom die we in het 
leven vergaard hebben of de eer die we gekregen hebben. Maar er 
zullen diepgaande vragen over onze huiselijke relaties zijn. En ik 
ben ervan overtuigd dat alleen zij die hun partner en kinderen hun 
liefde, respect en waardering hebben betoond van onze eeuwige 
Rechter de volgende woorden zullen horen: ‘Goed gedaan, goede 
en trouwe slaaf, […] ga in, in de vreugde van uw heer’ (Mattheüs 
25:21).17

5
Een priesterschapsquorum kan een 

vast anker voor zijn leden zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat de Heer wil dat een priesterschaps-
quorum meer is dan louter een godsdienstles op zondagochtend. 
Natuurlijk is het opbouwen van onze geestelijke instelling en het 
versterken van ons getuigenis door doeltreffend evangelieonder-
wijs een belangrijke priesterschapstaak. Maar dat is slechts een 
deel van het doel van een quorum. Elk quorum moet een werk-
zame broederschap voor elk quorumlid zijn als het zijn doel wil 
verwezenlijken. […]

Het priesterschapsquorum is de organisatie van de Heer voor de 
mannen van de kerk, zoals de ZHV de organisatie van de Heer voor 
de vrouwen van de kerk is. Elk van deze organisaties heeft taken, 
waaronder het helpen van de behoeftigen.

Toen de ZHV opgericht werd, zei de profeet Joseph over de 
vrouwen van de organisatie: ‘Zij schieten de vreemdeling te hulp; 
zij gieten olie en wijn in het gewonde hart van de verdrukte; zij 
drogen de tranen van de wees en schenken het hart van de weduwe 
vreugde.’ [Zie Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 
486.] Ik hoop dat hetzelfde over de mannen van de priesterschap 
gezegd kan worden.
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Het zal een heerlijke dag zijn […] wanneer onze priesterschaps-
quorums een vast anker worden voor elke man die ertoe behoort, 
wanneer iedere broeder met gepaste trots kan zeggen: ‘Ik ben lid 
van een priesterschapsquorum van De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen. Ik sta klaar om mijn broeders bij 
al hun behoeften te hulp te schieten, zoals ook zij klaar staan om 
mij te helpen als ik hulp nodig heb. Al doende zullen we als ver-
bondszonen van God in geestkracht toenemen. Al doende zullen 
we in elke storm van financiële, sociale of geestelijke tegenspoed 
ongegeneerd en onbevreesd staande blijven.’ 18

6
Zowel thuis als in de kerk werken mannen 
en vrouwen samen om het koninkrijk van 

de Heer voorwaarts te stuwen.

Het zijn inderdaad de mannen die het priesterschap dragen. Maar 
mijn vrouw is mijn metgezellin. In deze kerk loopt de man niet vóór 
of achter zijn vrouw, maar aan haar zijde. Ze zijn in dit leven gelijken 
in een grote onderneming.19

de leiders en leden van de kerk, zowel mannen als vrouwen, ‘doen 
het werk onder leiding en met de volmacht van de priesterschap’.
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Er schuilen kracht en grote talenten in de vrouwen van deze kerk. 
Ze geven doelgericht leiding, zijn in zekere mate onafhankelijk, en 
toch leveren ze met veel voldoening hun aandeel in het koninkrijk 
van de Heer, waarin ze samenwerken met de priesterschap om het 
uit te breiden.20

Ik dank mijn eeuwige Vader voor de herstelling van het heilige 
priesterschap ‘opdat ieder mens zou kunnen spreken in de naam 
van God, de Heer, ja, de Heiland van de wereld’ (LV 1:20). Ik heb 
de schoonheid en het wonder van dat priesterschap bij het bestu-
ren van deze opmerkelijke kerk gezien. Ik heb de kracht ervan tot 
zegen en genezing van zieken door mij heen voelen vloeien. Ik heb 
gezien dat nederige mannen erdoor veredeld werden en tot grote en 
zware taken werden geroepen. Ik heb gezien hoe zij met macht en 
gezag van omhoog spraken, alsof de stem van God door hen sprak.

Ik dank de Heer voor het getuigenis dat hij mij gegeven heeft 
van de totaliteit van het evangelie — de omvang, het bereik en de 
diepgang. Het dient om alle mensen, zowel de levenden als de 
doden, tot zegen te zijn.21

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Neem president Hinckleys leringen in onderdeel 1 over de herstel-

ling van het priesterschap door. Dankzij welke ervaringen hebt 
u een getuigenis van deze waarheden ontvangen?

• President Hinckley zegt: ‘Het heilig priesterschap omvat het gezag 
om op aarde de zaken van het koninkrijk van God te besturen’ 
(onderdeel 2). Hoe kunnen we die waarheid op ringen en wijken, 
op quorums en de ZHV toepassen? Hoe sterkt het priesterschaps-
gezag u in uw werkzaamheden in het koninkrijk van God?

• Neem in onderdeel 3 de zegeningen door die we allemaal door 
het priesterschap kunnen ontvangen. Hoe heeft u de macht en 
zegeningen van het priesterschap ervaren?

• Wat kunnen we van President Hinckleys leringen over het ver-
schil tussen het gezag en de macht van het priesterschap leren? 
(Zie onderdeel 4.) Wat betekent het voor priesterschapsdragers 
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om ‘trouw [te] zijn aan het allerbeste in hen’? Waarom mogen 
priesterschapsdragers niet alleen voor zichzelf leven?

• Wat spreekt u aan in president Hinckleys beschrijving van pries-
terschapsquorums en de ZHV in onderdeel 5? Wat kunnen we in 
onze wijk of gemeente doen om zijn raad op te volgen?

• Waarom moeten mannen en vrouwen als gelijken samenwerken 
om het werk van de Heer te volbrengen? (Zie onderdeel 6.)

Relevante Schriftteksten
Hebreeën 5:1–4; 1 Nephi 14:12–14; Alma 13:1–9; LV 84:33–44; 

88:133; 112:30–32

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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De kracht van het 
Boek van Mormon

‘Voor een wereld die wankelt in geloof is het 
Boek van Mormon een […] krachtig getuigenis 

van de goddelijkheid van de Heer.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

Gordon B. Hinckley maakte als jonge man een vaste gewoonte 
van Schriftstudie. Hij heeft gezegd: ‘Op zending las ik elke avond 
voor het slapengaan enkele hoofdstukken in het Boek van Mormon. 
Ik kreeg in mijn hart een overtuiging die ik altijd heb gehouden: dat 
dit het woord van God was dat door de kracht van de Almachtige 
op aarde is teruggebracht en door de gave en de macht van God 
vertaald is om de Joden en de andere volken ervan te overtuigen 
dat Jezus de Christus is.’ 1

Zijn kennis en getuigenis van het Boek van Mormon hadden 
na zijn zending een uitwerking op velen toen hij voor het Radio, 
 Publicity, and Mission Literature Committee van de kerk werkte. 
Hij kreeg de opdracht om het script te schrijven voor een radiopro-
gramma getiteld A New Witness for Christ [Een nieuwe getuige van 
Christus]. Het programma bracht voor de luisteraars passages uit 
het Boek van Mormon tot leven. Hij heeft in die periode tegen een 
medewerker gezegd: ‘Volgens mij leveren we goed werk als we bij 
de luisteraar de interesse kunnen opwekken om het Boek van Mor-
mon te lezen. Dan kan de Geest getuigen dat het van God komt.’ 2

President Hinckley beklemtoonde tijdens zijn bediening het 
belang van het Boek van Mormon. In Augustus 2005 gaf hij als 
president van de kerk alle heiligen der laatste dagen de uitdaging 
om voor het eind van het jaar het hele boek door te lezen. Later 
heeft hij daarover gezegd: ‘Het is verbazend hoeveel mensen die 
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‘Het bewijs dat het [boek van Mormon] waar en rechtsgeldig is, is in het boek 
zelf te vinden. de waarheid van het boek ontdekt u alleen door het te lezen.’



H o o f d s T u k  1 6

233

uitdaging aannamen. Iedereen die dat deed, werd voor zijn of haar 
moeite gezegend. Het hart van hen die zich in deze toegevoegde 
getuige van onze Verlosser verdiepten, werd verlicht en hun geest 
werd geraakt.’ 3

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

De Bijbel en het Boek van Mormon getuigen 
hand in hand van Jezus Christus.

Er staat geschreven, en de Heiland heeft gezegd, dat elke zaak 
in de mond van twee of drie getuigen vaststaat.4

Zoals de Bijbel het testament van de Oude Wereld is, is het Boek 
van Mormon het testament van de Nieuwe Wereld. Hand in hand 
verklaren zij dat Jezus de Zoon van de Vader is.5

Het Boek van Mormon […] getuigt van Hem die te Bethlehem in 
Judea is geboren en die op Golgotha is gestorven. Voor een wereld 
die wankelt in geloof is het Boek van Mormon een aanvullend krach-
tig getuigenis van de goddelijkheid van de Heer. In het voorwoord 
van het boek, geschreven door een profeet die vijftienhonderd jaar 
geleden in Amerika leefde, wordt expliciet gesteld dat het geschre-
ven is ‘ter overtuiging van de Joden en de andere volken dat Jezus 
de Christus is, de eeuwige God, die Zich aan alle natiën openbaart.’ 6

We kunnen niets belangrijkers doen dan een onwrikbare overtui-
ging ontwikkelen dat Jezus de Christus is. […] Daartoe, broeders en 
zusters, is dit opmerkelijke en prachtige boek tevoorschijn gekomen.7

2
We kunnen door de macht van de Heilige Geest te weten 

komen dat het Boek van Mormon van God komt.

Ik heb het Boek van Mormon, dat [ Joseph Smith] met de gave 
en macht van God vertaald heeft, gelezen. Ik heb door de macht 
van de Heilige Geest een getuigenis ontvangen dat dit heilige boek 
van God komt.8

De ontstaansgeschiedenis van het boek is wonderbaarlijk; voor 
iemand die dat verhaal voor het eerst hoort, klinkt het ongeloofwaar-
dig. Maar het boek bestaat, we kunnen het in de hand nemen en 
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erin lezen. Niemand kan het bestaan ervan betwisten. Alle pogingen 
om zijn oorsprong te verklaren, anders dan de verklaring van Joseph 
Smith, waren op niets gebaseerd.9

Het bewijs dat het boek waar en rechtsgeldig is in een wereld die 
bewijzen eist, moet niet in de archeologie of antropologie gezocht 
worden, hoewel dat voor sommigen wel nuttig kan zijn. Het is niet 
in taalkundig of historisch onderzoek te vinden, hoewel dat wel 
bevestigend kan zijn. Het bewijs dat het boek waar en rechtsgeldig 
is, is in het boek zelf te vinden. De waarheid van het boek ontdekt u 
alleen door het te lezen. Het is een boek van God. Nuchtere mensen 
kunnen vraagtekens bij de oorsprong van het boek plaatsen, maar 
zij die het met een gebed in het hart hebben gelezen, zijn door een 
bovennatuurlijke kracht te weten gekomen dat het waar is, dat het 
het woord van God bevat, dat het de verlossende waarheden van 
het eeuwig evangelie bevat, dat het ‘te voorschijn [is gekomen] door 
de gave en de macht van God […] ter overtuiging van de Joden en 
de andere volken dat Jezus de Christus is.’ 10

[Moroni] schreef zijn laatste testament in het boek dat zijn naam 
draagt en de Nephitische kroniek beëindigt. Hij schreef het alsof hij 
zeker wist dat zijn verslag ooit tevoorschijn zou komen. […]

In het laatste hoofdstuk van zijn eigen verslag getuigde hij van 
de kroniek van zijn volk en beloofde hij expliciet dat de lezer door 
de macht van de Heilige Geest te weten kon komen dat het waar 
is [zie Moroni 10:3–5].

Geen enkel ander boek bevat een dergelijke belofte. Als Moroni 
niets anders geschreven had, zou hij door die belofte in zijn slotge-
tuigenis alleen al voor eeuwig een welsprekend getuige van eeu-
wige waarheid geworden zijn. Want hij schreef: ‘En door de macht 
van de Heilige Geest kunt u de waarheid van alle dingen kennen’ 
(Moroni 10:5).11

3
Een getuigenis van het Boek van Mormon leidt 

tot een overtuiging van andere waarheden.

Als we anderen aanmoedigen om het Boek van Mormon te lezen, 
bewijzen we hun een dienst. Als ze het met een gebed in hun hart 
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lezen, met een oprecht verlangen om de waarheid te weten te 
komen, zullen ze door de Heilige Geest ontdekken dat het waar is.

Door die kennis zullen ze weten dat veel andere dingen ook 
waar zijn. Want als het Boek van Mormon waar is, dan leeft God. 
De bladzijden van het boek staan vol met getuigenissen dat onze 
Vader bestaat, dat Hij een persoon is, dat Hij zijn kinderen liefheeft 
en wil dat ze gelukkig zijn.

Als het Boek van Mormon waar is, dan is Jezus de Zoon van God, 
de Eniggeborene van de Vader in het vlees. Dan heeft Maria, ‘een 
maagd, zeer schoon en lieftalliger dan alle andere maagden’ (zie  
1  Nephi 11:13–21), Hem ter wereld gebracht, want daarvan getuigt 
het boek in een beschrijving zonder weerga.

Als het Boek van Mormon waar is, dan is Jezus waarlijk onze 
Verlosser, de Heiland van de wereld. […]

Als het Boek van Mormon waar is, dan was Joseph Smith een 
profeet van God, want hij was het werktuig in de handen van God 
om dit getuigenis van de goddelijkheid van onze Heiland tevoor-
schijn te brengen.

Als dit boek waar is, dan is [de president van de kerk] een profeet, 
want hij heeft alle sleutels, gaven, macht en gezag die de profeet 
Joseph, die dit werk van de laatste dagen tevoorschijn bracht, had.

Als het Boek van Mormon waar is, dan is de kerk ook waar, want 
hetzelfde gezag waardoor deze heilige kroniek tevoorschijn kwam, 
is vandaag de dag in ons midden. Zij is de herstelling van de kerk 
die de Heiland in Palestina stichtte. Zij is de herstelling van de kerk 
die de Heiland ten tijde van zijn bezoek aan [het Amerikaanse] con-
tinent stichtte, zoals in dit heilige boek beschreven staat.

Als het Boek van Mormon waar is, dan is de Bijbel ook waar. 
Zoals de Bijbel het testament van de Oude Wereld is, is het Boek 
van Mormon het testament van de Nieuwe Wereld. Het ene boek 
is de kroniek van Juda, het andere is de kroniek van Jozef, en ze 
zijn één geworden in de hand van de Heer ter vervulling van de 
profetie van Ezechiël. (Zie Ezechiël 37:19.) Samen verkondigen zij 
het koningschap van de Verlosser van de wereld en het bestaan 
van zijn koninkrijk.12



H o o f d s T u k  1 6

236

4
In het Boek van Mormon vinden we leringen 

waarmee we oplossingen kunnen vinden 
voor de problemen van deze tijd.

[Het Boek van Mormon] is een kroniek van lang uitgestorven vol-
ken. Maar in de beschrijving van de problemen van deze tijd is het 
zo actueel als de ochtendbladen en het draagt op heldere, geïnspi-
reerde en inspirerende wijze oplossingen voor die problemen aan.13

Ik sla het open en lees prachtige, opbouwende taal. De oude 
kroniek waaruit het vertaald is, kwam uit de aarde als een stem uit 
het stof. Het is een getuigenis van generaties mannen en vrouwen 
die op aarde leefden, tegenspoed kenden, twistten en vochten, die 
soms de wetten van God naleefden en voorspoedig waren, maar 
soms God verloochenden en vernietigd werden.14

Ik ken geen ander geschrift dat met zoveel duidelijkheid de tra-
gische gevolgen uiteenzet van een levenswandel die tegen Gods 
geboden ingaat. Op de bladzijden van het boek lezen we het relaas 
van twee beschavingen die op het westelijk halfrond tot bloei kwa-
men. Elk begon als een klein volk dat godvruchtig leefde. Ze werden 
voorspoedig, maar met de toename in welvaart nam ook de zonde 
toe. De mensen gaven zich over aan de snode plannen van op 
macht beluste leiders, die hun zware belastingen oplegden, die hen 
in slaap wiegden met loze beloften, die een losbandig en wellustig 
leven voorstonden en aanmoedigden. Ze verwikkelden de mensen 
in vreselijke oorlogen, die resulteerden in de dood van miljoenen 
en de uiteindelijke ondergang van twee grote beschavingen in twee 
verschillende tijdperken.

Geen ander geschrift illustreert zo duidelijk dat mensen en volken 
die in godsvrucht wandelen en Gods geboden onderhouden, voor-
spoedig zijn en groei doormaken. Verwerpen zij Hem en zijn woord 
echter, dan treedt er verval op, dat uiteindelijk leidt tot onmacht en 
dood, tenzij het door een rechtschapen leven tot stilstand wordt 
gebracht. Het Boek van Mormon is een bevestiging van de oud-
testamentische spreuk: ‘Gerechtigheid verhoogt een volk, maar 
zonde is een schandvlek voor de natiën’ (Spreuken 14:34).15
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5
Het Boek van Mormon bezit de kracht om ons 

leven en ons perspectief te veranderen.

In augustus 1830 reisde Parley Parker Pratt, toen werkzaam als 
lekenprediker, van Ohio naar het oosten van New York. Bij Newark 
ging hij van boord en legde zestien kilometer af voordat hij een 
zekere Hamlin, een diaken bij de doopsgezinden, tegenkwam, die 
hem vertelde ‘over een boek, een EIGENAARDIG BOEK, een ZEER 
EIGENAARDIG BOEK! […] Dit boek, zo zei hij, zou oorspronkelijk 
op platen van goud of koper door een tak van het huis van Israël 

Het boek van Mormon had een grote invloed op Parley 
P. Pratt, die later apostel zou worden.
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zijn geschreven; en zou door een jongeman uit Palmyra (New York), 
met behulp van visioenen, of de bediening van engelen, ontdekt en 
vertaald zijn. Ik vroeg hem hoe of waar ik aan het boek kon komen. 
Hij zei dat ik het de volgende dag bij hem thuis mocht bestuderen. 
[…] De volgende ochtend stond ik bij hem op de stoep en zag toen 
voor het eerst het “BOEK VAN MORMON” — dat boek der boeken 
— […] het voornaamste middel in Gods handen dat vanaf die dag 
de koers van mijn leven heeft bepaald.

‘Ik sloeg het vol verwachting open en las het titelblad. Vervol-
gens las ik de verklaring van verscheidene getuigen over de manier 
waarop het gevonden en vertaald was. Daarna begon ik aan de 
inhoud. Ik las de hele dag; eten was een last, want ik had geen 
behoefte aan voedsel; slapen was een last toen de avond viel, want 
ik las liever dan dat ik sliep.

‘Terwijl ik las, rustte de Geest van de Heer op mij, en ik wist en 
begreep dat het boek waar was, zo duidelijk en overtuigend als een 
mens begrijpt en weet dat hij bestaat.’ (Autobiography of Parley P. 
Pratt, 3e editie, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938, 36–37.)

Parley Pratt was toen 23 jaar. Het Boek van Mormon had zo’n 
grote invloed op hem dat hij zich kort daarop in de kerk liet dopen. 
Hij zou een van haar succesvolste en invloedrijkste voorstanders 
worden. […]

Parley Pratts ervaring met het Boek van Mormon was niet uniek. 
Terwijl de eerste uitgave werd verspreid en gelezen, werden hon-
derden geestelijk ingestelde mensen er diep door getroffen; zo diep 
dat zij alles wat zij bezaten, opgaven. In de jaren die volgden, gaven 
niet weinigen hun leven voor het getuigenis van de waarheid van 
dit opmerkelijke boek dat zij in hun hart droegen.

Tegenwoordig […] wordt het meer dan ooit gelezen. […] De bood-
schap van het boek is zo tijdloos als de waarheid, zo universeel als 
de mensheid.16

Miljoenen die [het Boek van Mormon] gebedsvol gelezen en 
overpeinsd hebben, zijn er ten goede door beïnvloed. Ik wil u graag 
over zo iemand vertellen. […]

Hij was een geslaagd zakenman. Op een van zijn zakenreizen ont-
moette hij twee van onze zendelingen. Ze probeerden een afspraak 
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met hem te maken. Eerst hield hij de boot af, maar uiteindelijk 
stemde hij toe. Hij hoorde hen enigszins plichtmatig aan. Hij raakte 
overtuigd van de waarheid van hun woorden, maar zijn hart werd 
niet geraakt.

Hij besloot het Boek van Mormon te lezen. Hij vertelde dat hij 
een man van de wereld was die geen tranen kende. Maar toen hij 
het boek las, stroomden de tranen over zijn wangen. Het deed hem 
iets. Hij las het weer en voelde dezelfde emoties. Wat een bekering 
van het verstand was, werd een bekering van het hart.

Zijn levensstijl en denkbeelden veranderden. Hij stortte zich op 
het werk van de Heer. Nu vervult hij een hoge en heilige taak in 
het werk waarvan hij houdt.17

Ik wil u [nog] een verhaal over het Boek van Mormon vertellen. 
Ik heb een man die in Californië bankier was zijn verhaal horen 
vertellen. Hij zei dat zijn secretaresse rookte; ze was een kettingroker. 
Ze was verslaafd. Ze kon niet zonder. Op een dag vroeg ze hem: 
‘Hoe kan ik stoppen met roken?’

Hij haalde een exemplaar van het Boek van Mormon uit zijn 
bureau en gaf het haar. Hij zei: ‘Lees dit.’

Ze zei: ‘Oké, ik zal het lezen.’

Ze kwam een paar dagen later terug en zei: ‘Ik heb al tweehon-
derd bladzijden doorgenomen en ben nergens het woord roken 
tegengekomen. Ook het woord tabak is nergens te vinden. Ik heb 
zelfs niets gelezen wat er maar enigszins mee te maken heeft.’

Hij zei: ‘Blijf lezen.’

Een paar dagen later kwam ze weer terug en zei: ‘Ik heb nog 
eens tweehonderd bladzijden doorgenomen en andermaal heb ik 
niets over roken, nicotine of tabak gevonden.’

Hij zei: ‘Blijf lezen.’

Drie of vier dagen later kwam ze terug. Ze zei: ‘Ik heb het hele 
boek gelezen. Ik heb nergens tabak zien staan; ik heb nergens roken 
zien staan. ‘Maar’, zei ze, ‘door dat boek te lezen, heb ik een soort 
invloed of macht in mijn hart gevoeld, waardoor ik niet meer wil 
roken. Het is geweldig.’ 18
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Ik wil u graag vertellen over een brief die we ontvangen hebben. 
[…] Een man schreef: ‘Ik zit in de gevangenis. Ik stuitte onlangs 
in de gevangenisbibliotheek op een exemplaar van het Boek van 
 Mormon. Ik heb het gelezen. Ik heb ook Mormons jammerklacht 
over zijn gevallen volk gelezen: ‘O schonen, hoe hebt u de wegen 
van de Heer kunnen verlaten! O schonen, hoe hebt u die Jezus, die 
met open armen klaarstond om u te ontvangen, kunnen verwer-
pen! Zie, als u dat niet had gedaan, was u niet gevallen’ (Mormon 
6:17–18). Toen ik dat las, leek het alsof Mormon tot mij sprak. Kunt 
u me een exemplaar van dat boek sturen?’

We stuurden hem een exemplaar. Enige tijd later kwam hij als 
een veranderd mens mijn kantoor binnen. Hij was door de geest 
van het Boek van Mormon geraakt en nu is hij een succesrijk zaken-
man. Hij is volkomen gerehabiliteerd en verdient zijn brood op een 
eerlijke manier.

Dat is de kracht van dit grootse boek en de invloed die het heeft 
op wie het met een gebed in het hart leest.

Broeders en zusters, ik beloof u zonder enig voorbehoud dat u de 
Geest van de Heer in grotere mate in uw hart zult voelen als u het 
Boek van Mormon met een gebed in het hart leest, ongeacht hoe 
vaak u dat al hebt gedaan. U zult vastberadener zijn in het onder-
houden van zijn geboden en zult een sterker getuigenis krijgen van 
het bestaan van de Zoon van God.19

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Waarom hebben we het Boek van Mormon nodig? Welke pas-

sages in het Boek van Mormon hebben uw getuigenis van Jezus 
Christus versterkt? Welke voorbeelden hebt u gezien van het feit 
dat de Bijbel en het Boek van Mormon ‘hand in hand’ van de 
Heiland getuigen? (Zie onderdeel 1.)

• Waarom is de belofte in Moroni 10:3–5 belangrijker dan tastbaar 
bewijs van het Boek van Mormon? (Zie onderdeel 2.) Welke 
ervaringen hebt u met die belofte gehad?
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• Neem onderdeel 3 door en let op de waarheden die we te weten 
komen als we een getuigenis van het Boek van Mormon ontvan-
gen. Hoe bevestigt het Boek van Mormon die waarheden?

• Denk na over ‘de problemen van deze tijd’ (onderdeel 4). In welke 
opzichten geeft het Boek van Mormon ons oplossingen voor die 
problemen? Welke passages in het Boek van Mormon hebben u 
in moeilijke tijden geholpen?

• Denk na over de verhalen in onderdeel 5. Wat kunt u over de 
invloed van het Boek van Mormon op uw leven zeggen als 
iemand u een vraag over het boek stelt?

Relevante Schriftteksten
Jesaja 29:9–18; 1 Nephi 13:35–41; 2 Nephi 29:6–9; Moroni 10:27–29; 

LV 20:8–12; 42:12–13

Studietip
‘Ik ben dankbaar voor de nadruk op Schriftstudie. Ik hoop dat dit 

voor u veel meer zal worden dan een verplichting, iets waarvan u 
zult genieten; dat u als het ware op het woord van God verliefd zult 
worden. Ik beloof u dat uw verstand onder het lezen zal worden 
verlicht en dat uw geest erdoor zal worden opgebeurd. Aanvankelijk 
zal het misschien langdradig lijken, maar al gauw zal dat verande-
ren in een wonderbaarlijke ervaring met goddelijke gedachten en 
woorden.’ (Gordon B. Hinckley, ‘The Light within You’, Ensign, mei 
1995, 99.)

Noten
 1. ‘Gifts to Bring Home from the Mission 

Field’, New Era, maart 2007, 2.
 2. In Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), 100.

 3. ‘Laat deugd onophoudelijk uw gedach-
ten sieren’, Liahona, mei 2007, 116.

 4. ‘Inspirational Thoughts’, Ensign, juli 
1998, 2.

 5. ‘De grote dingen die God heeft 
geopenbaard’, Liahona, mei 2005, 82.

 6. ‘The Symbol of Our Faith’, Ensign, april 
2005, 4; waarin het titelblad van het 
Boek van Mormon geciteerd wordt.

 7. ‘Excerpts from Recent Addresses by 
President Gordon B. Hinckley’, Ensign, 
juli 1997, 72.

 8. ‘Believe His Prophets’, Ensign, mei 
1992, 51.

 9. ‘An Angel from on High, the Long, 
Long Silence Broke’, Ensign, november 
1979, 7.

 10. ‘Four Cornerstones of Faith’, Ensign, 
februari 2004, 6; waarin het titelblad 
van het Boek van Mormon geciteerd 
wordt.

 11. In Heroes from the Book of Mormon 
(1995), 198.

 12. ‘The Power of the Book of Mormon’, 
Ensign, juni 1988, 6.

 13. ‘The Power of the Book of Mormon’, 4.
 14. ‘Four Cornerstones of Faith’, 5.
 15. ‘The Power of the Book of Mormon’, 5.
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Het geweldige leerproces 
voortzetten

‘We moeten vooruitgang blijven maken. We 
moeten voortdurend leren. We hebben van God de 

opdracht gekregen om in kennis toe te nemen.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Ik hou van leren. 
‘Ik koester elke kans om kennis op te doen. Ik heb altijd geloofd 
in onderwijs en ben een vurig voorstander van het nastreven van 
ontwikkeling, zowel voor mezelf als voor anderen. […] Leren is voor 
mij zowel een praktische als een geestelijke kwestie.’ 1

President Hinckleys mededienstknechten in het leiderschap van 
de kerk hadden bewondering voor zijn talent om kennis te vergaren 
en die op het werk toe te passen. Ouderling Robert D. Hales van het 
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Ik ken niemand die 
zoveel bijleert door te lezen of door met mensen te praten. Als hij met 
iemand de maaltijd deelt, weet hij achteraf altijd iets meer over het 
vakgebied van die persoon.’ Ouderling Neal A. Maxwell, ook lid van 
het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd: ‘President  Hinckley 
is bijzonder omdat hij onthoudt wat hij leest en eruit haalt wat hij 
wil vasthouden. Hij heeft een geïntegreerd intellect. Hij kan van zijn 
kennis gebruikmaken om verstandige beslissingen te nemen.’ 2

President Hinckley volgde het voorbeeld van zijn ouders en deed 
zijn best om altijd bij te leren en vooruitgang te maken. Hij heeft 
het volgende verhaal over zijn vaders toewijding aan het vergaren 
van kennis verteld:

‘Toen hij mijn leeftijd had, was hij gepensioneerd. Maar hij was 
actief. Hij woonde in een vrij eenvoudige, maar gezellige woning op 
het platteland. Hij had een boomgaard en vond het fijn om het fruit 
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‘zoek kennis, ja, door studie en ook door geloof’ (lV 88:118).
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uit te delen. Hij had een tuin met grasperken, planten en bomen. 
Een rotsmuur van een halve meter hoog scheidde het ene niveau 
van het andere. Als het mooi weer was, ging hij op de muur zit-
ten. Hij droeg dan een oude hoed om zijn ogen tegen de zon af te 
schermen. Telkens als we hem bezochten, ging ik naast hem zitten. 
Ik stelde hem dan wat vragen en hij vertelde me over zijn leven. […]

‘Hij was leerkracht geweest. Hij was een succesrijk zakenman 
geweest. Hij had de grootste ring van de kerk, met meer dan vijf-
tienduizend leden, gepresideerd. Hij was als zendingspresident 
en in heel wat andere roepingen werkzaam geweest. En nu was 
hij gepensioneerd en zat hij op de muur. Hij las graag en had een 
indrukwekkende bibliotheek. Hij was een getalenteerd spreker en 
schrijver. Tot kort voor zijn dood, net vóór hij 94 zou worden, las, 
schreef en dacht hij na over de kennis die hij vergaard had.

‘Ik kwam te weten dat hij, als hij op een warme dag uren aan één 
stuk op de muur zat, nadacht over de boeken die hij gelezen had.

‘Volgens mij is hij waardig en prachtig oud geworden. Hij had zijn 
boeken boordevol kostbare schatten, die de gedachten van grote 
mannen en vrouwen van alle tijden bevatten. Hij hield nooit op 
met leren en op de muur dacht hij diep na over wat hij de avond 
ervoor gelezen had. […]

‘Waarom vertel ik u over een oude man op een muur? Omdat 
ik vind dat we allemaal een voorbeeld aan hem kunnen nemen. 
We dienen nooit op te houden met leren. Wij geloven in eeuwige 
vooruitgang en dat dit leven een onderdeel is van de eeuwigheid. 
We moeten onze tijd op aarde nuttig besteden.’ 3

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

De Heer wil dat we ons scholen, zodat we vooruitgang 
maken en aan de samenleving kunnen bijdragen.

U behoort tot een kerk die u het belang van onderwijs leert. U 
hebt de opdracht van de Heer om uw verstand, uw hart en uw 
handen te scholen. De Heer heeft gezegd: ‘Onderwijs ijverig […] 
aangaande dingen zowel in de hemel als op de aarde en onder 
de aarde; dingen die geweest zijn, dingen die nu zijn, dingen die 
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binnenkort moeten geschieden; dingen die binnenslands zijn, din-
gen die buitenslands zijn; de oorlogen en de verwikkelingen van de 
natiën, en de oordelen die op het land rusten; en ook kennis van 
landen en van koninkrijken — opdat u in alle dingen voorbereid 
zult zijn’ (LV 88:78–80).4

We hebben als lid van de kerk een prachtige belofte van de Heer 
gekregen. Hij heeft gezegd: ‘Hetgeen van God is, is licht; en wie licht 
ontvangt en in God blijft, ontvangt meer licht; en dat licht wordt 
steeds helderder tot de volle dag toe’ (LV 50:24).

Wat is dat een bijzondere uitspraak! Die passage is een van mijn 
favoriete Schriftteksten. Die tekst gaat over vooruitgang, ontwikke-
ling, de weg naar de goddelijkheid. Hij gaat hand in hand met deze 
passages: ‘De heerlijkheid van God is intelligentie of, met andere 
woorden, licht en waarheid’ (LV 93:36); ‘Als iemand in dit leven, door 
zijn ijver en gehoorzaamheid, meer kennis en intelligentie verkrijgt 
dan een ander, zal hij daar in die mate voordeel bij hebben in de 
toekomende wereld.’ (LV 130:19). […]

Wat bevatten die uitspraken een grote uitdaging! We moeten 
vooruitgang blijven maken. We moeten voortdurend leren. We heb-
ben van God de opdracht gekregen om in kennis toe te nemen. […]

De Heer heeft tegen ons gezegd: ‘Put woorden van wijsheid uit 
de beste boeken; zoek kennis, ja, door studie en ook door geloof. 
Organiseer u. […] Houd op lui te zijn’ (LV 88:118–119, 124).5

De Heer wil dat u uw verstand en uw handen schoolt, wat voor 
beroep u ook kiest. Of het nu onderhoudsmonteur van koelkasten 
is of chirurg, u zult een opleiding moeten volgen. Streef naar de best 
mogelijke opleiding. Word een vakman die zijn werk met integriteit 
doet in de wereld die voor u ligt. […] U zult de kerk eer aandoen 
en u zult als gevolg van uw opleiding rijkelijk gezegend worden.

Het lijdt geen enkele twijfel dat een opleiding de moeite loont. 
Verknoei uw leven niet. Als u dat doet, betaalt u daar telkens en 
telkens weer de prijs voor.6

Het is niet voldoende om gewoon te leven, te overleven. Ieder 
van ons moet zich ontwikkelen om in de samenleving iets nuttigs te 
doen. We moeten steeds meer licht vergaren, zodat ons persoonlijk 
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licht een verduisterde wereld kan verlichten. En dat doen we door te 
leren, door onszelf te scholen, door zowel verstandelijk als geestelijk 
vooruitgang te maken.7

2
Ouders kunnen met planning en discipline 

thuis een studiesfeer scheppen.

Wat is het razend interessant te zien hoe een jong verstand zich 
ontplooit en sterker wordt. Ik ben iemand die de grootste waardering 
kan opbrengen voor de onmetelijke mogelijkheden van de televisie 
om mensen ten goede te beïnvloeden. Maar ik ben ook iemand die 
openlijk de verschrikkelijke verkwisting van tijd en kansen afkeurt 
wanneer kinderen urenlang naar programma’s kijken die verlichten 
noch versterken.

Toen ik klein was, woonden we in een groot, oud huis. Een van 
de vertrekken werd de bibliotheek genoemd. Er stonden een ste-
vige tafel en een goede lamp, drie of vier comfortabele stoelen met 
goede verlichting en boekenkasten langs de muren. Er waren heel 
veel boeken die mijn ouders in de loop der jaren hadden verzameld.

We werden nooit gedwongen om ze te lezen, maar ze stonden 
wel binnen handbereik, zodat we ze konden lezen als we wilden.

‘Maak uw kinderen van jongs af aan vertrouwd met boeken.’
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In die kamer was het altijd rustig. Iedereen wist dat het een stu-
dieplek was.

Er lagen ook tijdschriften — de tijdschriften van de kerk en twee 
of drie andere goede tijdschriften. Er waren geschiedenisboeken 
en literaire werken, boeken over technische onderwerpen, woor-
denboeken, een encyclopedie en een wereldatlas. Er was in die tijd 
natuurlijk nog geen televisie. De radio was in mijn jeugd in opmars. 
Maar er heerste een studiesfeer. Ik wil u niet wijsmaken dat we grote 
wetenschappers waren. Maar we werden blootgesteld aan goede 
literatuur, goede ideeën van grote geleerden en de taal van mensen 
die diep nadachten en prachtig konden schrijven.

In de meeste huizen is er tegenwoordig geen ruimte voor zo’n 
bibliotheek. De meeste gezinnen hebben plaatsgebrek. Maar met 
wat goede wil kan er toch een hoekje worden ingericht, een plek 
waar wij de herrie om ons heen kunnen ontvluchten en waar we 
kunnen zitten, lezen en denken. Het is heerlijk te kunnen beschik-
ken over een bureau of een tafel, ongeacht hoe eenvoudig, met 
daarop de standaardwerken van de kerk, enkele goede boeken, de 
tijdschriften van de kerk en andere zaken die het lezen waard zijn.

Maak uw kinderen van jongs af aan vertrouwd met boeken. De 
moeder die haar kleintjes niet voorleest, doet haar kinderen en 
zichzelf tekort. Het vergt inderdaad tijd, veel tijd zelfs. Het vergt 
discipline. Het vergt het organiseren en indelen van de minuten 
en uren van de dag. Maar het zal u nooit vervelen te zien hoe een 
jong verstand personages, uitdrukkingen en ideeën leert kennen. 
Het lezen van goede stof kan een heerlijke gewoonte worden, die 
mettertijd veel meer vruchten zal afwerpen dan de vele andere 
activiteiten waar kinderen hun tijd aan besteden. […]

Ouders, […] zorg ervoor dat uw kinderen worden blootgesteld 
aan grote geesten, grootse ideeën, eeuwige waarheden en die zaken 
die het goede opbouwen en tot het goede motiveren. […] Probeer 
thuis een studiesfeer en de groei die daaruit voortkomt, te scheppen.8
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3
Onderwijs is de sleutel die veel deuren voor 
jongeren en jongvolwassenen kan openen.

Jonge mensen, jullie hebben vandaag de dag zoveel kansen. 
Het is een geweldige tijd om op aarde te zijn. Jullie bevinden je 
op het hoogtepunt der eeuwen. Je wordt aan de kennis van alle 
mannen en vrouwen uit de geschiedenis blootgesteld. Kennis die 
voor die mensen moeilijk te vergaren was. Die kennis wordt je 
in leergangen aangereikt die je in vrij korte tijd kunt doorlopen. 
Doe jezelf niet tekort. Mis deze grote kans niet. Begin eraan, doe 
je best, studeer hard.9

Jongemannen en jongevrouwen, het is uiterst belangrijk dat jullie 
zoveel mogelijk onderwijs genieten. Onderwijs is de sleutel die veel 
deuren voor jullie kan openen. Het is de moeite waard om daar 
iets voor op te offeren. Het is de moeite waard om er hard voor te 
werken. Als je je verstand en je handen schoolt, zul je een grote 
bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. Dan kun je als lid van 
de kerk een voorbeeld in de wereld zijn. Jonge broeders en zusters, 
ik houd van jullie en wil jullie aanmoedigen om elke kans op het 
gebied van onderwijs aan te grijpen. Vaders en moeders, moedig 
uw zoons en dochters aan om een opleiding te volgen. Dat zal ze 
tot zegen zijn.10

Misschien heb je de middelen niet om alle opleidingen te volgen 
die je wilt. Maar doe zoveel je kunt en maak gebruik van studiebeur-
zen, subsidies en leningen die je redelijkerwijs kunt terugbetalen.11

Het kan mij niet schelen welk beroep je kiest, als het maar een 
eerzaam vak is. Wees een automonteur, metselaar, loodgieter, elektri-
cien, arts, advocaat, koopman, maar geen dief. Maar wat je ook wilt 
worden, volg een opleiding en benut die ten volle. De samenleving 
zal je een waarde toekennen en je naar die waarde belonen. Nu is 
de tijd om je voor te bereiden. Als dat offers vergt, breng die dan. 
Die offers zullen de beste investering zijn die je ooit gedaan hebt, 
want je zal er levenslang de vruchten van plukken.12

Ik spoor jullie, jongevrouwen, dringend aan om al het onderwijs 
te volgen dat binnen je bereik ligt. Jullie zullen het nodig hebben 
voor de wereld waarin je zult leven. Er is steeds meer concurrentie. 
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[…] De wereld verandert en het is heel belangrijk dat we ervoor 
zorgen dat we in die veranderingen mee kunnen gaan. Maar dit 
alles heeft ook een positieve kant. Er is in de hele geschiedenis 
geen generatie geweest waarin aan vrouwen zoveel mogelijkheden 
geboden werden. Jullie eerste doel moet een gelukkig huwelijk zijn 
dat in de tempel van de Heer verzegeld wordt, waarna je een goed 
gezin gaat stichten. Ontwikkeling kan je beter toerusten om die 
idealen te verwezenlijken.13

Vrouwen hebben in de kerk en in de samenleving enorm veel 
mogelijkheden die overeenstemmen en perfect te combineren zijn 
met het huwelijk, het moederschap en het opvoeden van goede, 
bekwame kinderen.14

Vrouwen hebben nu dezelfde kansen als mannen. Met de nodige 
wilskracht is niets onmogelijk. De droom van het soort vrouw dat 
je wilt worden, kun je aanvullen met het plaatje van iemand die de 
samenleving van dienst kan zijn en een zinvolle bijdrage kan leveren 
aan de wereld waarvan ze deel zal uitmaken.15

Ik ben dankbaar dat vrouwen nu dezelfde kansen krijgen [als 
mannen], dat ze wetenschappen kunnen studeren, een beroeps-
opleiding kunnen volgen en elke soort studie kunnen aanvangen. 
Jullie hebben net als mannen recht op de Geest van Christus, die 
ieder mens die in de wereld komt licht geeft. (Zie LV 84:46.) Stel 
prioriteiten betreffende huwelijk en gezin, maar volg ook een stu-
die die tot bevredigend en productief werk leidt als je niet trouwt, 
of tot een gevoel van zekerheid en voldoening als je wel trouwt.16

[ Jonge mannen,] er staan jullie grote uitdagingen te wachten. Je 
komt in een wereld vol meedogenloze concurrentie terecht. Volg 
de beste opleiding die je kunt krijgen. De Heer heeft ons geleerd 
hoe belangrijk een opleiding is. Daardoor krijg je betere kansen. Je 
wordt toegerust om in de toekomst waardevolle dingen te doen. Als 
je hoger onderwijs kunt en wilt volgen, doe dat dan. Als je dat niet 
wilt, ga dan een beroepsopleiding volgen om je meer vaardigheden 
en bekwaamheden eigen te maken.17

[ Jonge mensen,] ik hoop dat jullie inzien dat de mogelijkheid om 
te studeren een grote zegening is. Ik weet dat het een hele opgave 
is. Ik weet dat het moeilijk is. Ik weet dat je soms ontmoedigd bent. 



H o o f d s T u k  1 7

251

Ik weet dat je je soms afvraagt waarom je het doet. Volhard, zet er 
je tanden in en blijf leren. Je zult er nooit spijt van hebben en het 
als een grote zegening beschouwen.18

4
De vorming van de geest is even belangrijk of zelfs 

belangrijker dan de vorming van het verstand.

Ik sta versteld van de grote krachten van kennis van deze tijd. Er 
zijn nog nooit zoveel mensen in wereldse kennis onderlegd geweest. 
Wat een kracht: intensief onderwijs aan een groot percentage van 
de jongeren in de wereld, die dagelijks van hun leerkrachten kennis 
uit de hele geschiedenis van de mensheid ontvangen.

De omvang van die kennis is ongelofelijk. Ze omvat de sterren in 
het heelal, de geologie van de aarde, de geschiedenis van landen, 
de cultuur en taal van volken, de werking van overheden, de wetten 
van het handelsverkeer, het gedrag van het atoom, de functies van 
het lichaam en de wonderen van de geest.

Men zou door al die beschikbare kennis haast denken dat de 
wereld bijna volmaakt is. Maar we worden voortdurend met de 
keerzijde van de medaille geconfronteerd: met de ziekte van de 
samenleving, de conflicten en problemen die miljoenen ellendig 
maken.

Elke dag worden we er ons steeds meer van bewust dat het leven 
meer is dan wetenschap en wiskunde, geschiedenis en literatuur. Er 
is een ander soort vorming nodig. Zonder die vorming leidt wereldse 
kennis alleen tot verwoesting. Ik heb het over de vorming van het 
hart, van het geweten, van het karakter, van de geest. Die ondefi-
nieerbare aspecten van onze persoonlijkheid bepalen wie we zijn 
en hoe we met anderen omgaan.

[…] Toen ik in Engeland op zending was, ging ik naar het London 
Central YMCA. Ik neem aan dat dat oude gebouw al lang verdwenen 
is, maar ik zal de woorden nooit vergeten die je bij het binnenko-
men te zien kreeg. Het waren woorden van Salomo: ‘Bij alles wat 
je verwerft: verwerf inzicht!’ (Spreuken 4:7.)



H o o f d s T u k  1 7

252

Inzicht in wat? Inzicht in onszelf, in het doel van het leven, in onze 
band met God de Vader, in de goddelijke beginselen die generaties 
lang de kracht achter de vooruitgang van de mens geweest zijn! […]

Laten we niet alleen wereldse scholing nastreven, maar ook onze 
geest ontwikkelen. Doen we dat, dan zal God ons zegenen met die 
gemoedsrust en zegeningen die Hij alleen ons kan geven.19

Jezus heeft gezegd: ‘Leer van Mij. […] Want Mijn juk is zacht en 
Mijn last is licht’ (Mattheüs 11:29–30).

Ik wil u aanmoedigen om gehoor te geven aan die opdracht van 
de Zoon van God. Laten we bij alles wat we leren ook van Hem 
leren. Bij alles wat we bestuderen, moeten we naar kennis van de 
Meester streven. Die kennis zal onze seculiere opleiding prachtig 
aanvullen en ons leven en karakter op een unieke manier verrijken.20

Ik spoor u aan om niet te vergeten dat het vormen van uw geest 
even belangrijk of zelfs belangrijker dan het vormen van uw ver-
stand is.21

‘bij alles wat we bestuderen, moeten we naar kennis van de Meester streven.’
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Het geweldige onderwijsprogramma van de kerk breidt zich uit. 
Het opleiden van cursisten door het seminarie en instituut neemt 
steeds toe. […] Wie dat programma gevolgd heeft, weet dat het van 
onschatbare waarde is. We moedigen iedereen die het binnen zijn 
bereik heeft aan om er zijn voordeel mee te doen. We durven te belo-
ven dat uw kennis van het evangelie zal toenemen, uw geloof sterker 
zal worden en dat u fantastische vriendschappen zult sluiten.22

Laten we de naam van de Heer op ons nemen en dan in geloof 
voorwaarts gaan om te verkondigen wat het leven van de mens ten 
goede zal komen en de wereld vrede en vreugde zal brengen. De 
wereld heeft een generatie mannen en vrouwen nodig die onder-
legd zijn, invloed hebben, oprecht hun stem kunnen en willen laten 
gelden en zonder twijfel kunnen verkondigen dat God leeft en dat 
Jezus de Christus is.23

5
Het maakt niet uit hoe oud we zijn, we kunnen steeds 
nieuwe kennis en wijsheid opdoen en blijven groeien.

Leren is een opmerkelijke zaak. De steeds groter geworden kennis 
die in de loop der eeuwen is verzameld, is samengevat en gefilterd, 
zodat wij in een korte periode kunnen leren wat anderen zich door 
lang onderzoek en vallen en opstaan eigengemaakt hebben.

Leren is het proces waarbij abstracte kennis in praktische vaar-
digheden omgezet wordt. Het is een proces dat nooit hoeft op te 
houden. Het maakt niet uit hoe oud we zijn, we kunnen steeds 
nieuwe kennis verwerven en benutten. We kunnen wijsheid verga-
ren en ervan profiteren. Het wonder van lezen en de omgang met 
allerlei kunstvormen kunnen een inspiratiebron voor ons worden 
en ons leven verrijken. Hoe ouder ik word, des te meer ik geniet 
van de wijze woorden van schrijvers, van vroeger en nu, en van de 
inspiratie die van hun woorden uitgaat.24

Niemand van ons […] weet genoeg. Het leerproces is zonder 
einde. We moeten lezen, observeren, opnemen en nadenken over 
wat we leren. […] Ik geloof in vooruitgang. Ik geloof in groei. […]

Blijf u ontwikkelen, broeders en zusters, of u nu dertig of zeven-
tig bent. Als u dat ijverig doet, zullen de jaren misschien sneller 
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voorbijgaan, maar ze zullen kleurrijker zijn, waardoor uw leven 
verrijkt en uw onderwijs levendiger en krachtiger wordt.25

Ten oosten van [de Brigham Young University in Provo (Utah, VS)] 
staat een berg. Ik ben er zeker van dat [velen] naar die berg gekeken 
hebben met de gedachte: kon ik die berg maar beklimmen. Het zou 
geweldig zijn om de vallei aan de andere kant te kunnen zien. Maar 
diegenen onder u die die berg beklommen hebben, weten dat de 
vallei aan de andere kant niets bijzonders is, en dat er daarachter 
nog veel hogere bergen staan.

Ik hoop dat u dat inzicht ook zult krijgen. […] U zult beseffen dat 
hoewel uw leerervaring geweldig was, er nog grotere mogelijkhe-
den en uitdagingen in het verschiet liggen. Breid uw voorraad aan 
informatie uit, vergaar meer kennis, zet het grote leerproces voort.26

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Waarom is het belangrijk om ‘steeds meer licht [te] vergaren’ door 

onderwijs? (Zie onderdeel 1.) Hoe kunnen we vooruitgang maken 
door te leren? Hoe kunnen we door te leren ‘een verduisterde 
wereld […] verlichten’?

• Neem president Hinckleys verhaal door over hoe zijn ouders 
thuis een studiesfeer schiepen (zie onderdeel 2). Hoe kunnen 
we kinderen een liefde voor leren bijbrengen? Hoe kunnen we 
kinderen aansporen om te verlangen naar kennis uit bronnen die 
verlichten en tot het goede aanzetten?

• Hoe is onderwijs ‘de sleutel die veel deuren [voor jongeren en jong-
volwassenen] kan openen’? (Zie onderdeel 3.) Hoe kunnen jonge-
ren en jongvolwassenen gebruikmaken van studiemogelijkheden?

• Hoe zou u de zinsnede ‘het vormen van uw geest’ uitleggen? (Zie 
onderdeel 4.) Hoe kunnen we ons hart, ons karakter en onze 
geest vormen? Hoe hebben uw geestelijke en wereldse kennis 
elkaar aangevuld?

• Waarom moeten we ons hele leven blijven leren? (Zie onderdeel 
5.) Hoe kunnen we ons hele leven een liefde voor leren koesteren? 
Wat hebt u onlangs geleerd dat voor u van bijzonder belang is?
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Relevante Schriftteksten
Spreuken 1:5; 2 Petrus 1:1–8; 2 Nephi 9:28–29; 28:29–30; LV 6:7; 

90:15; 131:6; 136:32–33

Onderwijstip
U kunt een gesprek over president Hinckleys leringen op gang 

brengen door de leerlingen te vragen wat ze in hun persoonlijke 
studie van het hoofdstuk geleerd hebben (zie pp. VI–VII van dit 
boek voor aanvullende ideeën).

Noten
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Virtues That Will Heal Our Hearts and 
Homes (2000), 59.

 2. In Sheri L. Dew, Go Forward with 
Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), 449–450.

 3. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1: 1995–1999 
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Youth’, Ensign, januari 2001, 4–5.
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President gordon b. Hinckley heeft gezegd: ‘Maak van 
deugdzaamheid de hoeksteen waarop u uw leven bouwt.’
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Kuisheid: een hoeksteen om 
ons leven op te bouwen

‘Ieder van jullie is een kind van een goddelijke 
Vader in de hemel. Je bent volgens zijn plan naar 
zijn beeld geschapen. Je lichaam is heilig. Het is de 
tempel van je geest. Ontheilig het niet met zonde.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

President Gordon B. Hinckley zei in 2007 tot de studenten aan de 
Brigham Young University:

‘Ik was laatst getuige van iets heel interessants. Op een zaterdag-
ochtend werd het gebouw van Key Bank in Salt Lake City (Utah, 
VS) met een reeks ontploffingen neergehaald. Het duurde amper 
drie à vier seconden en het resultaat was een grote stofwolk die in 
noordwestelijke richting bewoog. Dat proces was een implosie in 
tegenstelling tot een explosie.

‘Het gebouw was bijna dertig jaar geleden gebouwd. Ik veron-
derstel dat de bouw één tot twee jaar heeft geduurd. Nu was het 
binnen enkele seconden verdwenen.

‘Beste vrienden, dat geldt ook voor het leven. We koesteren het 
jarenlang zorgvuldig. Totdat we in heel lastige omstandigheden 
terechtkomen. Dan gaan we de fout in. Onze kuisheid komt in 
gevaar. Er vindt een implosie plaats waarna er alleen een stofwolk 
overblijft.

‘Ik werd daaraan herinnerd toen ik moest denken aan een jonge 
man en een jonge vrouw die mijn kantoor binnenkwamen. Hij was 
een knappe jongen en zij een mooi meisje. Ze studeerden aan de 
universiteit. Ze gingen een schitterende toekomst tegemoet. Maar 
ze gaven toe aan verleiding. […]
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‘Tijdens ons gesprek kwamen de tranen in hun ogen. Maar er was 
geen ontkomen aan. Ze moesten de realiteit onder ogen zien. Hun 
leven implodeerde, en hun toren van dromen stortte in.

‘Laat dat jou niet gebeuren. Doe jezelf niet tekort door te schip-
peren met je besluit om kuis te zijn. Ieder van jullie is een kind van 
een goddelijke Vader in de hemel. Je bent volgens zijn plan naar 
zijn beeld geschapen. Je lichaam is heilig. Het is de tempel van je 
geest. Ontheilig het niet met zonde.

‘In de plaats van dat ingestorte gebouw zal een nieuw en prach-
tig gebouw komen. Op dezelfde manier kunnen mensen die een 
overtreding hebben begaan zich tot de Heiland, onze Heer Jezus 
Christus, wenden. En door de kracht van zijn verzoening kunnen 
we rein en vernieuwd worden.’ 1

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

Kuisheid brengt wonderbaarlijke en 
geweldige zegeningen voort.

Er is in de hele wereld niets zo mooi als deugd. Je hoeft deugd 
niet op te poetsen. Ze is kostbaar en mooi. Ze is onbetaalbaar. 
Je kunt haar niet kopen of verkopen. Deugd is het resultaat van 
zelfbeheersing.

[…] De Heer heeft ons een geweldige opdracht gegeven. Hij 
heeft gezegd: ‘Laat deugd onophoudelijk uw gedachten sieren’ 
(LV 121:45). Dat is een gebod dat we ijverig en met zelfbeheersing 
moeten naleven. En er is een belofte van prachtige zegeningen aan 
verbonden. Tegen hen die een deugdzaam leven leiden, heeft Hij 
gezegd:

‘Dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk 
worden. […]

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

Bestaat er een belangrijkere of mooiere belofte? 2



H o o f d s T u k  1 8

259

Is er een reden om kuis te zijn? Het is de enige manier om geen 
spijt te hebben. De gewetensrust die eruit voortvloeit is de enige 
gemoedsrust die geen bedrog is.

En bovendien is er Gods onfeilbare belofte aan hen die in deugd-
zaamheid wandelen. Jezus van Nazareth heeft in de Bergrede gezegd: 
‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien’ (Mattheüs 
5:8). Dat is een verbond dat Hij met ons sluit, die de macht heeft 
om het te vervullen.3

U behoort in te zien, u moet inzien, dat zowel ervaring als god-
delijke wijsheid deugdzaamheid en zedelijke reinheid aangeven als 
de weg naar een sterk karakter, gemoedsrust en geluk.4

Maak van kuisheid de hoeksteen waarop u uw leven bouwt.5

2
Als we boven de verdorvenheid en onzedelijkheid 

van de wereld staan, ervaren we meer 
geluk, zekerheid en gemoedsrust.

Als we naar de wereld kijken, lijkt het wel of zedelijkheid aan de 
kant is geschoven. De overtreding van oude normen is heel gewoon 
geworden. Uit verschillende studies blijkt dat beproefde beginselen 
overboord zijn gegooid. Zelfdiscipline wordt vergeten en er wordt 
overal aan vrij seksueel verkeer toegegeven.

Maar lieve vrienden, wij mogen niet accepteren wat in de wereld 
zo gewoon is geworden. Als lid van deze kerk hebt u hoge, veel-
eisende normen. Vanaf de Sinaï klinkt een stem die gebiedt dat u 
niet zult toegeven. U moet uw verlangens beheersen.6

De woorden van Paulus aan de heiligen in Korinthe gelden net 
zozeer voor ons als voor de mensen aan wie hij ze schreef. Hij 
schreef:

‘Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God 
in u woont?

‘Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te 
gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel 
bent u’ (1 Korinthe 3:16–17).7

Paulus heeft Timotheüs de volgende raad gegeven: ‘Bewaar uzelf 
rein’ (1 Timotheüs 5:22).
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Dat zijn eenvoudige woorden. Maar ze zijn zo belangrijk. Paulus 
zegt eigenlijk: Blijf weg van de zaken die u geestelijk beschadigen 
en vernietigen. Kijk niet naar tv- programma’s die u onreine gedach-
ten geven en u onreine taal doen uitslaan. Kijk niet naar video’s die 
slechte gedachten oproepen. Ze leiden nergens toe. Ze zullen u 
alleen pijn berokkenen. Blijf weg van vulgaire boeken en tijdschrif-
ten waar vuiligheid in staat. Bewaar uzelf rein.8

Het huwelijk tussen man en vrouw is door God ingesteld. Hij heeft 
bepaald dat kinderen in die instelling ter wereld gebracht dienen te 
worden. Elke andere vorm van seksuele omgang is zonde en staat 
haaks op de leringen van het evangelie van Jezus Christus.9

Wij geloven in kuisheid vóór het huwelijk en volkomen trouw 
binnen het huwelijk. Daar komt het op neer. Dat is de weg naar 
een gelukkig leven. Dat is de weg naar voldoening. Dat brengt rust 
in het hart en in het gezin.10

Geen enkel gezin kan in rust leven, geen enkel gezin kan van 
de stormen van tegenspoed gevrijwaard worden, tenzij het op de 
fundering van zedelijkheid, trouw en wederzijds respect gebouwd is. 
Er kan geen rust zijn als er geen vertrouwen is; er kan geen vrijheid 
zijn als er geen trouw is. Het warme zonlicht van liefde zal niet uit 
een moeras van onzedelijkheid voortkomen.11

kuisheid ‘is de weg naar een gelukkig leven’.
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Ik vind dat ieder kind gezegend behoort te worden met een 
gezin waarin het welkom is, gekoesterd en bemind wordt. Ieder 
kind behoort een vader en een moeder te hebben die elkaar en hun 
kinderen trouw zijn. […] Bied weerstand aan de verlokkingen van 
de wereld. Zij die voor ons amusement en onze literatuur zorgen, 
willen u iets anders laten geloven. De kennis die door de eeuwen 
heen verkregen is, toont duidelijk en onomstotelijk aan dat je alleen 
gelukkiger wordt, meer zekerheid en meer gemoedsrust hebt en 
meer liefde ervaart als je vóór het huwelijk volgens de door de 
tijd beproefde kuisheidsnormen leeft en als je binnen het huwelijk 
volkomen trouw bent.12

We leven in een verdorven, onzedelijke, verwarde wereld. Sta 
daarboven, sta pal, laat de wereld links liggen en leef zoals de Heer 
dat van u verwacht.13

3
Pornografie is verslavend en vernietigend, 

maar we kunnen erboven staan.

Ik wil met tegenzin een onderwerp aansnijden dat ik eerder 
besproken heb. Ik doe dat in de geest van Alma, die heeft gezegd: 
‘Dit is mijn roem: dat ik wellicht een werktuig in de handen van 
God mag zijn om de een of andere ziel tot bekering te brengen’ 
(Alma 29:9).

[…] Ik wil het hebben over pornografie in al haar vormen. […] 
Pornografie is duivels. Pornografie is volledig in tegenspraak met 
de geest van het evangelie, met een persoonlijk getuigenis van de 
dingen Gods. […]

Iedereen die erbij betrokken is, wordt slachtoffer. Kinderen wor-
den misbruikt en hun leven wordt ernstig beschadigd. Jongeren 
worden door valse beginselen in de war gebracht. Langdurige 
blootstelling leidt tot een verslaving die bijna niet te overwinnen 
is. [Zovelen] kunnen er al niet meer van afblijven. Hun energie en 
belangstelling wordt volledig in beslag genomen door deze dood-
lopende zoektocht naar dit venijnige, smerige spul.

Men gebruikt het excuus dat pornografie zo moeilijk te ontlopen 
is, dat het voor onze neus is en dat we er niet aan kunnen ontkomen.
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Stel u voor dat het stormt, dat de wind loeit en dat de sneeuw 
om u heen wervelt. U kunt de storm niet tegenhouden. Maar u kunt 
zich ertegen kleden en onderdak zoeken. Dan hebt u geen last van 
de storm.

Hoewel het internet vol smerig materiaal staat, hoeft u er niet 
naar te kijken. U kunt bij het evangelie en de leringen van reinheid 
en deugdzaamheid onderdak vinden.

Ik besef dat ik geen blad voor de mond neem. Dat doe ik omdat 
pornografisch materiaal door het internet veel toegankelijker is 
geworden, naast wat al op dvd en video, op de tv en in tijdschrif-
ten beschikbaar is. Het leidt tot fantasieën die het zelfrespect ver-
nietigen. Het leidt tot seksuele excessen, en vaak tot ziekte en 
zedenmisdrijven.14

U leeft in een wereld vol vreselijke verleidingen. Pornografie gaat 
in al haar smerigheid als een afschuwelijke vloedgolf over de aarde. 
Pornografisch materiaal is vergif. Bekijk en lees het niet. Het zal je 
vernietigen. Het zal je je zelfrespect ontnemen. Het zal je afstompen 
voor de schoonheid van het leven. Het zal je in een moeras van 
slechte gedachten, en misschien ook van slechte daden, neertrekken. 
Ga het uit de weg. Schuw pornografie alsof ze een ernstige ziekte is, 
want ze is net zo dodelijk. Wees deugdzaam in gedachte en daad.15

Er is zoveel vuiligheid, lust en pornografie in de wereld. Als heilige 
der laatste dagen moeten we erboven staan en weerstand bieden. 
U kunt het zich niet veroorloven om eraan toe te geven. U kunt 
het zich gewoon niet veroorloven om eraan toe te geven. U moet 
pornografie uit uw hart weren. Pornografisch materiaal is net zoals 
tabak: het is verslavend en vernietigend. ‘Laat deugd onophoudelijk 
uw gedachten sieren’ [LV 121:45].16

4
We kunnen onze gedachten en daden met 

discipline en inspanning beheersen.

Wees rein in gedachten, dan hebt u meer beheersing over uw 
lichaam. Er staat geschreven: ‘Wat iemand in zijn hart denkt, zo 
is hij’ (Spreuken 23:7, naar KJV). Onreine gedachten leiden tot 
onreine daden.17



H o o f d s T u k  1 8

263

Als we in de verleiding komen, kunnen we slechte gedachten 
vervangen door gedachten aan [de Heiland] en zijn leringen. Hij 
heeft gezegd: ‘Indien uw oog alleen op mijn eer is gericht, zal uw 
gehele lichaam met licht vervuld zijn en zal er in u geen duisternis 
zijn; en het lichaam dat met licht is vervuld, doorgrondt alle dingen.

‘Daarom, heilig u, opdat uw gedachten zich alleen op God zullen 
richten en de dagen zullen komen dat u Hem zult zien; want Hij zal 
zijn gelaat voor u ontsluieren’ (LV 88:67–68).18

Jezus heeft ons geboden om naast onze daden ook onze gedach-
ten te beheersen: ‘Wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, 
[heeft] in zijn hart al overspel met haar gepleegd’ (Mattheüs 5:28). […]

Mentale beheersing moet sterker dan lichamelijke begeerte of 
lust zijn. Als we onze gedachten volledig in overeenstemming met 
geopenbaarde waarheid brengen, verheffen we ook ons gedrag. […] 
Met discipline en inspanning kunnen wij allemaal onze gedachten 
en daden beheersen. Dat maakt deel uit van het proces waardoor 
wij naar geestelijke, lichamelijke en emotionele volwassenheid toe 
groeien. […]

Wij smeken alle mensen om in overeenstemming met de leringen 
van onze Schepper te leven en boven vleselijke verlokkingen uit te 
stijgen, die vaak in tragedies resulteren.19

5
Wie bij onzedelijk gedrag betrokken geweest is, kan 

vergeving ontvangen en het verleden achter zich laten.

Ik wil niet negatief zijn. Ik ben van nature optimistisch. Maar 
[over pornografie en onzedelijkheid] ben ik realistisch. Als we der-
gelijk gedrag vertonen, is het nu tijd om daar verandering in aan te 
brengen. Laat dit het moment van verandering zijn. Laten we een 
andere weg inslaan.20

Als u merkt dat u onder de druk van uw omstandigheden toch 
geneigd bent toe te geven, beheers u dan. Hou ermee op vóór het 
te laat is. U zult eeuwig dankbaar zijn dat u dat gedaan hebt.

Wees trouw aan uzelf en aan het beste dat u in zich hebt.21

Ik wil u […] geruststellen dat niet alles verkeken is als u een 
fout hebt gemaakt, als u in onzedelijk gedrag meegesleept bent. 
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De herinnering aan die fout zal waarschijnlijk blijven hangen, maar 
de daad kan u vergeven worden, en u kunt het verleden te boven 
komen door een leven te leiden dat, als u zich bekeerd hebt, voor de 
Heer volledig aanvaardbaar is. Hij heeft beloofd dat Hij uw zonden 
zal vergeven en ze niet meer zal gedenken (zie LV 58:42).

[…] Leidinggevenden in de kerk kunnen u helpen als u het moei-
lijk hebt. U kunt alle kwaad waarbij u betrokken bent geweest, 
achter u laten. U kunt met nieuwe hoop en een veel betere manier 
van leven verdergaan.22

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Hinckley zegt dat ‘er een reden [is] om kuis te zijn’ (zie 

onderdeel 1). Wat zou u tegen iemand zeggen die beweert dat 
er geen reden is om kuis te zijn?

• Waarom is kuisheid ‘de weg naar een gelukkig leven’? Waarom 
brengt kuisheid ‘rust in het hart en in het gezin’? (Zie onderdelen 
1 en 2.)

• President Hinckley zegt: ‘Als heilige der laatste dagen moeten we 
[boven pornografie] staan en weerstand bieden’ (onderdeel 3). 
Wat kunnen we doen om boven pornografie te staan? Hoe kun-
nen we anderen helpen om erboven te staan. Wat betekent het 
om weerstand aan pornografie te bieden?

• Neem president Hinckleys raad in onderdeel 4 door. Wat leert 
u over het beheersen van uw gedachten? Wat kunnen we zoal 
doen om onze gedachten rein te houden?

Relevante Schriftteksten
Psalmen 24:3–4; Mattheüs 5:27–28; Filippenzen 4:6–8; Jakob 3:2; 

LV 46:31–33; 59:6; Geloofsartikelen 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], 23.)
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Het eerste Presidium in 1995: president gordon b. Hinckley 
(midden); president Thomas s. Monson, eerste raadgever (links); 

en president James e. faust, tweede raadgever (rechts).
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Priesterschapsleiders in de 
Kerk van Jezus Christus

‘De Heer waakt over dit werk. Dit is zijn koninkrijk. 
Hij laat ons niet achter als schapen zonder 
herder of als een leger zonder aanvoerder.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Mijn eerste taak in 
de kerk, mijn eerste roeping, was raadgever van de jongen die ons 
diakenenquorum presideerde. Onze goede bisschop riep me bij hem 
en praatte met me over die roeping. Ik was erg onder de indruk. 
Ik was onrustig en bezorgd. Geloof het of niet, maar ik was van 
nature een vrij verlegen en terughoudende jongen. Ik denk dat die 
roeping als raadgever in het diakenenquorum me toen evenveel 
zorgen baarde als mijn huidige roeping nu.’ 1

President Hinckley had vergelijkbare gevoelens toen hij in 1961 
als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen geroepen werd. In 
zijn eerste conferentietoespraak als apostel zei hij:

‘Ik denk dat deze verantwoordelijkheid, om van de Heer Jezus 
Christus te getuigen tot een wereld die moeite heeft Hem te aanvaar-
den, een last op mijn schouders is. “’k Sta spraak’loos dat Christus 
zo’n liefde mij schenken kan.” Ik voel me nederig door het vertrou-
wen dat de profeet van de Heer in mij heeft, en door de liefde die 
de algemene autoriteiten betuigen. […] Ik bid om kracht; ik bid om 
hulp; en ik bid om het geloof en de wil om gehoorzaam te zijn.’ 2

Op 1 april 1995 sprak president Hinckley in de priesterschaps-
bijeenkomst van de algemene conferentie nadat de leden van de 
kerk hem als profeet en president gesteund hadden. Hij was veertien 
jaar raadgever van drie presidenten van de kerk geweest. Hij had 
vaak van hun goddelijke roeping getuigd en de leden aangespoord 
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hun raad op te volgen. Hij was nu zelf president en zijn gevoel van 
afhankelijkheid van de Heer was nog even sterk als toen hij diaken 
of pasgeordend apostel was. Hij was zich zelfs meer bewust gewor-
den van zijn behoefte aan de steunende kracht van de Heer. Hij zei:

‘Uw opgestoken handen in de plechtige samenkomst van deze 
ochtend waren een uiting van uw bereidheid en verlangen om ons, 
uw broeders en dienstknechten, met uw vertrouwen, geloof en 
gebeden te steunen. Ik ben daar bijzonder dankbaar voor. Ik dank 
eenieder van u. Ik verzeker u, en u weet dit natuurlijk al, dat er in 
het werk van de Heer geen posities geambieerd worden. De Heer 
zei tegen zijn discipelen: ‘Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb 
u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd’ ( Johannes 15:16). Dit 
ambt is er niet een dat je ambieert. Het recht om te kiezen is aan 
de Heer voorbehouden. Hij is de Meester van leven en dood. Hij 
heeft de macht om te roepen. Hij heeft de macht om weg te nemen. 
Hij heeft de macht om in stand te houden. Alles ligt in zijn handen.

‘Ik weet niet waarom iemand als ik een plaats in zijn grote plan 
heeft. Maar nu deze mantel op mij gelegd is, wijd ik wat ik aan kracht 
of tijd of talenten of leven heb toe aan het werk van mijn Meester 
in de dienst van mijn broeders en zusters. Ik dank u […] nogmaals 
voor uw inbreng vandaag. Mijn gebed is vooral dat ik mijn ambt 
waardig zal zijn. En ik hoop dat u mij in uw gebeden zult gedenken.’ 3

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

De Heer roept de profeet van de kerk nadat 
hij beproefd, bijgeschaafd en gepolijst is.

Ik heb vanaf president Heber J. Grant met de presidenten van de 
kerk samengewerkt. […] Ik heb de raadgevers van al die mannen 
gekend en ik heb de Raad der Twaalf tijdens de bediening van deze 
presidenten gekend. Al die mannen waren menselijk. Ze hadden 
menselijke eigenschappen en misschien wat menselijke zwakheden. 
Maar daarnaast was er in het leven van ieder van hen een overwel-
digende uiting van de inspiratie Gods. De presidenten onder hen 
waren op een zeer wezenlijke manier profeet. Ik ben persoonlijk 
getuige geweest van de geest van openbaring in hen. Ieder van hen 
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werd president na vele jaren ervaring als lid van de Raad der Twaalf 
en in andere functies. De Heer heeft ieder van hen bijgeschaafd en 
gepolijst, ze ontmoediging en mislukking laten kennen, ze ziekte en 
in sommige gevallen groot verdriet laten ervaren. Dit alles maakte 
deel uit van een groot verfijningsproces en de gevolgen daarvan 
werden op een prachtige wijze in hun leven zichtbaar.

Lieve vrienden in het evangelie, dit is Gods werk. Dit is zijn kerk 
en de kerk van zijn geliefde Zoon, wiens naam zij draagt. God zal 
nooit toestaan dat er een bedrieger aan het hoofd van de kerk komt 
te staan. Hij zal zijn profeten aanwijzen en hen inspireren en leiden.4

Sommige mensen uiten hun bezorgdheid over het feit dat de pre-
sident van de kerk waarschijnlijk altijd een man op leeftijd zal zijn. 
Daarop zeg ik: ‘Wat een zegen!’ […] Hij hoeft niet jong te zijn. Hij 
heeft jongere mannen tot zijn beschikking om de wereld af te reizen 
en het werk van de kerk te verrichten. Hij is de presiderende hoge-
priester, aan wie alle sleutels van het heilig priesterschap zijn toe-
vertrouwd. Hij is de stem van openbaring van God tot zijn volk. […]

Het is mij een grote geruststelling te weten dat we […] een presi-
dent hebben die is getuchtigd en onderricht, beproefd en getoetst, 
wiens getrouwheid aan het werk en onkreukbaarheid in de uitvoe-
ring ervan in het smidsvuur van de dienstbaarheid zijn gehard, wiens 
geloof is gerijpt en wiens nauwe band met God over een periode 
van vele jaren is ontwikkeld.5

Ik spreek […] in dankbaarheid voor een profeet die ons in deze 
laatste dagen leiding geeft. Ik pleit voor loyaliteit jegens hem die 
de Heer geroepen en gezalfd heeft. Ik pleit voor standvastigheid 
in uw steun en aandacht aan zijn onderricht. Ik heb […] verkon-
digd dat als wij een profeet hebben, wij alles hebben. En als wij 
geen profeet hebben, hebben wij niets. Welnu, wij hebben een 
profeet. Wij hebben vanaf de stichting van deze kerk profeten 
gehad. We zullen nooit zonder profeet zijn als we een profeet 
waardig blijven.

De Heer waakt over dit werk. Dit is zijn koninkrijk. Hij laat ons niet 
achter als schapen zonder herder of als een leger zonder aanvoerder.6
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2
Als de president van de kerk overlijdt, wordt 

de senior apostel de volgende president.

De overdracht van het gezag [aan een nieuwe president van de 
kerk], waaraan ik een aantal keren heb deelgenomen, is prachtig 
in zijn eenvoud. Die overdracht laat zien op welke manier de Heer 
te werk gaat. Onder zijn leiding wordt een man door de profeet 
als lid van de Raad der Twaalf Apostelen gekozen. Hij kiest dit 
niet als loopbaan. Hij wordt geroepen, evenals de apostelen in de 
tijd van Jezus, tegen wie de Heer zei: ‘Niet u hebt Mij uitverkoren, 
maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd’ ( Johannes 
15:16). De jaren gaan voorbij. Hij wordt geschoold en in de plich-
ten van zijn ambt getraind. Hij reist over de hele wereld bij het 
vervullen van zijn apostolische roeping. Het is een lange weg van 
voorbereiding, waarin hij overal ter wereld de heiligen der laatste 
dagen leert kennen, en zij hem. De Heer beproeft zijn hart en zijn 
wezen. Volgens de natuurlijke gang van zaken, vallen er andere 
open plaatsen in de raad en worden er nieuwe leden benoemd. 
Door deze procedure wordt een bepaalde man de senior apostel. 
Latent bezit hij, evenals de andere leden van de raad, alle sleutels 
van het priesterschap, die hem gegeven zijn toen hij geordend 
werd. Maar alleen de president van de kerk heeft het gezag om 
die sleutels te gebruiken. Bij het overlijden [van de profeet] wordt 
dat gezag aan de senior apostel overgedragen. Hij wordt dan tot 
profeet benoemd en geordend, en door zijn collega’s van de Raad 
der Twaalf Apostelen als president aangesteld.

Er is geen verkiezing. Er is geen campagne. Er is slechts het rustig 
en eenvoudig toepassen van een goddelijk plan, dat geïnspireerd 
en beproefd leiderschap voortbrengt.

Ik ben persoonlijk van dit prachtige gebeuren getuige geweest. 
Ik geef u mijn getuigenis dat het de Heer is die [de profeet kiest].7

Door het heengaan van president [Howard W.] Hunter was het 
Eerste Presidium ontbonden. Broeder Monson en ikzelf, zijn vroe-
gere raadgevers, namen onze plaatsen in het Quorum der Twaalf 
in, dat op dat ogenblik het presiderend lichaam van de kerk werd.
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[…] Alle levende, geordende apostelen kwamen in de bovenzaal 
van de tempel in een geest van vasten en gebed samen. We zongen 
een lofzang en baden samen. We nuttigden samen het avondmaal 
van de Heer en hernieuwden door die heilige symbolische hande-
ling onze verbonden en onze relatie tot Hem die onze goddelijke 
Verlosser is.

Daarna werd het Eerste Presidium opnieuw georganiseerd vol-
gens een welomschreven en sedert generaties vaststaand gebruik.

Er werd geen campagne gevoerd, er was geen competitie of 
ambitie voor het ambt. Het was een rustige, vredige, eenvoudige 
en heilige aangelegenheid, helemaal overeenkomstig het patroon 
dat de Heer zelf heeft ingesteld.8

3
De Heer heeft beginselen en procedures voor het 

bestuur van zijn kerk ingesteld voor het geval dat de 
president niet in staat is volledig te functioneren.

President Hinckley deed de volgende uitspraak toen hij in 1992 
als eerste raadgever in het Eerste Presidium werkzaam was: Het 
hoofd van de kerk is de Heer Jezus Christus. Dit is zijn kerk. Maar 
de profeet is het aardse hoofd. Profeten zijn met een goddelijke 
roeping begiftigd. Ondanks de goddelijkheid van hun roeping, 
blijven zij mens. Ook zij worden blootgesteld aan de problemen 
van de sterfelijkheid.

Wij hebben de huidige profeet, president Ezra Taft Benson, lief. 
Wij respecteren en eren hem. Hij is een groot en begaafd leider die 
over de hele wereld van dit werk heeft getuigd. Hij bezit alle sleutels 
van het priesterschap. Maar hij heeft de leeftijd bereikt waarop hij 
niet alles meer kan doen wat hij zou willen doen. Dat doet niets 
af aan zijn roeping als profeet. Wel legt zijn lichaam hem enige 
beperkingen op.9

President Hinckley deed de volgende uitspraak toen hij in 1994 als 
eerste raadgever in het Eerste Presidium werkzaam was: Natuurlijk 
willen de leden van de kerk weten hoe het met president Benson 
gaat. President Benson is nu 94 jaar. […] De last van de ouderdom 
en van ziekte weegt zeer zwaar op hem en hij is niet in staat geweest 
om de belangrijke taken van dit heilige ambt te vervullen. Dit is niet 
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de eerste keer dat dit zo gaat. Er zijn ook andere presidenten van de 
kerk geweest die in de laatste maanden of jaren van hun leven ziek 
waren of niet in staat volledig te functioneren. Misschien gebeurt 
dat in de toekomst wel weer.

De beginselen en procedures die de Heer voor het besturen van 
zijn kerk heeft ingesteld, voorzien in dergelijke omstandigheden. Het 
is belangrijk dat […] er bij ziekte of beperkingen aan het functioneren 
van de president geen twijfel of zorg bestaat over het bestuur van 
de kerk en het gebruik van de profetische gaven, waaronder het 
recht op inspiratie en openbaring in het besturen van de aangele-
genheden en programma’s van de kerk.

Het Eerste Presidium en de Raad der Twaalf Apostelen, geroepen 
en geordend om de sleutels van het priesterschap te dragen, heb-
ben het gezag en de taak om de kerk te besturen, de verordeningen 
ervan te bedienen, de leer uit te leggen, en haar gebruiken te ves-
tigen en in stand te houden. We steunen elke man die tot apostel 

Het Quorum der Twaalf apostelen in 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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geordend wordt en als lid van het Quorum der Twaalf gesteund 
wordt als profeet, ziener en openbaarder. Net als zijn voorgangers 
was president Benson ten tijde van zijn roeping als president van 
de kerk de senior apostel. Hij heeft zijn raadgevers uit de Raad der 
Twaalf gekozen. Daarom hebben alle in functie zijnde leden van 
het Quorum van het Eerste Presidium en van de Raad der Twaalf 
de sleutels, rechten en bevoegdheid die tot het heilig apostelschap 
behoren.

Ik citeer uit de Leer en Verbonden:

‘Uit de Melchizedekse priesterschap vormen drie presiderende 
hogepriesters, gekozen door de groep, aangewezen en tot dat ambt 
geordend, en gesteund door het vertrouwen, het geloof en het gebed 
van de kerk, een quorum van het presidium van de kerk’ (LV 107:22).

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 dage-
lijkse werk van het presidium uit. In uitzonderlijke omstandigheden, 
als maar één van hen kan functioneren, heeft deze de bevoegdheid 
om als presidium op te treden, zoals in Leer en Verbonden 102:10–11 
wordt uitgelegd. […]

De raadgevers in het Eerste Presidium zetten het dagelijkse werk 
van dit ambt voort. Maar alle belangrijke beleidskwesties, procedu-
res, programma’s of leerstellingen worden gezamenlijk zorgvuldig 
onder gebed door het Eerste Presidium en de Twaalf overwogen. 
Deze twee quorums, het Quorum van het Eerste Presidium en het 
Quorum der Twaalf komen in vergadering bijeen, waarbij ieder de 
volledige vrijheid heeft om zich te uiten, om alle belangrijke kwes-
ties af te handelen.

Weer wil ik het woord van de Heer aanhalen: ‘En ieder besluit 
dat door één van deze quorums wordt genomen, moet door de 
eenparige stemming daarvan tot stand komen; dat wil zeggen: elk 
lid van ieder quorum moet met de genomen besluiten instemmen, 
om hun besluiten onderling van gelijke kracht of geldigheid te laten 
zijn’ (LV 107:27). […]

Laat er geen misverstand over bestaan: Jezus Christus staat aan 
het hoofd van deze kerk, die zijn heilige naam draagt. Hij waakt 
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erover. Hij leidt haar. Hij staat aan de rechterhand van zijn Vader en 
ziet toe op dit werk. Aan Hem het voorrecht, de macht, de mogelijk-
heid om mensen op zijn wijze tot hoge en heilige ambten te roepen 
en ze volgens zijn wil te ontheffen door hen huiswaarts te roepen. 
Hij is de Meester van leven en dood. Ik maak me geen zorgen 
over de omstandigheden waarin we ons bevinden. Ik aanvaard die 
omstandigheden als een uitdrukking van zijn wil. Ook aanvaard 
ik de verantwoordelijkheid, met mijn broeders van de algemene 
autoriteiten, om alles te doen wat binnen ons vermogen ligt om in 
een geest van toewijding, liefde, nederigheid, plichtsgetrouwheid 
en loyaliteit dit heilige werk voort te stuwen.10

4
Apostelen zijn bijzondere getuigen van de 

naam van Christus in de hele wereld.

Nadat ze tot het heilige apostelschap geordend en als lid van de 
Raad van de Twaalf aangesteld zijn, wordt er van [apostelen] ver-
wacht, dat ze zich voornamelijk aan de evangeliebediening wijden. 
Ze […] plaatsen de taak om als bijzondere getuige van de naam van 
Christus in de hele wereld te staan, boven al het andere. […]

Ze zijn mensen, zoals wij allemaal. Ze hebben hun sterke en 
hun zwakke kanten. Maar van nu af aan moet, zolang ze getrouw 
blijven, hun voornaamste bezigheid voor de rest van hun leven de 
bevordering van het werk van God op aarde zijn. Ze moeten zich 
met het welzijn van de kinderen van onze Vader bezighouden, zowel 
binnen als buiten de kerk. Ze moeten hun uiterste best doen om de 
treurenden te troosten, de zwakken te sterken, de wankelenden te 
bemoedigen, zich over de vriendelozen te ontfermen, de armen te 
verzorgen en de zieken te zalven. Ze moeten niet uit veronderstel-
ling getuigen, maar uit een zekere kennis van de Zoon van God, 
hun Vriend and Meester, wiens dienstknechten ze zijn. […]

Ik getuig van hun broederschap, toewijding, geloof, ijver en van 
het vele werk dat ze verzetten om het koninkrijk van God op te 
bouwen.11
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5
Het Eerste Presidium en de Twaalf streven naar inspiratie 

en volledige harmonie vóór ze een besluit nemen.

Het Eerste Presidium en de Twaalf komen niet tot een beslissing 
zonder de eenparige instemming van alle betrokkenen. Aan het 
begin van het overleg kunnen er meningsverschillen zijn. Dat is te 
verwachten. Deze mannen hebben allen een verschillende achter-
grond. Het zijn mannen met een eigen mening. Maar voordat er 
uiteindelijk een besluit wordt genomen, is men één van gedachte 
en stem.

Dat is te verwachten als het geopenbaarde woord des Heren 
wordt aangehouden [zie LV 107:27, 30–31]. […]

[Toen] ik als lid van de Raad der Twaalf werkzaam was en [nu] 
in het Eerste Presidium is er nooit een belangrijk besluit genomen 
waarin deze procedure niet is aangehouden. […] Door dit hele 
proces van mannen die zich uitspreken, ontstaat er een ziften en 
scheiden van ideeën en visies. Maar ik heb onder mijn broeders van 
de algemene autoriteiten nog nooit ernstige onenigheid of vijandig-
heid gezien. Wel heb ik iets prachtigs en opmerkelijks gezien: het 
samensmelten, onder de leidende invloed van de Heilige Geest en 
door de macht van openbaring, van uiteenlopende standpunten tot 
er volledige harmonie en overeenstemming is. […]

Ik ken geen enkel ander bestuursorgaan waarvan dat gezegd 
kan worden.12

6
De ringpresident wordt door inspiratie geroepen en is een 

adviseur van de bisschoppen en een leider van het volk.

De ringpresident is de functionaris die door openbaring wordt 
geroepen om tussen de bisschoppen van de wijken, en de algemene 
autoriteiten van de kerk te staan. Dat is een uiterst belangrijke taak. 
Hij ontvangt instructie van de algemene autoriteiten en instrueert 
op zijn beurt de bisschoppen. […]

De ringpresident is een adviseur van de bisschoppen. Elke bis-
schop weet dat als hij een moeilijk probleem heeft, er iemand 
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beschikbaar is naar wie hij met zijn last kan gaan, en die hem raad 
zal geven.

Hij verschaft een extra mate van veiligheid in de beslissing wie 
er goed genoeg leeft om naar het huis des Heren te gaan. […] De 
president is ook een tweede toetssteen bij het bepalen of zij die de 
kerk in het zendingsveld gaan vertegenwoordigen naar de gedrags-
normen leven. Hij houdt ook een gesprek met de kandidaat en 
ondertekent de aanbeveling alleen als hij zich ervan overtuigd heeft 
dat hij of zij ervoor in aanmerking komt. En hij heeft het gezag om 
hen die op zending zijn geroepen, aan te stellen en weer te onthef-
fen als ze die periode van dienstbetoon hebben afgesloten.

Maar hij is in de eerste plaats de voornaamste functionaris die 
zorgt voor de discipline in de ring. […] Hij heeft de bijzonder zware 
taak om erop toe te zien dat de leer waarin binnen de ring onder-
wezen wordt, zuiver en juist is. Het is zijn taak ervoor te zorgen dat 
er geen valse leer wordt onderricht en geen valse praktijken wor-
den gevolgd. Als een Melchizedeks- priesterschapsdrager of iemand 
anders zich onder bepaalde omstandigheden misdraagt, dan moet 
hij met hem of haar praten. Als die persoon volhardt in zijn of haar 
praktijken, moet de president actie ondernemen. Hij roept de over-
treder dan op om voor een disciplinaire raad te verschijnen, waar 
actie ondernomen kan worden om hem of haar een proefperiode 
toe te wijzen, onder censuur te stellen of te excommuniceren.

Dit is een bijzonder zware en onprettige taak, maar de president 
moet die zonder angst of vooroordeel uitvoeren. Dit wordt allemaal 
overeenkomstig de leiding van de Geest gedaan en volgens de 
instructies in afdeling 102 van de Leer en Verbonden.

Vervolgens moet hij alles doen wat hij kan om degene die disci-
pline opgelegd heeft gekregen weer terug te brengen.

Dit alles, en nog veel meer, behoort tot zijn taken. Het is dus 
logisch dat zijn levenswijze een voorbeeld voor zijn mensen moet 
zijn. […]

Omdat we zo’n vertrouwen in [onze ringpresidenten] hebben, 
sporen we de leden aan om niet naar algemene autoriteiten te gaan 
voor adviezen en zegens. Hun ringpresident is onder dezelfde inspi-
ratie geroepen waaronder de algemene autoriteiten zijn geroepen.13
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7
De bisschop is de herder van de kudde.

De [kerk] kan groeien, in aantal toenemen, en dat zal ook 
zeker gebeuren. Dit evangelie moet naar elke natie en taal, elk 
geslacht en volk worden gebracht. In de afzienbare toekomst kan 
er geen sprake zijn van stilstand, nalatigheid om de hand toe te 
steken, voorwaarts te gaan, te bouwen, en Zion wereldwijd te 
laten groeien. Maar met dit alles moet er een intieme, herderlijke 
relatie blijven bestaan tussen de leden en hun wijze, zorgzame 
bisschop of gemeentepresident. Hij is de herder van de kudde, die 
de verantwoordelijkheid draagt om over een relatief klein aantal 
mensen te waken, zodat niemand wordt vergeten of verwaarloosd. 
Jezus was de ware herder die de lijdenden, één voor één, de hand 
toestak en hen ieder afzonderlijk zegende.14

De bisschoppen van de kerk [zijn] daadwerkelijk de herders van 
Israël. Ieder lid [van de kerk] is aan een bisschop of gemeente-
president rekenschap verschuldigd. Zij moeten zware lasten dragen, 
en ik moedig ieder lid van de kerk aan zijn of haar uiterste best te 
doen om de last van onze bisschoppen en gemeentepresidenten 
te verlichten.

Wij moeten voor hen bidden. Zij hebben hulp nodig om hun 
zware last te dragen. We moeten meer steun verlenen en minder 
afhankelijk zijn. We kunnen ze op allerlei manieren helpen. We 
kunnen ze bedanken voor alles wat ze voor ons doen. We putten 
ze in korte tijd uit door de lasten die we op hun schouders leggen.

[Elke bisschop is] door de geest van profetie en openbaring 
geroepen, en door handoplegging aangesteld en geordend. Alle 
bisschoppen bezitten de sleutels om in hun wijk te presideren. Zij 
zijn allemaal hogepriester, de presiderende hogepriester in hun wijk. 
Zij hebben allemaal een bijzonder belangrijk rentmeesterschap. Ze 
zijn een vader voor hun leden.

Ze krijgen geen geld voor hun werk. Geen enkele bisschop wordt 
door de kerk voor zijn werk als bisschop betaald.

De vereisten voor een bisschop zijn tegenwoordig dezelfde als 
in de tijd van Paulus, die ze in zijn brief aan Timotheüs vermeldde 
[zie 1 Timotheüs 3:2–6]. […]
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In zijn brief aan Titus voegt Paulus daar het volgende aan toe: 
‘Een opziener moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het 
huis van God. […]

‘Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeen-
komstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen 
door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleg-
gen’ (Titus 1:7, 9).

Dat is een juiste beschrijving van de hedendaagse bisschop in 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.15

Ik wil alle leden van de kerk op het hart drukken om, wanneer 
u met moeilijkheden te kampen hebt, eerst te proberen ze zelf op 
te lossen. Denk erover na, bestudeer de alternatieven die u hebt, 
bid erover en vraag de Heer om leiding. Als het u niet in uw eentje 
lukt, ga dan met uw bisschop of ringpresident praten. Hij is een man 
van God die met het gezag van het heilig priesterschap als herder 
van de kudde geroepen is.16

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Waarom hebben we hedendaagse profeten nodig? Wat valt u op 

aan het ‘verfijningsproces’ voor het voorbereiden en roepen van 
een president van de kerk? (Zie onderdeel 1.)

• Wat valt u op als u president Hinckleys leringen leest over de 
manier waarop een nieuwe president van de kerk gekozen wordt? 
(Zie onderdeel 2.) Waarom is het belangrijk om te weten dat de 
president gekozen wordt volgens een ‘goddelijk plan dat geïn-
spireerd en beproefd leiderschap voortbrengt’?

• Welke beginselen en procedures heeft de Heer voor het bestuur 
van zijn kerk ingesteld als de president niet in staat is al zijn taken 
uit te oefenen? (Zie onderdeel 3.)

• Hoe tonen hedendaagse apostelen hun bekommernis voor alle 
kinderen van God, ‘zowel binnen als buiten de kerk’? (Zie onder-
deel 4.) Hoe blijkt dat uit recente conferentietoespraken? Hoe zijn 
de leringen van hedendaagse profeten en apostelen u tot zegen 
geweest?
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• Bestudeer president Hinckleys leringen over de manier waarop 
het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf tot een beslissing 
komen (zie onderdeel 5). Wat kunnen wij leren van de manier 
waarop zij beslissingen nemen? Hoe kunnen we die beginselen 
thuis en in de kerk toepassen?

• Neem onderdelen 6 en 7 door. Wat bent u over de roeping van 
ringpresidenten en bisschoppen te weten gekomen? Hoe kunnen 
wij onze kerkleiders beter steunen?

Relevante Schriftteksten
Efeze 2:19–20; 4:11–14; LV 1:38; 21:1–6; Abraham 3:22–23; 

Geloofsartikelen 1:5–6

Onderwijstip
‘Getuig elke keer dat de Geest u daartoe aanspoort, niet alleen aan 

het eind van de les. Stel anderen in de gelegenheid om hun getui-
genis te geven.’ (Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], 45.)

Noten
 1. ‘In … Counsellors There Is Safety’, 

Ensign, november 1990, 49.
 2. In Conference Report, oktober 1961, 

115–116; waarin ‘’k Sta spraak’loos’, 
Lofzangen, nr. 129 geciteerd wordt.

 3. ‘This Work Is Concerned with People’, 
Ensign, mei 1995, 51.

 4. ‘Strengthening Each Other’, Ensign, 
februari 1985, 5.

 5. ‘He Slumbers Not, nor Sleeps’, Ensign, 
mei 1983, 6–7.

 6. ‘Believe His Prophets’, Ensign, mei 
1992, 53.

 7. ‘Come and Partake’, Ensign, mei 1986, 
46–47.

 8. ‘This Is the Work of the Master’, 
Ensign, mei 1995, 69.

 9. ‘The Church Is on Course’, Ensign, 
november 1992, 53–54.

 10. ‘God Is at the Helm’, Ensign, mei 
1994, 54, 59.

 11. ‘Special Witnesses for Christ’, Ensign, 
mei 1984, 49–51.

 12. ‘God Is at the Helm’, 54, 59.
 13. ‘The Stake President’, Ensign, mei 2000, 

50–51.
 14. ‘This Work Is Concerned with People’, 

52–53.
 15. Zie ‘De herders van Israël’, Liahona, 

november 2003, 60.
 16. ‘Live the Gospel’, Ensign, november 

1984, 86.
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President Hinckley heeft ons aangemoedigd om ons samen met 
andersdenkenden ‘in onze gemeenschap voor de goede zaak’ in te zetten.



281

H O O F D S T U K  2 0

Broederschap met 
andersdenkenden

‘Laten we goede mensen, ongeacht hun godsdienst en 
ongeacht waar zij wonen de helpende hand reiken.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

President Gordon B. Hinckley zei tijdens een conferentie van 
godsdienstige leiders in november 1994:

‘Onze leerstellige overtuigingen verschillen. Hoewel we andere 
geloofsopvattingen hebben, denk ik dat we het allemaal eens zijn 
over het kwaad en de problemen in de wereld en in de samenleving. 
We weten dat het onze grote taak en kans is om eensgezind voor 
deugdzaamheid en zedelijkheid op te komen, voor respect voor alle 
mensen als kinderen van God, voor de behoefte aan beleefdheid 
en hoffelijkheid in onze omgang en voor het behoud van het gezin 
dat als de basiseenheid van de samenleving door God ingesteld is.

‘[…] Ieder van ons koestert het verlangen om voor de armen te 
zorgen, de bedroefden op te bouwen, en al wie om welke reden ook 
moeilijkheden of pijn ervaren vertroosting, hoop en hulp te bieden.

‘We beseffen dat we de wonden van de samenleving moeten 
genezen en het pessimisme van deze tijd door optimisme en geloof 
moeten vervangen. We moeten beseffen dat we elkaar niet hoeven 
te beschuldigen of bekritiseren. We moeten onze invloed gebruiken 
om kwade en wraakzuchtige stemmen het zwijgen op te leggen.

‘[…] Onze kracht ligt in onze keuzevrijheid. We kunnen zelfs in 
onze verschillen kracht vinden. Maar er schuilt nog meer kracht in 
de volmacht die God ieder van ons gegeven heeft om al zijn zoons 
en dochters op te bouwen en tot zegen te zijn, ongeacht hun etni-
sche, nationale of andere verschillen. […]



H o o f d s T u k  2 0

282

‘Ik bid dat de Heer ons zal helpen om eensgezind alle haat, onver-
draagzaamheid, racisme en andere tweedracht zaaiende woorden 
en daden uit ons hart en onze samenleving te bannen. Spottende en 
racistische opmerkingen, haatdragende benamingen, kwaadwillige 
roddels en het verspreiden van gemene en boosaardige geruchten 
horen niet thuis onder ons.

‘Ik bid dat God ons met zijn vrede zal zegenen. Ik bid dat Hij 
ons met een dankbaar hart zal zegenen, met het verlangen om 
met wederzijds respect met elkaar om te gaan en om samen onze 
gemeenschap tot zegen te zijn.’ 1

Een jaar later sprak president Hinckley een groep wereldlijke lei-
ders toe. Het was een kleine groep van ongeveer dertig man, maar 
allemaal heel invloedrijk. De groep bestond uit directeurs, hoofdre-
dacteurs, producenten en reporters van de prominente nieuwsmedia 
in de Verenigde Staten. In een ‘sympathieke en soms grappige uitwis-
seling’ gaf hij ‘een overzicht van de internationale omvang van de 
kerk. Hij sprak over het zendingswerk, de humanitaire hulpverlening 
en educatieve werkzaamheden. Vervolgens bood hij aan om vragen 
te beantwoorden. […] Hij beantwoordde elke vraag oprecht en zon-
der enige aarzeling of blijk van verlegenheid.’ De aanwezigen uitten 
hun verbazing over zijn openhartigheid, waarop hij antwoordde dat 
hij alleen niet over de heilige tempelverordeningen in detail wilde 
treden. ‘Maar voor al het andere staat de deur wijd open’, zei hij.

Tijdens het vraag- en- antwoordgesprek zei Mike Wallace, een erva-
ren reporter van het tv- programma 60 Minutes, dat hij een bijzonder 
verslag over president Hinckley wilde maken. President Hinckley 
dacht even na en zei: ‘Dankuwel. Ik neem het risico.’ 2

President Hinckley gaf later toe dat hij wat bedenkingen over het 
gesprek met Mike Wallace had. Hij had namelijk de reputatie een 
lastige reporter te zijn. Hij legde uit waarom hij toch besloot in het 
gesprek toe te stemmen:

‘Ik vond dat dit een goede gelegenheid was om enkele positieve 
aspecten van onze cultuur en boodschap aan miljoenen mensen te 
presenteren. Ik kwam tot de conclusie dat het beter is om een kans 
te wagen dan weg te duiden en niets te doen.’ 3
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Het gesprek over een aantal uiteenlopende vragen bevatte onder 
andere deze dialoog:

Mr. Wallace: ‘Hoe kijkt u tegen niet- mormonen aan?’

President Hinckley: ‘Met liefde en respect. Ik heb veel niet- 
mormoonse vrienden. Ik respecteer ze. Ik heb de grootst mogelijke 
bewondering voor ze.’

Mr. Wallace: ‘Hoewel ze het licht nog niet gezien hebben?’

President Hinckley: ‘Ja. Tegen iedereen die geen lid van de kerk 
is, zeg ik dat we al hun deugden, al hun goede punten onderken-
nen. Neem die mee en kijk of wij er iets aan kunnen toevoegen.’ 4

Tegen de tijd dat het interview afgelopen was, hadden president 
Hinckley en Mike Wallace vriendschap gesloten. Meneer Wallace 
noemde president Hinckley een ‘warme, attente, keurige en opti-
mistische leider’ die ‘de bijna algemene bewondering die hij geniet 
ten volle verdient’.5

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

Als we in gedachten houden dat alle mensen kinderen van 
God zijn, zullen we anderen meer opbouwen en helpen.

We moeten nooit vergeten dat we in een wereld met veel diver-
siteit leven. De mensen op aarde zijn allemaal kinderen van onze 
Vader, maar ze hebben veel verschillende godsdienstige overtui-
gingen. We moeten tolerantie aanleren en elkaar waarderen en 
respecteren.6

Er moeten in geen enkel land conflicten tussen verschillende 
groepen van welke soort dan ook zijn. Er moet thuis geleerd worden 
dat we allen kinderen van God, onze eeuwige Vader, zijn. Aange-
zien Hij onze Vader is, moeten we broederlijk met elkaar omgaan.7

Als we voortdurend ons goddelijk erfgoed in gedachten hou-
den, en dat God onze vader is en wij elkaars broeders en zusters 
zijn, zullen we een beetje toleranter en vriendelijker zijn, en meer 
geneigd om anderen op te bouwen, te helpen en te steunen. We 
zullen ons minder makkelijk verlagen tot het doen van ongepaste 
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dingen. We zijn kinderen van God en hebben Hem lief. Laten we 
daar wat meer naar handelen.8

2
We moeten andersdenkenden respecteren, 

waarderen en vriendelijk behandelen.

‘Wij eisen het goed recht de almachtige God te aanbidden volgens 
de stem van ons eigen geweten, en kennen alle mensen hetzelfde 
goed recht toe: laat hen aanbidden hoe, waar of wat zij willen’ 
(Geloofsartikelen 1:11).

Wat is dat belangrijk! Hoewel we geloven dat we God volgens 
onze eigen leer moeten aanbidden, zijn we niet arrogant, zelfinge-
nomen of hoogmoedig. We kennen iedereen het recht toe om te 
aanbidden zoals ze willen. Veel problemen in de wereld hebben 
hun oorsprong in godsdienstige conflicten. Ik ben blij dat ik met 
mijn katholieke vrienden kan praten. Ik ben blij dat ik met mijn 
protestantse vrienden kan praten. Ik zou ze verdedigen, net als de 
kerk in het verleden gedaan heeft en zal blijven doen.9

Ik dring er bij alle leden van de kerk op aan respect en waar-
dering te tonen voor andersdenkenden. Er is zoveel behoefte aan 
verdraagzaamheid en wederzijds respect onder de verschillende 
godsdiensten en levensbeschouwingen. Wij mogen geen aanhangers 
zijn van welke leer van etnische superioriteit dan ook. We leven in 
een wereld van verscheidenheid. We kunnen en moeten respect 
opbrengen voor diegenen die leringen verkondigen waarmee wij het 
niet eens zijn. We moeten bereid zijn om het op te nemen voor hen 
die mogelijk het slachtoffer van onverdraagzaamheid geworden zijn.

Ik vraag uw aandacht voor de volgende uitspraak die Joseph 
Smith in 1843 heeft gedaan:

‘Als het is aangetoond dat ik bereid ben om te sterven voor een 
“mormoon”, dan ben ik stoutmoedig genoeg om voor de hemel te 
verklaren dat ik net zo bereid ben om te sterven ter verdediging van 
de rechten van een presbyteriaan, een baptist of een goed mens die 
tot een andere godsdienst behoort; want hetzelfde beginsel dat de 
rechten van de heiligen der laatste dagen zou vertrappen, zou de 
rechten van de rooms- katholieken vertrappen of van welke andere 
godsdienst dan ook.’ (History of the Church, deel 5, 498.)10
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We mogen het contact met andersdenkenden niet vermijden. 
We mogen nooit denken dat we beter zijn dan anderen. We mogen 
niet zelfingenomen zijn. We moeten grootmoedig, openhartig en 
vriendelijk zijn. We kunnen ons geloof behouden. We kunnen onze 
godsdienst beleven. We kunnen aanbidden zoals we willen zonder 
anderen te beledigen. Ik grijp deze gelegenheid aan om tot een 
geest van tolerantie en menslievendheid, van vriendschap en liefde 
ten opzichte van andersdenkenden aan te sporen.11

We mogen niet onvriendelijk zijn als we over leerstellige verschil-
len praten. Er is geen plaats voor venijn. Maar we mogen de kennis 
die door openbaring tot ons is gekomen nooit verloochenen of 
water bij de wijn doen. De sleutels en bevoegdheid zijn rechtstreeks 
verleend door hen die ze van oudsher bezaten. Laten we niet ver-
geten dat dit de herstelling is van zaken die door de Heiland van 
de wereld zijn ingesteld. […]

We kunnen andere godsdiensten respecteren en moeten dat ook 
doen. We moeten inzien dat ze veel goed werk doen. We moeten 
onze kinderen leren dat ze verdraagzaam en vriendelijk moeten zijn 
tegenover andersdenkenden.12

We willen andere godsdiensten niet beledigen. We willen andere 
godsdiensten geen kwaad doen. We kibbelen niet met andere 
godsdiensten. We debatteren niet met andere godsdiensten. Tegen 
andersdenkenden zeggen we gewoon: ‘Neem alle waarheid mee die 
u hebt en laat ons daar waar mogelijk iets aan toevoegen.’ 13

3
We kunnen ons samen met anderen voor de goede zaak 

inzetten zonder leerstellige compromissen te sluiten.

We kunnen met andere godsdiensten samenwerken door allerlei 
projecten in de eeuwigdurende strijd tegen maatschappelijk kwaad 
dat onze o zo belangrijke kostbare waarden bedreigt; en dat doen 
we ook. Deze mensen hebben niet hetzelfde geloof, maar ze zijn 
onze vrienden, buren en partners in allerlei zaken. We zetten hun 
inspanningen graag kracht bij.

Maar we hoeven daarom geen leerstellige compromissen te slui-
ten. Dat hoeven we en dienen we niet te doen. Er is echter een mate 
van broederschap in onze samenwerking.14
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Laten we niet vergeten dat we geloven welwillend te moeten zijn 
en goed te moeten doen aan alle mensen. Ik ben ervan overtuigd dat 
we onze kinderen doeltreffend genoeg kunnen onderwijzen, zodat 
we niet bang hoeven te zijn dat ze hun geloof zullen verliezen door 
vriendelijk en attent met mensen die niet in de leer van deze kerk 
geloven om te gaan. […] Laten we ons in onze gemeenschap voor de 
goede zaak inzetten. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het 
om ernstige morele kwesties gaat. Dan moeten we onbuigzaam in 
onze principes zijn. Maar in dergelijke gevallen kunnen we beleefd 
van mening verschillen zonder onaangenaam te zijn. We kunnen 
de oprechtheid erkennen van hen wiens standpunt we niet kunnen 
aanvaarden. We kunnen beginselen bespreken zonder persoonlijk 
te worden.

Laten we de zaken die de leefomgeving verbeteren en de burgers 
van de gemeenschap tot zegen zijn steunen en er medewerking 
aan verlenen. […]

Leer de mensen voor wie u verantwoordelijk bent het belang van 
goed burgerschap. Moedig ze aan om betrokken te raken en ont-
houd dat de zachte stem van gezond verstand in publieke debatten 

‘onze vriendelijkheid zou wel eens het meest overtuigende 
argument van onze geloofsopvatting kunnen zijn.’



H o o f d s T u k  2 0

287

overtuigender is dan de luidruchtige, schreeuwende stem van pro-
test. Als onze leden zulke taken aanvaarden, zijn ze hun gemeen-
schap, gezin en de kerk tot zegen.15

We mogen ons nooit aan de macht van het kwaad overgeven. 
We kunnen en moeten de normen in stand houden waar de kerk 
al sinds het begin voor staat. Er is een betere weg dan de weg van 
de wereld. En als dat betekent dat we er alleen voor staan, moeten 
we het toch doen.

Maar we staan er niet alleen voor. Ik ben ervan overtuigd dat 
er in heel de wereld miljoenen mensen zijn die bedroefd zijn om 
het kwaad om hen heen. Ze houden van deugdzame, goede en 
opbouwende zaken. Ook zij zullen hun stem verheffen en moeite 
doen om die waarden te verdedigen die het behouden en ontwik-
kelen waard zijn.16

Laten we voor de machten van het goede bidden. Laten we de 
helpende hand uitsteken naar goede mensen, ongeacht hun gods-
dienst en ongeacht waar zij wonen. Laten we pal staan tegen het 
kwaad in binnen-  en buitenland. […] We kunnen allemaal een goede 
invloed in de wereld zijn.17

4
Als we anderen met liefde, respect en 

vriendelijkheid behandelen, tonen we dat we 
ware discipelen van Jezus Christus zijn.

We vervullen onze bijzondere zending in opdracht van de her-
rezen Heer, die in deze allerlaatste bedeling heeft gesproken. Dit 
is zijn unieke, wonderbare werk. Wij getuigen van Hem. Maar dat 
hoeven we niet met hoogmoed of zelfgenoegzaamheid te doen.

Petrus heeft gezegd: ‘U bent een uitverkoren geslacht, een konink-
lijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn 
eigendom maakte.’ Waarom? ‘Opdat u de deugden zou verkondigen 
van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar 
licht’ (1 Petrus 2:9). […]

Laten wij ware discipelen van Christus zijn en de gulden regel 
naleven, namelijk anderen zo behandelen als wij behandeld willen 
worden. Laten wij ons geloof en dat van onze kinderen versterken 
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en intussen aardig zijn tegen andersdenkenden. Liefde en respect 
overwinnen elk gevoel van vijandigheid. Onze vriendelijkheid zou 
wel eens het meest overtuigende argument van onze geloofsopvat-
tingen kunnen zijn.18

Ik zou willen voorstellen dat wij zo’n houding zouden aannemen 
dat zij die geen lid van de kerk zijn, aangemoedigd worden om 
contact te zoeken, zodat ze de prachtige programma’s van de kerk 
leren kennen.

Ik moet aan een gedicht van Edwin Markham denken:

‘Hij trok een cirkel die mij buitensloot —
een ongelovige, een rebel, een idioot.
Maar de liefde en ik waren slim en konden winnen.
We trokken een cirkel en sloten hem binnen!’ 19

We hoeven zeker niet over [onze godsdienst] op te scheppen of 
arrogant te doen. Daarmee loochenen we de Geest van Christus, 
die we behoren na te volgen. Die Geest uit zich in het hart en de 
ziel, in onze rustige, bescheiden levenswijze.

We hebben allemaal weleens mensen gezien die we bijna benij-
den, omdat ze een levenswijze hebben die de schoonheid van het 
evangelie weergeeft. Ze hoeven het evangelie niet te vermelden 
omdat ze het met hun gedrag hebben verweven.

We kunnen wat zachter spreken. We kunnen kwaad met goed ver-
gelden. We kunnen glimlachen als boosheid makkelijker zou zijn. We 
kunnen ons beheersen en elke belediging naast ons neerleggen.20

Begrijpen we werkelijk het enorme belang van wat we hebben? 
Dit is het slot van de generaties van de mens, het laatste hoofdstuk 
in het hele panorama van de menselijke ervaring.

Maar dat houdt niet in dat wij superieur zijn. Integendeel, het 
zou ons moeten verootmoedigen. Daardoor dragen we de onont-
koombare verantwoordelijkheid om alle andere mensen de hand te 
reiken in de geest van de Meester die ons heeft geleerd: ‘U zult uw 
naaste liefhebben als uzelf’ (Mattheüs 19:19). Wij moeten eigendunk 
afleggen en boven kleingeestig eigenbelang uitstijgen. […]

Wij van deze generatie zijn de opbrengst van al wat vóór ons is 
gezaaid. Het is niet genoeg om alleen maar als lid van deze kerk 
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bekend te staan. Er rust een heilige plicht op ons. Laten we die 
onderkennen en uitvoeren.

We moeten leven als ware volgelingen van Christus: naastenliefde 
voor allen tonen, kwaad met goed vergelden, door ons voorbeeld 
in de wegen van de Heer onderwijzen en het grote werk verrichten 
dat Hij ons heeft opgedragen.21

Uit het inwijdingsgebed van het Conferentiecentrum in Salt Lake 
City (Utah, VS): Mogen wij, als lid van uw kerk, gastvrij en vriende-
lijk zijn. Mogen wij de normen en gebruiken aanhouden waarom 
wij bekendstaan en anderen het recht toekennen om te aanbidden 
wie, ‘waar of wat zij willen’ [Geloofsartikelen 1:11]. Zegen ons dat 
wij als goede buren iedereen de helpende hand zullen toesteken. 
Mogen wij de handen opheffen en de zwakke knieën sterken van 
ieder die in nood is [zie LV 81:5]. Mogen wij allen in vrede, met 
onderling respect en waardering samenleven.22

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Waarom is het in onze omgang met anderen goed om in gedach-

ten te houden dat we allemaal kinderen van God zijn? (Zie onder-
deel 1.) Hoe kunnen we meer waardering en respect voor anderen 
ontwikkelen? Hoe kunnen volwassenen kinderen leren om ande-
ren te waarderen en te respecteren?

• Neem president Hinckleys raad over onze omgang met anders-
denkenden door (zie onderdeel 2). Hoe kunnen we nagaan of we 
in die omgang arrogant of zelfingenomen zijn? Hoe kunnen we 
vriendelijker en liefdevoller ten opzichte van andersdenkenden 
zijn?

• Waarom is het belangrijk dat de leden van de kerk zich samen 
met anderen voor de goede zaak inzetten? (Zie onderdeel 3.) 
Kunt u voorbeelden van zulke projecten geven? Hoe kunnen we 
in onze gemeenschap het goede meer promoten?

• Wat kunnen we van president Hinckleys leringen in onderdeel 
4 over discipelschap leren? Hoe hebt u gezien dat liefde en res-
pect vijandige gevoelens overwinnen? Waarom is ons gedrag ten 
opzichte van anderen ‘het meest overtuigende argument van onze 
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geloofsopvattingen’? Bedenk specifieke dingen die u kunt doen 
om anderen de hand te reiken.

Relevante Schriftteksten
Mattheüs 7:12; Lukas 9:49–50; Johannes 13:34–35; 1 Johannes 

4:7–8; LV 1:30; 123:12–14; Geloofsartikelen 1:13

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. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 663–664.
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Faith: The Biography of Gordon B. 
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Het wonder van zendingswerk 
in de laatste dagen

‘Ik verzoek u uit te groeien tot een enorm leger 
met enthousiasme voor dit werk en het grote 
verlangen de zendelingen te assisteren bij de 

ontzagwekkende taak die zij hebben.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

Als jongeman was Gordon B. Hinckley een getrouwe priester-
schapsdrager, maar hij dacht niet dat hij op zending geroepen zou 
worden. ‘Het was tijdens de ergste economische crisis in de geschie-
denis van de wereld’, heeft hij later gezegd. ‘35 procent van de 
mensen in [Salt Lake City (Utah, VS)] waren werkloos. Dat waren 
over het algemeen echtgenoten en vaders, want er namen relatief 
gezien weinig vrouwen deel aan het arbeidsproces. In die tijd wer-
den er heel weinig jongens op zending geroepen. […] Ik haalde 
mijn bachelorsdiploma en was van plan verder te studeren. Toen 
kwam de bisschop met een voor mij schokkend voorstel. Hij sprak 
over een zending.’ 1

Gordon aanvaardde het ‘schokkende voorstel’ van zijn bisschop 
en werd in 1933 naar Engeland op zending geroepen. Hij was een 
van de slechts 525 die dat jaar een zendingsoproep ontvingen.2 
Hij moest op zending heel wat beproevingen doorstaan, maar het 
zendingswerk verankerde zijn geloof:

‘Het werk in het zendingsveld was niet gemakkelijk. Het was 
moeilijk en ontmoedigend. Maar het was een wonderbaarlijke erva-
ring! Achteraf gezien erken ik, dat ik waarschijnlijk een egoïstische 
jongeman was toen ik in Engeland arriveerde. Wat een zegen is 
het geweest om mijn eigenbelang voor het belangrijkere werk des 
Heren opzij te zetten! […]
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‘laten we contacten met de buitenwereld leggen, zendingswerk verrichten, 
en iedereen die wil luisteren over de herstelling van het evangelie vertellen.’
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‘Hoe dankbaar ben ik voor de ervaringen die ik op zending 
opgedaan heb! Ik heb er het hart van enkele mensen geraakt, die 
daar nu, na al die jaren, nog steeds dankbaar voor zijn. Dat was 
belangrijk. Maar ik heb mij nooit zorgen gemaakt over het aantal 
dopelingen dat ik of andere zendelingen hadden. De voldoening 
vloeide voort uit het feit dat ik wist dat wat ik deed in de ogen van 
de Heer juist was en dat ik een instrument in zijn handen voor het 
volbrengen van zijn doelen was. In de loop van die ervaring kreeg 
ik de rotsvaste overtuiging en kennis dat dit werkelijk het ware en 
levende werk van God is, dat door middel van een profeet hersteld 
is om allen tot zegen te zijn die het aanvaarden en de beginselen 
ervan naleven.’ 3

President Hinckleys zending zette de toon voor zijn levenslange 
toewijding aan het werk van de Heer. Als president van de kerk 
reisde hij ruim anderhalf miljoen kilometer naar meer dan zeven-
tig landen om er van Jezus Christus en zijn herstelde evangelie te 
getuigen.4

President Hinckley riep de leden van de kerk regelmatig op om 
samen met hem het evangelie te verkondigen. Tijdens zijn termijn 
als president van de kerk gaven ruim vierhonderdduizend voltijd-
zendelingen gehoor aan die oproep. Mede dankzij hun werk en de 
inspanningen van andere leden lieten 3,5 miljoen mensen zich in 
die periode dopen.5

President Hinckley heeft als eeuwige optimist over zijn expansieve 
visie van de groei van het werk van de Heer verteld:

‘Als we naar voren treden, ons doel niet uit het oog verliezen, van 
niemand kwaadspreken en de grote beginselen naleven die wij als 
waarheid aanvaarden, zal dit werk in heerlijkheid en macht over heel 
de aarde voorwaarts gaan. De deuren die nu voor de verkondiging 
van het evangelie gesloten zijn, zullen ontgrendeld worden.’ 6

‘Onze hoop voor de toekomst is groot en ons geloof is sterk. We 
weten dat we nog maar een bescheiden begin hebben gemaakt 
vergeleken bij wat er in de komende jaren nog zal gebeuren. […] 
Onze verplichting om voorwaarts te gaan weegt heel zwaar, maar 
onze mogelijkheden zijn magnifiek.’ 7
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Leringen van Gordon B. Hinckley
1

We dienen in heel de wereld zendingswerk te doen 
en iedereen die wil luisteren te onderwijzen.

Het is onze goddelijke taak om het evangelie naar elke natie, elk 
geslacht, elke taal en elk volk te brengen. We hebben de opdracht 
om in de naam van de Heer Jezus Christus te onderwijzen en te 
dopen. De herrezen Heiland heeft gezegd: ‘Ga heen in heel de 
wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen’ [Markus 16:15]. 
We zijn betrokken bij een grootse kruistocht voor waarheid en 
goedheid.8

Vóór de organisatie van de kerk was er al zendingswerk. En 
ondanks de moeilijke periodes die we als volk doorstaan hebben, 
bestaat het nog steeds. Laten we ons allen voornemen om nieuwe 
kansen aan te grijpen, met een hernieuwd besef van onze taak en 
een nieuw plichtsbesef om onze Vader in de hemel bij zijn gewel-
dige werk te assisteren om de onsterfelijkheid en het eeuwige leven 
van zijn zoons en dochters in de hele wereld tot stand te brengen.9

Laten we als heiligen der laatste dagen contact leggen met men-
sen die geen lid van onze kerk zijn. Laten we nooit arrogant zijn 
of denken dat we beter zijn dan anderen. Mogen we daarentegen 
liefde, respect en behulpzaamheid tonen. We worden uitermate 
verkeerd begrepen en ik ben bang dat het vaak onze eigen schuld 
is. We kunnen toleranter, behulpzamer, vriendelijker en een beter 
voorbeeld zijn. Laten we onze kinderen leren dat ze andere mensen 
moeten respecteren, liefhebben, waarderen en dat ze hen vriendelijk 
moeten behandelen. Dat zal tot veel betere resultaten leiden dan 
een houding van eigenwaan. […]

Laten we contacten met de buitenwereld leggen, zendingswerk 
verrichten, en iedereen die wil luisteren over de herstelling van 
het evangelie vertellen. Laten we zonder angst, maar ook zonder 
zelfingenomenheid, over het eerste visioen spreken. Laten we van 
het Boek van Mormon getuigen, en van de herstelling van het 
priesterschap. Broeders en zusters, laten we op onze knieën gaan 
en om de kans vragen om anderen in de vreugde van het evangelie 
te laten delen.10
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Het is wonderbaarlijk dat duizenden mensen door het wonder 
van de Heilige Geest geraakt worden, dat zij geloven en aanvaarden 
en lid van de kerk worden. Ze laten zich dopen. Hun leven wordt 
voor altijd ten goede veranderd. Er vinden wonderen plaats. Er 
komt een geloofszaadje in hun hart. Dat groeit naarmate zij meer 
leren. En zij aanvaarden het ene beginsel na het andere, tot zij alle 
heerlijke zegeningen hebben die iedereen ontvangt die vol geloof 
als lid van deze kerk leeft, namelijk De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen.11

2
We dienen de voltijdzendelingen te helpen om 

anderen tot kennis van de waarheid te brengen.

In Zuid- Amerika ontmoette ik een vrouw die pas lid van de kerk 
was geworden. Door haar grote liefde voor wat ze gevonden had, 
was ze er anderen vol vuur over gaan vertellen. In een periode van 
zeven maanden na haar doop had ze driehonderd kennissen naar 
de zendelingen verwezen, zodat die het evangelie aan hen konden 
uitleggen. Op een gegeven moment sloten er zich zestig bij de kerk 
aan. Waarschijnlijk zijn er nog meer lid geworden. In São Paulo 
 (Brazilië) ontmoette ik de jonge zendeling die haar over het evan-
gelie verteld had. Ook hij was een bekeerling. Hij was op zending 
gegaan om de kerk te vertegenwoordigen en had daarvoor een 
aanzienlijk financieel offer gebracht. De vrouw over wie ik het heb, 
was één van de 43 mensen die hij in die tijd had geholpen om zich 
bij de kerk aan te sluiten. Deze Braziliaanse jongeman had gezorgd 
voor een toename van meer dan honderd leden: 43 bekeerlingen 
door zijn eigen toedoen en zestig door één van die bekeerlingen, 
en zo zou het doorgaan.12

Zovelen van ons denken dat zendingswerk alleen maar bestaat 
uit langs de deuren gaan. Maar iedereen die dit werk kent, weet dat 
er een betere manier is. En die is door middel van de leden van de 
kerk. Als een lid het evangelie aan een onderzoeker introduceert, 
dan is er onmiddellijk een steungroep. Het lid getuigt van de waar-
heid van dit werk. Hij wil graag dat zijn vriend, de onderzoeker, 
gelukkig wordt. Hij raakt enthousiast als zijn vriend het evangelie 
beter leert kennen.
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De voltijdzendelingen doen het eigenlijke onderwijs, maar het 
lid steunt dat zo goed mogelijk door aan te bieden om de lessen bij 
hem thuis te geven. Hij geeft oprecht getuigenis van de goddelijk-
heid van dit werk. Hij is beschikbaar om vragen te beantwoorden 
als de zendelingen er niet zijn. Hij is een vriend voor de bekeerling, 
die een grote, vaak moeilijke, verandering doormaakt.

We moeten ons niet voor het evangelie schamen. We moeten er 
trots op zijn. ‘Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere’, 
schreef Paulus aan Timotheüs (2 Timotheüs 1:8). We kunnen overal 
over het evangelie vertellen. […]

Het proces waardoor mensen in de kerk gebracht worden, is niet 
alleen de taak van de zendelingen. Ze hebben het meeste succes 
als ze via leden nieuwe onderzoekers vinden. […]

Laat in het hart van elk lid het besef groeien van zijn eigen poten-
tieel om anderen tot kennis van de waarheid te brengen. Laat hem 
daaraan werken. Laat hem er oprecht over bidden. […]

Broeders en zusters, we kunnen de zendelingen het alleen laten 
proberen, of we kunnen ze helpen. Als ze het alleen doen, blijven 
ze dag in dag uit langs de deuren gaan en zal de oogst mager 

‘We kunnen overal over het evangelie vertellen.’
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zijn. Of we kunnen ze helpen om onderzoekers te vinden en te 
onderwijzen. […]

Laat er in elke ring een besef ontwikkeld worden van de moge-
lijkheid om mensen te zoeken die naar het evangelie willen luis-
teren. Bij dat proces hoeven we niet te beledigen. We hoeven niet 
arrogant te zijn. De doeltreffendste brochure die we bij ons kunnen 
dragen, is onze goede levenswijze en ons voorbeeld. En als we aan 
dit werk deelnemen, zal onze levenswijze zelfs beter worden, want 
we letten er dan op dat we niets doen of zeggen dat de vooruitgang 
zou kunnen hinderen van hen die wij naar de waarheid proberen 
te leiden. […]

Er moet op alle niveaus in de kerk een toename van enthousiasme 
komen. Laat [het zendingswerk] af en toe in de avondmaalsdienst 
behandelen. Laat het in de wekelijkse vergaderingen van de pries-
terschap en de ZHV bespreken. Laat de jongemannen en de jonge-
vrouwen manieren bespreken om bij deze belangrijke onderneming 
te helpen. Laat zelfs de jeugdwerkkinderen manieren bedenken om 
te helpen. Veel ouders zijn bij de kerk gekomen door een kind dat 
voor het jeugdwerk was uitgenodigd. […]

‘Broeders en zusters in de wijken en ringen, in de districten en 
gemeenten, ik verzoek u uit te groeien tot een enorm leger met 
enthousiasme voor dit werk en het grote verlangen de zendelingen 
te assisteren bij de ontzagwekkende taak die zij hebben om het 
evangelie naar alle naties, geslachten, talen en volken te brengen. 
‘Het veld is reeds wit [en klaar] om te oogsten’ (LV 4:4). Dat heeft 
de Heer meermaals gezegd. Geloven we zijn woord niet? 13

Ten behoeve van de zendelingen […] wil ik de heiligen aanmoe-
digen om al het mogelijke te doen om verwijzingen te geven [van 
mensen] die onderwezen kunnen worden. U zult gelukkig zijn als u 
dat doet. U zult vreugde ontvangen door alle mensen die via u met 
de kerk in aanraking komen. Ik doe die belofte aan ieder van u.14

3
Voltijdzendelingen ervaren blijvend geluk.

We moeten de lat van normen en voorwaarden hoger leggen voor 
hen die als afgezanten van de Heer Jezus Christus de wereld ingaan.15



H o o f d s T u k  2 1

298

Deze wereld heeft behoefte aan de kracht van een onvervalst 
getuigenis. Er is behoefte aan het evangelie van Jezus Christus, en 
de wereld hoort dat evangelie alleen als er boodschappers zijn om 
het te verkondigen.

Wij vragen ouders hun kinderen van jongs af aan [op een voltijd-
zending] voor te bereiden. Daar waar er gezinsgebed en gezinsavond 
gehouden worden, waar de Schriften worden gelezen en waar de 
ouders actief in de kerk zijn en met geestdrift over de kerk en het 
evangelie spreken, zullen de kinderen op een natuurlijke wijze het 
verlangen ontwikkelen om anderen over het evangelie te vertel-
len. In zulke gezinnen is het vervullen van een zending gewoonlijk 
een traditie. Er wordt een spaarrekening voor het kind geopend als 
het nog jong is. De jongens groeien op met de vanzelfsprekende 
verwachting dat ze op zending zullen gaan. Op die manier maakt 
het vervullen van een zending evenzeer deel uit van hun planning 
als hun studie.16

Zendingswerk is eigenlijk een priesterschapstaak. Daarom moeten 
onze jongemannen het grootste aandeel leveren. Dat is hun taak 
en hun plicht.17

[ Jongemannen], ik hoop dat jullie allemaal een zending op het 
oog hebben. Ik kan je geen plezier beloven. Ik kan je geen gemak en 
comfort beloven. Ik kan je niet beloven dat je je nooit ontmoedigd, 
bang of volkomen ellendig zult voelen. Maar ik kan je wel beloven 
dat je zult groeien zoals je nog nooit in een vergelijkbare periode 
in je hele leven gegroeid bent. Ik kan je geluk beloven dat uniek, 
geweldig en blijvend is. Ik kan je beloven dat je je leven opnieuw 
onder de loep zult nemen, dat je nieuwe prioriteiten zult stellen, 
dat je dichter bij de Heer zult leven, dat het gebed een werkelijke 
en geweldige ervaring zal worden, dat je zult geloven dat je goede 
werken resultaat zullen opleveren.18

Wij hebben een aantal jonge vrouwen [op zending] nodig. Zij 
doen fantastisch werk. Zij bezoeken mensen die geen mannelijke 
zendelingen willen binnenlaten. […]

[Maar] jongevrouwen moeten niet het gevoel hebben dat ze een 
plicht hebben die vergelijkbaar is met die van de jongemannen. 
Sommigen zullen heel graag op zending willen. Als dat het geval 
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is, moeten ze met hun bisschop en hun ouders praten. […] Ik zeg 
nogmaals tegen de zusters: of u nu wel of niet op zending gaat, u 
zult gerespecteerd worden, uw plichtsgetrouwheid zal niet in twijfel 
getrokken worden en uw toewijding aan de Heer en aan de kerk 
zullen aanvaardbaar zijn.19

Naast de behoefte aan jonge broeders en zusters, is er in het 
zendingsveld een toenemende behoefte aan echtparen. Oudere 
echtparen doen in het zendingsveld fantastisch werk. We hebben 
er veel meer nodig. Vooral hen die vreemde talen kunnen spreken. 
Ze kunnen op aanwijzing van een zorgzame zendingspresident 
allerlei taken uitvoeren.

Met het toenemend aantal mensen dat met pensioen gaat en nog 
gezond en vitaal is, zijn er velen die in de enorme behoefte kunnen 
voorzien om het werk van de Heer te verrichten.20

We [hebben] over de hele wereld gepensioneerde mannen en 
vrouwen die zinvol zendingswerk voor deze kerk doen. Hun aan-
tal neemt toe. Zij gaan waarheen zij worden geroepen. Zij gaan 
waar zij nodig zijn. Ze smeden vriendschapsbanden en zetten hun 

‘deze wereld heeft behoefte […] aan het evangelie van 
Jezus christus, en de wereld hoort dat evangelie alleen 

als er boodschappers zijn om het te verkondigen.’
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vaardigheden in. Ze geven nieuwe kansen aan hen die nooit de 
mensen zullen vergeten die in een geest van volledige onzelfzuch-
tigheid onder hen zijn gekomen om te onderwijzen en goed werk 
te verzetten. Zij krijgen er geen geld voor. Ze doen dit op hun eigen 
kosten. Hun toewijding is oneindig groot. De vruchten van hun 
inzet zijn ontelbaar.21

4
Als we het evangelie verkondigen, overwint de 
Geest van de Heer onze onderlinge verschillen.

Aangezien we allemaal kinderen van God zijn, worden we door 
dezelfde waarheden geraakt. Het feit dat iemand een andere huids-
kleur heeft, dat zijn ogen er een beetje anders uitzien, of dat hij een 
andere kledingstijl heeft, maakt van hem geen ander soort mens. 
Wereldwijd reageren mensen op min of meer dezelfde manier op 
prikkels. Als ze het koud hebben, zoeken ze warmte; ze kennen 
dezelfde pijnen; ze ondergaan verdriet en ervaren vreugde. […]

Wanneer verschillen — tussen ons en onze buren of tussen de 
ene cultuur en de andere — obstakels opwerpen in ons streven om 
het evangelie te verkondigen, kan kalme hoffelijkheid die obsta-
kels vaak wegwerken. Ik getuig dat als wij het gebod van de Heer 
gehoorzamen om het evangelie te verkondigen, de Geest van de 
Heer de verschillen zal overwinnen tussen hem die onderwijst en 
hem die onderwezen wordt. De Heer verduidelijkte dit proces toen 
Hij zei: ‘Daarom begrijpen hij die [door de Geest] predikt en hij die 
[door de Geest] ontvangt elkaar en beiden worden opgebouwd en 
verblijden zich tezamen’ (LV 50:22).

Ik ben ervan overtuigd dat ons doeltreffendste hulpmiddel bij 
onze roeping om het evangelie te verkondigen, de Geest van de Heer 
is. Wij hebben Hem allemaal in anderen zien werken. Bij ons werk 
voor de Heer hebben wij Hem ook zelf gevoeld. Op zulke momenten 
vallen de oppervlakkige verschillen tussen ons en degene die wij 
onderwijzen ons als schellen van de ogen. (Zie 2 Nephi 30:6.) Een 
heerlijk warm gevoel van verbondenheid en begrip welt bij ons op. 
Het is letterlijk zo dat we elkaar begrijpen en het is letterlijk zo dat 
we beiden worden opgebouwd en ons samen verheugen.22
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5
Als we in geloof voorwaarts gaan, zal de Heer onze 

inspanningen om het evangelie uit te dragen zegenen.

We zijn werkelijk bij een wonderbaar werk en een wonder betrok-
ken. […] De God van de hemel heeft dit wonder in de laatste dagen 
gewrocht en wat wij hebben gezien is slechts een voorsmaak van 
grotere zaken in het verschiet. Het werk zal door nederige mannen 
en vrouwen, jong en oud, tot stand worden gebracht.23

Het werk zal slagen omdat de Heer heeft beloofd:

‘En wie u ontvangt, daar zal Ik eveneens zijn, want Ik zal voor 
uw aangezicht uit gaan. Ik zal aan uw rechter-  en aan uw linker-
hand zijn, en mijn Geest zal in uw hart zijn, en mijn engelen zullen 
rondom u zijn om u te schragen’ (LV 84:88).

Laten we met deze door God gegeven opdracht en door God 
beloofde zegeningen in geloof voorwaarts gaan. Als we dat doen, 
zal de Heer onze inspanningen zegenen. Laten we ons deel doen 
om anderen met het evangelie in aanraking te brengen, eerst door 
ons voorbeeld en dan door geïnspireerde leringen.

De steen die zonder toedoen van mensenhanden uit de berg 
werd gehouwen, rolt verder en vervult de hele aarde. (Zie Daniël 
2.) Ik getuig van deze waarheid en van de waarheid dat eenieder 
van ons hulp kan verlenen op manieren die bij onze omstandig-
heden passen, als wij openstaan voor de leiding en inspiratie van 
onze Vader in de hemel. Wij verrichten het werk van God. Met zijn 
zegen zullen wij niet falen.24

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Waarom zijn we soms bang om over het evangelie te praten? Hoe 

kunnen we die angst overwinnen en met anderen praten? (Zie 
onderdeel 1.) Van welke wonderen betreffende zendingswerk 
bent u getuige geweest?

• Waarom hebben zendelingen ‘het meeste succes als ze via leden 
nieuwe onderzoekers vinden’? (Zie onderdeel 2.) Op welke 
andere manieren kunnen leden de voltijdzendelingen bijstaan?
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• Waarom heeft een voltijdzending zo’n grote invloed op diegenen 
die er een vervullen? Hoe kunnen ouders hun kinderen op een 
voltijdzending voorbereiden? (Zie onderdeel 3.) Hoe kunnen 
familieleden oudere echtparen op een zending voorbereiden?

• Lees onderdeel 4 door. Welke eigenschappen hebben alle men-
sen gemeen? Hoe kunnen we de verschillen overwinnen die het 
verkondigen van het evangelie lijken te verhinderen? Hoe hebt 
u de Geest van de Heer anderen zien helpen om hun verschillen 
te overwinnen?

• President Hinckley benadrukt dat de Heer onze inspanningen 
om het evangelie uit te dragen, zal zegenen als we ‘in geloof 
voorwaarts gaan’ (onderdeel 5). Hoe kunt u uw verlangen en 
geloof om het evangelie te verkondigen, versterken?

Relevante Schriftteksten
Jesaja 52:7; Mattheüs 28:19–20; Alma 26:1–5; LV 1:20–23; 4; 18:15–16; 

38:40–41

Onderwijstip
‘Wees niet bang voor stilte. Mensen hebben vaak even tijd nodig 

om over vragen na te denken, ze te beantwoorden en hun gevoe-
lens onder woorden te brengen. U kunt even stil zijn nadat u een 
vraag hebt gesteld, nadat iemand iets over een geestelijke ervaring 
heeft verteld of als iemand moeite heeft om zijn of haar gevoelens 
onder woorden te brengen.’ (Onderwijzen — geen grotere roeping 
[1999], 67.)

Noten
 1. ‘The Question of a Mission’, Ensign, 

mei 1986, 40.
 2. Zie Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), 58.

 3. ‘The Question of a Mission’, 40.
 4. Zie ‘Openingswoord’, Liahona, mei 

2005, 5.
 5. Zie ‘Ik ben schoon’, Liahona, mei 

2007, 60.
 6. ‘Look to the Future’, Ensign, november 

1997, 68.
 7. ‘Openingswoord’, 6.
 8. ‘True to the Faith’, Ensign, mei 1997, 67.

 9. ‘Find the Lambs, Feed the Sheep’, 
Ensign, mei 1999, 110.

 10. ‘A Time of New Beginnings’, Ensign, 
mei 2000, 87.

 11. ‘The Miracle of Faith’, Ensign, mei 
2001, 68.

 12. ‘Be Not Afraid, Only Believe’, Ensign, 
februari 1996, 5.

 13. ‘Find the Lambs, Feed the Sheep’, 
105–107, 110.

 14. Teachings of Gordon B. Hinckley 
(1997), 374.

 15. ‘Aan de mannen van de priesterschap’, 
Liahona, november 2002, 57.
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‘de Heer liet de negenennegentig achter om het 
ene verloren schaap op te sporen.’
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Nieuwe en minderactieve leden 
liefdevol de hand reiken

‘We moeten […] voortdurend [in gedachten houden 
dat we] de enorme plicht hebben om bekeerlingen 
[…] in de kerk te verwelkomen, en om de leden die 
[…] minderactief geworden zijn de hand te reiken.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

President Hinckley legde als president van de kerk onder andere 
nadruk op de zorg voor nieuwe bekeerlingen en minderactieven. Hij 
haalde veel van zijn eigen inspanningen aan. Een daarvan noemde 
hij met pijn in het hart ‘een van mijn mislukkingen’. Hij heeft daar-
over gezegd:

‘Toen ik in Groot- Brittannië op zending was, onderrichtten mijn 
collega en ik een jongeman, en tot mijn vreugde mocht ik hem 
dopen. Hij was goed opgeleid. Hij was beschaafd. Hij was leergierig. 
Ik was zo trots dat die talentvolle jongeman lid van de kerk was 
geworden. Ik wist dat hij alle kwaliteiten had om op een dag een 
leider in de kerk te worden.

‘Hij bevond zich in het proces waarin een bekeerling echt lid 
wordt. In de korte periode voordat ik ontheven werd, was ik een 
vriend voor hem. Daarna ging ik terug naar huis. Hij kreeg een kleine 
taak in zijn gemeente in Londen. Hij had geen idee wat er van hem 
verwacht werd. Hij maakte een fout. Het hoofd van de organisatie 
waarin hij diende, was iemand die ik het beste typeer als weinig 
liefdevol en heel kritisch. Op een nogal meedogenloze manier riep 
hij mijn vriend, die de fout gemaakt had, op het matje.

‘De jongeman verliet die avond verdrietig ons gehuurde gebouw. 
[…] Hij zei bij zichzelf: als die mensen zó zijn, ga ik daar niet meer 
heen.
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‘Hij werd inactief. De jaren verstreken. […] Toen ik [weer] in 
Engeland was, probeerde ik wanhopig hem op te sporen. […] Toen 
ik weer thuis was, kon ik hem uiteindelijk, na veel zoeken, vinden.

‘Ik schreef hem een brief. Hij schreef terug, maar repte met geen 
woord over het evangelie.

‘Toen ik daarna weer in Londen was, ging ik opnieuw naar hem 
op zoek. Op de dag van mijn vertrek vond ik hem. Ik belde hem op 
en we ontmoetten elkaar in het metrostation. We omhelsden elkaar. 
Er restte me niet veel tijd voordat mijn vliegtuig vertrok, maar we 
praatten even, volgens mij met oprechte achting voor elkaar. Bij mijn 
vertrek omhelsde hij me opnieuw. Ik nam me voor om hem nooit 
meer uit het oog te verliezen. […]

‘De jaren gingen voorbij. We werden allebei ouder. Hij ging met 
pensioen en verhuisde naar Zwitserland. Toen ik eens in Zwitserland 
was, maakte ik een omweg om het dorp te vinden waar hij woonde. 
We brachten samen een groot deel van de dag door: hij, zijn vrouw, 
mijn vrouw en ik. We hadden het geweldig samen, maar het was 
duidelijk dat het vuur van zijn geloof al een hele tijd gedoofd was. 
Ik kon, hoe ik ook probeerde, geen manier vinden om het weer 
aan te wakkeren. We bleven corresponderen. Ik stuurde hem boe-
ken, tijdschriften, opnamen van het Mormon Tabernacle Choir en 
dergelijke, waarvoor hij zijn waardering liet blijken.

‘Een paar maanden geleden is hij overleden. Zijn vrouw liet het 
me weten. Ze schreef: “Je bent altijd zijn beste vriend geweest.”

‘Tranen stroomden over mijn wangen toen ik die brief las. Ik wist 
dat ik gefaald had. Als ik hem had kunnen opvangen toen hij zo 
slecht behandeld werd, zou het anders met hem gelopen zijn. Ik 
denk dat ik hem toen had kunnen helpen. Ik denk dat ik zijn wond 
had kunnen genezen. Ik heb één troost: ik heb het geprobeerd. Er 
zit mij slechts één ding dwars: het is me niet gelukt.

De uitdaging is nu groter dan ooit tevoren omdat het aantal 
bekeerlingen groter is dan ooit tevoren. […] Elke bekeerling is waar-
devol. Elke bekeerling is een zoon of dochter van God. Elke bekeer-
ling brengt een grote, ernstige verantwoordelijkheid met zich mee.’ 1

President Hinckley was zo bezorgd om nieuwe bekeerlingen en 
minderactieven, omdat hij wist dat het evangelie hen tot zegen zou 
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zijn. Een reporter stelde hem ooit de vraag: ‘Wat geeft u de groot-
ste voldoening als u het werk van de kerk beschouwt?’ President 
Hinckley antwoordde:

‘Ik ervaar de grootste voldoening als ik zie wat het evangelie voor 
mensen doet. Het geeft hun een nieuwe kijk op het leven. Het geeft 
hun perspectief als nooit tevoren. Het richt hun blik op edele en 
goddelijke zaken. Er gebeurt iets wonderlijks met ze. Ze vertrouwen 
op Christus en komen tot leven.’ 2

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

We hebben de grote taak om het individu te helpen.

We moeten voor het individu zorgen. Christus had het altijd over 
individuen. Hij genas de zieken, één voor één. Hij sprak in zijn 
gelijkenissen over individuen. De kerk is, ongeacht ons ledental, 
met het individu begaan. Of er nu zes, tien of vijftig miljoen leden 
zijn, we mogen nooit uit het oog verliezen dat het individu het 
belangrijkst is.3

We zijn een wereldomvattende gemeenschap aan het worden. 
Maar onze belangstelling en zorg moeten altijd op het individu 
gericht blijven. Ieder lid van deze kerk is een man of vrouw, jongen 
of meisje. Aan ons de grote verantwoordelijkheid om erop toe te 
zien dat eenieder ‘door het goede woord van God’ gevoed wordt 
(Moroni 6:4), dat eenieder gelegenheid tot ontplooiing en expressie 
en instructie in het werk en de werkwijze van de Heer heeft, dat 
niemand het zonder de eerste levensbehoeften moet stellen, dat er 
in de behoeften van de armen wordt voorzien, dat ieder lid wordt 
aangemoedigd en getraind en in de gelegenheid gesteld om op de 
weg naar de onsterfelijkheid en het eeuwige leven voorwaarts te 
gaan. […]

Dit werk draait om mensen, die allen een zoon of dochter van 
God zijn. De voortgang van dit werk wordt weliswaar in cijfers uit-
gedrukt, maar al onze inspanning moet op de ontplooiing van het 
individu gericht zijn.4

Ik wil beklemtonen dat de kerk een heel positieve en geweldige 
groei doormaakt. […] Dat bemoedigt ons. Maar het is tragisch als 
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een bekeerling zijn geloof verliest. We moeten bezorgd zijn om ieder 
lid dat inactief wordt. De Heer liet de negenennegentig achter om 
het ene verloren schaap op te sporen. Hij was zo bezorgd om [het 
individu] dat Hij er een van zijn grote lessen aan wijdde [zie Lukas 
15:1–7]. We mogen het niet rustiger aan doen. We moeten de leiders 
en leden van de kerk voortdurend op het hart drukken dat ze de 
enorme plicht hebben om bekeerlingen op een hartelijke en fijne 
manier in de kerk te verwelkomen, en om de leden die om een of 
andere reden minderactief geworden zijn de hand te reiken. Er zijn 
genoeg voorbeelden die aantonen dat het mogelijk is als we het 
maar willen proberen.5

2
Elke bekeerling is waardevol en brengt een grote, 

ernstige verantwoordelijkheid met zich mee.

Ik ben gaan inzien dat de grootste tragiek in de kerk het verlies is 
van de mensen die lid worden en vervolgens afvallen. Op een enkele 
uitzondering na hoeft dat niet te gebeuren. Ik ben ervan overtuigd 
dat bijna iedereen die zich laat dopen, voldoende onderwezen is 
om de nodige kennis te hebben en een sterk genoeg getuigenis om 
zijn doop te rechtvaardigen. Maar de veranderingen die het lidmaat-
schap van de kerk met zich meebrengt, zijn niet altijd makkelijk. 
Het omvat het verbreken van oude banden. Het omvat het opgeven 
van bepaalde vrienden. Het omvat misschien het opzijzetten van 
gekoesterde overtuigingen. Het kan het veranderen van gewoonten 
en het onderdrukken van driften omvatten. Maar al te vaak gaat het 
gepaard met eenzaamheid en zelfs angst voor het onbekende. We 
moeten de bekeerling in die moeilijke periode voeden en versterken. 
Er is voor zijn of haar lidmaatschap in de kerk een enorme prijs 
betaald. Vanwege de langdurige inspanningen van de zendelingen 
en de kosten van hun zending, het verbreken van oude banden en de 
verwerking van die wellicht traumatische ervaringen, is het absoluut 
noodzakelijk dat die waardevolle zielen verwelkomd, gerustgesteld 
en in hun zwakke momenten geholpen worden. Ze moeten een taak 
krijgen waardoor ze sterk kunnen worden, steun kunnen krijgen en 
voor alles wat ze doen bedankt kunnen worden.6



H o o f d s T u k  2 2

309

Zendingswerk is zinloos als we de vruchten van ons werk niet 
vasthouden. Die twee moeten onafscheidelijk zijn. Bekeerlingen 
zijn heel waardevol. […] Elke bekeerling brengt een grote, ernstige 
verantwoordelijkheid met zich mee. Het is onze absolute plicht te 
zorgen voor degenen die zich bij ons aangesloten hebben. […]

Laatst ontving ik een erg interessante brief. Hij is geschreven 
door een vrouw die een jaar geleden lid van de kerk is geworden. 
Zij schrijft:

‘Mijn weg naar lidmaatschap in de kerk was uniek en erg moeilijk. 
Dit afgelopen jaar was het moeilijkste van mijn hele leven. Het was 
ook het meest lonende jaar. Voor mij, als nieuw lid, is elke dag nog 
steeds moeilijk.’ […]

Ze schrijft: ‘De kerkleden hebben er geen idee van hoe het is om 
een nieuw lid van de kerk te zijn. Daarom is het bijna onmogelijk 
voor hen om te weten hoe ze ons moeten steunen.’

‘Ik vraag elk lid om de nieuwe leden van de kerk in 
vriendschap en liefde de hand toe te reiken.’
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Broeders en zusters, als u niet weet hoe dat voelt, probeert u zich 
dat dan maar eens voor te stellen. Het kan verschrikkelijk eenzaam 
zijn. Het kan teleurstellend zijn. Het kan beangstigend zijn. Wij, 
leden van de kerk, verschillen in veel sterkere mate van de wereld 
dan we geneigd zijn te denken. Deze vrouw gaat verder:

‘Wanneer wij, onderzoekers, lid van de kerk worden, ontdekken 
we tot onze verbazing dat we een volledig vreemde wereld betre-
den hebben, een wereld met zijn eigen tradities, cultuur en taal. 
We ontdekken dat er op onze tocht in die nieuwe wereld niemand 
is die we kennen aan wie we leiding kunnen vragen. Eerst is het 
spannend, zijn onze vergissingen zelfs grappig, dan wordt het frus-
trerend, en op den duur verandert de frustratie in boosheid. En in 
die fase van frustratie en boosheid vertrekken we. We gaan terug 
naar de wereld waar we vandaan kwamen, waar we wisten wie we 
waren, waar we onze rol kenden, waar we iets zinvols deden en 
waar we de taal kenden.’ 7

Sommige mensen zijn na hun doop niet door de leden van de 
kerk opgevangen. Het gevolg was dat ze na twee à drie maanden 
weer vertrokken. Broeders en zusters, het is zo belangrijk dat wij 
erop toezien dat [nieuwe leden] zich echt hebben bekeerd, dat zij 
in hun hart van dit grote werk overtuigd zijn. Dat is niet alleen een 
verstandelijke aangelegenheid. Het is een zaak van het hart, het 
is door de Heilige Geest aangeraakt worden, totdat zij weten dat 
dit werk waar is, dat Joseph Smith inderdaad een profeet van God 
was, dat God en Jezus Christus leven en dat Zij aan de jonge Joseph 
Smith zijn verschenen, dat het Boek van Mormon waar is, dat het 
priesterschap met alle gaven en zegeningen is hersteld. Ik kan daar 
gewoon niet genoeg nadruk op leggen.8

3
Ieder nieuw lid heeft een vriend, een taak en 

voeding door het woord van God nodig.

Door het steeds toenemend aantal bekeerlingen moeten we ook 
steeds meer moeite doen om ze op hun weg te begeleiden. Ze 
hebben allemaal behoefte aan drie dingen: een vriend, een taak, 
en voeding door ‘het goede woord van God’ (Moroni 6:4). Het is 
onze plicht om daarin te voorzien.9
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Vriendschap

[Bekeerlingen] komen enthousiast over wat ze gevonden hebben 
de kerk binnen. Daarop moeten we meteen inhaken. […] Luister 
naar ze, begeleid ze, beantwoord hun vragen en sta klaar om in alle 
omstandigheden hulp te bieden. […] Ik vraag elk lid om de nieuwe 
leden van de kerk in vriendschap en liefde de hand te reiken.10

We zijn verantwoordelijk voor de mensen die zich laten dopen. 
We mogen ze niet verwaarlozen. We mogen ze niet alleen laten. Zij 
hebben hulp nodig bij hun aanpassing aan de levenswijze en de 
cultuur van de kerk. En het is onze zegen en kans om ze die hulp 
te bieden. […] Een warme glimlach, een vriendelijke handdruk en 
een bemoedigend woord doen wonderen.11

Laten we ze met open armen ontvangen! Laten we vriendschap 
met ze sluiten! Laten we aardig voor ze zijn! Laten we ze aanmoe-
digen! Laten we tot hun geloof en kennis van het werk van de Heer 
bijdragen.12

Ik smeek u […] de nieuwe leden van de kerk in de armen te 
sluiten, vriendschap met ze te sluiten, ze te verwelkomen en ze te 
troosten. Dan zullen we prachtige resultaten zien. De Heer zal u 
zegenen, zodat u aan het behoud van bekeerlingen zult kunnen 
meewerken.13

Taak

De kerk verwacht iets van de leden. Ze heeft hoge normen. Ze 
heeft een sterke leer. Er wordt veel dienstbetoon van de leden ver-
wacht. Ze kijken niet gewoon toe. Wij verwachten van ze dat ze iets 
doen. Daar geven de mensen gehoor aan. Ze werken graag mee, en 
als ze dat doen, groeien hun vermogens, krijgen ze meer begrip en 
zijn ze beter in staat om hun verschillende taken goed uit te voeren.14

Geef [nieuwe leden] iets te doen. Hun geloof zal niet groeien 
als ze het niet oefenen. Mijn geloof en getuigenis zijn als spieren 
in mijn arm. Als ik ze gebruik en verzorg, worden ze sterker. Als ik 
mijn arm in een draagdoek stop en hem niet meer gebruik, wordt 
hij zwak en nutteloos. Dat geldt ook voor ons getuigenis.

Sommigen onder u zeggen dat ze niet klaar zijn voor een taak. 
Maar niemand van ons was dat. Dat durf ik gerust over mezelf te 
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zeggen. Denkt u dat ik voor deze grote en heilige roeping klaar 
was? Ik voelde me overweldigd. Ik voelde me onbekwaam. Ik voel 
me nog steeds overweldigd. Ik voel me nog steeds onbekwaam. 
Maar ik probeer vooruitgang te maken. Ik streef naar de zegen 
van de Heer en probeer zijn wil te doen. Ik hoop en bid dat mijn 
werkzaamheden aanvaardbaar voor Hem zijn. Mijn eerste taak in 
de kerk was raadgever van een quorumpresident diakenen. Ik was 
twaalf jaar. Ik voelde me onbekwaam. Ik voelde me overweldigd. 
Maar ik probeerde het, net als u, en later kreeg ik andere taken. Ik 
voelde me nooit bekwaam, maar was altijd dankbaar en bereid om 
het te proberen.15

Elke bekeerling dient meteen een taak te krijgen. Zelfs een heel 
kleine taak kan veel voor hem betekenen.16

[…] Natuurlijk weet een bekeerling niet alles. Hij zal waarschijnlijk 
een paar fouten maken. Wat dan nog? We begaan allemaal fouten. 
De groei die eruit voortvloeit, is het belangrijkste.17

Voeding door het goede woord van god

Ik geloof […] dat deze bekeerlingen een getuigenis van het evan-
gelie hebben. Ik denk dat zij geloof hebben in de Heer Jezus Christus 

President Hinckley heeft gezegd dat nieuwe leden de 
kans moeten krijgen om in de kerk te dienen.
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en weten dat Hij bestaat. Ik geloof dat ze zich oprecht van hun 
zonden bekeerd hebben en vastbesloten zijn om de Heer te dienen.

Moroni [zegt] het volgende over hen na hun doop: ‘En wanneer 
zij tot de doop waren toegelaten en de macht van de Heilige Geest 
op hen had ingewerkt en hen had gereinigd, werden zij onder het 
volk van de kerk van Christus gerekend; en hun naam werd opge-
schreven, zodat zij bekend zouden blijven en gevoed worden door 
het goede woord van God, om hen op het rechte pad te houden, 
om hen voortdurend het gebed indachtig te doen zijn, alleen ver-
trouwend op de verdiensten van Christus, die de bron en voleinder 
was van hun geloof’ (Moroni 6:4).

Ook in deze tijd worden bekeerlingen ‘onder het volk van de kerk 
van Christus gerekend […] zodat zij bekend […] blijven en gevoed 
worden door het goede woord van God, om hen op het rechte pad 
te houden, om hen voortdurend het gebed indachtig te doen zijn.’ 
[…] Laten we ze bij hun eerste stappen als lid helpen.18

Het is noodzakelijk dat [elk nieuw lid] in een priesterschaps-
quorum of de zustershulpvereniging, de jongevrouwen, de jonge-
mannen, de zondagsschool of het jeugdwerk wordt opgenomen. We 
moeten ze aanmoedigen om de avondmaalsdienst bij te wonen om 
van het avondmaal te nemen en de doopverbonden te hernieuwen.19

4
Als men terug naar de kerk gaat, kan men alles 

winnen, en heeft men niets te verliezen.

Er zijn wereldwijd duizenden mensen […] die lid van de kerk 
zijn, maar de kerk verlaten hebben en nu in hun hart verlangen om 
terug te keren, maar niet weten hoe en te verlegen zijn om het te 
proberen. […]

Broeders en zusters die uw geestelijk erfdeel meegenomen hebt 
en weggegaan bent, en nu een leegte in uw leven vindt, de weg is 
vrij voor uw terugkeer. […] Als u de eerste schuchtere stap doet om 
terug te keren, zult u met open armen ontvangen worden en zullen 
vrienden u verwelkomen.

Ik denk dat ik weet waarom sommigen van u de kerk verlaten 
hebben. U bent beledigd door een tactloos persoon en u hebt de 
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vergissing gemaakt zijn handelingen als kenmerkend voor de kerk te 
beschouwen. Of u bent verhuisd uit een streek waar men u kende, 
naar een streek waar u alleen stond, en bent daar opgegroeid met 
slechts beperkte kennis van de kerk.

Of u werd aangetrokken door ander gezelschap of door gewoon-
ten die u als onverenigbaar met de kerk ervoer. Of u voelde zich 
wijzer met de wijsheid van de wereld dan met die van uw kennis-
sen uit de kerk en u onttrok zich met een zekere minachting aan 
hun gezelschap.

Ik ben hier niet om over de oorzaken uit te weiden. Ik hoop dat 
u dat ook niet doet. Laat het verleden achter u. […] U kunt alles 
winnen, en hebt niets te verliezen. Keer terug, vrienden. In de kerk 
is meer vrede te vinden dan u in lange tijd hebt gekend. Er zijn veel 
leden met wie u vriendschap kunt sluiten.20

Geliefde broeders en zusters, u die misschien […] afgedwaald 
bent, de kerk heeft u nodig en u hebt haar nodig. U zult vele oren 
vinden die met begrip naar u zullen luisteren. Er zullen veel handen 
zijn die u zullen helpen uw weg terug te vinden. Er zullen harten zijn 
die het uwe verwarmen. Er zullen tranen zijn, geen bittere tranen, 
maar tranen van vreugde.21

5
Heiligen der laatste dagen die weer actief worden, 

zullen het fijn vinden om weer thuis te zijn.

Op een zondag was ik in een stad in Califomië voor een ring-
conferentie. Mijn naam en foto hadden er in een plaatselijke krant 
gestaan. Toen de ringpresident en ik het ringgebouw betraden, ging 
de telefoon. Het gesprek was voor mij en degene die mij opbelde 
maakte zichzelf bekend. Hij wilde mij graag ontmoeten. Ik verliet 
de bijeenkomst die ik die morgen zou moeten leiden en verzocht 
de ringpresident de leiding over te nemen. Ik had iets belangrijkers 
te doen.

Ik ontmoette die vriend van mij; hij was verlegen en een beetje 
angstig. Hij was lang weg geweest. We omhelsden elkaar als lang 
gescheiden broers. In het begin verliep het gesprek stroef, maar 
het werd al gauw hartelijker toen we de dagen bespraken, die we 
vele jaren geleden samen in Engeland doorgebracht hadden. Er 
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stonden deze sterke man tranen in de ogen toen hij sprak over de 
kerk, waarvan hij eens zo’n goed lid was geweest. Daarna sprak hij 
over de lange, lege jaren die gevolgd waren. Hij sprak erover alsof 
het een nachtmerrie was. Toen hij die verknoeide jaren beschreven 
had, spraken we over zijn terugkeer. Hij dacht dat het moeilijk en 
beschamend zou zijn, maar hij was bereid het te proberen.

Onlangs [kreeg] ik een brief van hem. Hij schreef: ‘lk ben terug. 
Ik ben terug en het voelt zo fijn om weer thuis te zijn.

En daarom, vrienden, u die net als hij ernaar verlangt om terug 
te keren, maar aarzelt om de eerste stap te doen, probeer het. Laat 
ons u tegemoetkomen en u de hand reiken. Ik beloof u dat het fijn 
zal zijn om weer thuis te zijn.22

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Waarom moeten ‘onze belangstelling en zorg [zelfs in een wereld-

wijde kerk] altijd op het individu gericht blijven’? (Zie onderdeel 
1.) Hoe bent u gezegend door iemand die u persoonlijk hielp? 
Hoe kunnen we meer met het individu begaan zijn?

• Wat kunnen we leren en toepassen uit de brief die president 
Hinckley in onderdeel 2 aanhaalt? Overweeg wat u kunt doen 
om anderen te sterken die hun geloof nog moeten ontwikkelen.

• Waarom heeft ieder nieuw lid een vriend, een taak en voeding 
door het woord van God nodig? (Zie onderdeel 3.) Hoe kunnen 
we vriendschap sluiten met nieuwe bekeerlingen? Hoe kunnen 
we nieuwe leden in hun kerktaken steunen? Hoe kunnen we 
nieuwe bekeerlingen ‘door het goede woord van God’ voeden?

• Waarom is het voor leden soms moeilijk om terug naar de kerk 
te gaan? (Zie onderdeel 4.) Hoe kunnen we ze daarin bijstaan? 
Wanneer hebt u blijdschap ervaren of gezien als iemand weer 
actief werd?

• Wat leert u uit president Hinckleys verhaal in onderdeel 5? Hoe 
kunt u iemand die minderactief is helpen om ‘weer thuis te 
komen’?
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De zegeningen van 
de heilige tempel

‘De tempelverordeningen zijn de kroon op de 
zegeningen die de kerk te bieden heeft.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

President Gordon B. Hinckley zei in de priesterschapsbijeenkomst 
van de oktoberconferentie in 1997: ‘Ik ben van mening dat geen 
enkel lid van de kerk alles heeft ontvangen wat deze kerk te bieden 
heeft als hij of zij de tempelzegeningen nog niet heeft ontvangen. 
‘Daarom doen we alles wat in ons vermogen ligt om de bouw van 
die heilige gebouwen te versnellen en de zegeningen die we daar 
kunnen ontvangen binnen ieders bereik te brengen.’ 1 Hij vermeldde 
de tempels die op dat moment gepland of in aanbouw waren en 
deed vervolgens een uitspraak die het leven van mensen over de 
hele wereld zou veranderen:

‘Er zijn veel afgelegen gebieden van de kerk, waar het ledental 
maar klein is en in de nabije toekomst waarschijnlijk niet veel gro-
ter zal worden. Moeten de inwoners van die gebieden voor altijd 
verstoken blijven van de zegeningen van de tempelverordeningen? 
Toen we een poosje geleden zo’n gebied bezochten, hebben we dit 
vraagstuk onder gebed overwogen. We geloven dat we een helder 
en duidelijk antwoord ontvangen hebben.

‘We zullen in zulke gebieden kleine tempels bouwen. […] Ze 
[zullen] gebouwd worden volgens de normen van tempelbouw, 
die hoger liggen dan die van de bouw van kerkgebouwen. Dopen 
voor de doden, de begiftigingsdienst, verzegelingen en alle andere 
verordeningen van het huis van de Heer, zowel voor de levenden 
als voor de doden, zullen mogelijk zijn.’ 2
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de colonia Juárez chihuahuatempel (Mexico)
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President Hinckley had de inspiratie voor dat plan ruim twintig 
jaar eerder als voorzitter van het tempelcomité van de kerk ont-
vangen. Hij maakte zich zorgen dat veel heiligen der laatste dagen 
de tempelzegeningen maar moeilijk konden ontvangen en schreef 
in zijn dagboek: ‘Voor de kostprijs van de Washingtontempel [die 
toen in aanbouw was] zou de kerk [veel kleine] tempels kunnen 
bouwen. Daardoor zou de tempel dichterbij komen en moeten de 
leden minder ver reizen.’ 3

Een openbaring van de Heer bracht dat idee in 1997 tot leven. 
President Hinckley heeft in het inwijdingsgebed van de Colonia 
Juárez Chihuahuatempel (Mexico) iets over die openbaring gezegd. 
Hij bad: ‘Hier, in het noorden van Mexico, hebt U het idee en het 
plan voor de kleine tempel geopenbaard. Het was tot in de puntjes 
uitgewerkt en gericht op de behoeften en omstandigheden van de 
leden van de kerk in dit deel van uw wijngaard. Die openbaring 
vloeide voort uit het verlangen en gebed om uw getrouwe volk in 
deze gebieden te helpen.’ 4

Een half jaar na de aankondiging van het plan om kleine tem-
pels te bouwen, deed president Hinckley nog een belangrijke 
aankondiging:

‘We hebben ver gereisd onder de leden van de kerk. Ik ben bij 
veel mensen geweest die erg weinig wereldse goederen hebben. 
Maar in hun hart hebben zij een groot, brandend geloof in dit werk 
in deze laatste dagen. Zij houden van de kerk. Zij houden van het 
evangelie. Zij houden van de Heer en willen zijn wil doen. Zij beta-
len hun tiende, hoe bescheiden die ook is. Zij getroosten zich grote 
offers om de tempel te bezoeken. Zij reizen dagen achtereen met 
goedkope bussen en oude boten. Zij sparen en bezuinigen zoveel 
zij kunnen.

‘Zij hebben een tempel dicht in de buurt nodig — een kleine, 
mooie, handige tempel. Daarom neem ik deze gelegenheid te baat 
om de kerk een programma aan te kondigen voor de onmiddellijke 
bouw van dertig kleine tempels. […]

‘Dit wordt een enorme onderneming. Er is nog nooit iets op deze 
schaal geprobeerd. […] Hiermee komen we op een totaal van 47 
nieuwe tempels naast de 51 die al in bedrijf zijn. Ik denk dat we er 



H o o f d s T u k  2 3

320

beter nog twee aan toe kunnen voegen, om er tegen het eind van 
deze eeuw precies honderd te hebben, in het jaar dat het twee-
duizend jaar geleden is sinds “de komst van onze Heer en Heiland 
Jezus Christus in het vlees” (LV 20:1). Met dit programma maken wij 
vooruitgang op een schaal die nog nooit vertoond is.’ 5

Op 1 oktober 2000 wijdde president Hinckley de Bostontempel 
(Massachusetts, VS) in — de honderdste tempel van de kerk in 
bedrijf. Vóór het eind van datzelfde jaar wijdde hij nog twee tempels 
in Brazilië in. En toen hij op 27 januari 2008 overleed had de kerk 124 
tempels in gebruik, en waren er nog dertien aangekondigd. President 
Hinckley was bij de planning en bouw van het merendeel van die 
124 tempels betrokken geweest en had er persoonlijk 85 ingewijd.

President Hinckley kondigde een groot aantal nieuwe tempels 
aan en bewonderde hun schoonheid, maar hij herinnerde de heili-
gen der laatste dagen ook aan het doel van die heilige gebouwen, 
namelijk personen en gezinnen één voor één tot zegen zijn. Over 
de San Diegotempel (Californië, VS) heeft hij gezegd: ‘Wat is dat 
een prachtig gebouw! Maar hoewel dat gebouw prachtig is, is het 
slechts een middel om het doel te bereiken. Die tempel is gebouwd 
en ingewijd voor het verrichten van de heilige verordeningen die 
de Heer in deze tijd geopenbaard heeft.’ 6

Op een andere keer heeft hij gezegd: ‘Niemand heeft het hele 
evangelie totdat hij [de verordeningen van de tempel] ontvangt. 
En het is onze taak om ervoor te zorgen dat de gebouwen er zijn. 
Ik weet niet hoelang ik nog te leven heb, maar ik hoop mijn laat-
ste dagen aan het bouwen van tempels te slijten en ze dichterbij 
te brengen, zodat de leden er de geweldige zegeningen kunnen 
ontvangen.’ 7

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

De tempels zijn een uiting van ons 
getuigenis en vertegenwoordigen het hoogst 

bereikbare in onze godsdienst.

Elke tempel die door De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen gebouwd wordt, is een uiting van het getuigenis 
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van dit volk dat God onze hemelse Vader leeft, dat Hij een plan 
heeft dat al zijn zoons en dochters door alle eeuwen heen tot zegen 
is, en dat zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, geboren te Bethlehem 
in Judea en gekruisigd op Golgotha, de Heiland en Verlosser van 
de wereld is, wiens zoenoffer eeuwig leven mogelijk maakt voor 
eenieder die het evangelie aanvaardt en naleeft.8

Alles wat in [de] tempel plaatsvindt, is opbouwend en veredelend. 
Het wijst op het leven op aarde en in het hiernamaals. Het wijst 
op het belang van het individu als kind van God. Het wijst op het 
belang van het gezin als schepping van de Almachtige. Het wijst op 
de eeuwige aard van het huwelijk. Het wijst op vooruitgang naar 
een grotere heerlijkheid. De tempel is een plek van licht, vrede en 
liefde, waar we ons met eeuwige zaken bezighouden.9

Elke tempel […] is in feite een monument voor ons geloof in de 
onsterfelijkheid van de ziel, dat deze fase van het sterfelijk leven 
die wij doormaken bij wijze van spreken deel uitmaakt van een 
voortdurende opwaartse gang en dat er net zo zeker leven hierna 
is, als er hier leven is. Dat is onze vaste overtuiging. Dat komt door 
de verzoening van de Heiland, en de tempel wordt, zoals ik al zei, 
de brug tussen dit leven en het leven hierna. In de tempel houden 
we ons bezig met zaken van de oneindigheid.10

Deze unieke, prachtige gebouwen en de verordeningen die erin 
worden voltrokken, vertegenwoordigen het hoogst bereikbare in 
onze godsdienst. Die verordeningen vormen de diepste uitdruk-
kingswijze van onze geloofsovertuiging.11

Heilige zaken verdienen een heilige behandeling. […] Als u het 
huis des Heren verlaten heeft, beschaam dat heilige vertrouwen dan 
niet en praat niet over datgene wat heilig is.

De Heer zegt: ‘Bedenk dat hetgeen van boven komt heilig is, 
en dat u er behoedzaam en gedrongen door de Geest over moet 
spreken’ (LV 63:64). En verder: ‘Ga niet lichtvaardig om met heilige 
dingen’ (LV 6:12).12
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2
Dankzij de tempelverordeningen ontvangen we 
de kroon op de zegeningen van het evangelie.

De tempels, die nu wereldwijd te vinden zijn, zijn noodzakelijk 
voor de volledige vervulling van de verzoening van de Heiland. Daar 
worden met het gezag van het heilige priesterschap verordeningen 
verricht, die niet alleen het heil, maar ook de eeuwige verhoging 
mogelijk maken.13

Jezus Christus, de Zoon van God, heeft aan het kruis op  Golgotha 
zijn leven als zoenoffer voor de zonden van het mensdom gegeven. 
Het was een plaatsvervangend offer voor ieder van ons. Dank-
zij dat offer heeft iedereen de belofte van de opstanding, die ons 
door Gods genade en zonder ons eigen toedoen ten deel valt. En 
bovendien hebben we door middel van de sleutels van het heilige 
priesterschap, die de Heer aan de Twaalf verleende toen Hij zich 
onder hen bevond, sleutels die in deze bedeling zijn teruggebracht 
door hen die ze vroeger in hun bezit hadden — door die sleutels 
hebben wij nog meer grote zegeningen ontvangen, waaronder die 
unieke en bijzondere verordeningen die in het Huis des Heren 
worden verricht. Slechts in die verordeningen wordt de uitoefening 
verwezenlijkt van ‘de volheid van het priesterschap’ (LV 124:28).14

De tempelverordeningen zijn de kroon op de zegeningen die de 
kerk te bieden heeft.15

De tempelzegeningen worden aan mannen en vrouwen verleend 
die het betreden van de tempel waardig zijn, en omvatten onze 
wassingen en zalvingen, opdat we rein voor de Heer zullen zijn. 
Zij omvatten een instructiedienst waarin we een begiftiging aan 
verplichtingen en zegeningen ontvangen, die ons motiveren om 
ons in overeenstemming met de beginselen van het evangelie te 
gedragen. Zij omvatten de verzegelverordeningen, zodat datgene 
wat op aarde wordt gebonden in de hemel is gebonden, wat het 
gezin in stand houdt.16

Ik werd [eens] gebeld om in het ziekenhuis een moeder te bezoe-
ken die zich in de laatste fase van een ongeneeslijke ziekte bevond. 
Korte tijd later overleed ze. Ze liet haar man en vier kinderen ach-
ter, onder wie een zoontje van zes. Er heerste diep en aangrijpend 
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verdriet. Maar door hun tranen heen schitterde het prachtige, zekere 
geloof dat er nu wel sprake was van een afscheid, maar dat er op 
een dag een blijde hereniging zou zijn, omdat dat huwelijk begon-
nen was in het huis des Heren met een verzegeling voor tijd en 
eeuwigheid door het gezag van het priesterschap. […]

Velen hebben [grote afstanden afgelegd] om de zegeningen van 
het tempelhuwelijk te kunnen ontvangen. Ik heb groepen heiligen 
der laatste dagen uit Japan gezien die — vóór de tempel in hun 
eigen land was gebouwd — zich voedsel hadden ontzegd om de 
lange reis naar de Laietempel (Hawaii) te maken. Voordat we een 
tempel in Johannesburg hadden, kwamen we leden tegen die zich 
levensbehoeften hadden ontzegd om de vlucht van elfduizend kilo-
meter van Zuid- Afrika naar Surrey (Engeland) te bekostigen. Er was 
licht in hun ogen en een glimlach op hun gezicht. Ze getuigden dat 
het alle kosten dubbel en dwars waard was.

En ik kan me herinneren dat ik jaren geleden in Nieuw- Zeeland 
het getuigenis hoorde van een man die aan de andere kant van 
Australië woonde, die al voor de wet gehuwd was en later met zijn 
vrouw en kinderen lid van de kerk werd. Hij reisde over dat hele 
werelddeel, vervolgens over de Tasmanzee naar Auckland, en naar 
de tempel in de prachtige Waikatovallei. Voor zover ik me kan her-
inneren, zei hij: ‘We konden het ons niet veroorloven. We hadden 
alleen maar een oude auto, wat meubels en ons servies. Ik vertelde 
mijn gezin: “We kunnen het ons niet veroorloven.” Toen keek ik 
mijn lieve vrouw en mijn prachtige kinderen aan en zei: “We kunnen 
het ons niet veroorloven om niet te gaan. Als de Heer me de kracht 
geeft, kan ik hard werken en genoeg geld verdienen om een andere 
auto, meubels en servies te kopen, maar zonder mijn dierbaren zou 
ik zowel in dit leven als in de eeuwigheid arm zijn.”’ 17

Het is dan ook geen wonder, broeders en zusters, dat ik bij de 
opening van […] tempels stoere mannen, die hun vrouw aan het 
altaar in die heilige huizen omhelsd hebben, heb zien huilen. Ik 
heb ook ouders zien huilen die hun kinderen aan datzelfde altaar 
omhelsd hebben. Zij zijn door de macht die er uitgeoefend wordt 
te weten gekomen dat noch de tijd, noch de dood de banden kan 
verbreken die hen samensmeden.18
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3
De tempel is een heiligdom van dienstbetoon waar 
we heilsverordeningen ontvangen voor overledenen 

die zonder het evangelie gestorven zijn.

Er zijn ontelbare miljoenen mensen op aarde geweest die nooit de 
kans hebben gehad om het evangelie te horen. Hebben zij geen recht 
op de zegeningen die in de tempels van de Heer geboden worden?

Door plaatsvervangers die namens de doden optreden, zijn die-
zelfde verordeningen beschikbaar voor hen die het sterfelijk leven 
reeds verlaten hebben. Vervolgens staat het hun in de geestenwereld 
vrij om de aardse verordeningen, zoals de doop, het huwelijk en de 
verzegeling van familiebanden, te aanvaarden of te verwerpen. Er 
wordt in het werk van de Heer geen dwang uitgeoefend, maar de 
mogelijkheid moet wel geboden worden.19

Dit is een heiligdom van dienstbetoon. Het meeste werk dat in 
dit heilige huis wordt verricht, is plaatsvervangend werk voor hen 
die ons door de sluier van de dood zijn voorgegaan. Ik ken geen 
enkel werk dat hiermee te vergelijken is. Het benadert, meer dan 
enig ander werk dat ik ken, het plaatsvervangend offer van de Zoon 
van God voor de hele mensheid. Er wordt geen dank verwacht van 
hen die in het hiernamaals de begunstigden worden van dit heilig 
dienstbetoon. Het is dienstbetoon van de levenden voor de doden. 
Dit dienstbetoon is in wezen onbaatzuchtig.20

Grote aantallen jongens en meisjes […] zijn eraan herinnerd dat 
die tempels niet alleen voor hun ouders zijn, maar ook voor hen. 
Als ze twaalf zijn, mogen ze het huis van de Heer betreden en zich 
plaatsvervangend voor de overledenen laten dopen. Wat een gewel-
dig, onzelfzuchtig dienstbetoon is dat! Wat geweldig dat onze jeugd 
betrokken is bij dat volkomen onzelfzuchtige werk voor anderen 
die niet bij machte zijn het zelf te doen.

Nauw samenhangend met de toegenomen tempelactiviteit […] is 
die op het gebied van familiegeschiedenis. De computer met zijn 
diverse mogelijkheden versnelt het werk, en de mensen maken 
gebruik van de nieuwe technieken die aangeboden worden. Hoe 
kan men ontkennen dat de Heer hier de hand in heeft? Naarmate 
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de computervoorzieningen verbeteren, groeit het aantal tempels, 
aangepast aan het toenemende familiehistorisch werk.21

Wij zijn verantwoordelijk voor de zegeningen, de eeuwige zege-
ningen, van allen die ooit op aarde hebben geleefd, de ontelbare 
generaties die op aarde geleefd hebben, allen die nu op aarde leven, 
en allen die in de toekomst op aarde zullen leven. Wat hebben we 
een grote verantwoordelijkheid! We moeten ons hoofd opheffen en 
harder werken om onze taak te vervullen.22

Zij die zich aan de andere kant van de sluier bevinden, die 
overleden zijn, maar geestelijk leven, zullen zich verheugen als ze 
opgewekt worden en op weg gaan naar ‘de onsterfelijkheid en het 
eeuwige leven’ (Mozes 1:39).23

4
Er staan ons grote zegeningen te wachten als we 
goed leven en regelmatig naar de tempel gaan.

Ik spoor […] u allen aan om uw leven op orde te brengen, om het 
betreden van het huis van de Heer waardig te zijn en de zegeningen 
te ontvangen die er op u wachten. […] De vereisten zijn groot, maar 
de zegeningen nog groter.24

Ik moedig onze mensen overal aan, met alle overtuigingskracht 
waartoe ik in staat ben, om zo te leven dat ze een tempelaanbeveling 
waardig zijn, er één te verkrijgen en deze als een kostbaar bezit te 
beschouwen, en zich er meer voor in te spannen om naar het huis 
des Heren te gaan en deel te hebben aan de geest die daar te voelen 
is en aan de zegeningen die men daar kan ontvangen.25

Of u nu vaak [naar de tempel] kunt gaan of niet, zorg dat u in 
aanmerking komt voor een tempelaanbeveling en houd hem altijd 
bij u. Hij zal u eraan herinneren wat er van u, als heilige der laatste 
dagen, verwacht wordt.26

Ik ben ervan overtuigd dat iedere man of vrouw die in een geest 
van oprechtheid en geloof naar de tempel gaat, het huis des Heren 
als een betere man of vrouw verlaat. Wij hebben allemaal voort-
durend verbetering in ons leven nodig. Soms is het nodig om het 
lawaai en tumult van de wereld achter ons te laten, een heilig huis 
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van God te betreden en daar in een sfeer van heiligheid en rust zijn 
Geest te voelen.27

Dit heilige gebouw is een school van onderricht in de aangename 
en heilige zaken Gods. Hier krijgen we het plan van een liefdevolle 
Vader voor zijn zoons en dochters van alle geslachten uiteengezet. 
Hier krijgen we een schets van de odyssee die de reis van de mens 
vormt, van het voorsterfelijk bestaan tot dit leven, en tot het leven 
hierna. Er worden op duidelijke en eenvoudige wijze grote funda-
mentele waarheden onderricht die heel goed te begrijpen zijn voor 
allen die ze horen. […]

De tempel is ook een plaats van persoonlijke inspiratie en open-
baring. Er zijn talloze mensen die in hachelijke tijden, als ze met 
ingewikkelde problemen te maken krijgen en moeilijke beslissingen 
dienen te nemen, onder vasten en gebed naar de tempel gaan om 
leiding van God te ontvangen. Velen hebben getuigd dat ze, hoewel 
ze niet de stem van openbaring hebben gehoord, op dat moment 
of later als antwoord op hun gebeden wel indrukken kregen over 
de te volgen koers.

‘ga naar het huis van de Heer, voel daar zijn geest en communiceer 
met Hem, dan zult u een vrede ervaren die u nergens anders vindt.’
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Deze tempel is een bron van eeuwige waarheid. ‘Wie drinkt van 
het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer 
krijgen’ ( Johannes 4:14). Hier wordt onderricht in goddelijke waar-
heden die eeuwige consequenties hebben.

Voor wie hier binnentreedt, wordt dit huis een verbondshuis. Hier 
verbinden wij ons er plechtig toe het evangelie van Jezus Christus 
in zijn diepste zin na te leven. We sluiten een verbond met God, 
onze eeuwige Vader, om de beginselen na te leven die de essentie 
van alle ware godsdienst zijn.28

Bent u ongerust? Hebt u problemen en zorgen? Verlangt u naar 
vrede in uw hart en naar de mogelijkheid om met de Heer te com-
municeren en over zijn wegen na te denken? Ga naar het huis van 
de Heer, voel daar zijn Geest en communiceer met Hem, dan zult 
u een vrede ervaren die u nergens anders vindt.29

Ga in donkere tijden naar het huis van de Heer en sluit de wereld 
buiten. Ontvang er zijn heilige verordeningen en bied ze uw voor-
ouders aan. Ga na een dienst in de tempel rustig in de celestiale 
zaal zitten en denk er na over de zegeningen die u voor uzelf of 
voor een overledene ontvangen hebt. Uw hart zal van dankbaarheid 
vervuld zijn en uw ziel van gedachten over de eeuwige waarheden 
van het grote geluksplan van de Heer.30

In deze lawaaierige, concurrerende wereld is het een groot voor-
recht om een heilig huis te hebben waar we de heiligende invloed 
van de Geest des Heren kunnen voelen. Het element van zelfzucht 
werkt voortdurend op ons in. Dat moeten we overwinnen, en er is 
geen betere manier dan naar het huis des Heren te gaan en daar 
plaatsvervangend werk te verrichten voor hen die zich aan de andere 
kant van de sluier des doods bevinden. […]

[…] Ik spoor u aan om meer van dit gezegende voorrecht gebruik 
te maken. Het zal uw karakter verfijnen. Het zal de zelfzuchtige 
schil afpellen waarin de meesten van ons leven. Het zal letterlijk 
een heiligende uitwerking op ons leven hebben en ons een beter 
mens maken.31

Ik weet dat u een druk leven leidt. Ik weet dat u veel te doen hebt. 
Maar ik beloof u dat u gezegend wordt als u naar het huis van de 
Heer gaat; uw leven zal beter worden. Geliefde broeders en zusters, 
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maak alstublieft gebruik van de gelegenheid om naar het huis van 
de Heer te gaan en deel te hebben aan alle fijne zegeningen die u 
daar kunt ontvangen.32

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Gordon B. Hinckley zegt dat tempelverordeningen ‘de 

diepste uitdrukkingswijze van onze geloofsovertuiging’ (onder-
deel 1) en ‘de kroon op de zegeningen die de kerk te bieden 
heeft’ (onderdeel 2) zijn. Welke zegeningen hebt u dankzij die 
verordeningen ontvangen?

• President Hinckley spreekt over mannen en vrouwen die in de 
tempel van blijdschap huilen (zie onderdeel 2). Waarom brengen 
tempelverordeningen zulke sterke gevoelens met zich mee?

• President Hinckley zegt over het verlossend werk voor de doden: 
‘Wat geweldig dat onze jeugd betrokken is bij dat volkomen 
onzelfzuchtige werk’ (onderdeel 3). Wat kunnen ouders en jon-
geren doen om samen dit werk te verrichten?

• Hoe kunnen we tijd vrijmaken om in de tempel te dienen en te 
aanbidden? Hoe kan onze tempelgang ons leven buiten de tempel 
beïnvloeden? (Zie onderdeel 4 voor enkele voorbeelden.) Hoe 
bent u gezegend door naar de tempel te gaan?
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‘alles hing van Hem en van zijn zoenoffer af. […] dat was de 
sluitsteen in de boog van het grote plan van de Vader.’
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De verzoening van Jezus 
Christus: onmetelijk qua 
reikwijdte, persoonlijk 

qua uitwerking

‘Ik getuig [van] de verzoening van de Heer Jezus 
Christus. Zonder die verzoening is het leven zinloos. 

Ze is de sluitsteen in de boog van ons bestaan.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

Op 1 januari 2000 publiceerden president Hinckley, zijn raadge-
vers in het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen 
hun verenigd getuigenis van de Heiland. In die boodschap, geti-
teld ‘De levende Christus’, verklaarden ze: ‘Wij [getuigen] dat Hij 
werkelijk bestaan heeft, dat zijn leven onvergelijkbaar was en dat 
zijn grote zoenoffer oneindige kracht bezit. Geen ander heeft zo’n 
diepgaande invloed gehad op allen die op aarde geleefd hebben 
en nog zullen leven.’ 1

Drie maanden later getuigde president Hinckley van de diep-
gaande invloed die de Heiland op hem zelf had. Hij sprak op 
een persoonlijke, zachtmoedige wijze en werd soms door emotie 
overmand:

‘Van alle zaken waarvoor ik me deze ochtend dankbaar voel, ben 
ik bij uitstek dankbaar voor mijn levend getuigenis van Jezus  Christus, 
de Zoon van de almachtige God, de Vredevorst, de Heilige. […]

‘Jezus is mijn Vriend. Niemand anders heeft mij zoveel gegeven. 
‘Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand 
zijn leven geeft voor zijn vrienden’ ( Johannes 15:13). Hij heeft zijn 
leven voor mij gegeven. Hij heeft de weg naar het eeuwige leven 
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geopend. Alleen een God kon dat. Ik hoop dat ik het waardig ben 
een vriend voor Hem te zijn.

‘Hij is mijn Voorbeeld. Zijn manier van leven, zijn absoluut onzelf-
zuchtige gedrag, zijn hulp aan behoeftigen, zijn ultieme offer, dat 
alles is een voorbeeld voor mij. Ik kan er niet helemaal aan beant-
woorden, maar ik kan het proberen. […]

‘Hij is mijn Genezer. Ik heb ontzag voor zijn verbazingwekkende 
wonderen. Ik weet dat ze gebeurd zijn. Ik aanvaard de waarheid 
daarvan omdat ik weet dat Hij de Meester van leven en dood is. De 
wonderen van zijn bediening getuigen van mededogen, liefde en 
menselijkheid die prachtig zijn om te zien.

‘Hij is mijn Leider. Ik voel me vereerd dat ik deel uitmaak van de 
stroom mensen die Hem liefhebben en die Hem gevolgd hebben 
gedurende de tweeduizend jaar die sinds zijn geboorte verstreken 
zijn. […]

‘Hij is mijn Heiland en Verlosser. Door in pijn en onzegbaar lij-
den zijn leven te geven, heeft Hij zich voorover gebogen om mij 
en ieder van ons en alle zoons en dochters van God uit de afgrond 
van de eeuwige duisternis die op de dood volgt te tillen. Hij heeft 
voor iets beters gezorgd, namelijk een sfeer van licht en begrip, 
groei en schoonheid waarin we op de weg naar het eeuwige leven 
voorwaarts kunnen gaan. Mijn dankbaarheid kent geen grenzen. 
Mijn dank aan de Heer heeft geen einde.

Hij is mijn God en mijn Koning. Hij zal van eeuwigheid tot eeu-
wigheid als Koning der koningen en Heer der Heren heersen en 
regeren. Aan zijn rijk komt geen einde. Zijn heerlijkheid zal geen 
nacht kennen.

‘Niemand anders kan zijn plaats innemen. Niemand zal dat ooit 
doen. Onbesmet en zonder enige fout is Hij het Lam van God voor 
Wie ik buig en door Wie ik mijn Vader in de hemel benader. […]

‘Dankbaar, en met onverminderde liefde getuig ik hiervan in zijn 
heilige naam.’ 2
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Leringen van Gordon B. Hinckley
1

Onze hemelse Vader heeft zijn liefde getoond 
door de gave van zijn eniggeboren Zoon.

Ik voel mij nederig als ik aan de grote liefde van mijn hemelse 
Vader denk. Ik ben zo dankbaar dat ik weet dat God ons liefheeft. 
De onbegrijpelijke diepgang van die liefde is tot uiting gekomen in 
de gave van zijn eniggeboren Zoon, die op de wereld is gekomen 
om ons hart met hoop te vervullen, om onze relaties met vrien-
delijkheid en hoffelijkheid te verdiepen, en bovenal om ons van 
onze zonden te redden en ons over het pad te loodsen dat naar het 
eeuwige leven leidt.3

de voorsterfelijke bediening van de Heiland

De Vader van ons allen kwam, in liefde voor ons, zijn kinderen, 
met een […] plan waardoor wij de vrijheid zouden hebben om zelf 
onze levenskoers te bepalen. Zijn eerstgeboren Zoon, onze oudste 
Broer, was de sleutel tot dat plan. De mens zou zijn keuzevrijheid 
hebben en met die keuzevrijheid ook rekenschap verschuldigd zijn. 
De mens zou de wegen van de wereld bewandelen en zou zondi-
gen en vallen. Maar de Zoon van God zou vlees aannemen en zou 
Zichzelf als offer aanbieden om voor de zonden van alle mensen 
verzoening te brengen. Hij zou door onuitsprekelijk lijden de grote 
Verlosser worden, de Heiland van de mensheid.4

de aardse bediening van de Heiland

In de hele geschiedenis is er geen majesteit zoals zijn majesteit 
geweest. Hij, de machtige Jehova, verwaardigde Zich om in een stal 
in Bethlehem in het sterfelijk leven geboren te worden. Hij groeide 
op in Nazareth en ‘nam toe in wijsheid en in grootte en in genade 
bij God en de mensen’ (Lukas 2:52).

Johannes doopte Hem in de Jordaan ‘en zie, de hemelen wer-
den voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif 
neerdalen en op Zich komen.

‘En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, 
in Wie Ik Mijn welbehagen heb’ (Mattheüs 3:16–17).
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Gedurende de drie jaar van zijn aardse bediening deed Hij wat 
geen ander ooit gedaan had; Hij onderrichtte als geen ander ooit 
onderricht had.

Toen was de tijd voor zijn offer aangebroken. Het avondmaal in 
de bovenzaal vond plaats, zijn laatste avondmaal met de Twaalf in 
het sterfelijk leven. Toen Hij hun voeten waste, leerde Hij ze een 
les in nederigheid en dienstbetoon die ze nooit zouden vergeten.5

zijn lijden in de hof van gethsémané

Toen volgde het lijden in Gethsémané, ‘welk lijden [Hem], God, 
de grootste van allen, van pijn deed sidderen en uit iedere porie 
bloeden, en naar lichaam en geest deed lijden’ (LV 19:18).6

In de hof van Gethsémané was zijn leed zo groot dat Hij bloed-
druppels zweette toen Hij tot zijn Vader bad. Maar dat alles maakte 
deel uit van zijn grote zoenoffer.7

Ik heb eens in de hof van Gethsémané in de schaduw van een 
oude olijfboom gezeten. Ik las over die verschrikkelijke strijd van 
de Zoon van God. Hij wist wat Hem te wachten stond. Hij zweette 
bloeddruppels en bad tot zijn Vader om de drinkbeker aan Hem 
voorbij te laten gaan. ‘Maar’, zei Hij, ‘niet zoals Ik wil, maar zoals 
U wilt.’ […] Ik had het overweldigende gevoel dat Hij niet smeekte 
en leed vanwege de lichamelijke pijn die Hem te wachten stond, 
namelijk de verschrikkelijke, wrede kruisiging. Dat had er onge-
twijfeld mee te maken. Maar volgens mij was het vooral omdat Hij 
besefte welke rol Hij speelde in het eeuwige welzijn van alle zoons 
en dochters van God, van het hele menselijke geslacht.

Alles hing van Hem en van zijn zoenoffer af. Dat was de sleutel. 
Dat was de sluitsteen in de boog van het grote plan van de Vader 
voor het eeuwige leven van zijn zoons en dochters. Hoe verschrik-
kelijk en zwaar het ook was, Hij doorstond en volbracht het, en het 
was wonderbaarlijk en prachtig. Het gaat volgens mij ons begrip te 
boven. Maar we begrijpen het een klein beetje en moeten leren het 
steeds meer te waarderen.8

zijn aanhouding, kruisiging en dood

Hij werd met ruwe hand meegevoerd. ’s Avonds werd Hij, in 
tegenspraak met de wet, voor Annas gebracht en vervolgens voor 
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Kajafas, de sluwe, slechte functionaris van het Sanhedrin. De vol-
gende ochtend moest Hij nogmaals voor deze snode, gemene man 
verschijnen. Vervolgens werd Hij naar Pilatus gebracht, de Romeinse 
stadhouder, wiens vrouw als waarschuwing had gezegd: ‘Laat je 
toch niet in met deze Rechtvaardige’ (Mattheüs 27:19). De Romein 
dacht zijn verantwoordelijkheid te kunnen ontlopen en stuurde 
Hem naar Herodes, de corrupte, verdorven, slechte tetrarch van 
Galilea. Christus werd mishandeld en geslagen. Zijn hoofd werd met 
scherpe doornen gekroond; spottend werd zijn bloedende rug met 
een purperen mantel getooid. Weer werd hij voor Pilatus gebracht, 
tegen wie de menigte riep: ‘Kruisig Hem, kruisig Hem’ (Lukas 23:21).

Wankelend ging Hij de weg naar Golgotha, waar zijn gewonde 
lichaam aan het kruis genageld werd — de onmenselijkste, pijnlijkste 
executiemethode die deze sadistische geesten konden bedenken.

Toch riep Hij uit: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat 
zij doen’ (Lukas 23:34).9

Er bestaat in de hele geschiedenis geen aangrijpender beeld 
dan dat van de eenzame Jezus in Gethsémané en aan het kruis: 
de Verlosser van de mensheid, de Heiland van de wereld, die de 
verzoening tot stand brengt.

Ik herinner me nog goed dat ik met president Harold B. Lee […] 
in de hof van Gethsémané in Jeruzalem was. We konden voelen, 
al was het in heel geringe mate, welke verschrikkelijke strijd daar 
had plaatsgevonden, die intense strijd, toen Jezus zo’n eenzame, 
geestelijke worsteling doormaakte dat er bloed uit al zijn poriën 
kwam (zie Lukas 22:44; LV 19:18). We dachten aan het verraad van 
iemand die tot een vertrouwenspositie was geroepen. Wij dachten 
aan die slechte mannen die de hand aan de Zoon van God hadden 
geslagen. We dachten aan die eenzame figuur aan het kruis die in 
smart uitriep: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ 
(Mattheüs 27:46.) En toch volhardde de Heiland van de wereld 
moedig en bracht Hij voor ons de verzoening tot stand.10

De uren gingen voorbij terwijl het leven in pijn uit Hem weg-
vloeide. De aarde schudde; de voorhang van de tempel scheurde 
in tweeën. Met uitgedroogde lippen sprak Hij de woorden: ‘Vader, 
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in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf 
Hij de geest’ (Lukas 23:46).

Het was voorbij. Zijn sterfelijk leven was voorbij. Hij had het als 
losprijs voor alle mensen gegeven. De mensen die Hem liefhadden, 
hadden geen hoop meer. Ze waren de beloften die Hij gedaan had, 
vergeten. Op de avond vóór de joodse sabbat werd zijn lichaam 
haastig maar liefdevol in een geleend graf gelegd.11

opstanding

Maria Magdalena en enkele andere vrouwen gingen zondagoch-
tend vroeg naar het graf. Toen ze zich erheen spoedden, vroegen 
ze zich verbaasd af hoe het kwam dat de steen voor de ingang van 
het rotsgraf weggerold was. Bij hun aankomst zagen ze een engel 
die tot hen zei: ‘Ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.

‘Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft’ (Mattheüs 28:6).
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Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft’ 
(Mattheüs 28:5–6).

Dat was nog nooit gebeurd. Het lege graf was het antwoord op 
de vraag der eeuwen. Paulus heeft het uitstekend uitgedrukt: ‘Dood, 
waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?’ (1 Korinthe 
15:55.)12

2
Dankzij het zoenoffer van de Heiland zullen 

alle mensen uit het graf opstaan.

Het wonder van die ochtend van de wederopstanding […] is een 
wonder voor de hele mensheid. Het is het wonder van de macht 
van God, wiens geliefde Zoon zijn leven heeft gegeven om voor 
de zonden van alle mensen verzoening te brengen, een liefdesoffer 
voor elke zoon en dochter van God. Daarmee heeft Hij de banden 
van de dood verbroken.13

Niets is universeler dan de dood en in niets straalt meer hoop en 
geloof dan in de belofte van de onsterfelijkheid. Het intense verdriet 
dat de dood met zich meebrengt, het verlies dat gevoeld wordt als 
een dierbare overlijdt, wordt alleen verlicht door de zekerheid van 
de opstanding van de Zoon van God. […]

Telkens als de dood zijn tol eist, verschijnt de triomferende Heer 
Jezus Christus in het uur van verdriet en duisternis. Hij is de Zoon 
van God, die met zijn weergaloze, eeuwige macht de dood heeft 
overwonnen. Hij is de Verlosser van de wereld. Hij heeft zijn leven 
voor ieder van ons neergelegd. Hij heeft het weer op zich genomen 
en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Hij staat 
als de Koning der koningen ver boven alle andere koningen. Hij 
staat als Almachtige boven alle andere regeerders. Hij is onze Troost, 
onze enige echte Troost, wanneer de geest het lichaam verlaat en 
de donkere sluier van de aardse nacht ons omgeeft.

Hoog oprijzend boven het mensdom staat Jezus de Christus.14

Ik heb eens gesproken op de begrafenis van een goed mens, een 
vriend, wiens goedheid aanleiding voor mij was om nog iets meer 
mijn best te doen. Door de jaren heen was ik vertrouwd geraakt met 
zijn glimlach, zijn vriendelijke woorden, zijn soepele denkvermogen 
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en het vele dienstbetoon dat hij verrichtte. Maar toen sloeg het 
noodlot toe; hij stierf onverwachts. Ik zag zijn levenloze lichaam. 
Er was geen beweging, geen woord, geen herkenning, niets van 
dat alles. […]

Ik keek naar zijn huilende weduwe en kinderen. Zij wisten net 
als ik dat ze in dit leven zijn stem nooit meer zouden horen. Maar 
er daalde een gracieuze tederheid neer, onbeschrijflijk van aard, die 
gemoedsrust en geruststelling bracht. Ze leek te zeggen: ‘Geef het 
op en weet dat Ik God ben’ (Psalmen 46:11).

Ze leek ook te zeggen: ‘Maak je geen zorgen. Dit alles valt onder 
mijn plan. Niemand kan aan de dood ontkomen. Zelfs mijn geliefde 
Zoon is aan het kruis gestorven. Maar daardoor is Hij wel de eerste-
ling van de opstanding geworden. Hij heeft de prikkel uit de dood 
gehaald en het graf zijn overwinning ontnomen.’

Ik hoorde in gedachten de Heer tegen de rouwende Martha zeg-
gen: ‘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 eeuwigheid’ ( Johannes 11:25–26).15

3
Dankzij het zoenoffer van de Heiland kunnen we 

de verhoging en het eeuwige leven ontvangen.

Dank zij de Almachtige. Zijn verheerlijkte Zoon heeft de banden 
van de dood verbroken; het was de grootste overwinning aller 
tijden. […] Hij is onze zegevierende Heer. Hij is onze Verlosser die 
voor onze zonden verzoening heeft gebracht. Door zijn verlossende 
offer zullen alle mensen uit het graf opstaan. Hij heeft voor ons de 
weg bereid waardoor wij niet alleen de onsterfelijkheid kunnen 
verkrijgen, maar ook het eeuwige leven.16

Ik doorgrond in zekere mate de betekenis van de verzoening. Ik 
begrijp die niet helemaal. Ze is zo onmetelijk qua reikwijdte en zo 
persoonlijk qua uitwerking dat ze ons begrip te boven gaat.17

De omvang van [de] verzoening is niet volledig te bevatten. Ik 
weet alleen maar dat de verzoening heeft plaatsgevonden en dat 
ze voor u en voor mij was. Het lijden was zo groot, de kwelling zo 
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intens toen de Heiland Zichzelf als zoenoffer voor de zonden van 
de hele mensheid aanbood, dat geen van ons het kan bevatten.

Door Hem krijgen wij vergiffenis. Door Hem krijgen wij de zekere 
belofte dat de hele mensheid de zegeningen van het heil en de 
opstanding van de dood worden verstrekt. Door Hem en zijn grote 
allesovertreffende offer krijgen wij de kans om door gehoorzaam-
heid de verhoging en het eeuwige leven te verkrijgen.18

Zijn wij niet allen verloren zoons en dochters, die zich moeten 
bekeren en deelhebben aan de genade van onze Hemelse Vader, 
en daarna zijn voorbeeld moeten volgen?

Zijn geliefde Zoon, onze Verlosser, strekt zijn hand naar ons uit 
in vergeving en genade, maar gebiedt ons daarbij ons te bekeren. 
[…] De Heer heeft gezegd — en ik citeer een openbaring gegeven 
aan de profeet Joseph Smith:

‘Daarom gebied Ik u zich te bekeren — bekeer u, opdat Ik u niet 
sla met de roede van mijn mond, en met mijn verbolgenheid, en 
met mijn toorn, en uw lijden hevig zij — hoe hevig weet u niet, hoe 
intens weet u niet, ja, hoe zwaar te dragen weet u niet.

‘Want zie, Ik, God, heb deze dingen voor allen geleden, opdat zij 
niet behoeven te lijden als zij zich bekeren;

‘maar als zij zich niet bekeren, moeten zij lijden zoals Ik;

‘welk lijden Mij, ja, God, de grootste van allen, van pijn deed sid-
deren en uit iedere porie bloeden, en naar lichaam en geest deed 
lijden. […]

‘Leer van Mij en luister naar mijn woorden; wandel in de zacht-
moedigheid van mijn Geest, en u zult vrede hebben in Mij’ (LV 
19:15–18, 23).19

Als er onderzoek naar de wereldgeschiedenis is verricht en de 
diepste diepten van de menselijke geest zijn verkend, dan is uit-
eindelijk niets zo magnifiek, zo majestueus, zo magistraal als deze 
genadedaad van de Zoon van de Almachtige, de Prins in zijn Vaders 
koninklijke hofhouding. Hij was de Jehova van het Oude  Testament 
voordat Hij zich verwaardigde om naar de aarde te komen en in 
Bethlehem te worden geboren. Hij is een smadelijke en pijnlijke 
dood gestorven om alle zoons en dochters van God door alle 
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geslachten des tijds heen, allen kinderen des doods, de kans op 
eeuwig leven te bieden. Hij heeft voor ons gedaan wat wij niet voor 
onszelf konden doen. […]

De profeet Jesaja heeft verklaard:

‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed 
heeft Hij gedragen. […]

‘Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtighe-
den verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en 
door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’ ( Jesaja 53:4–5).

Dit is het wonderlijke en ware verhaal van Kerstmis. De geboorte 
van Jezus in Bethlehem in Judea is het voorwoord. De driejarige 
bediening van de Meester is de voorrede. De schitterende kern 
van het verhaal is zijn offer, die volkomen onbaatzuchtige daad, de 
pijnlijke kruisdood op Golgotha, om de zonden van ieder van ons 
te verzoenen.

Het nawoord is het wonder van de opstanding, die deze verzeke-
ring schenkt: ‘Zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus 
allen levend gemaakt worden.’ (1 Korinthe 15:22).

We zouden geen Kerstmis hebben als er geen Pasen was geweest. 
Het kindje Jezus van Bethlehem zou zonder de verlossende Christus 
van Gethsémané en Golgotha, en het triomfale feit van de opstan-
ding slechts een baby zijn geweest.

Ik geloof in de Heer Jezus Christus, de Zoon van de eeuwige, 
levende God. Hij is de grootste die ooit op deze aardbodem heeft 
rondgelopen. Niemand heeft een vergelijkbaar offer gebracht of 
een vergelijkbare zegen verleend. Hij is de Redder en de Verlosser 
van de wereld. Ik geloof in Hem. Ik verklaar ondubbelzinnig en 
zonder enig voorbehoud dat Hij goddelijk is. Ik heb hem lief. Ik uit 
zijn naam in eerbied en bewondering. Ik vereer Hem zoals ik zijn 
Vader vereer, in geest en in waarheid. Ik dank Hem en kniel voor 
zijn geliefde Zoon, die zo lang geleden zijn hand naar ons uitstrekte 
en zei: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik 
zal u rust geven’ (Mattheüs 11:28).
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[…] Ik wens u allen wat tijd toe, al is het maar een uur, die u in 
alle rust, in meditatie en overweging van het wonder en de majesteit 
van Hem, de Zoon van God, zult doorbrengen.20

Ik getuig [van] de verzoening van de Heer Jezus Christus. Zonder 
die verzoening is het leven zinloos. Ze is de sluitsteen in de boog 
van ons bestaan. Ze bevestigt dat we leefden voordat we op aarde 
geboren werden. Het sterfelijk leven is slechts een springplank naar 
een glorierijker bestaan hierna. Het verdriet over de dood wordt 
door de belofte van de opstanding verzacht.21

Jezus is de Christus, de voorgeordende Zoon van God die zich 
verwaardigde om naar de aarde te komen. Hij werd in een veroverd 
land te midden van een vazalvolk in een kribbe geboren. Hij is 
de Zoon van God, de Eniggeborene van de Vader in het vlees, de 
Eerstgeborene van de Vader en de bron van ons heil. Hij is onze 
Verlosser, onze Heiland. Dankzij zijn verzoening kan iedereen door 
gehoorzaamheid aan zijn leringen het eeuwige leven beërven.22

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• Waarom heeft onze hemelse Vader ons de ‘gave van zijn enig-

geboren Zoon’ gegeven? (Zie onderdeel 1.) Hoe kunnen we 
dankbaarheid voor die gave betonen? Wat voor gevoelens en 
gedachten hebt u als u president Hinckleys samenvatting leest 
van wat de Heiland voor ons gedaan heeft?

• Vergelijk in onderdeel 2 president Hinckleys beschrijving van de 
dood met zijn beschrijving van de opstanding. Wat leert u van het 
verschil tussen die woorden? Welke invloed heeft uw getuigenis 
van de Heiland op uw leven?

• Wat leert u van president Hinckleys getuigenis van de verzoening 
van Jezus Christus? (Zie onderdeel 3.) Hoe is de verzoening u per-
soonlijk tot zegen geweest? Welke gevoelens hebt u als u nadenkt 
over het offer dat de Heiland voor u heeft gebracht? Neem de tijd 
om in alle rust over de Heiland te mediteren en na te denken.

Relevante Schriftteksten
Jesaja 53; Johannes 3:16; 11:25; 2 Nephi 9:6–13; Alma 7:11–13; 

34:8–10; Helaman 14:13–19; LV 18:10–12
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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 beste 
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. ‘The Living Christ: The Testimony of 

the Apostles’, Ensign, april 2000, 2.
 2. ‘My Testimony’, Ensign, mei 2000, 69, 71.
 3. ‘The Wondrous and True Story of 

Christmas’, Ensign, december 2000, 2.
 4. ‘We Look to Christ’, Ensign, mei 2002, 90.
 5. ‘The Victory over Death’, Ensign, april 

1997, 2.
 6. ‘The Victory over Death’, 2.
 7. ‘Wat ik zeker weet’, Liahona, mei 

2007, 83–84.
 8. Teachings of Gordon B. Hinckley 

(1997), 29–30.
 9. ‘The Victory over Death’, 2, 4.
 10. ‘Living with Our Convictions’, Ensign, 

september 2001, 2.
 11. ‘The Victory over Death’, 4.
 12. ‘The Victory over Death’, 4.

 13. ‘The Victory over Death’, 4.
 14. ‘This Glorious Easter Morn’, Ensign, 

mei 1996, 67.
 15. ‘The Wondrous and True Story of 

Christmas’, 2, 4.
 16. ‘He Is Not Here, but Is Risen’, Ensign, 

mei 1999, 72.
 17. ‘The Wondrous and True Story of 

Christmas’, 2.
 18. ‘Vergeving’, Liahona, november 2005, 84.
 19. ‘Of You It Is Required to Forgive’, 

Ensign, juni 1991, 5.
 20. ‘The Wondrous and True Story of 

Christmas’, 4–5.
 21. ‘Wat ik zeker weet’, 84.
 22. In Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), 560.
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In geloof voorwaarts gaan

‘Als er iets is dat u en ik nodig hebben [dan is dat] 
het soort geloof dat ons ertoe aanzet op de knieën 
te gaan en de Heer om leiding te vragen, en dan 

met enig goddelijk zelfvertrouwen op te staan 
en de gewenste resultaten te bewerkstelligen.’

Uit het leven van Gordon B. Hinckley

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Toen ik [als jonge 
man] op zending ging, gaf mijn goede vader mij een kaartje waarop 
vijf woorden stonden. Het waren de woorden van de Heer tot het 
hoofd van de synagoge die vernomen had dat zijn dochter overle-
den was: “Wees niet bevreesd, geloof alleen” (Markus 5:36).’ 1 De 
jonge ouderling Hinckley kreeg op zending heel wat beproevingen, 
waarin hij die vijf woorden goed kon gebruiken. Later heeft hij over 
zo’n ervaring verteld:

‘Op zekere dag stond er in drie of vier Londense kranten een 
recensie van een herdrukt boek waarin op hatelijke en beledigende 
toon werd beweerd dat het de geschiedenis van de mormonen 
behandelde. President Merrill [mijn zendingspresident] zei tegen me: 
“Ik wil dat jij naar de uitgever gaat en protest aantekent.” Ik keek 
hem aan en stond op het punt om te zeggen: “Ik toch zeker niet.” 
Maar deemoedig zei ik: “Ja, president.”

‘Ik durf te bekennen dat ik bang was. Ik ging naar mijn kamer en 
ik voelde me zoals Mozes zich gevoeld moet hebben toen de Heer 
hem vroeg naar de farao te gaan. Ik bad. Mijn maag speelde op toen 
ik naar het station in Goodge Street ging om de metro naar Fleet 
Street te nemen. Ik vond het kantoor van de uitgever en gaf mijn 
kaartje bij de receptioniste af. Zij nam het aan, ging naar binnen en 
kwam al vlug terug met de boodschap dat de uitgever het te druk 
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‘geloof is uiteindelijk onze enige echte en blijvende hoop.’
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had om mij te woord te staan. Ik antwoordde dat ik achtduizend 
kilometer gereisd had om daar te komen en dat ik wel zou wachten. 
In het daaropvolgende uur ging ze twee of drie keer zijn kantoor 
binnen; uiteindelijk had hij tijd voor me. Ik zal nooit het tafereel 
vergeten dat ik toen te zien kreeg. Hij rookte een grote sigaar en 
op zijn gezicht stond te lezen: laat me met rust.

‘In mijn hand had ik de recensies. Ik kan me niet herinneren 
wat ik toen gezegd heb. Het leek of er een andere macht door mij 
sprak. Eerst nam hij een defensieve, zelfs vijandige houding aan. 
Vervolgens begon hij te ontdooien. Ten slotte beloofde hij dat hij 
er iets aan zou doen. Binnen een uur kreeg elke boekhandel in 
Engeland de boodschap dat de boeken naar de uitgever moesten 
worden teruggestuurd. Hij voorzag elk exemplaar van een gedrukte 
verklaring die erop neerkwam dat het boek niet als historisch maar 
als fictie moest worden beschouwd en dat het niet in de bedoeling 
lag het achtenswaardige mormoonse volk te beledigen. Jaren later 
verleende hij de kerk nog een waardevolle gunst en tot aan zijn 
dood ontving ik elk jaar een kerstkaart van hem.’ 2

Door de opdracht om de uitgever te bezoeken aan te nemen, 
begon ouderling Hinckley aan een patroon dat hij zijn hele leven 
zou volgen: ga in geloof de uitdaging aan, vraag de Heer om hulp 
en ga vervolgens aan de slag.

Leringen van Gordon B. Hinckley
1

Geloof in onze hemelse Vader en Jezus Christus 
kan de bron van een zinvol leven zijn.

Als er iets is dat u en ik nodig hebben om in deze wereld suc-
ces en voldoening te hebben, dan is dat geloof: dat dynamische, 
sterke en prachtige beginsel waardoor, zoals Paulus zei, de wereld 
tot stand is gebracht (zie Hebreeën 11:3). Ik heb het niet over een 
of ander etherisch idee, maar over een daadwerkelijk, pragmatisch, 
functioneel geloof — het soort geloof dat ons ertoe aanzet op de 
knieën te gaan en de Heer om leiding te vragen, en dan met enig 
goddelijk zelfvertrouwen op te staan en de gewenste resultaten te 
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bewerkstelligen. Zo’n geloof is een onvergelijkbaar waardevolle 
eigenschap. Zo’n geloof is uiteindelijk onze enige echte en blijvende 
hoop.

[…] Geloof kan de bron van een zinvol leven zijn. Er is geen 
overtuigendere motivatie voor nuttig werk dan te weten dat we 
kinderen van God zijn, dat God van ons verwacht dat we iets met 
ons leven doen en dat Hij ons helpt als we naar die hulp streven. […]

Met geloof bedoel ik niet een abstracte vorm ervan. Ik bedoel 
een levende, dynamische kracht die God als onze Vader en Jezus 
Christus als onze Heiland erkent. […]

Geloof in een Opperwezen, in de Almachtige, is de grote stu-
wende kracht die ons leven kan veranderen.3

Lang geleden werkte ik voor de spoorwegen. De spoorlijnen 
liepen door de bergpassen. Ik reisde ook vaak mee met de trein. In 
die tijd waren er nog stoomlocomotieven. Die grote monsters waren 
kolossaal, snel en gevaarlijk. Ik vroeg me vaak af hoe de machinist 
de lange reis door de nacht aandurfde. Toen besefte ik dat het niet 
zozeer één lange reis was, maar een heleboel kleine reizen achter 
elkaar. De locomotief had een felle koplamp waarmee vierhonderd 
tot vijfhonderd meter van het spoor verlicht werd. De machinist zag 
alleen die afstand, en dat was voldoende omdat het licht er de hele 
nacht voortdurend was, totdat het ochtend werd. […]

En dat geldt ook voor onze eeuwige reis. We nemen één stap 
tegelijk. Daardoor bereiken we onbekend gebied, maar de weg 
wordt door ons geloof verlicht. Als wij dat geloof ontwikkelen, zul-
len we nooit in de duisternis ronddolen. […]

Ieder lid van de kerk moet de volgende stap nemen, de taak 
aanvaarden waarvoor hij geroepen is, ook als hij zich onbekwaam 
voelt. En dat moet hij met geloof doen en vol verwachting dat de 
Heer de weg voor hem zal verlichten.4

2
Geloof is de basis van het getuigenis en de 
kracht van het werk van de Heer op aarde.

De enige echte rijkdom van de kerk bestaat uit het geloof van 
haar leden.5
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Het is wonderbaarlijk dat duizenden mensen door het wonder 
van de Heilige Geest geraakt worden, dat zij geloven en aanvaar-
den en lid [van de kerk] worden. Ze laten zich dopen. Hun leven 
wordt voor altijd ten goede veranderd. Er vinden wonderen plaats. 
Er komt een geloofszaadje in hun hart. Dat groeit naarmate zij meer 
leren. En zij aanvaarden het ene beginsel na het andere, tot zij alle 
heerlijke zegeningen hebben die iedereen ontvangt die vol geloof 
als lid van deze kerk leeft, namelijk De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen.

[…] Die waardevolle, wonderbaarlijke gave van geloof, die gave 
van God, onze eeuwige Vader, is nog steeds de kracht van dit werk 
en de stille weerklank van zijn boodschap. Aan dit alles ligt geloof 
ten grondslag. Geloof is de kern van dit alles. Op zending gaan, het 
woord van wijsheid naleven, tiende betalen, het is allemaal hetzelfde. 
Ons geloof blijkt uit alles wat we doen.

[…] De kracht van dit werk, van dit koninkrijk, is niet te vinden 
in zijn materiële middelen, hoe indrukwekkend die ook mogen zijn. 
Die kracht is in het hart van de mensen te vinden. Daarom heeft 
het zo’n succes. Daarom is het sterk en groeit het. Daarom kan het 
deze geweldige resultaten boeken. Dat komt allemaal door de gave 
van geloof, waarmee de Almachtige zijn kinderen begiftigt die niet 
twijfelen en niet vrezen, maar die voorwaarts gaan. […]

Geloof is de basis van het getuigenis. Geloof ligt ten grondslag 
aan trouw aan de kerk. Geloof staat voor opoffering, die bereidwillig 
gegeven wordt om het werk van de Heer voort te stuwen.6

Het evangelie betekent goed nieuws. Het is een triomfantelijke 
boodschap. Het is een werk dat met enthousiasme ter harte geno-
men dient te worden. […]

Laten we niet bang zijn. Jezus is onze leider, onze kracht en onze 
Koning.

Dit is een tijd van pessimisme. Wij hebben een zending van geloof. 
Ik doe een beroep op al mijn broeders en zusters, waar u zich ook 
bevindt, om dit werk wereldwijd voorwaarts te stuwen. […]

‘Broeders, zullen wij niet voorwaarts gaan in zo’n groot werk? 
Ga voorwaarts en niet achterwaarts! Houd moed, broeders; en op, 
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op naar de overwinning!’ (LV 128:22.) Dat heeft de profeet Joseph 
in een psalm over geloof geschreven.

Hoe heerlijk is het verleden van dit grote werk. Het is vol van 
heldendom, moed, stoutmoedigheid en geloof. Wat is het heden 
wonderlijk nu we voorwaarts gaan om velen tot zegen te zijn. Dat 
zal gebeuren als zij gehoor geven aan de boodschap van de dienst-
knechten van de Heer. Wat zal de toekomst schitterend zijn wanneer 
de Almachtige zijn heerlijke werk voortstuwt, een werk dat eenieder 
die zijn evangelie aanvaardt en naleeft tot zegen zal zijn. Het zal 
zelfs al zijn zoons en dochters van alle geslachten eeuwige zegen 
brengen door het onzelfzuchtige werk van hen wier hart vervuld is 
van liefde voor de Verlosser van de wereld. […]

Ik nodig ieder lid van de kerk uit, waar u ook bent, om op te 
staan en met een vreugdevol hart aan de slag te gaan, het evangelie 
na te leven, de Heer lief te hebben en het koninkrijk op te bouwen. 
Samen zullen we volharden en het geloof behouden. De Almachtige 
zal onze kracht zijn.7

3
Met geloof kunnen we elke angst, hindernis 

en beproeving overwinnen.

Wie van ons kan zeggen dat hij of zij nog nooit bang is geweest? 
Ik ken niemand die alle angst bespaard gebleven is. Sommigen 
ervaren angst uiteraard veel sterker dan anderen. Sommigen kun-
nen hun vrees snel overwinnen, terwijl anderen erdoor gevangen, 
neergehaald en zelfs verslagen worden. We zijn bang om uitgela-
chen te worden, te falen, eenzaam of onwetend te zijn. Sommige 
mensen zijn bang voor het heden, anderen voor de toekomst. 
Sommige mensen dragen de last van zonde en zouden er bijna 
alles voor over hebben om van die last af te komen, maar ze zijn te 
bang om te veranderen. We mogen niet vergeten dat angst niet van 
God afkomstig is, maar dat het een kwellend, vernietigend middel 
van de tegenstander is. Angst is de tegenhanger van geloof. Angst 
is verlammend en zelfs dodelijk.8

Paulus’ schreef aan Timotheüs: ‘God heeft ons niet gege-
ven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en 
bezonnenheid.
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‘Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere’ 
 (2 Timotheüs 1:7–8).

Mijn wens is dat elk lid van deze kerk die woorden ergens 
ophangt, waar ze elke morgen gezien worden. Ze zouden ons de 
moed geven om onze mond open te doen; ze zouden ons het geloof 
geven om het te proberen, ze zouden ons sterken in ons getuige-
nis van de Heer Jezus Christus. Ik geloof dat er dan op aarde meer 
wonderen zouden gebeuren.9

Ik sprak eens met een vriend die uit zijn vaderland gevlucht was. 
Bij de ondergang van zijn land werd hij aangehouden en gevan-
gengezet. Zijn vrouw en kinderen konden ontsnappen, maar hij 
zat drie jaar in de gevangenis zonder enige communicatie met zijn 
dierbaren. Het eten was erbarmelijk en de levensomstandigheden 
waren deprimerend. Het leek er ook niet beter op te worden.

‘Waaruit heb je in die donkere tijden kracht geput?’ vroeg ik.

‘schaam u […] niet voor het getuigenis van onze Heere’ (2 Timotheüs 1:8).
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Hij antwoordde: ‘Uit mijn geloof, mijn geloof in de Heer Jezus 
Christus. Ik legde mijn lasten op zijn schouders, waarna ze zoveel 
lichter leken.’ 10

Het komt allemaal in orde. Maak je geen zorgen. Dat zeg ik elke 
ochtend tegen mezelf. Het komt allemaal in orde. Als je je best doet, 
komt alles in orde. Vertrouw op God en ga in geloof en vertrouwen 
in de toekomst voorwaarts. De Heer zal ons niet in de steek laten. 
Hij zal ons niet in de steek laten.11

Kunnen we niet allemaal zeggen dat het beter met ons zou gaan 
als we meer geloof in God hadden? Als we geloof hebben, is geen 
enkele hindernis te groot en geen enkele beproeving te zwaar. Met 
geloof kunnen we de negatieve elementen in ons leven overstijgen 
die ons voortdurend neerhalen. Als we moeite doen, kunnen we de 
bekwaamheid ontwikkelen om de impulsen te bedwingen waardoor 
we ons verlagen en slechte dingen doen. Met geloof kunnen we 
onze begeerten beheersen. We kunnen mensen die ontmoedigd en 
verslagen zijn de hand reiken en ze met de kracht van ons eigen 
geloof verwarmen.12

4
Als wij ons geloof oefenen, zal de Heer het vergroten.

Als u uw tijd en talenten toewijdt, zal uw geloof groeien en zullen 
uw twijfels verdwijnen.13

De kerk vraagt veel van u. Ze vraagt u om in allerlei roepingen te 
dienen. We hebben geen betaalde geestelijkheid. U bent de geeste-
lijkheid van deze kerk. Als u een oproep krijgt om te dienen, spoor 
ik u aan er gehoor aan te geven. Als u dat doet, wordt uw geloof 
sterker en groter. Geloof is als de spieren in mijn arm. Als ik ze 
gebruik, ze voed, worden ze sterker; dan kan ik veel met mijn arm 
doen. Maar als ik mijn arm in een draagdoek stop en hem niet meer 
gebruik, wordt hij zwak en nutteloos. Dat geldt ook voor u. Als u 
elke gelegenheid aangrijpt, als u elke roeping aanvaardt, zal de Heer 
u in staat stellen om het werk te doen. De kerk zal u niet vragen 
om iets te doen wat u niet met de hulp van de Heer kunt doen.14
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Dit is mijn gebed voor ons allen: ‘Heer, geef ons meer geloof’ [zie 
Lukas 17:5]. Geef ons meer geloof om onze onzekerheid en twijfel 
te overwinnen. […]

Heer, geef ons meer geloof om boven de zwakke lasteraars van 
uw groot en heilig werk te staan. Sterk onze wil. Help ons uw 
koninkrijk volgens uw heilige wil op te bouwen en uit te breiden, 
opdat dit evangelie in de hele wereld gepredikt zal worden tot een 
getuigenis voor alle volken. […]

Geef ons het geloof om verder dan de huidige problemen te kij-
ken en de wonderen van de toekomst te zien. Geef ons het geloof 
om onze tiende en gaven te betalen en ons vertrouwen in U, de 
Almachtige, te stellen, zodat U de vensters van de hemel kunt ope-
nen zoals U beloofd hebt. Geef ons geloof om het juiste te doen 
ongeacht de consequenties.

Geef ons geloof als stormen van tegenslag ons ter aarde werpen. 
Moge ons vertrouwen in de macht van het priesterschap in tijden 
van ziekte sterk worden. Mogen we de raad van Jakobus volgen:

‘Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de 
gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem 
met olie zalven in de Naam van de Heere.

En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem 
weer oprichten’ ( Jakobus 5:14–15; cursivering toegevoegd). […]

Heer, zelfs al gaan we door een dal van diepe duisternis, geef 
ons het geloof om door onze tranen heen te lachen en te weten dat 
het allemaal deel uitmaakt van het eeuwige plan van een liefheb-
bende Vader, dat als we de drempel van dit leven passeren, we een 
volgende sfeer van grotere heerlijkheid binnengaan, dat we door 
het zoenoffer van de Zoon van God allen uit het graf zullen opstaan 
en dat de getrouwen verhoogd zullen worden.

Geef ons geloof om het werk van de verlossing van de doden 
voort te zetten, opdat uw eeuwige doeleinden met betrekking tot 
uw zoons en dochters in alle generaties in vervulling zullen gaan.

Vader, geef ons geloof om raad te aanvaarden in kleine zaken 
die zoveel kunnen betekenen. […]



H o o f d s T u k  2 5

352

Heer, geef ons meer geloof in elkaar, in onszelf en in ons vermo-
gen goed te doen en veel tot stand te brengen. […]

Vader, geef ons meer geloof. Van al wat we nodig hebben, denk 
ik dat een groter geloof het belangrijkste is. Daarom, lieve Vader, 
geef ons meer geloof in U en in uw Zoon, in uw groots en eeuwig 
werk, in onszelf als uw kinderen en in ons vermogen heen te gaan 
en naar uw wil en voorschriften te handelen. Dat bid ik nederig in 
de naam van Jezus Christus. Amen.15

Suggesties voor studie en onderwijs

Vragen
• President Hinckley zegt dat geloof in God ‘de grote stuwende 

kracht [is] die ons leven kan veranderen’ (onderdeel 1). Door 
welke ervaringen hebt u over de kracht van geloof geleerd? Hoe 
hebt u gezien dat als we onbekend gebied bereiken, de weg ‘door 
ons geloof verlicht’ wordt?

• Wat kunnen we uit onderdeel 2 leren over de bron van de kracht 
van de kerk? Wat hebben geloof en offers brengen met elkaar te 
maken? Hoe kunt u gehoor geven aan de oproep van president 
Hinckley om ‘dit werk wereldwijd voorwaarts te stuwen’?

• Waarom heeft geloof de kracht om ons in tegenspoed te helpen? 
(Zie onderdeel 3.) Wanneer hebt u door uw geloof uw angsten 
overwonnen? Wanneer hebt u door uw geloof andere hindernis-
sen overwonnen?

• Neem president Hinckleys gebed in onderdeel 4 door. Welke 
woorden in dit gebed vindt u interessant? Hoe kunnen we dankzij 
ons geloof onzekerheid en twijfel overwinnen? Hoe kunnen we 
dankzij ons geloof verder dan onze problemen kijken en won-
deren zien?

Relevante Schriftteksten
Johannes 14:12–14; Romeinen 5:1–5; 2 Nephi 26:12–13; Moroni 

7:33–38; LV 27:16–18

Onderwijstip
‘Als we de Schriften geregeld en ijverig bestuderen en ons oprecht 

voor de Geest openstellen, zullen we bij de voorbereiding van onze 
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lessen voor inspiratie openstaan. Daardoor zullen we tijdens de les 
ook voor de influisteringen van de Geest openstaan en er gehoor 
aan geven.’ (Zie Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], 14.)

Noten
 1. In Conference Report, oktober 1969, 114.
 2. ‘If Ye Be Willing and Obedient’, Ensign, 

juli 1995, 5.
 3. Standing for Something: Ten Neglected 

Virtues That Will Heal Our Hearts and 
Homes (2000), 109–110.

 4. ‘We Walk by Faith’, Ensign, mei 2002, 
72–73.

 5. ‘The State of the Church’, Ensign, mei 
1991, 54.

 6. ‘The Miracle of Faith’, Ensign, mei 
2001, 68–69.

 7. ‘Stay the Course—Keep the Faith’, 
Ensign, november 1995, 71–72.

 8. ‘God Hath Not Given Us the Spirit of 
Fear’, Ensign, oktober 1984, 2.

 9. ‘Be Not Afraid, Only Believe’, Ensign, 
februari 1996, 5.

 10. ‘Be Not Faithless’, Ensign, april 1989, 4.
 11. ‘Latter- Day Counsel: Excerpts from 

Addresses of President Gordon B. 
 Hinckley’, Ensign, oktober 2000, 73.

 12. Standing for Something, 109–110.
 13. ‘He Is Risen, As He Said’, Ensign, april 

1983, 7.
 14. ‘Inspirational Thoughts’, Ensign, juni 

1999, 2.
 15. ‘Lord, Increase Our Faith’, Ensign, 

november 1987, 52–54.
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voor andersdenkenden, 284–285, 

287–289
Ringpresident, 275–277

S

Sabbat, 66, 128
Schulden, 203–204
Smith, Emma, 101–103, 187
Smith, Joseph

de kerk is hersteld door middel 
van, 45–46, 48–55, 146

eerste visioen van, 46, 48–51
getuigenis van, 136
heeft het Boek van Mormon 

 vertaald, 233, 235

T

Tegenspoed
die de pioniers meemaakten, 3, 

85, 87, 89–92
in het Boek van Mormon, 236
met geloof doorstaan, 348–350
volharden ondanks, 73
voorbereiding op, 201–203

Tempels
gezinsleden kunnen in, aan 

elkaar verzegeld worden, 
160–161, 322–323

openbaring om kleine, te 
 bouwen, 34–36, 317–320

verordeningen voor de doden 
worden verricht in, 324–325

zegeningen van, 317–328
zijn een uiting van ons 

 getuigenis, 320–321
zijn plekken van vrede en 

 openbaring, 325–328
Thuis

een studiesfeer scheppen, 
247–248

van Gordon B. Hinckley, 169
wordt het fundament van een 

rechtschapen leven gelegd, 
169–179

Zie ook Gezin

V

Vaders
priesterschapsdragers moeten 

goede, zijn, 226–227
taken van, 172
Zie ook Gezin; Ouders

Verbonden, 128, 184–186, 327
Verdraagzaamheid, 283–285, 

287–289, 294
Verordeningen

in de tempel zijn de kroon op 
de zegeningen van de kerk, 
322–323

voor overledenen, 54, 324–325
Verzoening. Zie Jezus Christus, 

verzoening van
Voorbereiding op noodtoestanden, 

201–203
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Vrouwen
als dochters van God, 99–108
heilige positie van, in Gods plan, 

100–101
kracht van gelovige, 107–108
mogelijkheden voor, 249–250
taken van, in de kerk, 105
werken samen met 

 priesterschapsdragers, 105, 
228–229

W

Welzijnszorg, 199–201, 202
Werk

de noodzaak van, 197–199
is het geniale aan de kerk, 199
lessen van, 195

Z

Zelfredzaamheid
Anderen, helpen nastreven, 

199–201

brengt gemoedsrust, 195–204
dankzij het permanent 

 studiefonds, 31–32, 197, 200
Zendingswerk

bevordert geluk, 297–300
de Heer zal onze inspanningen 

in, zegenen, 301
de voltijdzendelingen helpen, 

295–296
door, contacten met de 

 buitenwereld leggen, 294–295
gezinsgebed bevordert, 115–117
in de laatste dagen, 291–301
is een priesterschapstaak, 298
kinderen voorbereiden op, 298
van Gordon B. Hinckley, 6–9, 71, 

207, 291–293, 343–345
Zustershulpvereniging, 105–107
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