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 Onze dochter Ruth is onlangs 
haar zending in het zen-

dingsgebied São Paulo- Zuid 
begonnen. Voordat ze naar 
Brazilië vertrok, gingen we als 
gezin naar de Madridtempel 
zodat ze haar begiftiging kon 
ontvangen. Die ervaring heeft 
onze familieband versterkt.

Als voorbereiding op ons 
tempelbezoek zochten we de 
namen van onze voorouders op 
om voor hen de heilsverordenin-
gen te verrichten.

Hierdoor hadden we enkele 
unieke ervaringen. We voelden 
grote liefde voor ieder van onze 
voorouders en verlangden om 
ooit eeuwig met hen samen te 
zijn en elkaar te vertellen over 
onze tijd op aarde.

Tempelverordeningen zijn 
heilige, formele handelingen die 
met het gezag van het priester-
schap verricht worden en die 
van wezenlijk belang voor onze 
verhoging zijn. Onze hemelse 
Vader vergeet zijn kinderen niet. 
Hij is zowel de levenden als de 
doden indachtig.

Deze ervaring bevestigde dat 
‘wij zijn kinderen zijn. Hij houdt 
van ons. Hij wil met ons com-
municeren, en dat kunnen wij 

Opdat al zijn kinderen dit te 
weten zullen komen, heeft de 
Heiland gezegd: ‘Zie, Ik zal mijn 
werk te zijner tijd bespoedigen.’ 3

Om zijn werk te bespoe-
digen, moeten we de heils-
verordeningen hier op aarde 
verrichten. Dankzij heilige 
verordeningen, zoals de doop 
en bevestiging, komen we meer 
over Gods macht en liefde 
te weten en voelen we zijn 
invloed in ons leven.

We zien de macht van het 
priesterschap alleen als we die 
in de praktijk brengen: ‘Zie, Ik 
zal u het priesterschap open-
baren, door de hand van de 
profeet Elia, voordat de grote en 
geduchte dag des Heren komt. 
En hij zal in het hart der kinde-
ren de aan de vaderen gedane 
beloften planten, en het hart der 
kinderen zal zich tot hun vade-
ren wenden. Indien het niet zo 
ware, zou de gehele aarde bij 
zijn komst volkomen worden 
verwoest.’ 4

Naast deze belofte over de 
profeet Elia, staat er ook een 
belofte op het titelblad van het 
Boek van Mormon: ‘Hetgeen is 
bedoeld om het overblijfsel van 
het huis Israëls te tonen welke 
grote dingen de Heer voor hun 
vaderen heeft gedaan; en opdat 
[…] zij zullen weten dat zij niet 
voor eeuwig zijn verworpen.” 5

Vanwege deze beloften  
heb ik mij verdiept in alles wat 
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doen door oprecht tot Hem te 
bidden.’ 1 We voelden ook de 
vervulling van de Schrifttekst: 
‘Daarom, in de verordeningen 
daarvan is de macht der godde-
lijkheid kenbaar.’ 2

In deze laatste bedeling zijn 
de verwachtingen omtrent de 
vestiging van Zion hooggespan-
nen. De zegeningen en macht 
van het priesterschap zijn van 
essentieel belang bij die belang-
rijke gebeurtenissen.

Enkele zegeningen van het 
priesterschap waar de hele 
mensheid baat bij vindt, zijn:

• De herstelling van het evangelie
• De ware kennis over God, 

onze eeuwige Vader
• Het belang van een begrip 

van morele keuzevrijheid
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de Heer voor Adam, Henoch, 
Noach, Abraham, Isaak, Jakob 
en onze voorvaders gedaan 
heeft, zodat ik onze bedeling 
beter zou begrijpen en aan het 
heilswerk voor de levenden en 
de doden kan bijdragen. Zo heb 
ik een groot verlangen ontwik-
keld om zendingswerk te doen 
en de verlossende heilsverorde-
ningen voor mijn voorouders te 
verrichten.

Ik kan me mijn doop en 
bevestiging als lid van de kerk 
nog zeer goed herinneren. Het 
eerste wat mijn broer en ik 
deden was onderzoek naar onze 
voorouders doen. Toen we meer 
over hun prestaties en offers 
te weten kwamen, voelden we 
grote liefde voor ieder van hen. 
Dat was een onvergetelijke 
ervaring. Het geloof dat ons 
ertoe bracht om de archieven 
te bezoeken en nieuwe gege-
vens te zoeken, versterkte ons 
getuigenis van en geloof in Jezus 
Christus en smeedde een eeu-
wige familieband.

Ik ben eeuwig dankbaar dat 
ik weet dat de veertienjarige 
Joseph Smith God, de eeuwige 
Vader, vroeg ‘welke van alle sek-
ten gelijk had’.6 Daardoor heb 
ik samen met mijn familieleden 
de zegeningen en macht van het 
priesterschap ervaren. ◼

NOTEN
 1. Predik mijn evangelie, p. 31.
 2. Leer en Verbonden 84:20.
 3. Leer en Verbonden 88:73.
 4. Leer en Verbonden 2:1–3.
 5. Boek van Mormon, Titelblad.
 6. Parel van grote waarde, De Geschie-

denis van Joseph Smith 1:18.

 Mijn ouders hebben kennisgemaakt met 
de zendelingen van De Kerk van Jezus 

Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in 
1955. Mijn tante (een zuster van mijn vader) 
belde mijn moeder op met de vraag of ze 
geïnteresseerd was om met vader op bezoek 
te komen om deze jonge mannen aan te horen, 
wetend dat vooral mijn moeder al lange tijd op 
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ouderling 
Haycock op een 
beschadigde 
foto uit 1962
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zoek was naar een godsdienst 
die haar geestelijke bevrediging  
kon geven.

Moeders antwoord was: 
‘Waarom niet, we kunnen die 
jonge jongens vast wel wat 
leren’. (Later gaf ze toe dat dit 
antwoord misplaatst en hoog-
hartig was geweest.)

Mijn ouders en oom en tante 
waren dus bij elkaar gekomen 
om kennis te maken met de mor-
moonse leer. De zendelingen met 
wie ze die avond spraken, waren 
Dirk van Uitert en Ronald van Rij.

Ouderling Van Uitert had de 
leiding en vroeg toestemming om 
een gebed uit te spreken, zodat 
Gods geest aanwezig zou zijn. 
Dit verzoek trof mijn moeder heel sterk. En na dit 
gebed voelde zij ook duidelijk de invloed van de 
Heilige Geest. Ze geloofde dan ook alles wat er die 
avond werd besproken, zoals de levensgeschiede-
nis van de profeet Joseph Smith, en alles drong 
diep in haar hart en ziel door. Ze kreeg die avond 
al een getuigenis van de waarheid van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Mijn vader was er die avond niet op tegen, maar 
was wantrouwig. ‘Die Amerikanen kunnen je wel 
van alles vertellen’, vond hij. Noch mijn tante, noch 
mijn oom zijn tijdens hun leven lid van de kerk 
geworden.

Enige tijd na deze ontmoeting met de zendelin-
gen was er ’s nachts een licht te zien in de slaap-
kamer van mijn ouders. Beiden werden wakker 
door dit licht, dat niet van buitenaf had kunnen 
komen. De slaapkamer van mijn ouders was niet 
aan de straatkant, en beiden waren het erover 
eens dat het wonderlijk was. Mijn moeder vatte het 
op als een teken van God dat het ware licht van 
het evangelie in hun leven was gekomen. Vader 
ontkende niet dat hij het licht had gezien, maar 
wilde het ook niet toegeven.

Moeder kon de volgende 
gesprekken met de zendelingen 
haast niet afwachten. Een paar 
keer kwamen de zendelingen’s 
avonds om met het hele gezin 
te spreken, totdat mijn vader 
besliste dat ze maar niet meer 
moesten komen, want hij had 
geen zin ‘om er verder op in te 
gaan’. Vader had een dranken-
handel, en dat botste natuurlijk 
met het Woord van wijsheid.

Groot was de teleurstelling 
voor mijn moeder, maar de zen-
delingen mochten dan ’s middags 
komen. Intussen zat Satan niet 
stil en probeerde hij het werk van 
de Heer te bemoeilijken. Vader 
reageerde soms agressief op de 

zichtbare veranderingen in het leven van mijn 
moeder. Er was weleens onenigheid, en op een 
dag liep die zo hoog op dat mijn vader het woord 
‘echtscheiding’ liet vallen.

Toen werd mijn moeder maar voorzichtiger. Ze 
las de literatuur van de zendelingen wanneer ze 
alleen thuis was, en sprak er verder niet over.

Dat was pas het begin van de strijd – tegenstelling 
in alle dingen! Haar familie lachte haar uit, behalve 
één broer en diens echtgenote. De dominee sprak 
er schande van en ‘treurde’ om haar ‘dwaling’. Maar 
niets kon haar van haar stuk brengen.

Ze bleef erover bidden en ging ijverig door met 
het lezen van de brochures die de zendelingen 
haar gaven, zoals Stralen van levend licht. In die 
tijd werd aan onderzoekers niet altijd meteen het 
Boek van Mormon gegeven.

Mijn moeder vertelde me later dat ze vaak 
hoopvol uit het raam had gekeken om te zien of 
de zendelingen niet bij ons in de straat werkten. 
Op een dag is ze naar het pension van de zende-
lingen gefietst en kwam ze terug met het Boek van 
Mormon. Ze moest het verstoppen en las het in het 
geheim, met ‘honger en dorst naar de waarheid’.

Ouderling 
Dirk van Uitert 
genoot van zijn 
gesprekken 
met zuster De 
Keijzer.
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Een oprecht gebed
Mijn zus en ik hadden enkele van de gesprek-

ken met de zendelingen gevolgd en vonden het 
interessant. Het leek ons dat het wel waar kon 
zijn. Zelf kwam ik uiteindelijk tot de conclusie dat 
alles waar moest zijn óf alles bedrog zou zijn. Ik 
vertelde de zendelingen wat ik voelde en kreeg 
de raad om hetzelfde te doen als Joseph Smith: 
aan God vragen of het waar was. Dat deed ik. Ik 
was toen 15 jaar. Ik ben naar mijn kamer gegaan 
en heb voor het eerst in mijn leven hardop gebe-
den; ik heb gevraagd of dit ‘nieuwe’ evangelie 
waar was. Mijn hart en ziel werden vervuld door 
een goddelijke warmte – ik kan zeggen dat mijn 
boezem brandde, en ik wist toen zonder enige 
twijfel dat het waar was – volgens de belofte in 
Moroni 10. Ik had nog maar één verlangen: om 
gedoopt te worden.

Ik begon het Boek van Mormon te lezen en 
begreep nog lang niet alles, maar ik voelde de geest 
die er vanuit ging. Mijn moeder stond nu niet meer 
alleen in het evangelie, en we waren samen geluk-
kig dankzij deze nieuwe wetenschap. Mijn zus werd 
verliefd op de jongeman met wie ze vijf jaar later 
zou trouwen, en wilde niet gedoopt worden.

Mijn moeder, Cornelia de Keijzer, werd op 
16 december 1956 in Rotterdam gedoopt door 
ouderling Dirk van Uitert. Vader had er geluk-
kig toestemming voor gegeven, en moeder was 
intelligent genoeg om haar eigen geestelijk leven 
te leiden zonder dat vader er aanstoot aan nam. 
Ik werd op 31 mei 1957 gedoopt door ouderling 
Richard Stam, ook in Rotterdam.

De kerkdiensten van de gemeente Breda wer-
den gedurende korte tijd bij ons aan huis gehou-
den. Vader ging dan naar ‘zijn’ kerk aan de Grote 
Markt. Later werden de diensten in gehuurde zaal-
tjes gehouden. Moeder was het eerste lid in Breda, 
ik was het tweede lid in onze familie.

In 1956 begon mijn moeder – ze was toen 52 
jaar – weer pianolessen te nemen, om beter te 
kunnen spelen in de kerkdiensten. Jarenlang was 
zij pianiste/organiste in Breda. Ze was ook een 

I N F O R M A T I E

Uw verhaal in de Liahona

Ook voor uw bekeringsverhaal, zendingsverhaal of verslag willen 
we graag plaats inruimen in dit gedeelte van de Liahona. Tekst 

en/of foto’s kunt u per e- mail sturen aan LiahonaNL@gmail.com of 
per briefpost aan: Redactie Regionaal nieuws, Grovestins 64, 7608 HN 
Almelo, Nederland. Neem eens de moeite om wat te schrijven, of om 
uw foto’s in te sturen! Anderen kunnen erdoor worden opgebouwd. 
Als u denkt dat uw eigen belevenissen niet interessant genoeg zijn, 
kunt u misschien familieleden of leden uit uw wijk/gemeente helpen 
om hun verhaal te schrijven. ◼
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grote steun voor de zendelingen, verstelde hun 
door fietszadels versleten broeken en nam met 
tranen afscheid als er een zendeling werd overge-
plaatst. Ik ben in 1959 naar Rotterdam verhuisd, 
voornamelijk om jongeren van mijn leeftijd te 
ontmoeten in de kerk.

Moeder ging zich in onze familiegeschiedenis 
verdiepen, gedeeltelijk dankzij de zendelingen, 
maar ook dankzij broeder en zuster Raar. Moeder 
heeft een enorm familiehistorisch werk tot stand 
gebracht: honderden namen heeft zij opgezocht 
voor het tempelwerk.

Vader overleed in 1983. In juli 1984 hebben 
mijn man en ik moeder (die intussen 80 jaar was) 
begeleid naar de Londentempel. Dat was het 
laatste hoogtepunt in haar geestelijk leven. Met het 
geruste gevoel dat ze haar ‘plicht’ had volbracht, 
overleed ze op 31 maart 1994.

Ik zal mijn moeder eeuwig dankbaar zijn voor 
haar voorbeeld, haar standvastigheid in haar 
geloof en haar getuigenis van de waarheid. Ik 
dank mijn hemelse Vader voor zijn grote liefde 
voor ons. Jezus Christus is voor onze zonden 
gestorven; dankzij Hem kunnen we terugkeren 
naar onze hemelse Vader en kunnen we al onze 
geliefden weer ontmoeten. Wat een vreugde zal 
dat zijn! ◼
Geschreven in november 1994.


