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 In het ‘Gebiedsplan Europa 
voor 2012’ staat: ‘Ons uiteinde-
lijke doel is het aantal actieve 

leden in het gebied Europa te 
vergroten en de leden voor te 
bereiden op de tempel, omdat 
zij daar de verbonden sluiten die 
noodzakelijk zijn voor de verho-
ging van zichzelf en hun familie.’ 
Het voornaamste en essentiële 
doel van de tempel is zowel 
levenden als doden te helpen 
om heilige verordeningen te 
ontvangen zonder welke zij het 
celestiale koninkrijk niet kun-
nen beërven waar onze Vader 
in de hemel en zijn Zoon, Jezus 
Christus, regeren. Naast dit cen-
trale doel is de tempel ons ook 
op andere manieren tot zegen.

Door tempelbezoek kun-
nen nieuwe bekeerlingen en 
leden die al langer lid zijn 
beter wereldse verleiding 
en verlokking weerstaan en 
tot het einde toe volharden. 
‘Elke funderingssteen gelegd 
voor een tempel, en elke tempel 
die wordt voltooid volgens de 
orde die de Heer voor zijn heilig 
priesterschap heeft geopenbaard, 
vermindert de macht van Satan 

een plaats van dankzegging voor 
alle heiligen, en als een plaats van 
onderricht voor allen die geroe-
pen worden tot het werk van de 
bediening in al hun verschillende 
roepingen en functies; opdat zij 
zullen worden vervolmaakt in het 
begrijpen van hun bediening, in 
theorie, in beginsel en in de leer, 
in alle dingen die betrekking heb-
ben op het koninkrijk van God 
op aarde, van welk koninkrijk u 
de sleutels zijn verleend.’ 3

Ik heb veel persoonlijke tem-
pelervaringen gehad en heb de 
kracht ervan gevoeld. Toen in 
1985 in Zweden de Stockholm-
tempel werd ingewijd, voelde ik 
door de kracht van de Heilige 
Geest meer vrede en vreugde 
dan ik ooit voor mogelijk had 
gehouden. Toen de bus bij de 
tempel wegreed naar het cen-
trum van Stockholm en anderen 
de stad gingen bekijken, bleef  
ik met mijn vrouw in de bus.  

Regionaal nieuws

BoodSchap van de geBiedSleiding

de tempel verschaft  
de zegeningen van de hemel
Ouderling Matti Jouttenus (Finland)
gebiedszeventiger

op aarde en vergroot de macht 
van God en de goddelijkheid. 
Hij beweegt de hemelen in 
grote macht voor ons welzijn, en 
smeekt en roept zegeningen over 
ons af van de eeuwige Goden en 
hen die bij Hen wonen.’ 1

De tempel is een bron van 
inspiratie en kracht voor allen 
die zendingswerk doen, zowel 
jong als oud: ‘Zodat hun hart 
zal worden verzacht wanneer uw 
dienstknechten uitgaan van uw 
huis, o Jehova, om te getuigen 
van uw naam; zodat hun voor-
oordelen zullen wijken voor de 
waarheid, en uw volk in aller 
ogen gunst zal verwerven; zodat 
alle einden der aarde zullen 
weten dat wij, uw dienstknech-
ten, uw stem hebben gehoord en 
dat Gij ons hebt gezonden.’ 2

Door tempelbezoek leren 
alle leidinggevenden in de 
kerk, zowel broeders als zus-
ters, beter hun taken kennen 
en krijgen ze de kracht om die 
uit te voeren.  Dit geldt ook 
voor de leden van de wijk-
raad: ”… ‘Opdat er een huis voor 
Mij kan worden gebouwd voor 
de behoudenis van Zion — als 

Ouderling  
Matti Jouttenus
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maanden moest duren. Begin 
2011 bracht iemand onder mijn 
aandacht dat vanaf dan senio-
ren de mogelijkheid kregen om 
een zending te vervullen van 
minimaal 6 maanden. Dat was 
goed nieuws. Ik ging verder 
met mijn planning. Hoe ster-
ker mijn gevoel werd dat ik op 
zending moest, hoe meer ik 
geconfronteerd werd met per-
soonlijke tegenslagen, vooral 
op familiaal vlak. Bovendien 
ben ik iemand die haar hele 
leven zekerheden heb gehad. 
Ik had een vast loon en een 
goede baan bij een werkgever 
waar ik 37 jaar op de teller 

Ik wist dat die heerlijke en hei-
lige vrede zou verdwijnen als ik 
de bus verliet om de wereld in 
te gaan, en ik wilde er zo lang 
mogelijk van genieten.

Toen mijn eerste vrouw in 
1987 overleed, was weten dat 
we in de tempel aan elkaar 
waren verzegeld en een eeuwig 
gezin zouden zijn een onbetaal-
bare bron van kracht voor mij 
en mijn kinderen.

Ik bleef tijdens een rondlei-
ding door de Helsinkitempel in 
Finland achter in de celestiale 
zaal en wilde die prachtige plek 
niet verlaten. Toen voelde ik in 
mijn hart deze zachte aandrang: 
‘Matti, nou aan de slag, maar 
als je getrouw bent, keer je op 
een dag terug naar het celestiale 
koninkrijk en hoef je nooit meer 
weg te gaan.’

Ik getuig dat tempels hui-
zen van de Heer zijn en dat zij 
die er werkzaam zijn werkelijk 
Gods gezag dragen. Vanwege 
de tempels en dat gezag kunnen 
gezinnen eeuwig zijn. Ik getuig 
dat iedere nederige en oprechte 
zoeker in de tempel telkens 
weer vrede zal vinden. Ik getuig 
dat de tempel kracht geeft om 
met de zorgen, moeilijkheden 
en het verdriet van het dagelijks 
leven om te gaan. Ik getuig dat 
de reinen van hart in de tempel 
God zullen zien.4 In de naam 
van Jezus Christus, amen. ◼
NOteN
 1. George Q. Cannon, ‘The Logan  

Temple’, Millennial Star,  
12 november 1877, p. 743.

 2. LV 109:56–57.
 3. LV 97:12–14.
 4. Zie LV 97:16.

 In België bestaat er al geruime 
tijd een sociaal systeem dat 
‘tijdskrediet’ genoemd wordt, 

waarbij een werknemer een 
aantal maanden vrij kan nemen 
en daarvoor een kleine gelde-
lijke vergoeding van de staat 
krijgt. Ik liep al geruime tijd met 
het idee om een zending te ver-
vullen. Als het kon, een tempel-
zending. Ik hield van de tempel 
en het tempelwerk en zag het 
zeker zitten om een aantal 
maanden of maximaal een 
‘sabbatjaar’ in de tempel door 
te brengen, maar ik stootte 
op de regel dat een zending 
voor alleenstaande senioren 18 

heiligen der laatSte dagen aan het woord

Kracht putten uit het werk in de tempel
Daniëlla Pilgrim (wijk Antwerpen)
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heb, en ik begon me zorgen te 
maken. Hoe gaan mijn ouders 
het redden? Hoe ga ik het zelf 
financieel redden? Ik bleef mijn 
vertrekdatum uitstellen. Een 
vriendin gaf me een schrifttekst 
uit de Leer en Verbonden die 
aangeeft dat de familie van een 
zendeling ook gezegend wordt. 
Ik deed er een hele tijd over 
om voor mezelf genoeg geloof 
in die belofte te ontwikkelen. 
Maar ik vertrok.

Bij mijn aankomst zei ik aan 
een collega-zendelinge dat ik 
waarschijnlijk niet lang op zen-
ding zou zijn. Zij zei heel wijs: 
‘Waarom heb je geen vertrou-
wen in de zegeningen van de 
Heer? Waarom concentreer je je 
niet daarop in plaats van op die 
negatieve gedachten?’ Ik besloot 
dat ze gelijk had. Ik bad tot de 
Heer dat Hij me met genoeg 
vertrouwen zou zegenen, dat 
Hij bijzondere bescherming 
zou sturen naar mijn familie en 
dat Hij mijn zending op de een 
of andere manier zou willen 
aanvaarden.

Na drie weken werd ik 
geroepen als de trainer voor de 
tempelwerkers. De Heer stak 
duidelijk zijn hand naar me uit. 
Ik moest niet enkel de verorde-
ningen woordelijk van buiten 
leren, maar ook alle procedures 
kennen en die kennis aan de 
tempelwerkers doorgeven. De 
woorden van de verordeningen 
kregen plots een veel diepere 
betekenis en de kennis van de 
procedure maakte alles nog 
veel logischer. Wat een groot 

onze plannen, soms zelfs lan-
ger blijven of een lunchpauze 
missen, maar hoe groot is de 
vreugde als het geplande werk 
kan doorgaan en een tempelbe-
zoeker kan vertrekken met een 
voldaan en tevreden gevoel! Als 
tempelzendeling ben je dage-
lijks met goddelijke krachten 
bezig waardoor je ook gevoe-
liger wordt voor de Geest. Die 
ingevingen van de Geest moet 
je soms ook gewoon opvol-
gen… Met andere woorden: 
geen volgers zijn van de letter, 
maar de Geest volgen. Dat is  
de raad die wij dagelijks krijgen.

Het is een waar voorrecht 
om zo dicht bij de Heer en 
zijn huis te mogen leven en 
wonen. En het is ook een zegen 
om met zulke bijzondere col-
lega’s te mogen samenwerken. 
Het is anderzijds ook een hele 
opdracht om elk moment van 
de dag waardig te zijn om het 
huis des Heren binnen te gaan. 
Ik heb daar een schrijnend 
voorbeeld van. Op zekere dag 
was er een jonge zuster die aan 
een begiftigingsdienst wilde 
deelnemen. Ze had al plaats 
genomen in de kapel toen ze 
tot de ontdekking kwam dat ze 
een nogal opzichtige halsketting 
droeg. Ze vroeg me of ze even 
naar de kleedkamer mocht om 
de ketting in haar kastje op te 
bergen. De dienst was onge-
veer een half uurtje bezig toen 
we het noodalarm hoorden, 
dat aangaf dat er ergens in de 
tempel een probleem was. Een 
tempelwerkster kwam naar de 

voorrecht is het niet om de 
mooie beloften en zegeningen 
te mogen uitspreken die in de 
tempel worden gegeven! Hoe 
mooi is het niet om in de ogen 
te kunnen kijken van een zus-
ter die je verlangend aankijkt 
en verwonderd is over al het 
mooie dat daar gezegd wordt! 
Het is prachtig om te zien hoe 
mensen, vanuit hun wereldse 
bezigheden, de tempel bin-
nenkomen, hun bekommernis-
sen afleggen en van de Geest 
genieten. Of om te zien hoe 
oudere of gehandicapte men-
sen, die moeite hebben om zich 
voort te bewegen, uren aan 
een stuk verordeningen doen. 
Ze lijken er op dat moment 
enkel maar jonger op te wor-
den. Als je dit ziet gebeuren, 
worden alle redenen om niet 
naar de tempel te gaan gewoon 
verpulverd.

Ik heb fantastische collega’s 
die een enorm voorbeeld voor 
me zijn. Voor de meesten is dit 
niet hun eerste zending. Sommi-
gen zijn zelfs aan hun vierde of 
vijfde zending bezig. Lang niet 
allemaal zijn ze gezond, maar  
ze draaien elke dag met een 
glimlach hun ‘ploegendienst’  
in de universiteit van de Heer.

De Geest volgen
Het tempelpresidium moe-

digt ons constant aan om ieder-
een die komt de liefde van de 
Heer te laten voelen en die 
verordeningen te laten doen 
die ze wensen te doen. Soms 
vraagt dit reorganisatie van 
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kleedruimte met een sleuteltje, 
want er was een zuster onwel 
geworden en de ziekenwagen 
was op komst. De tempelwerk-
ster had de opdracht de spullen 
van deze zuster uit haar kastje 
te halen en mee te geven met 
de ambulance. Ik herkende de 
halsketting die uit het kastje 
gehaald werd. Er waren ver-
moedens dat de zuster een 
beroerte had gekregen. We 
vroegen de begeleidende arts 
om ons op de hoogte te hou-
den. ’s Avonds bereikte ons het 
bericht dat de zuster in orde 
was. Ze had geen beroerte 
maar een angstaanval gehad. 
Achteraf bleek dat zij op weg 
naar de tempel ruzie had gehad 
met haar echtgenoot en dit niet 
goedgemaakt had voordat ze 
de tempel binnenging. Ik leerde 
daarvan een grote les.

De zaterdagen zijn heel 
dikwijls de kers op de slag-
roomtaart van het tempelwerk. 
Niet zelden komen er dan tien 
bussen met tempelbezoekers, 
of zijn er tien leden die voor het 
eerst naar de tempel komen, of 
vinden er in de late namiddag 
of avond nog verzegelingen 
plaats. Ondertussen kijk ik uit 
naar zulke drukke dagen: wat 
moet het dan een feest zijn in de 
geestenwereld!

Ik hoop dat ik de kracht die 
ik hier voel, met me mee kan 
nemen als mijn zending voorbij 
is – een moment waar ik hele-
maal niet naar uitkijk. Als het 
aan mij ligt, zal dit zeker niet 
mijn laatste zending zijn. ◼

 Door onderzoek in archieven ben ik veel 
over mijn voorouders te weten gekomen. 
In de jaren dat ik studeerde heb ik al 

veel uitgezocht. Ze hebben het me gemakkelijk 
gemaakt, want de meesten waren boeren en 
hebben steeds in de Krimpenerwaard gewoond. 
De oudste ‘Stoppelberch’ die ik heb gevonden, 
werd in 1413 genoemd. Mijn grootste vondst in 
het archief was een achterneef van moederskant 
die al twintig jaar met genealogie bezig was: die 
bracht me meteen terug tot 1282.

Ik zal nooit vergeten hoe ik thuiskwam nadat 
ik de moeder van mijn betovergrootmoeder 
had ontdekt. Mijn moeder vroeg me wat ik had 
gevonden, en toen ik het haar vertelde, zei ze: 
‘Pietertje Koolwijk? Maar daar had mijn moeder 
het wel eens over!’

Enkele jaren geleden kwam Franca Oostveen-
Vernes in onze wijk. Zij was ook veel met haar 

Mijn voorouders, onze voorouders
Nettie Stoppelenburg (wijk Utrecht)

Nettie 
Stoppelenburg 
(rechts) en Franca 
Oostveen-Vernes 
ontdekten dat ze 
gemeenschappe-
lijke voorouders 
hebben.
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familiegeschiedenis bezig en ontdekte dat we ver-
want waren. Tegenwoordig werken we ‘als zusjes’ 
samen in het jongevrouwenpresidium.

Ontdekkingen over onze voorouders
Willem Koolwijk is één van de gezamenlijke 

voorouders van Franca en mij. Hij werd geboren in 
1768 in Willige Langerak, bij Schoonhoven aan de 
Lek. Zijn ouders stierven toen hij drie jaar oud was 
en hij groeide waarschijnlijk op bij een van zijn tan-
tes of bij zijn oom. Ik stam af van zijn dochter Pie-
tertje, die een van de voorouders van mijn moeder 
is; Franca stamt af van zijn jongste dochter Antje, 
die een voorouder van háár moeder is. Pietertje 
en Antje waren kinderen uit zijn eerste huwelijk – 
deze man is drie keer getrouwd geweest.

Zijn eerste vrouw stierf waarschijnlijk tijdens de 
bevalling van haar zevende kind. Natuurlijk was 
het niet zo gek dat Willem Koolwijk hertrouwde: 
er waren vier jonge kinderen, en als boer op een 
grote boerderij wil je dat er goede kaas gemaakt 
wordt, daar heb je je tijd voor nodig.

Na de dood van zijn tweede vrouw hertrouwde 
hij opnieuw, nu met een veel jongere vrouw. 
Deze Cornelia was net zo oud als zijn oudste 
dochter Pietertje. Bij de bruiloft deed Willem maar 
meteen tien jaar van zijn leeftijd af. Toen ik dat 
las, dacht ik: wat een charmeur…

Toen ik de familie wat verder uitzocht, ont-
dekte ik dat zijn eerste echtgenote een achter-
nichtje van hem was: een kleindochter van zijn 
tante Aagje. En nee maar: ook zijn tweede echt-
genote was een achternichtje, ook al een klein-
dochter van zijn tante Aagje. Ze was bovendien 
weduwe en ze had twee kleine kinderen uit haar 
eerste huwelijk. Dat hadden ze dan praktisch 
bekeken, vond ik.

En de derde vrouw? Dat bleek ook een ach-
ternichtje te zijn, uit een groot gezin dat het niet 
zo breed had. Cornelia was niet eens naar school 
geweest, ze kon niet schrijven. Haar vader was 
overleden en haar broer leende direct na de brui-
loft geld bij zijn nieuwe zwager.

Mijn tweede idee bij deze voorouder was dus: 

handige man, zoekt snel een vrouw die voor hem 
kan zorgen, en dan nog uit de familie, dan je weet 
wat je krijgt…

Maar ik ontdekte nog meer. Tijdens zijn eerste 
en tweede huwelijk woonde Willem in de buurt-
schap ’t Beijerse bij Stolwijk. Zijn buurman had 
een verhouding met een molenaarsvrouw en 
had vaak ruzie met zijn eigen vrouw. Op en dag 
vergiftigde die buurman zijn echtgenote, en zijn 
minnares vergiftigde haar man, de molenaar. Dat 
viel op, en ze werden opgepakt door een andere 
voorouder van mij, Cornelis Stoppelenburg, die 
veldwachter van Stolwijk was. In Rotterdam wer-
den ze berecht. De rechtbank riep Rijmpje Ver-
waal, de tweede echtgenote van Willem Koolwijk, 
op als getuige. Zij vertelde dat haar buurvrouw 
regelmatig bij haar kwam uithuilen, als ze weer 
ruzie had gehad met haar man. De buurvrouw zei 
dan vaak dat ze jaloers was op Rijmpje, want ‘jij 
en je man hebben het zo goed samen’. Daar ging 

De buurtschap 
Koolwijk, waar 
onze voorou-
ders met die 
naam eeuwen-
lang hebben 
gewoond.
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mijn idee van het verstandshuwelijk: deze voorou-
der was een liefhebbende echtgenoot!

Toen hij voor de derde keer trouwde, verkocht 
Willem Koolwijk de boerderij in ’t Beijerse aan zijn 
oudste zoon, Ary, die getrouwd was met Josyntje 
Stoppelenburg, een nichtje van veldwachter 
Stoppelenburg. Ary en Josijntje zijn overigens ook 
de voorouders van een oudtante van Franca… 
Willem kocht een kleine boerderij in het dorp 
Stolwijk. Die liet hij na aan Cornelia, zodat zij bij 
een tweede huwelijk een goede partij zou zijn. Zo 
zorgde hij dat zij een goede toekomst zou hebben.

tempelwerk
Er is niets mooiers dan te werken voor je eigen 

voorouders en hun familie. De eerste keer dat ik 
in de tempel was, heb ik gewerkt voor twee oud-
tantes. Eén daarvan had het niet zo goed getrof-
fen met haar man en ze eindigde haar leven ziek, 
verlamd en blind. Twee van haar jongste zusters 
hebben me over haar verteld en prezen haar als 
een intens goede en zeer getalenteerde vrouw.  
Ik ben heel benieuwd om van haar te horen, als 
ik haar later tegenkom. ◼

te werken. ‘Van ons worden 
niet dezelfde offers gevraagd’, 
zei bisschop Burton. ‘Ons 
wordt gevraagd het werk te 
doen waarvoor de tempels zijn 
gebouwd. Laten de leden in dit 
gebied zorgen dat ze waardig 
zijn om naar de tempel te gaan 
en daar verbonden te sluiten.’

In december 2000 werd de 
eerste paal geslagen voor de 
fundering van de tempel. Een 
gedenkwaardig moment waar, 
ondanks regen en kou, weer 
honderden belangstellenden bij 
aanwezig waren. Ook president 
Carmack was er. Hij wees in 
een toespraak op het doel van 
de tempel: de verordeningen 
voor levenden en overledenen, 
die ons voorbereiden op het 
eeuwig leven. ‘Tienduizenden 
mensen zullen worden geze-
gend door het werk in de tem-
pel waarvoor we vandaag het 
fundament leggen.’

In de loop van het volgende 
jaar zag men langzamerhand 
het gebouw verrijzen, opgetrok-
ken uit stevig beton en aan de 
buitenzijde afgewerkt met het 
lichtgrijze Italiaanse graniet dat 
de tempel zijn opvallend lichte 
kleur geeft. Op 21 september 
was de toren zover gereed dat 
het vergulde, ruim 2 meter hoge 
beeld van de engel Moroni erop 

Uit de ringen en diStricten

den haagtempel  
tien jaar in gebruik
Frans Heijdemann
nieuwsredacteur

Talloze kerkleden in 
Nederland en België waren 
aangenaam verrast toen het 
algemeen presidium van de 
kerk in het voorjaar van 1999 
bekendmaakte dat er een tem-
pel zou worden gebouwd in 
de omgeving van Den Haag. Al 
spoedig werd bekend waar de 
tempel zou komen: op de plaats 
waar toen nog het kerkgebouw 
van de gemeente Zoetermeer 
stond, dat enkele jaren eerder 
van een ander kerkgenootschap 
was overgenomen. In juni 2000 
werd dit afgebroken om ruimte 
te maken voor de nieuw te 
bouwen tempel. Op 26 augus-
tus werden tijdens een speciale 
bijeenkomst onder leiding van 
ouderling John Carmack, presi-
dent van het toenmalige gebied 
Europa-West, de eerste spaden 
in de grond gestoken. Een van 
de sprekers bij die gelegen-
heid was bisschop H. David 
Burton, presiderende bisschop 
van de kerk. Hij herinnerde aan 
de offers die de pioniers ruim 
anderhalve eeuw eerder hadden 
gebracht om de eerste tempels 
van deze bedeling te bouwen, 
door hun kostbaarheden te 
verkopen om geld voor bouw-
materialen bijeen te brengen en 
door eigenhandig aan de bouw 
van het huis des Heren mee 

gedicht

de tempel
Martin J. Karlas

de klanken van de mens verstillen
het klinken van de dag verdwijnt
ver weg gaat het gewone leven
hier is ander licht dat schijnt

dichterbij worden gedachten rustig
omdat de plaats dat vraagt
geluiden gaan gedempter
alsof de lucht de stilte draagt

bij het betreden wordt het voelbaar
het afstemmen op hoger sfeer
door naar deez’ heil’ge plaats te gaan
kan je dienen, keer op keer. ◼
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kon worden geplaatst.  
Bij die gelegenheid las 
president Kleijweg, destijds 
president van de ring Den 
Haag, het verslag van de 
verschijning van Moroni 
aan Joseph Smith voor. 
‘De boodschapper Moroni 
vervulde een sleutelrol bij 
de herstelling van het evan-
gelie’, zei hij. ‘Zijn beeld 
wordt geplaatst op veel van 
onze tempels.’

Bijna 33.000 bezoekers
Er moest nog veel 

gebeuren om de bouw te 
voltooien en het gebouw 
in te richten, maar in 
augustus 2002 was het 
zover dat de open dagen 
konden worden gehouden. 
Mede dankzij berichten in 
veel dagbladen en op de 
radio, maar ook dankzij 
honderden leden van de 
kerk die familieleden en vrien-
den een kijkje wilden laten 
nemen, kwam er een haast 
eindeloze stroom bezoekers. In 
totaal werden er tijdens de twee 
weken open huis bijna 33.000 
bezoekers geteld. Sommigen 
waren zo geraakt door hetgeen 
ze zagen en voelden, dat ze na 
deelname aan een rondleiding 
opnieuw kwamen kijken. Velen 
toonden zich aangenaam getrof-
fen door de gastvrije ontvangst. 
En er waren opvallende reac-
ties, zoals van een architect die 
opmerkte dat hij het bestaan 
van zo’n volmaakt gebouw niet 
voor mogelijk had gehouden.

honderden belangstellenden. 
President Hinckley legde uit  
dat hoekstenen in vroegere 
eeuwen een gebouw extra  
stevigheid gaven. In een brief 
van de apostel Paulus staat dat 
de kerk is gebouwd op een 
fundament van apostelen en 
profeten, ‘terwijl Jezus Christus 
zelf de hoeksteen is‘ (zie 
Efeziërs 2:19–22).

Veertien aanwezige kinde-
ren werden door president 
Hinckley uitgenodigd om te 
helpen bij het voegen van de 
hoeksteen. Een jongerenkoor 
zong, ondanks een plotselinge 
regenbui, enthousiast de door 
president Hinckley geschreven 
lofzang ‘Mijn Verlosser leeft’.

De vier inwijdingsdiensten 
vonden plaats in de celestiale 
zaal van de tempel en konden 
in andere zalen via beeldscher-
men worden gevolgd. Er waren 
drie diensten in het Nederlands 
en één in het Frans. Tijdens elke 
dienst waren er inspirerende 
toespraken te horen, maar de 
hoogtepunten waren telkens het 
inwijdingsgebed en de afslui-
tende Hosannalofzang.

Het inwijdingsgebed was in 
de eerste plaats een uiting van 
dankbaarheid voor de her-
stelde kerk en voor de nieuw-
gebouwde tempel. Er werd 
ook een zegen gevraagd voor 
het zendingswerk en voor de 
jeugd, die met veel verleidin-
gen te maken heeft: ‘Zegen wie 
geroepen zijn om het evangelie 
aan deze natie te verkondigen. 
(…) Moge uw werk weelderig 

Inwijding
De inwijding van de tempel 

op 8 september 2002 was een 
gedenkwaardige gebeurtenis. 
De belangstelling voor de vier 
inwijdingsdiensten was zo groot 
dat er in de tempel zelf onvol-
doende plaats was voor ieder-
een en velen de diensten via een 
videoverbinding in de kerk in 
Den Haag of Rotterdam hebben 
gevolgd. President Gordon B. 
Hinckley was met zijn vrouw 
naar Nederland gekomen om  
de tempel in te wijden.

De hoeksteenceremonie 
vond buiten plaats en werd 
gadegeslagen door nog eens 

President 
Hinckley tijdens 
de hoeksteen-
ceremonie op 
8 september 
2002.
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bloeien in deze natie en in alle 
landen van Europa. (…) Wij 
verheffen onze stem in gebed 
voor de jeugd van de heiligen 
in de lage landen. Behoed hen 
voor de tegenstander. Geef 
hun inzicht in hun goddelijk 
geboorterecht als zoon of 
dochter van God. Zegen hen 
zodat zij deugd zullen koes-
teren, zich van de schunnige 
kwaden van de wereld zul-
len afwenden en volgens uw 
patroon zullen leven.’

Natuurlijk werd er in het 
inwijdingsgebed een zegen 
voor het gebouw gevraagd, 
maar ook voor allen die daar 
zouden komen: ‘Schenk ons 
meer begrip, dierbare Vader, 
van uw eeuwige plan van geluk 
voor uw kinderen. Vergroot 
onze kennis van uw wegen en 

elk op hun eigen manier ingezet 
voor het werk in de tempel.

Onder leiding van president 
Kleijweg wordt het nu voort-
gezet, komen er nog steeds 
regelmatig kerkleden naar de 
tempel om verbonden met hun 
hemelse Vader te sluiten en het 
verlossingswerk voor de overle-
denen te verrichten. Maar dat is 
niet het enige. Onlangs vertelde 
president Kleijweg: ‘Soms komt 
er iemand naar de tempel alleen 
met het doel om daar te zijn. 
Niet om aan verordeningen deel 
te nemen, maar om de Geest te 
voelen en om leiding te krijgen 
voor een probleem waar hij of 
zij mee zit.’ We hebben ook van 
velen gehoord dat een bezoek 
aan de tempel hen heeft gehol-
pen bij belangrijke beslissingen 
die ze hadden te nemen. ◼

Du
tc

h

uw doeleinden bij het tot stand 
brengen van de onsterfelijkheid 
en het eeuwige leven van de 
mens. (…) We bidden in het 
bijzonder voor wie dit gebouw 
als bezoeker betreden, (…) dat 
zij zich hun hele leven terdege 
bewust zijn van de verbonden 
die zij in uw huis sluiten.’

tien jaar in gebruik
Inmiddels is de tempel tien 

jaar in gebruik. Het eerste tem-
pelpresidium, bestaande uit de 
broeders Anne Hulleman, Peter 
Jansen en Willem Vernes, heeft 
zich – samen met hun echtgeno-
tes – ervoor ingezet om het werk 
in de tempel goed te organise-
ren en met regelmaat diensten te 
houden. Hun opvolgers hebben 
zich onder leiding van president 
Reijnders en president Van Rij 

De Den 
Haagtempel
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