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Deze proclamatie heeft president Gordon B. Hinckley voorgelezen als onderdeel van zijn toespraak, gehouden tijdens de 
algemene bijeenkomst van de zustershulpvereniging in Salt Lake City (Utah) op 23 september 1995.

Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en
rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun stoffelijke en
geestelijke behoeften, ze te leren dat ze elkaar moeten liefhebben
en helpen, de geboden van God moeten naleven en gezagsge-
trouwe burgers behoren te zijn, waar ze zich ook mogen bevinden.
De echtgenoten – de moeders en vaders – zullen door God
verantwoordelijk worden gehouden voor het nakomen van deze
verplichtingen.

HET GEZIN is door God ingesteld. Het huwelijk van man
en vrouw is van essentieel belang in zijn eeuwige plan.
Kinderen hebben er recht op om binnen het huwelijk geboren
te worden, en te worden opgevoed door een vader en een
moeder die de huwelijksgelofte met volledige trouw eren. De
kans op een gelukkig gezinsleven is het grootst als de leringen
van de Heer Jezus Christus eraan ten grondslag liggen. Een
geslaagd huwelijk en een hecht gezin worden gegrondvest op
en in stand gehouden met de beginselen van geloof, gebed,
bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en
gezonde ontspanning. Volgens het goddelijk plan behoort de
vader zijn gezin met liefde en in rechtschapenheid te presideren.
Hij heeft tot taak te voorzien in de behoeften en de bescherming
van zijn gezin. De taak van de moeder is op de eerste plaats
de zorg voor de kinderen. Vader en moeder hebben de plicht
om elkaar als gelijkwaardige partners met deze heilige taken
te helpen. Invaliditeit, overlijden of andere omstandigheden
kunnen individuele aanpassing noodzakelijk maken. Andere
familieleden behoren zonodig steun te verlenen.

WIJ WAARSCHUWEN degenen die het verbond van
huwelijkstrouw schenden, hun partner of kinderen misbruiken,
of hun taken in het gezin niet nakomen, dat zij op een dag
aan God rekenschap moeten afleggen. Verder waarschuwen wij
ervoor dat het verval van het gezin de rampen voor personen,
gemeenschappen en volken tot gevolg zal hebben die de pro-
feten van vroeger en nu voorzegd hebben.

WIJ DOEN EEN BEROEP op burgers en overheidsdienaren
met verantwoordelijkheidsbesef overal ter wereld om maat-
regelen te bevorderen die erop gericht zijn het gezin als
fundamentele eenheid van de maatschappij te handhaven en
te versterken.

WIJ, HET EERSTE PRESIDIUM en de Raad der Twaalf
Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen, verklaren plechtig dat het huwelijk tussen
man en vrouw van Godswege is geboden en dat het gezin centraal
staat in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming
van zijn kinderen.

IEDER MENS – man en vrouw – is geschapen naar het beeld
van God. Iedereen is een geliefde geestzoon of -dochter van
hemelse Ouders, en als zodanig heeft iedereen een goddelijke
aard en bestemming. Het geslacht is een essentieel kenmerk van
iemands voorsterfelijke, sterfelijke en eeuwige identiteit en
bestemming.

IN HET VOORSTERFELIJKE LEVEN kenden en aanbaden
de geestzonen en -dochters God als hun eeuwige Vader, en aan-
vaardden zijn plan waardoor zijn kinderen een stoffelijk lichaam
konden krijgen en aardse ervaringen konden opdoen om voor-
uitgang te maken op weg naar volmaking en om uiteindelijk
hun goddelijke bestemming als erfgenaam van het eeuwige leven
te verwezenlijken. Het goddelijk plan van gelukzaligheid maakt
het mogelijk dat familiebanden ook na de dood blijven bestaan.
Heilige verordeningen en verbonden die in heilige tempels
beschikbaar zijn, maken het mogelijk dat de mens in de tegen-
woordigheid van God terugkeert en dat het gezin voor eeuwig
verenigd wordt.

HET EERSTE GEBOD dat God aan Adam en Eva gaf, had
betrekking op hun vermogen om als man en vrouw kinderen te
krijgen. Wij verklaren dat Gods gebod aan zijn kinderen om zich
te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen van kracht blijft.
Wij verklaren ook dat God geboden heeft dat het heilige voort-
plantingsvermogen alleen gebruikt mag worden tussen een man
en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn.

WIJ VERKLAREN dat de manier waarop het sterfelijk leven
tot stand komt door God is voorgeschreven. Wij bevestigen
de heiligheid van het leven en het belang ervan in Gods eeu-
wige plan.

MAN EN VROUW hebben de plechtige taak om van elkaar
en van hun kinderen te houden, en voor elkaar en hun kinderen
te zorgen. ‘Kinderen zijn een erfdeel des Heren’ (Psalmen 127:3).

HET GEZIN
EEN PROCLAMAT I E  AAN DE WERE LD
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V

INLEIDING

Doel van deze cursus

Met behulp van de cursus Huwelijk en gezin kun-
nen de leden van de kerk hun huwelijks- en gezinsle-
ven verbeteren en zich verheugen in de gezinsbanden.
De cursus bestaat uit twee delen: Deel A, ‘Een harmo-
nieus huwelijksleven’, is bijzonder nuttig voor echtpa-
ren en leden die binnenkort in het huwelijk treden.
Deel B, ‘De rol van de ouders in een harmonieus
gezinsleven’, is een handreiking aan ouders en groot-
ouders die hun kinderen ‘in de tucht en in de terecht-
wijzing des Heren’ willen opvoeden (Efeziërs 6:4).

De cursus is gebaseerd op de leer en beginselen
die in de Schriften staan en worden verkondigd door
de hedendaagse profeten en apostelen. De nadruk in
de cursus ligt op ‘Het gezin: een proclamatie aan de
wereld’, die op bladzijde IV staat.

Zie bladzijden VII–VIII voor een overzicht van de
cursus. Raadpleeg dit overzicht vaak, enerzijds om de
al behandelde leringen en beginselen nog eens door
te nemen, anderzijds om u voor te bereiden op de
komende lessen.

Aanwezigheid naar behoefte

U heeft de keuze om de cursus te volgen naar
behoefte. Als u bijvoorbeeld getrouwd bent maar
geen kinderen hebt, kunt u ervoor kiezen de eerste
acht lessen bij te wonen, maar niet de laatste acht.
Als u een alleenstaande ouder bent, kunt u ervoor
kiezen alleen de lessen in deel B te volgen.

Deelname aan de cursus

U heeft zich opgegeven voor deze cursus en daar-
mee te kennen gegeven dat u uw huwelijks- en
gezinsleven wilt verbeteren. De cursus zal u de meeste
profijt brengen als u meedoet met de klasdiscussies,
dit cursusboek gebruikt, en probeert de geleerde lerin-
gen en beginselen in praktijk te brengen.

Aan de besprekingen deelnemen

U en de andere cursisten die meedoen aan de
besprekingen, stichten elkaar en nodigen daarmee
de invloed van de Heilige Geest. De Heer heeft
gezegd: ‘Stelt onder u een leraar aan, en laten niet
allen tegelijk spreken; maar laat er één tegelijk spre-
ken, en laten allen naar zijn woorden luisteren,
opdat wanneer een ieder heeft gesproken, allen door

elkander mogen zijn opgebouwd, en opdat een ieder
een gelijk voorrecht moge hebben’ (LV 88:122).

Alle cursisten kunnen van elkaar leren, ongeacht
hun ervaring met het huwelijk of de opvoeding van
kinderen. U zult het meeste profijt hebben van de
cursus als u anderen laat delen in ervaringen die ver-
band houden met de lessen en als u met respect
luistert naar wat anderen te zeggen hebben. Door te
getuigen van de besproken waarheden kunt u uw
eigen getuigenis en dat van anderen sterken. U dient
echter geen intieme of heilige ervaringen te bespre-
ken die niet thuishoren in de les. Ook dient u de
beschikbare tijd in de gaten te houden en considera-
tie te hebben met de cursusleider en de andere cur-
sisten.

Het gebruik van deze gids

In de week na elke les kunt u in dit cursusboek de
behandelde punten nog eens doornemen. Aan het
begin van elke les staan ‘Ideeën voor de praktijk’
waarmee u de in de les behandelde leringen en
beginselen met uw leven kunt verweven. Bovendien
staan er in de les een of twee artikelen van algemene
autoriteiten van de kerk. Als u getrouwd bent, kun-
nen u en uw partner veel baat hebben bij het samen
lezen en bespreken van de artikelen.

Sommige artikelen zijn oorspronkelijk uitgespro-
ken in een algemene conferentie of bij een andere
gelegenheid, andere zijn geschreven voor de kerkelij-
ke tijdschriften. Daar ze uit verschillende publicaties
komen, zijn er hier en daar kleine wijzigingen aan-
gebracht om ze aan te passen aan de vormgeving
van dit cursusboek. Zo zijn, bijvoorbeeld, de intro’s
van de conferentietoespraken komen te vervallen,
en zijn sommige kopjes en bronvermeldingen gewij-
zigd. De leringen zijn niet gewijzigd.

De leringen en beginselen toepassen

Het is niet genoeg om u alleen op de hoogte te
stellen van het evangelie. Wil het evangelie van
kracht zijn in uw leven, dan moet u het geleerde in
praktijk brengen. Harold B. Lee, de elfde president
van de kerk, heeft de raad gegeven:

‘Alle beginselen en verordeningen van het evan-
gelie zijn in zekere zin slechts uitnodigingen om
zich het evangelie eigen te maken door de leringen
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in praktijk te brengen. Niemand begrijpt het begin-
sel tiende totdat hij tiende betaalt. Niemand begrijpt
het beginsel van het woord van wijsheid totdat hij
het woord van wijsheid naleeft. Kinderen, of zelfs
volwassenen, worden niet bekeerd tot de tiende, het
woord van wijsheid, de sabbatheiliging, of het gebed
door iemand erover te horen praten. We gaan het
evangelie begrijpen door het na te leven (…).

‘We begrijpen niet echt iets van de leer van het
evangelie, totdat we de zegeningen hebben ervaren
die voortvloeien uit het naleven van elk beginsel’
(Stand Ye in Holy Places [1974], blz. 215).

Aanvullende hulpbronnen

De onderstaande door de kerk uitgegeven bron-
nen verschaffen aanvullende informatie over de
onderwerpen die in de cursus besproken worden. Ze
zijn verkrijgbaar bij de distributiecentra van de kerk.
Wellicht wilt u deze publicaties aanschaffen voor
gebruik in de huiselijke kring.

• Leidraad voor het gezin (31180 120) In deze lei-
draad gaat men in op de organisatie van het
gezin, tevens bevat hij informatie over evan-
gelieonderwijs in het gezin, en de uitvoering van
de priesterschapsverordeningen en -zegens.

• Artikelen over het huwelijk en het gezin in de
kerktijdschriften.

• Hulpboek voor de gezinsavond (31106 120). Met dit
boek kunnen ouders en kinderen lessen voor de
gezinsavond voorbereiden (blz. 3–197, 213–265).
Het bevat ideeën voor een geslaagde gezinsavond
(blz. 201–210), alsmede suggesties hoe kinderen
specifieke beginselen en taken kan worden geleerd
(blz. 271–297). Ook bevat het ideeën voor gezins-
activiteiten (blz. 301–371).

• Onderwijzen — geen grotere roeping (36123 120)
Deze handleiding bevat beginselen en praktische
tips, waarmee de leden van de kerk zich kunnen
verbeteren als evangelieleerkracht. Deel D,

‘Onderwijs thuis’ (blz. 125–148) is vooral nuttig
voor ouders.

• Leidraad onderwijs (34595 120). Deze leidraad bevat
tips voor de verbetering van het evangelieonderwijs.

• Voor de kracht van de jeugd (34285 120). In deze
brochure wordt ingegaan op de normen van de
kerk inzake uitgaan, kleding en uiterlijk, vriend-
schap, eerlijkheid, taalgebruik, media, gezondheid
naar lichaam en geest, muziek en dans, seksuele
reinheid, gedrag op zondag, bekering, naleving
van de gedragsnormen en dienstbetoon.

• Leidraad voor ouders (31125 120) Deze leidraad is
voor ouders die het met hun kinderen willen
hebben over het belang van lichamelijke
intimiteit.

• Guidebook for Parents and Guardians of Handicapped
Children (31123). Deze Engelse leidraad bevat
adviezen voor gezinnen met een gehandicapt
kind. Ook bevat het een lijst met Engels materiaal
dat de kerk heeft uitgegeven voor ouders of
anderen die gehandicapten lesgeven.

• Hoekstenen voor een gelukkig gezin (33108 120) Deze
brochure bevat een toespraak van president
Gordon B. Hinckley toen hij tweede raadgever in
het Eerste Presidium was.

• Being a Righteous Husband and Father (35402). Deze
brochure bevat een toespraak van president
Howard W. Hunter, de veertiende president van
de kerk. [Deze toespraak staat in De Ster van janu-
ari 1995, blz. 45: ‘Een rechtschapen echtgenoot
en vader’.]

• One for the Money: Guide to Family Finance (33293).
Deze brochure, geschreven door ouderling Marvin
J. Ashton van het Quorum der Twaalf Apostelen,
bevat praktische tips voor het beheer van de
gezinsfinanciën. [In de Liahona van april 2000,
blz. 42, ‘Leidraad voor de gezinsfinanciën’, is de
tekst van deze brochure aangepast overgenomen.]
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OVERZICHT VAN DE CURSUS
HUWELIJK EN GEZIN

DEEL A: EEN HARMONIEUS HUWELIJKSLEVEN

LES 1: ‘HET GEZIN STAAT CENTRAAL IN HET PLAN
VAN DE SCHEPPER’
De hedendaagse profeten verkondigen het eeuwige
belang van het huwelijk en het gezin.

Het eeuwig huwelijk kan vreugde en grote zegenin-
gen in dit leven en in het hiernamaals brengen.

De cursus Huwelijk en gezin heeft tot doel een har-
monieus gezinsleven te bevorderen.

Ons gezin kan ‘een stukje hemel’ zijn op voorwaarde
dat we ‘op de rots van onze Verlosser’ bouwen.

LES 2: EENDRACHT IN HET HUWELIJK

De Heer heeft man en vrouw geboden één te zijn.

Man en vrouw dienen elkaar te waarderen als gelijk-
waardige partners.

Man en vrouw dienen elkaar qua karaktereigen-
schappen en aanleg aan te vullen.

Man en vrouw moeten loyaal aan elkaar zijn.

LES 3: HUWELIJKSE LIEFDE EN VRIENDSCHAP

Man en vrouw moeten de onderlinge liefde koeste-
ren.

Uitingen van genegenheid houden de liefde en
vriendschap in een huwelijk levend.

De juiste intimiteiten in het huwelijk zijn uitingen
van liefde.

Echtparen behoren te streven naar naastenliefde, de
reine liefde van Christus.

LES 4: HUWELIJKSPROBLEMEN

Alle echtparen stuiten op problemen.

Echtparen kunnen elk probleem aan als zij hun
huwelijk zien als een verbondsrelatie.

Als er zich problemen voordoen, kunnen we ervoor
kiezen geduldig en liefdevol te zijn in plaats van
gefrustreerd of boos.

LES 5: POSITIEVE COMMUNICATIE BIJ MOEILIJKE
KWESTIES

Elk echtpaar heeft wel eens een verschil van mening.

Man en vrouw behoren te kijken naar elkaars goede
eigenschappen.

Door op positieve wijze met elkaar van gedachten te
wisselen kun je problemen voorkomen en oplossen.

LES 6: HET HUWELIJK VERDIEPEN DOOR GELOOF
EN GEBED

Man en vrouw behoren samen te werken aan de ver-
dieping van hun geloof in Jezus Christus.

Man en vrouw worden gezegend als ze samen bidden.

LES 7: DE GENEZENDE KRACHT VAN
VERGEVENSGEZINDHEID

Een geest van vergevensgezindheid tussen man en
vrouw draagt bij tot vrede en een gevoel van ver-
trouwen en veiligheid.

Man en vrouw schenken elkaar vergeving voor
hun tekortkomingen en proberen zich oprecht te
verbeteren.

Man en vrouw behoren elkaar vergevensgezind te zijn.

LES 8: DE GEZINSFINANCIËN

Een goed financieel beleid is van wezenlijk belang
voor een gelukkig huwelijk.

Man en vrouw behoren zich eensgezind te houden
aan gedegen financieel beleid.
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DEEL B: DE ROL VAN DE OUDERS IN EEN HARMONIEUS GEZINSLEVEN

LES 9: ‘KINDEREN ZIJN EEN ERFDEEL DES HEREN’
Onze hemelse Vader vertrouwt zijn geestkinderen
toe aan ouders op aarde.

Ouders proberen tegemoet te komen aan de behoef-
ten van elk kind.

Kinderen hebben recht op een liefdevolle band met
hun ouders.

Kindermishandeling is een zonde voor God.

Kinderen brengen grote vreugde in het leven van
hun ouders.

LES 10: DE HEILIGE TAAK VAN DE OUDERS (DEEL
1: DE TAAK VAN DE VADER)
De ouders voorzien elk van hun kinderen eensge-
zind met een geloofsschild.

De vader presideert met liefde en rechtschapenheid.

De vader voorziet zijn gezin van de eerste levensbe-
hoeften en biedt het bescherming.

LES 11: DE HEILIGE TAAK VAN DE OUDERS (DEEL
2: DE TAAK VAN DE MOEDER)
De moeder neemt deel aan Gods werk.

De taak van de moeder is op de eerste plaats de zorg
voor de kinderen.

De vader en moeder dienen elkaar behulpzaam te
zijn als elkaars gelijken.

LES 12: KINDEREN LEREN VAN VOORBEELD EN
INSTRUCTIE

Ouders zijn verantwoordelijk voor het onderricht
aan hun kinderen.

Ouders kunnen leiding ontvangen voor het onder-
wijs aan hun kinderen.

Ouders onderwijzen door voorbeeld en voorschrift.

LES 13: KINDEREN DE EVANGELIEBEGINSELEN
LEREN (DEEL 1)
Het onderwijs van hun ouders kan ertoe bijdragen
dat kinderen gelovig blijven.

Ouders dienen hun kinderen te onderwijzen in de
fundamentele beginselen en verordeningen van het
evangelie.

Ouders leren ‘hun kinderen (…) te bidden en
oprecht voor de Here te wandelen.’

LES 14: KINDEREN DE EVANGELIEBEGINSELEN
LEREN (DEEL 2)
Met hun onderwijs aan hun kinderen laten ouders
zien dat ze van hen houden.

Ouders dienen hun kinderen medeleven en dienst-
betoon te leren.

Ouders dienen hun kinderen eerlijkheid en respect
voor andermans eigendommen bij te brengen.

Ouders dienen hun kinderen te leren dat arbeid adelt.

Ouders dienen hun kinderen zedelijke reinheid bij te
brengen.

LES 15: KINDEREN BEGELEIDEN BIJ HUN
BESLISSINGEN

Kinderen hebben behoefte aan begeleiding bij hun
beslissingen.

Ouders kunnen hun kinderen leren dat ze op recht-
schapen wijze met hun keuzevrijheid omgaan.

Ouders moeten hun kinderen de kans geven om te
leren van de gevolgen van onverstandige beslissingen.

Ouders dienen hun kinderen die afdwalen, onvoor-
waardelijk lief te hebben.

LES 16: GEBED EN SCHRIFTSTUDIE IN
GEZINSVERBAND, EN DE GEZINSAVOND

Gezinsgebed, schriftstudie en gezinsavond moeten
hoge prioriteit hebben voor ieder gezin in de kerk.

Het gezin dat samen bidt, ontvangt grote zegeningen.

Schriftstudie in gezinsverband draagt ertoe bij dat
men dichter bij God komt.

De gezinsavond draagt bij tot de bescherming tegen
wereldse invloeden.
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1‘HET GEZIN STAAT CENTRAAL IN
HET PLAN VAN DE SCHEPPER’

IDEEËN VOOR DE PRAKTIJK

Volg een of beide suggesties op naar gelang van uw eigen behoeften en omstandigheden.

• Neem ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’
(blz. IV) door. Stel vast hoe u deze profetisch raad
beter kunt opvolgen.

• Bestel ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’
(35602 120 of 35538 120) in posterformaat bij het
distributiecentrum van de kerk. Hang die goed
zichtbaar in uw huis op.

LEESOPDRACHT

Bestudeer het volgende artikel. Als u getrouwd bent, leest en bespreekt u het artikel met uw partner.

VOOR TIJD EN ALLE EEUWIGHEID

Ouderling Boyd K. Packer
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Het grote plan van gelukzaligheid

Geliefde broeders en zusters, de Schriften en de
leringen van de apostelen en profeten geven aan dat
wij in het voorsterfelijke leven zoons en dochters,
geestkinderen, van God1 waren. Ons geslacht
bestond al voor onze geboorte2.

In de grote raadsvergadering3 in de hemel is ons
het heilsplan4 gepresenteerd5: het plan der
verlossing6, het grote plan van gelukzaligheid7. Dat
plan voorziet in een testperiode: iedereen moet kie-
zen tussen goed en kwaad8. Gods plan voorziet in
een Verlosser, een verzoening, de opstanding en, als
wij gehoorzaam zijn geweest, onze terugkeer in de
tegenwoordigheid van God.

De tegenstander rebelleerde en fabriceerde zijn
eigen plan9. Wie hem volgden, werd het recht op
een sterfelijk lichaam ontzegd10. Onze geboorte
bevestigt dat wij hebben ingestemd met het plan
van onze Vader11.

Lucifers enige doel is het grote plan van geluk-
zaligheid te dwarsbomen door de zuiverste,
prachtigste en aantrekkelijkste ervaringen van het
leven te bezoedelen: romantiek, liefde, huwelijk en
ouderschap12. De schrikbeelden hartzeer en schuld13

volgen hem op de voet. Slechts bekering kan helen
wat hij beschadigt.

Gods plan vereist huwelijk en gezinsleven

Het plan van gelukzaligheid vergt de rechtschapen
vereniging van man en vrouw, van echtgenoot en

echtgenote14. De leer geeft aan hoe wij behoren te
reageren op dwingende natuurlijke impulsen die
maar al te vaak ons gedrag overheersen.

Er werd voor Adam een lichaam geschapen naar
het beeld van God15, waarna hij de hof werd binnen-
geleid16. Aanvankelijk was Adam alleen. Hij droeg
het priesterschap17, maar alleen kon hij de doelstel-
lingen van zijn schepping niet waarmaken18.

Nog een man zou niet voldoen. Adam kon noch
alleen, noch met een andere man vooruitgang
maken. Noch zou Eva dat hebben gekund met een
andere vrouw. Zo was het toen. Zo is het nu.

Eva, een hulpe, werd geschapen. Het huwelijk
werd ingesteld19, want Adam werd geboden zijn
vrouw [niet zomaar een vrouw] aan te kleven en ‘geen
ander’20.

Eva werd, zo te zeggen, voor een keuze gesteld21.
Zij verdient lof voor haar beslissing. En ‘Adam viel,
opdat de mensen mochten zijn’22.

Ouderling Orson F. Whitney leerde dat de val ‘in
twee richtingen wijst: neerwaarts, maar toch voor-
waarts. Hij bracht de mens in de wereld en zette
hem op het pad van de vooruitgang’23.

God zegende Adam en Eva ‘en zei tot hen: Wees
vruchtbaar en vermenigvuldig u’24. En zo is het gezin
ingesteld.

Voor God zijn man en vrouw gelijken

In de openbaringen wordt nergens de indruk
gewekt dat God de voorkeur geeft aan de man boven
de vrouw, of dat Hij meer waarde hecht aan zoons
dan aan dochters.

Zowel de man als de vrouw25 deelt in de deugden
die in de Schriften genoemd worden: liefde, vreugde,



4

vrede, geloof, godsvrucht, naastenliefde. De hoogste
verordening van het priesterschap in de sterfelijk-
heid kan alleen door man en vrouw samen worden
ontvangen26.

Na de val hadden de wetten der natuur verstrek-
kende invloed op de geboorte van de mens. Dat
resulteert in een verscheidenheid aan afwijkingen,
gebreken en misvormingen. President J. Reuben
Clark jr. noemde dat de ‘streken’ van de natuur27.
Hoe oneerlijk die de mens ook kunnen toeschijnen,
op de een of andere manier past dat het doel van de
Heer om de mens te testen.

Binnen de leer van het evangelie van Jezus
Christus kan de mens handelen naar elk goed
instinct, reageren op elke rechtschapen impuls,
opgaan in elke verheffende menselijke relatie. Er is
niet alleen ruimte voor, het wordt goedgekeurd en
tevens beschermd door de geboden die geopenbaard
zijn aan zijn kerk.

De rollen van man en vrouw

Alleen als Adam en Eva van nature van elkaar
verschilden, konden zij zich vermenigvuldigen en
de aarde vervullen.28 De elkaar aanvullende verschil-
len zijn in wezen de sleutel tot het plan van geluk-
zaligheid.

Sommige taken passen het best bij de mannelijke
natuur en andere bij de vrouwelijke natuur. Zowel
de Schriften als de patronen van de natuur stellen de
man als de beschermer, de kostwinner29.

De taken van het priesterschap die te maken heb-
ben met het bestuur van de kerk, worden noodzake-
lijkerwijze buiten het gezin uitgevoerd. Per goddelijk
decreet zijn die taken aan de man toegewezen. Dat is
al vanaf het begin zo, want de Heer heeft geopen-
baard dat ‘de orde van dit priesterschap was
gevestigd om van vader op zoon te worden overge-
dragen (. . .). Deze orde werd in de dagen van Adam
ingesteld’30.

Een man die het priesterschap draagt, komt
daardoor niet eerder dan een vrouw in aanmerking
voor de verhoging. De vrouw is daarnaast, door
haar natuur, medeschepster met God en de belang-
rijkste opvoedster van de kinderen. De deugden en
eigenschappen waarop de volmaking en de verho-
ging rusten, komen op natuurlijke wijze tot de
vrouw en worden verfijnd door het huwelijk en het
moederschap.

Het priesterschap wordt alleen aan mannen ver-
leend die zich houden aan de gedragsnormen. Zo
wordt voldaan aan het plan van onze Vader voor
onze gelukzaligheid. Met de wetten der natuur en
het geopenbaarde woord van God in harmonie
werkt dat gewoon het beste.

Het priesterschap draagt een ontzagwekkende ver-
antwoordelijkheid in zich mee. ‘Geen macht of
invloed kan of dient krachtens het priesterschap te
worden gehandhaafd, dan alleen door overreding,
lankmoedigheid, zachtmoedigheid, ootmoed en
door ongeveinsde liefde; door vriendelijkheid en zui-
vere kennis.’31

Als een man ‘in enige mate van ongerechtigheid
bestuur, heerschappij [. . .] of dwang [uitoefent]32,
overtreedt hij ‘de eed en het verbond, die tot het
priesterschap behoren’33. ‘Dan onttrekken de heme-
len zich, de Geest des Heren is bedroefd.’34 Tenzij hij
zich bekeert, zal hij zijn zegeningen verliezen.

Hoewel de verschillende taken van de man en de
vrouw in verheven celestiale verklaringen worden
uiteengezet, kunnen die het beste gedemonstreerd
worden aan de hand van de praktische, alledaagse,
nuchtere ervaringen van het gezinsleven.

Onlangs hoorde ik een spreker in een avond-
maalsdienst klagen dat hij niet kon begrijpen waar-
om zijn kleinkinderen het altijd hadden over naar
oma gaan, en nooit over naar opa gaan. Ik heb dat
grote mysterie ter plekke voor hem ontrafeld: opa’s
bakken geen taart!

Natuurlijke en geestelijke wetten zijn eeuwig

De natuurlijke en geestelijke wetten die het leven
regeren, zijn vóór de grondlegging der wereld inge-
steld35. Zij zijn eeuwig, zo ook de gevolgen van
gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan die wet-
ten. Zij zijn niet gebaseerd op sociale of politieke
overwegingen. Zij kunnen niet veranderd worden.
Pressie, protesten noch wetgeving kunnen wijzigin-
gen tot gevolg hebben.

Jaren geleden hield ik toezicht op de indiaanse
seminaries. Op bezoek bij een school in
Albuquerque, kreeg ik van het schoolhoofd een voor-
val te horen dat zich in de eerste klas had afgespeeld.

Tijdens de les was er een poesje binnen komen
wandelen dat de aandacht van de kinderen had
opgeëist. Het werd voor in de klas op tafel gezet,
zodat iedereen het kon zien.

Een van de kinderen stelde de vraag: ‘Is het een
jongen of een meisje?’

De leraar, die hier duidelijk niet op was voorbe-
reid, zei: ‘Het is een poesje, en daarmee uit.’

Maar de kinderen namen daar geen genoegen mee
en een van de jongetjes zei: ‘Ik weet hoe je erachter
kunt komen of het een jongen of een meisje is.’

De leraar, in het nauw gedreven, zei toen: ‘Goed,
vertel ons dan maar hoe we dat te weten kunnen
komen.’
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Het jongetje antwoordde: ‘We kunnen erover
stemmen!’

Sommige zaken kunnen niet veranderd worden.
De leer kan niet veranderd worden.

‘De beginselen die zijn geopenbaard’, zo heeft pre-
sident Wilford Woodruff gezegd, ‘voor het heil en de
verhoging van de mensenkinderen (. . .) zijn begin-
selen die u niet kunt tenietdoen. Het zijn beginselen
die door niemand, geen combinatie van mannen [of
vrouwen] vernietigd kunnen worden. Die beginselen
zullen altijd blijven bestaan. (. . .) Zij zijn buiten
bereik van de mens, onaantastbaar en onvernietig-
baar. De vernietiging van die beginselen ligt buiten
de macht van de mensheid. (. . .) Geen jota of tittel
van die beginselen zal ooit vernietigd worden.’36

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de man-
nen naar het front gezonden. Uit noodzaak begaven
veel vrouwen en moeders zich op de arbeidsmarkt.
Het gezin leed het meest onder de oorlog. Dat wordt
ook in deze generatie nog gevoeld.

Word talrijk en vervul de aarde

In de oktoberconferentie van 1942 heeft het Eerste
Presidium een boodschap uitgevaardigd aan ‘de hei-
ligen in alle landen en gebieden’, waarin het zei:
‘Krachtens de autoriteit die bij ons berust als Eerste
Presidium van de kerk waarschuwen wij ons volk.’

En die broeders zeiden: ‘Een van de eerste gebo-
den die Adam en Eva van de Heer kregen, was:
‘Wordt talrijk, vervult de aarde.’ Hij heeft dat gebod
in onze tijd herhaald. Hij heeft in deze laatste bede-
ling het beginsel van de oneindigheid van het huwe-
lijksverbond weer geopenbaard. (. . .)

‘De Heer heeft ons gezegd dat het de plicht van
elke echtgenoot en echtgenote is, gehoorzaam te
zijn aan het gebod dat aan Adam gegeven is om zich
te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen om de
menigten wachtende, uitgelezen geesten in de gele-
genheid te stellen hier te komen en volgens Gods
grote plan een volmaakte ziel te worden, want zon-
der een lichaam kunnen zij niet voortgaan naar hun
door God geplande bestemming. Iedere echtgenoot
en echtgenote behoren een vader en moeder in
Israël te worden van kinderen die in het heilige,
eeuwige verbond zijn geboren.

‘Alle ouders die het leven schenken aan die uitge-
lezen geesten nemen, doordat zij gebruik hebben
gemaakt van de kans die Hij hun geboden heeft, een
heilige plicht op zich, zowel jegens de belichaamde
geest als de Heer zelf, want het lot van die geest in
de toekomende eeuwigheden, de zegen of straf die
hem in het hiernamaals ten deel zal vallen, hangt in
grote mate af van de zorg, het onderricht, de opvoe-
ding die de ouders die geest zullen geven.

‘Geeneen ouder kan onder die plicht en verant-
woordelijkheid uit; en de Heer zal rekenschap van
ons vergen hoe wij ons van die taak hebben gekwe-
ten. Er kan geen edeler plicht zijn voor de mens.’

Het moederschap is een heilige roeping

Over moeders heeft het Eerste Presidium gezegd:
‘Aldus wordt het moederschap een goddelijke roe-
ping, een heilige devotie aan de uitvoering van Gods
plan, een plichtsbetrachting aan de lichamelijke,
verstandelijke en geestelijke opvoeding en vorming
van wie hun eerste staat behouden hebben en gebo-
ren worden in deze tweede staat ‘om te zien of zij
alles zullen doen wat de Here, hun God, hun ook zal
gebieden’ (Abraham 3:25). Het behoort toe aan het
moederschap om leiding te geven, zodat die geesten
hun tweede staat kunnen behouden, en ‘op het
hoofd van die hun tweede staat behouden, zal voor
eeuwig heerlijkheid vermeerderd worden’ (op.cit.)
[Abraham 3:26].

‘Dit goddelijk dienstbetoon dat opgesloten ligt in
het moederschap kan alleen door moeders verricht
worden. Het kan niet aan anderen overgedragen
worden. Kindermeisjes kunnen het niet doen; peu-
terspeelzalen kunnen het niet; ingehuurde krachten
kunnen het niet — alleen een moeder, voor zover
mogelijk bijgestaan door een liefdevolle echtgenoot,
broers en zusters, kan de benodigde zorg geven.’

Het toenmalige Eerste Presidium gaf de raad ‘dat
de moeder die haar kind aan de zorg van anderen
toevertrouwd om werk te doen dat een moeder niet
hoort te doen, hetzij voor geld, voor roem of als
dienstverlening, dient te beseffen dat ‘‘een aan zich-
zelf overgelaten knaap [. . .] zijn moeder te schande
[maakt]’ (Spreuken 29:15). In deze tijd heeft de Heer
gezegd dat tenzij ouders hun kinderen in de leer van
de kerk onderwijzen ‘‘de zonde op het hoofd der
ouders [zij]’ (LV 68:25).

‘Het moederschap benadert godschap. Het is de
hoogste, heiligste dienst die het mensdom kan
bewijzen. Het eren van die heilige roeping en dienst
stelt de vrouw naast de engelen.’37

Die boodschap en waarschuwing van het Eerste
Presidium zijn vandaag niet minder, maar juist meer
nodig dan in de tijd dat die gegeven werden. En
geen stem in welke organisatie binnen de kerk dan
ook, op welk bestuurlijk niveau dan ook, is gelijk
aan die van het Eerste Presidium.38

Wie door de natuur of door omstandigheden niet
de zegen van een huwelijk en het ouderschap is gege-
ven, of wie zonder schuld alleen staat voor de opvoe-
ding van de kinderen en moet werken om in het
onderhoud te kunnen voorzien, zal in de eeuwigheid
niet één zegening mislopen — mits men zich aan de
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geboden houdt.39 President Lorenzo Snow heeft daar-
omtrent beloofd: ‘Dat staat vast.’40

Gelijkenis van de schat en de sleutels

Ik besluit mijn toespraak met een gelijkenis.

Een man ontving als erfdeel twee sleutels. De eer-
ste sleutel, zo werd hem gezegd, paste op een kluis
die hij tot elke prijs moest beschermen. De tweede
sleutel paste op een safe in de kluis, waarin een
kostbare schat lag. Hij mocht die safe openen en de
kostbare voorwerpen die daarin lagen, gebruiken.
Hij werd gewaarschuwd dat velen zouden proberen
hem van zijn erfdeel te beroven. Hij kreeg de belof-
te dat als hij de schat ten goede zou gebruiken, die
aangevuld zou worden en nooit zou slinken, in alle
eeuwigheid niet. Hij zou getest worden. Als hij er
anderen mee tot zegen zou zijn, zouden zijn eigen
zegeningen en vreugde vermeerderd worden.

De man ging alleen naar de kluis. Met zijn eerste
sleutel ontsloot hij de deur. Hij probeerde de safe te
openen met de andere sleutel, maar dat lukte hem
niet, want er zaten twee sloten op de safe. Met zijn
sleutel alleen kreeg hij de safe niet open. Hoe hij het
ook probeerde, het lukte hem niet. Hij stond per-
plex. Hij had de sleutels ontvangen. Hij wist dat de
schat hem toebehoorde. Hij had de instructies opge-
volgd, maar hij kreeg de safe niet open.

Na verloop van tijd kwam er een vrouw in de
kluis. Ook zij had een sleutel, die er aanmerkelijk
anders uitzag dan zijn sleutel. Die van haar paste in
het andere slot. Het stemde hem nederig dat hij zijn
rechtmatige erfdeel niet zonder haar kon krijgen.

Zij sloten een verbond dat zij samen de schat zou-
den ontsluiten. Hij zou, naar instructie, over de kluis
waken; en zij zou de wacht houden bij de schat. Het
deerde haar niet dat hij als bewaker van de kluis
twee sleutels had, want zijn enige doel was haar te
beschermen, nu zij waakte over datgene wat hen
beiden dierbaar was. Beiden openden de safe en

namen van hun erfdeel. Zij verheugden zich erin,
want het vulde zichzelf zoals beloofd steeds
opnieuw aan.

Het schonk hun veel vreugde dat zij de schat aan
hun kinderen konden doorgeven; elk kind kon een
volledig deel krijgen, onverminderd tot de laatste
generatie.

Misschien dat sommigen in hun nageslacht geen
partner zouden vinden met de benodigde sleutel, of
iemand die bereid was de verbonden, verbandhou-
dend met de schat, na te leven. Hun zou echter zelfs
de kleinste zegening niet onthouden worden, mits
zij de geboden onderhielden.

Omdat anderen hen probeerden te verleiden hun
schat te misbruiken, onderwezen zij hun kinderen in
het belang van sleutels en verbonden.

Na jaren waren er onder hun nageslacht een paar
die werden misleid, jaloers of zelfzuchtig werden,
omdat de een twee sleutels had en de ander maar
een. ‘Waarom’, zo redeneerden de zelfzuchtigen,
‘kan ik de schat niet alleen hebben om die naar
believen te gebruiken?’ Sommigen probeerden de
vorm van hun sleutel te veranderen, zodat die op de
andere sleutel leek. Misschien, zo dachten zij, past
die dan op beide sloten. En zo bleef de safe voor hen
gesloten. Hun vervormde sleutels waren onbruikbaar
geworden, en zij raakten hun erfdeel kwijt.

Wie de schat met dankbaarheid ontvingen en de
bijbehorende wetten gehoorzaamden, kenden door
alle eeuwen heen grenzeloze vreugde.

In de naam van Hem die de verzoening tot stand
heeft gebracht, getuig ik van Vaders plan van geluk-
zaligheid, opdat het verwezenlijkt zal worden.

Uit een toespraak van ouderling Packer, in 1993
gehouden in de algemene oktoberconferentie van de
kerk. (Zie De Ster, januari 1994, blz. 20.)

NOTEN

1. Zie Leer en Verbonden 76:24; zie ook Numeri 16:22;
Hebreeën 12:9.

2. Zie Leer en Verbonden 132:63; het Eerste Presidium, ‘De oor-
sprong van de mens’ (november 1909) in James R. Clark,
verz., Messages of the First Presidency of The Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, zes delen. Bookcraft, Salt Lake City
1965-1975, deel 4, blz. 203; zie ook Spencer. W. Kimball,
Ensign, maart 1976, blz. 71; Gordon B. Hinckley, Ensign,
november 1983, blz. 83.

3. Zie Leringen van de profeet Joseph Smith, blz. 316-317, 325-326,
332-333.

4. Zie Abraham 3:24-27.
5. Zie Jarom 1:2; Alma 24:14; 42:5; Mozes 6:62.
6. Zie Jakob 6:8; Alma 12:25-36; 17:16; 18:39; 22:13-14; 39:18;

42:11, 13.

7. Alma 42:8.
8. Zie Alma 42:2-5.
9. Zie 2 Nephi 9:28; Alma 12:4, 5; Helaman 2:8; 3 Nephi 1:16;

Leer en Verbonden 10:12, 23; Mozes 4:3.
10. Zie Leringen van de profeet Joseph Smith, blz. 162, 268.
11. Zie Leringen van de profeet Joseph Smith, blz. 162.
12. Zie 2 Nephi 2:18; 28:20.
13. Zie Alma 39:5; Mormon 9:9.
14. Zie Leer en Verbonden 130:2; 131:2; 1 Korintiërs 11:11;

Efeziërs 5:31.
15. Zie Mozes 6:8-9.
16. Zie Mozes 3:8.
17. Zie Mozes 6:67.
18. Zie Mozes 3:18.
19. Zie Mozes 3:23-24.
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20. Leer en Verbonden 42:22; cursivering toegevoegd.
21. Zie Mozes 4:7-12.
22. 2 Nephi 2:25.
23. Cowley and Whitney on Doctrine, verz. Forace Green. Bookcraft.

Salt Lake City 1963, blz. 287.
24. Mozes 2:28; zie ook Genesis 1:28; 9:1.
25. Zie Galaten 5:22-23; Leer en verbonden 4:5-6; Alma 7:23-24.
26. Zie Leer en Verbonden 131:2.
27. Zie ‘Our Wives and Our Mothers in the Eternal’. Toespraak

gehouden in een algemene ZHV-conferentie, 3 oktober 1946.
J. Reuben Clark: Selected Papers on Religion, Education, and
Youth, bezorgd door David H. Yarn jr., Brigham Young
University, Provo (Utah) 1984, blz. 62.

28. Zie Genesis 1:28.

29. Zie Leer en Verbonden 75:28; 1 Timoteüs 5:8.
30. Leer en Verbonden 107:40-41; zie ook Leer en Verbonden

84:14-16.
31. Leer en Verbonden 121:41-42; cursivering toegevoegd.
32. Leer en Verbonden 121:37.
33. Leer en Verbonden 84:39.
34. Leer en Verbonden 121:37.
35. Zie Leringen van de profeet Joseph Smith, blz. 279, 334.
36. Journal of Discourses, deel 22, blz. 342; cursivering toegevoegd.
37. Conference Report, oktober 1942, blz. 7, 11-12.
38. Zie Leer en Verbonden 107:8-9, 22, 91.
39. Zie Leer en Verbonden 137:7-9.
40. Millennial Star, 61 (31 augustus 1899), blz. 547.
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Volg een of beide suggesties op naar gelang van uw eigen behoeften en omstandigheden.
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• Lees de volgende teksten over eendracht: 1
Korintiërs 1:9–10; Filippenzen 1:27; Mosiah 18:21;
Leer en verbonden 38:27. Overweeg hoe deze tek-
sten van toepassing zijn op de relatie tussen man
en vrouw.

• Bespreek met uw partner het beslag dat er op uw
tijd wordt gelegd door maatschappelijke, beroeps-
matige en kerkelijke verplichtingen. Neem de tijd
om u bewust te worden van de behoeften van de
ander, en let erop dat andere verplichtingen u
niet verhinderen loyaal jegens de ander te zijn.

LEESOPDRACHT

Bestudeer het volgende artikel. Als u getrouwd bent, leest en bespreekt u het artikel met uw partner.

OPDAT WIJ ÉÉN MOGEN ZIJN

Ouderling Henry B. Eyring
van het Quorum der Twaalf Apostelen

‘Indien gij niet één zijt, zijt gij de Mijnen niet’

De Heiland van de wereld, Jezus Christus, zei van
hen die deel van zijn kerk uitmaken: ‘Zijt één; en
indien gij niet één zijt, zijt gij de Mijnen niet’ (LV
38:27). En tijdens de schepping van man en vrouw,
was eenheid in het huwelijk niet gegeven als hoop,
maar als een gebod! ‘Daarom zal een man zijn vader
en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen,
en zij zullen tot één vlees zijn’ (Genesis 2:24). Onze
hemelse Vader wil dat we één zijn. Die eenheid van
liefde is niet alleen idealistisch, maar noodzakelijk.

De vereiste dat we één moeten zijn, geldt niet
alleen voor dit leven, maar is eindeloos. Het eerste
huwelijk werd door God in de hof van Eden geslo-
ten, toen Adam en Eva nog onsterfelijk waren. Hij
gaf de mens vanaf het begin het verlangen om voor
eeuwig als man en vrouw verenigd te zijn, en om als
gezin in een volmaakte, rechtschapen eenheid te
leven. Hij plaatste in zijn kinderen het verlangen om
in vrede met iedereen in hun omgeving te leven.

Maar na de val werd het al snel duidelijk dat het
niet zo eenvoudig zou zijn om in eenheid te leven.
En al snel sloeg het noodlot toe. Kaïn doodde zijn
broer Abel. De kinderen van Adam en Eva waren aan
de verleidingen van Satan overgeleverd. Deskundig,
doortrapt en vol haat streeft hij zijn doel na. Het
tegenovergestelde doel van onze hemelse Vader en
de Heiland. Zij willen ons volmaakte eenheid en
eeuwig leven geven. De vijand Satan kent het heils-

plan al van voor de schepping. Hij weet dat deze
heilige, vreugdevolle gezinsbanden zich alleen in de
eeuwigheid kunnen handhaven. Satan wil ons van
onze geliefden afscheiden en ons ellendig maken. En
hij plant de zaden van onenigheid in het hart van
de mens, in de hoop dat wij onderling verdeeld zul-
len raken.

Wij hebben allemaal weleens eenheid en ver-
deeldheid ervaren. Soms in het gezin, en misschien
in andere omstandigheden hebben we allemaal wel
eens gezien dat iemand liefdevol de belangen van
een ander boven zijn eigen belangen heeft gesteld.
En we kennen allemaal het gevoel van verdriet en
eenzaamheid als we afgescheiden en alleen zijn. Er
hoeft ons niet gezegd te worden waar we voor moe-
ten kiezen. Dat weten we wel. Maar we hebben hoop
nodig zodat we die eenheid in dit leven kunnen
ervaren, en er in de toekomende wereld voor in aan-
merking kunnen komen. En we moeten weten hoe
we die geweldige zegen kunnen ontvangen, zodat
we daaraan kunnen werken.

De Heiland maakt eenheid mogelijk

De Heiland van de wereld sprak zowel over de
eenheid als over de manier waarop we onze houding
kunnen veranderen om die eenheid mogelijk te
maken. Hij leerde ons dat duidelijk in het gebed dat
Hij voor zijn dood uitsprak in zijn laatste bijeen-
komst met zijn apostelen. Dit prachtige, verheven
gebed staat in het boek Johannes. Hij stond op het
punt om dat verschrikkelijke offer voor ons te bren-
gen, waardoor het eeuwige leven mogelijk werd
gemaakt. Hij zou de apostelen verlaten die Hij had
geordend, die Hij liefhad, en die Hij de sleutels had
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gegeven om zijn kerk te leiden. En daarom bad Hij
tot zijn Vader, de volmaakte Zoon tot zijn volmaakte
Vader. We zien in zijn woorden de manier waarop
gezinnen verenigd zullen worden, net zoals alle kin-
deren van onze hemelse Vader die de Heiland en
zijn dienstknechten volgen:

‘Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb
ook Ik hen gezonden in de wereld; en Ik heilig
Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn
in waarheid.

‘En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor
hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij
allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U,
dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat
Gij Mij gezonden hebt’ (Johannes 17:18–21).

In die paar woorden maakte Hij duidelijk hoe het
evangelie van Jezus Christus ons toestaat om één te
worden. Wie de waarheid geloven die Hij verkondig-
de, kunnen de verordeningen en verbonden aan-
vaarden die door zijn gemachtigde dienstknechten
aangeboden worden. Dan zullen zij door gehoor-
zaamheid aan de verordeningen en verbonden van
aard veranderen. De verzoening van de Heiland
maakt het op die manier mogelijk dat wij geheiligd
worden. Dan kunnen wij in eenheid door het leven
gaan. Dan kunnen wij vrede in dit leven hebben, en
in de eeuwigheid met de Vader en zijn Zoon vertoe-
ven.

Het was de zending van de apostelen en profeten
in die tijd om net als tegenwoordig de kinderen van
Adam en Eva tot een eenheid des geloofs te brengen.
Het uiteindelijke doel is om gezinnen — mannen,
vrouwen, kinderen, kleinkinderen, voorouders en
uiteindelijk alle kinderen van Adam en Eva — te ver-
enigen.

De Geest zet aan tot eensgezindheid met anderen

U herinnert zich vast dat de Heiland bad: ‘En Ik
heilig Mijzelf voor hen’ — waarbij Hij het over de
apostelen had — ‘opdat ook zij geheiligd mogen zijn
in waarheid’ (Johannes 17:19). De Heilige Geest is
een heiligmaker. Wij kunnen Hem als metgezel heb-
ben omdat de Heer het Melchizedeks priesterschap
door middel van de profeet Joseph Smith heeft her-
steld. De sleutels van dat priesterschap bevinden
zich nu op aarde. Door middel van die sleutels kun-
nen wij verbonden sluiten, waardoor wij de Heilige
Geest voortdurend bij ons kunnen hebben.

Als mensen die Geest bij zich hebben, kunnen we
eensgezindheid verwachten. De Geest plaatst het
getuigenis van waarheid in ons hart, waardoor zij,
die anderen in dat getuigenis laten delen, verenigd
zullen worden. De Geest van God zal nooit onenig-
heid voortbrengen. (Zie 3 Nephi 11:29.) Hij zal nooit
de aandacht vestigen op verschillen tussen de men-

sen die tot strijd aanleiding geven. (Zie Joseph F.
Smith, Gospel Doctrine, 13e uitgave [1963], blz. 131.)
Hij verschaft gemoedsrust en een gevoel van een-
heid met anderen. Hij verenigt zielen. Een verenigd
gezin, een verenigde kerk en een vredige wereld zijn
afhankelijk van verenigde zielen.

De avondmaalsbeloften naleven

Zelfs een kind kan begrijpen wat het moet doen
om de Heilige Geest bij zich te hebben. Dat staat
duidelijk in het avondmaalsgebed. We horen het
iedere week als we de avondmaalsdienst bijwonen.
Op die heilige momenten vernieuwen we de verbon-
den die we bij de doop gesloten hebben. En de Heer
herinnert ons aan de belofte die we ontvangen heb-
ben toen we als lid van de kerk bevestigd werden en
de Heilige Geest ontvingen. Een deel van het avond-
maalsgebed gaat als volgt: ‘Dat zij gewillig zijn de
naam van uw Zoon op zich te nemen, zijner altijd
indachtig te zijn, en zijn geboden te onderhouden,
die Hij hun heeft gegeven, opdat zij altijd zijn Geest
met zich mogen hebben’ (LV 20:77).

Als we dat verbond nakomen, kunnen we zijn
Geest bij ons hebben. Als eerste beloven we zijn
naam op ons te nemen. Dat betekent dat wij erken-
nen dat wij Hem toebehoren. Wij zullen Hem in ons
leven op de eerste plaats stellen. We willen wat Hij
wil, en niet wat we zelf willen, of wat de wereld van
ons verwacht. Zolang we wereldse zaken op de eerste
plaats stellen, zal er geen vrede in ons hart zijn. Als
we als gezin of als volk naar aardse bezittingen stre-
ven, zullen we uiteindelijk alleen maar verdeeld zijn.
(Zie Harold B. Lee, Stand Ye in Holy Places [1974], blz.
97.) Het ideaal om voor elkaar te doen wat de Heer
van ons verwacht, wat vanzelf zal volgen als wij zijn
naam op ons nemen, kan ons op een geestelijk
niveau brengen dat een stukje hemel op aarde zal
zijn.

Ten tweede beloven we Hem altijd indachtig te
zijn. Dat doen we iedere keer als we in zijn naam
bidden. We zijn Hem vooral indachtig als we Hem
om vergeving vragen, en dat moeten we vaak doen.
Op dat moment, gedenken wij zijn zoenoffer
waardoor bekering en vergeving mogelijk gemaakt
worden. Als we onze zaak bij de Heer bepleiten,
gedenken wij Hem als de Voorspraak bij de Vader.
En als de gevoelens van vergeving en gemoedsrust
tot ons komen, gedenken wij zijn geduld en zijn ein-
deloze liefde, waardoor ons hart met liefde wordt
vervuld.

We houden ons ook aan onze belofte om Hem te
gedenken als we als gezin bidden en de Schriften
bestuderen. Tijdens het gezinsgebed aan de ontbijt-
tafel kan een van de kinderen voor een ander kind
bidden dat bepaalde zaken, zoals een proefwerk of
een andere taak, goed mag verlopen. Als de zegenin-
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gen ontvangen worden, zal het gezegende kind de
liefde van de Voorspraak herinneren in wiens naam
er ’s morgens gebeden is. En dan zullen de harten in
liefde verbonden worden.

Iedere keer als we met het gezin de Schriften
bestuderen, houden we ons aan het verbond om
Hem te gedenken. De Schriften getuigen van de Heer
Jezus Christus, want dat is de boodschap van alle
profeten. Zelfs als kinderen zich de woorden niet
meer kunnen herinneren, zullen ze zich wel de ware
schrijver, Jezus Christus, herinneren.

Alle geboden gehoorzamen

Ten derde beloven we, als we aan het avondmaal
deelnemen, om zijn geboden te onderhouden, alle
geboden. President J. Reuben Clark jr. heeft ons —
zoals hij zo vaak deed — gewaarschuwd om niet
selectief te zijn in het onderhouden van de gebo-
den. Hij zei: ‘De Heer heeft ons niets gegeven wat
onnuttig of onnodig is. Hij heeft de Schriften
gevuld met geboden, zodat wij het eeuwig heil kun-
nen ontvangen.’

President Clark gaat verder: ‘Als we aan het
avondmaal deelnemen, beloven we zijn geboden te
onderhouden. Er zijn geen uitzonderingen. Er is
geen onderscheid, en er zijn geen verschillen.’
(Conference Report, april 1955, blz. 10–11.)
President Clark heeft gezegd dat we, net zoals we
ons van alle zonden bekeren en niet van enkele, ook
beloven om alle geboden te onderhouden. Dat
klinkt misschien moeilijk, maar het is eenvoudig.
We onderwerpen ons eenvoudigweg aan het gezag
van de Heiland en beloven om alle geboden te
gehoorzamen. (Zie Mosiah 3:19.) Door onze overga-
ve aan het gezag van Jezus Christus zullen we als
gezin, als kerk en als kinderen van onze hemelse
Vader verbonden worden.

De Heer brengt dat gezag door middel van zijn
profeten op nederige dienstknechten over. Door dat
geloof wordt ons bezoek als huisonderwijzer of huis-
bezoekster een boodschap van de Heer. We zijn ver-
tegenwoordigers van Hem. Een doodgewone man en
een tiener gaan bij de hun toegewezen gezinnen
naar binnen met het geloof dat zij door middel van
de machten des hemels het gezin kunnen verenigen,
en ervoor kunnen zorgen dat er geen ongenoegen is,
noch liegen, lasteren of kwaadspreken. Door te gelo-
ven dat de Heer zijn dienstknechten roept, kunnen
wij hun beperkingen door de vingers zien als zij ons
vermanen. We zullen hun goede bedoelingen duide-
lijker zien dan hun menselijke beperkingen. We zul-
len minder snel beledigd zijn, en meer genegen zijn
om dankbaarheid ten opzichte van de Meester te
tonen, die hen tenslotte geroepen heeft.

Naastenliefde is van wezenlijk belang voor
eensgezindheid

Er zijn een aantal geboden die, bij overtreding, de
eenheid vernietigen. Sommige hebben met onze
woorden te maken, en andere met onze reacties ten
opzichte van anderen. We mogen over niemand
kwaadspreken. We moeten in alle mensen het goede
zien, en zoveel mogelijk goeds over een ander zeg-
gen. (Zie David O. McKay, Conference Report, okto-
ber 1967, blz. 4—11.)

We moeten ook stelling nemen tegen hen die
minachtend over heilige zaken spreken, want
daardoor wordt de Geest beledigd, waardoor twist en
verwarring ontstaat. President Spencer W. Kimball
heeft ons het voorbeeld gegeven door zonder min-
achting stelling te nemen, toen hij in een ziekenhuis
tegen een personeelslid dat in zijn frustratie de
naam van God ijdel gebruikte, het volgende zei:
‘Houd er alstublieft mee op. U misbruikt de naam
van mijn Heer.’ Er was een dodelijke stilte, waarna
een stem zachtjes zei: ‘Het spijt me.’ (The Teachings
of Spencer W. Kimball, verzameld door Edward L.
Kimball [1982], blz. 198.) Een geïnspireerde, liefheb-
bende vermaning kan een uitnodiging tot eenheid
zijn. Als we geen gehoor aan de influistering van de
Geest geven, kan dat tot twist leiden.

Om eenheid te hebben, moeten we bepaalde
geboden onderhouden die met onze gevoelens te
maken hebben. We moeten vergevensgezind zijn en
geen kwade gevoelens koesteren tegen hen die ons
beledigen. De Heiland heeft vanaf het kruis het
goede voorbeeld gegeven: ‘Vader, vergeef het hun,
want zij weten niet wat zij doen’ (Lucas 23:34). Wij
kunnen niet in het hart kijken van degene die ons
beledigt. Ook kennen wij niet alle bronnen van onze
eigen boosheid en pijn. De apostel Paulus heeft ons
verteld hoe wij in een wereld met onvolmaakte
mensen liefde kunnen tonen: ‘De liefde is lankmoe-
dig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de
liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst
niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt
niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe’ (1
Korintiërs 13:4–5). En hij gaf een ernstige waarschu-
wing tegen onze reactie op de fouten van anderen,
en het vergeten van onze eigen fouten: ‘Want nu
zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch
straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik
onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen,
zoals ik zelf gekend ben’ (1 Korintiërs 13:12).

Blijf rein en pas op voor hoogmoed

Het avondmaalsgebed kan ons er iedere week aan
herinneren hoe de gave van eenheid door gehoor-
zaamheid aan de wetten en verordeningen van het
evangelie van Jezus Christus tot stand komt. Als we
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Eendracht in het huwelijk

ons aan de verbonden houden om zijn naam op ons
te nemen, Hem altijd indachtig te zijn, en zijn gebo-
den te onderhouden, zullen we het gezelschap van
zijn Geest ontvangen. Daardoor zal ons hart worden
verzacht en zullen wij worden verenigd. Maar er zijn
twee waarschuwingen die bij die belofte horen.

Ten eerste blijft de Heilige Geest alleen bij ons als
wij rein en vrij van liefde voor aardse zaken blijven.
De keuze om onrein te zijn, zal de Heilige Geest ver-
drijven. De Geest verblijft alleen bij hen die de Heer
boven de wereld verkiezen. ‘Weest rein’ (3 Nephi
20:41; LV 38:42), en ‘Gij moet de Here, uw God, lief-
hebben met uw ganse hart, en met uw ganse macht,
verstand en sterkte’ (LV 59:5), zijn geen suggesties,
maar geboden. En ze zijn noodzakelijk om de Geest
bij ons te kunnen hebben, want zonder de Geest
zijn wij niets.

De andere waarschuwing is om op te passen voor
hoogmoed. Een gezin of een volk dat door de Geest
wordt verenigd, krijgt een bepaalde macht. Met die
macht komt de erkenning van de wereld. Of die
erkenning nu eer of afgunst teweegbrengt, wij kun-
nen er hoogmoedig van worden. Daardoor wordt de

Geest beledigd. Er bestaat een bescherming tegen
hoogmoed, de bron van verdeeldheid. We moeten
de gaven erkennen die God ons heeft gegeven, niet
alleen als teken van zijn liefde voor ons, maar als
hulpmiddel om anderen te kunnen dienen. Een man
en zijn vrouw worden een eenheid als zij hun over-
eenkomsten gebruiken om elkaar te begrijpen, en
hun verschillen gebruiken om elkaar aan te vullen.
Daardoor kunnen ze voor elkaar en voor anderen
dienstbaar zijn. Op dezelfde manier kunnen we een
eenheid vormen met hen die onze leerstellingen niet
aanvaarden, maar die wel hetzelfde verlangen als wij
hebben om de kinderen van onze hemelse Vader tot
zegen te zijn.

Wij kunnen vredestichters worden, en kinderen
Gods genoemd worden. (Zie Matteüs 5:9.)

God, onze Vader, leeft. Zijn geliefde Zoon Jezus
Christus staat aan het hoofd van zijn kerk en Hij
biedt iedereen de vredesbanier aan.

Uit een toespraak van ouderling Eyring, in 1998 gehouden in de
algemene aprilconferentie van de kerk. (Zie De Ster, juli 1998,
blz. 74.)
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EN VRIENDSCHAP

IDEEËN VOOR DE PRAKTIJK

Volg een of beide suggesties op naar gelang van uw eigen behoeften en omstandigheden.
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• Bestudeer Moroni 7:45–48. Noteer de kenmerken
van naastenliefde die in deze tekst worden
genoemd. Neem u voor deze kenmerken meer
plaats in uw leven te geven. Overweeg hoe de toe-
passing van deze kenmerken meer liefde en
vriendschap tussen man en vrouw bevorderen.

• Stel met uw partner een plan op om elke week
wat tijd met elkaar door te brengen. Het kan
nodig zijn die tijd aan te geven op een kalender of
een agenda.

LEESOPDRACHT

Bestudeer het volgende artikel. Als u getrouwd bent, leest en bespreekt u het artikel met uw partner.

EENHEID IN HET HUWELIJK

President Spencer W. Kimball
Twaalfde president van de kerk

Vaststaat dat het belangrijkste doel van elk nor-
maal mens een eerbaar, gelukkig en geslaagd huwe-
lijk is. Misschien is het huwelijk wel de allerbelang-
rijkste stap in ons leven, daar het van alle te nemen
beslissingen de vérstrekkendste gevolgen heeft, niet
alleen op het onmiddellijk geluk, maar ook op de
eeuwigdurende blijdschap der betrokkenen. De part-
nerkeuze betreft immers, behalve de twee echtgeno-
ten zelf, ook hun beider familieleden, en vooral hun
eigen kinderen en kindskinderen, tot in het verre
nageslacht.

Bij het kiezen van een levensgezel(lin) is de groot-
ste bedachtzaamheid dan ook geboden. Men dient
daarbij bepaald met zorgvuldig overleg, onder bid-
den en vasten, te werk te gaan. Van alle beslissingen
die wij nemen, mag deze zeker niet verkeerd zijn! In
een goed huwelijk behoren man en vrouw zowel één
van zin als één van ziel te zijn. Beslissingen moet
men niet geheel overgeven aan emoties, men moet
ook het verstand en het hart laten spreken; gesterkt
door vasten en bidden en ernstige overweging zal
dat iemand de grootste kans op een gelukkig huwe-
lijksleven geven, dat gepaard gaat met opoffering,
mededeelzaamheid, en de noodzaak van onbaat-
zuchtigheid.

Tv-programma’s, romans en sprookjesverhalen
lopen veelal uit op een huwelijk ‘en ze leefden nog
lang en gelukkig.’ We weten echter uit ervaring dat
de huwelijksplechtigheid op zich nog geen garantie
is van een gelukkig en geslaagd huwelijk. Geluk

wordt niet, zoals elektrisch licht, verkregen door op
een knopje te drukken, maar het is een gemoedsge-
steldheid, die van binnenuit ontstaat en waarvoor
hard moet worden gewerkt. Het is niet te koop noch
gratis verkrijgbaar.

Men denkt wel eens dat geluk bestaat uit een
betoverend leventje vol weelde, gemak en opwin-
ding, waarbij men van de ene plezierige sensatie in
de andere valt. Het ware huwelijk bestaat echter uit
geluk dat berust op en ontstaan is uit geven, dienen,
delen, opoffering en zelfverloochening.

Al spoedig na de huwelijksvoltrekking leren twee
uit verschillende milieus afkomstige mensen de wer-
kelijkheid onder ogen zien. Het luie leventje is voor-
bij; ze moeten uit de wolken komen en met beide
benen op de grond gaan staan. Ze moeten verant-
woording op zich nemen en nieuwe verplichtingen
aanvaarden. Er moeten persoonlijke vrijheden prijs-
gegeven en veel onzelfzuchtige schikkingen getrof-
fen worden.

Eenmaal getrouwd, komt men heel vlug tot het
besef dat de wederhelft zwakheden bezit, die nog
niet eerder aan het licht gekomen of ontdekt waren.
In de verkeringstijd steeds hooggeprezen hoedanig-
heden van de ander vallen daarbij betrekkelijk in het
niet, terwijl de toen zo kleine en onbeduidende
zwakheden opeens behoorlijke afmetingen lijken
aan te nemen. Dan komt het erop aan begrip voor
elkaar te tonen, aan zelfonderzoek te doen, het
gezonde verstand te gebruiken, en tot vruchtbaar
overleg te komen. De gewoonten die door de jaren
heen zijn opgebouwd komen nu om de hoek kijken;
de partner kan gierig of kwistig zijn, lui of ijverig,
gelovig of werelds; hij kan vriendelijk en behulp-
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zaam of humeurig en kwaadaardig zijn, veeleisend
of bescheiden, egoïstisch of onzelfzuchtig zijn. Ook
de aangetrouwde familie komt meer in beeld, en de
relatie van de partner tot zijn of haar familie wordt
uitvergroot.

Vaak wil men zich nog niet settelen en de zware
plichten aanvaarden die zich onmiddellijk aandie-
nen. Men leeft liever ruim dan zuinig, en jongge-
huwden willen maar al te graag niet onderdoen voor
de buren. Vaak is een van de echtgenoten niet
bereid om de buikriem aan te halen. Jonggehuwde
vrouwen eisen soms dat de luxe en comfort die zij
thuis gewend waren naadloos overgaan naar hun
eigen gezin. Bijgevolg gaan ze op zoek naar een
baan, en richten daarmee hun leven zo in dat het
moeilijk wordt een normaal gezinsleven op te bou-
wen. Als beide echtgenoten buitenshuis werkzaam
zijn, maakt de samenwerking vaak plaats voor con-
currentiestrijd. Dan komen er ’s avonds twee ver-
moeide mensen thuis, gestrest, elk met hun eigen
trots en een versterkt gevoel van onafhankelijkheid,
waardoor er minuscule misverstanden kunnen ont-
staan die kunnen uitgroeien tot monumentale pro-
blemen.

Het huwelijk is een moeilijke zaak. Moeizame en
mislukte huwelijken zijn dan ook geen uitzondering,
maar toch is duurzaam, echt geluk niet onmogelijk.
Het huwelijk kan zelfs een triomfantelijke extase
zijn, die het menselijk voorstellingsvermogen te
boven gaat. Dit is binnen het bereik van ieder echt-
paar, ja, van iedereen. Het begrip soulmate is fictie en
een illusie; en hoewel elke jongere ijverig en met
biddend hart moet zoeken naar een levensgezel(lin)
met wie het leven het meest harmonieus en aange-
naam kan zijn, staat het vast dat bijna elke goede
man en elke goede vrouw een gelukkig en geslaagd
huwelijk kunnen hebben, als beiden bereid zijn de
prijs ervoor te betalen.

Er bestaat een onfeilbaar recept, dat ieder echtpaar
een gelukkig, eeuwig huwelijk garandeert; maar zoals
bij elk recept mogen daarbij de belangrijkste
bestanddelen niet worden weggelaten of vermin-
derd. De partnerkeuze, de verkeringstijd en de galan-
terieën na de huwelijksplechtigheid zijn even
belangrijk, maar niet belangrijker dan het huwelijk
zelf, waarvan het succes afhankelijk is van beide
echtgenoten — niet van een, maar van twee.

Een huwelijk dat gebaseerd is op redelijke
waarden, zoals eerder genoemd, kan door geen com-
binatie van krachten ten gronde gaan, behalve de
krachten in een of beide partners; en daarvoor moe-
ten zij de verantwoording nemen. Financiële, socia-
le, politieke en andere omstandigheden doen blijk-
baar ook hun invloed gelden, maar in de eerste
plaats hangt het huwelijk altijd af van de twee echt-
genoten, die van hun huwelijk steeds een geslaagde

en gelukkige verbintenis kunnen maken als zij bei-
den vastberaden, onzelfzuchtig en rechtschapen
zijn.

Het recept is eenvoudig; de bestanddelen gering,
hoewel die met veel kunnen worden aangevuld.

Ten eerste moet iemand het huwelijk op de juiste
manier benaderen, door te kiezen voor een partner
die voor hem of haar in elk belangrijk opzicht zo
volmaakt mogelijk is. En dan moeten die twee partij-
en aan het altaar in de tempel plaatsnemen in het
volste besef dat zij er onvermoeibaar voor moeten
werken om dit samengaan succesrijk te maken.

Ten tweede moet men een grote mate van onzelf-
zuchtigheid bezitten, waarbij men zich wegcijfert en
afstand doet van zelfzuchtige verlangens ten gunste
van het gezinsleven en alles wat daarbij hoort.

Ten derde moet men elkaar galant en voorko-
mend blijven behandelen, uiting blijven geven aan
genegenheid, en elkaar met consideratie bejegenen
om de wederzijdse liefde in stand te houden en te
laten toenemen.

Ten vierde moeten de geboden van de Heer,
omschreven in het evangelie van Jezus Christus, vol-
komen worden nageleefd.

Als deze bestanddelen op de juiste wijze worden
gemengd en werkzaam blijven, is het volstrekt
onmogelijk dat echtgenoten zich ongelukkig gaan
voelen, dat duurzame misverstanden tot onderlinge
verwijdering leiden, of dat het tot een breuk tussen
hen beiden komt. Juristen gespecialiseerd in echt-
scheidingen zouden een andere specialisatie moeten
zoeken en er zouden geen echtscheidingsprocessen
meer gevoerd worden.

Twee mensen die aan het huwelijksaltaar plaat-
snemen en hopen op een gelukkig huwelijk moeten
goed beseffen dat het huwelijk geen wettige vrijbrief
is, maar wederzijdse offervaardigheid, interactiviteit
en zelfs enige vrijheidsbeperking inhoudt. Het vergt
langdurige spaarzaamheid. Het betekent kinderen,
die lasten en zorgen met zich meebrengen, zowel op
het financiële als het verzorgende vlak, maar ook de
allerdiepste en heerlijkste van alle emoties.

Vóór het huwelijk is ieder naar believen vrij om te
gaan en te komen, zijn leven zo in te richten als het
hem goeddunkt, en zichzelf als middelpunt van al
zijn beslissingen te stellen. De tortelduifjes dienen
dus wel te beseffen dat zij ieder voor zich letterlijk
en figuurlijk moeten accepteren dat het belang van
het nieuwe gezinnetje altijd boven het eigenbelang
van een van de partners komt. Bij elke beslissing
dient in aanmerking te worden genomen dat er twee
of meer mensen bij betrokken zijn. Een getrouwde
vrouw zal dus bij elke belangrijke beslissing moeten
bedenken wat daarvan de gevolgen zullen zijn op
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ouders en kinderen, en op het huiselijk en geestelijk
leven van het hele gezin. Zo zal ook een getrouwde
man de keuze van zijn beroep of betrekking, zijn
vrienden, vrijetijdsbesteding en al zijn interesses
voortaan moeten bezien in het licht van zijn solida-
riteit met het gezin waarvan hij deel uitmaakt.

Het huwelijksleven verloopt wellicht niet altijd
even gladjes of zonder moeilijkheden, maar er kan
toch van grote vrede sprake zijn. Een echtpaar kan
te kampen krijgen met armoede, ziekte, teleurstellin-
gen, mislukkingen en zelfs sterfgevallen, maar dat
alles hoeft hun vrede niet te verstoren. Een huwelijk
kan men als geslaagd beschouwen zolang er geen
egoïsme in het spel komt. Juist door moeiten en zor-
gen kan er tussen ouders een onverbrekelijke een-
heid ontstaan, als beiden volstrekt onzelfzuchtig
zijn. Tijdens de crisisjaren [in de jaren dertig van de
vorige eeuw] vertoonde het echtscheidingspercenta-
ge een duidelijke daling. De huwelijkspartners von-
den elkaar in armoede, mislukkingen en teleurstel-
ling. Tegenspoed kan de huwelijksband hechter
maken die door voorspoed vernietigd kan worden.

Het huwelijk dat gebaseerd is op zelfzucht zal
bijna zeker mislukken. Iemand die trouwt om er
financieel beter van te worden, of wie om prestige
of status trouwt, zal zeker bedrogen uitkomen.
Iemand die trouwt om zijn ijdelheid en trots te
bevredigen of om iemand te vernederen of te scha-
den, houdt alleen zichzelf voor de gek. Maar iemand
die trouwt om geluk te schenken én te ontvangen,
hulp te bieden én te krijgen, en die zich bekommert
om de belangen van beiden en de kinderen die vol-
gen, heeft een goede kans dat het een goed huwelijk
wordt.

Liefde is als een bloem, en moet, zoals ons
lichaam, voortdurend gevoed worden. Het mense-
lijke lichaam zou al gauw uitgemergeld raken en
sterven als we het niet veelvuldig voeden. De tere
bloem zou verwelken en afsterven zonder voeding
en water. En zo kan ook niet van liefde verwacht
worden dat het eeuwig standhoudt, tenzij zij voort-
durend gevoed wordt met porties liefde, blijken van
respect en bewondering, uitingen van dankbaarheid,
en onzelfzuchtige gebaren.

Volkomen onbaatzuchtigheid is stellig nog een
factor die bijdraagt tot een geslaagd huwelijk. Als
iemand er steeds op uit is de belangen, het welzijn
en het geluk van de ander te bevorderen, zal de lief-
de, die in de verkeringstijd is ontsproten, in het
huwelijk is geworteld, uitgroeien tot geweldige pro-
porties. Veel echtparen staan toe dat hun huwelijk
verschraalt en hun liefde verkilt, zoals oud brood,
een afgezaagde grap of koude jus. Het voedsel dat
van wezenlijk belang is om de liefde levend te hou-
den is: consideratie, vriendelijkheid, attentheid,
zorgzaamheid, uitingen van genegenheid, waarde-

ring, bewondering, trots, kameraadschap, vertrou-
wen, geloof, deelgenootschap, gelijkheid en onder-
linge afhankelijkheid.

Om een werkelijk gelukkig huwelijk te kunnen
hebben, moet men de geboden van de Heer trouw in
acht nemen. Subliem geluk is nog nooit iemand,
hetzij in de gehuwde of de ongehuwde staat, ten
deel gevallen, tenzij hij of zij een rechtschapen mens
was. Men kan zich verschuilen achter allerhande
genoegens en allerlei verbloemde situaties, maar per-
manent, totaal geluk is alleen weggelegd voor de
mens die rein is en zich aan de gedragsnormen
houdt. Iemand met een godsdienstige levensstijl en
diepgewortelde geloofsovertuigingen kan nooit
gelukkig zijn zonder actief aan het kerkelijk leven
deel te nemen. Het geweten zal blijven spreken, ten-
zij het in slaap is gesust, in welk geval het huwelijk
al in gevaar is. Een kwellend geweten kan het leven
ondraaglijk maken. Inactiviteit in de kerk doet ons
huwelijksgeluk geen goed, vooral als de omvang van
de inactiviteit van de partijen verschilt.

Godsdienstige verschillen leveren de meeste pro-
blemen op en zijn de minst oplosbare van alle ver-
schillen.

Het huwelijk is door God ingesteld. Het is geen
louter maatschappelijk gebruik. Zonder een behoor-
lijk en geslaagd huwelijk is geen uiteindelijke verho-
ging mogelijk. Lees er de woorden van uw Heer
maar op na, waarin duidelijk staat vermeld dat de
echtelijke staat rechtmatig en betamelijk is.

Met die waarheid in gedachte, zal de oplettende
en intelligente heilige der laatste dagen zijn leven
zorgvuldig plannen, om er zeker van te zijn dat er
geen obstakels opdoemen. Met één ernstige vergis-
sing, kan iemand obstakels opwerpen die nooit meer
verwijderd kunnen worden en die de weg naar het
eeuwige leven en godschap — onze uiteindelijke
bestemming — kunnen versperren. Als twee mensen
de Heer en ook elkaar liever hebben dan hun eigen
leven, en daarbij in volslagen harmonie samenwer-
ken, met het evangelie als grondslag voor al hun
doen en laten, dan zullen zij dit grote geluk zeer
zeker vinden. Als man en vrouw geregeld samen
naar de tempel gaan en thuis in gebed met hun
gezinsleden neerknielen, hun godsdienstige bijeen-
komsten bezoeken en hun leven in geestelijk en
lichamelijk opzicht volkomen rein houden, zodat al
hun gedachten, verlangens en genegenheden steeds
naar hun eigen partner uitgaan, terwijl zij allebei
bovendien werkzaam zijn voor de opbouw van Gods
koninkrijk, brengt dit geluk voort.

Soms ontstaan er andere scheuringen in een
huwelijk, ondanks het feit dat de Heer heeft gezegd:
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Huwelijkse liefde en vriendschap

‘Gij zult uw vrouw met geheel uw hart liefhebben,
en gij zult haar aankleven en geen ander’ (LV 42:22).

Vanzelfsprekend houdt dit gebod evenzeer in: ‘Gij
zult uw man met geheel uw hart liefhebben, en hem
aankleven en geen ander.’ Vaak blijven getrouwden
hun ouders en vrienden en vriendinnen nog steeds
meer aanhangen dan hun partner. Moeders willen
soms de greep die zij vroeger op hun kinderen had-
den, ook na hun huwelijk niet loslaten. Gehuwde
mannen en vrouwen wenden zich dan weer tot hun
vader of moeder om hen te raadplegen en in ver-
trouwen te nemen, hoewel zij in de meeste gevallen
te rade moeten gaan bij hun eigen wederhelft.
Daarenboven behoren alle intimiteiten tussen man
en vrouw met de grootste discretie voor anderen
geheim gehouden te worden.

Een pasgetrouwd stel doet er goed aan onmiddel-
lijk eigen woonruimte te zoeken, en niet bij familie
van welke kant ook in te gaan wonen. Die woon-
ruimte kan heel bescheiden zijn, maar ze wonen dan
wel op zichzelf. Uw huwelijksleven dient als een
strikte privé-aangelegenheid onafhankelijk van uw
ouders te worden. Niet dat u ze niet meer zo liefhebt
als voorheen; integendeel, u houdt hun raadgevin-
gen in ere, u waardeert de omgang met hen, maar
toch moet u uw eigen leven, geleid door uw per-
soonlijke beslissingen, door uw eigen inzichten, die

u biddend hebt verworven na van daartoe bevoegde
zijde raadgevingen te hebben ontvangen. Elkaar
‘aankleven’ wil niet alleen zeggen samen een en het-
zelfde huis bewonen, maar het betekent in trouwe
aanhankelijkheid en innige verknochtheid door dik
en dun bijeen blijven:

‘Daarom is het wettig, dat (. . .) deze twee (. . .) één
vlees zijn (zullen), en dit met het oogmerk dat de
aarde aan het doel van haar schepping beantwoorde;

‘En dat ze met het aantal mensen mocht worden
bevolkt, dat overeenstemt met zijn schepping voor
de wereld werd gemaakt’ (LV 49:16-17).

Broeders en zusters, laat mij u zeggen dat dit het
woord van de Heer is. Het is een ernstige zaak, en
geen mens mag met de Here redetwisten, want Hij
heeft de aarde gemaakt; hij heeft de mensen gescha-
pen en kent onze omstandigheden. Hij heeft het plan
ontworpen, en wij zijn niet verstandig of slim genoeg
om Hem dit gewichtige bestel uit het hoofd te praten.
Hij weet immers wat goed en waar is.

Wij vragen u hierover na te willen denken. Zorg
ervoor dat uw huwelijk goed is. Zorg ervoor dat uw
leven in orde is. Zorg ervoor dat u uw deel van het
huwelijk naar behoren nakomt.

Uit de Ensign van maart 1977, blz. 3–5.



HUWELIJKSPROBLEMEN

IDEEËN VOOR DE PRAKTIJK

Volg een of beide suggesties op naar gelang van uw eigen behoeften en omstandigheden.

16

4

• In de onderstaande leesopdracht beschrijft ouder-
ling Lynn G. Robbins een ‘rampenrecept’. Lees
zijn beschrijving op deze bladzijde. Stel dan een
recept op voor harmonie in het gezin. Stel vast
welke ‘ingrediënten’ voor dit recept nodig zijn.

• Neem u voor problemen geduldig en liefdevol in
plaats van boos tegemoet te treden. Bedenk iets wat
u kunt doen om uzelf veelvuldig aan dit voorne-

men te herinneren. U kunt, bijvoorbeeld een
muntstuk of een ander klein voorwerp in uw
schoen doen of een kattebelletje in uw zak stoppen.

• Als u het Hulpboek voor de gezinsavond (31106 120)
in uw bezit heeft, kunt u ‘Het oplossen van con-
flicten in het huwelijk’, blz. 276–277 lezen. Als u
getrouwd bent, leest en bespreekt u dit materiaal
met uw partner.

LEESOPDRACHT

Bestudeer het volgende artikel. Als u getrouwd bent, leest en bespreekt u het artikel met uw partner.

KEUZEVRIJHEID EN BOOSHEID

Ouderling Lynn G. Robbins
van de Zeventig

Satan wakkert boosheid in het gezin aan

‘’k Hoor bij een liefderijk gezin, zij houden veel van
mij.’ Dit is de hoop van ieder kind, uitgedrukt in de
woorden van één van onze jeugdwerkliedjes (lofzang
204, cursivering toegevoegd).

In de proclamatie over het gezin staat: ‘(. . .) dat
het gezin centraal staat in het plan van de Schepper
(. . .),’ en dat ‘man en vrouw (. . .) de plechtige taak
[hebben] om van elkaar (. . .) te houden (. . .)’, en
‘(. . .) de heilige plicht om hun kinderen in liefde en
rechtschapenheid op te voeden (. . .).’ (‘Het gezin:
een proclamatie aan de wereld’, De Ster, januari
1996, blz. 93.)

Het gezin is ook het belangrijkste doelwit van
Satan. Hij voert oorlog tegen het gezin. Eén van zijn
listen is dat hij op geraffineerde, sluwe wijze achter
de vijandelijke linies sluipt en zo ons huis en ons
leven binnendringt.

Hij beschadigt en vernietigt het gezin vaak binnen
de muren van zijn eigen huis. Zijn strategie is om de
gezinsleden tot boosheid op te stoken. Satan is de
‘vader van twisten’ en hij ‘hitst het hart der mensen
op om in toorn met elkander te twisten’ (3 Nephi
11:29). Het woord ‘ophitsen’ ofwel ‘opstoken’ doet
denken aan een rampenrecept: Stook de gevoelens
tot matig warm op, roer er een paar slim gekozen

woorden door en breng ze aan de kook; blijf stoken
tot ze gebonden zijn; laat ze nu enkele dagen afkoe-
len; koud serveren; u houdt veel restjes over.

Wij kunnen ervoor kiezen niet boos te worden

Een geslepen deel van zijn strategie is dat hij toorn
loskoppelt van keuzevrijheid en ons zo doet geloven
dat wij het slachtoffer zijn van een emotie die we
niet kunnen beheersen. We horen vaak: ‘Ik heb mijn
geduld verloren’. Je geduld verliezen is een interes-
sante woordkeus die tot een veel gebruikt gezegde is
uitgegroeid. ‘Iets verliezen’ impliceert ‘onbedoeld’,
‘per ongeluk’, ‘onvrijwillig’, ‘niet verantwoordelijk’.
Slordig misschien, maar ‘niet verantwoordelijk’.

‘Hij heeft me boos gemaakt’. Dat is ook zo’n zin-
netje dat een gebrek aan controle of keuzevrijheid
aangeeft. Die mythe moet ontmaskerd worden.
Niemand maakt ons boos. Anderen maken ons niet
kwaad. Het heeft niets te maken met dwang. Boos
worden is een bewuste keus, een beslissing. Wij kie-
zen!

Degenen die zeggen ‘Maar ik kan het niet helpen,’
krijgen van schrijver William Wilbanks als ant-
woord: ‘Onzin’.

‘Agressie, (. . .) woede onderdrukken, erover pra-
ten, gillen en schreeuwen zijn allemaal aangeleerde
manieren om met boosheid om te gaan. Wij kiezen
die methode die ons in het verleden het beste heeft
gediend. Heeft u ooit gemerkt hoe zelden wij ons
geduld verliezen als we overstuur zijn geraakt door
onze baas, maar hoe vaak als onze vrienden of fami-
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lieleden ons ergeren?’ (William Lee Wilbanks, ‘The
New Obscenity’, Reader’s Digest, december 1988, blz.
24; cursivering toegevoegd.)

Tijdens zijn middelbare schoolperiode kwam
Wilbanks in het basketbalteam van de school.
Tijdens de eerste training speelden de coach en hij
één-tegen-één terwijl de anderen van het team toe-
keken. Toen hij een gemakkelijke schietkans miste,
werd hij boos, stampvoette en jammerde. De coach
liep op hem toe en zei: ‘Als je nog één keer zo’n
stunt uithaalt, speel je nooit meer in mijn team.’ In
de drie daaropvolgende jaren verloor hij zijn zelfbe-
heersing nooit meer. Jaren later dacht hij na over
deze gebeurtenis en besefte dat de coach hem die
dag een beginsel had geleerd dat zijn leven had ver-
anderd: men kan boosheid beheersen. (Wilbanks,
Speeches, blz. 23.)

De leringen van de Heer

In de Bijbelvertaling van Joseph Smith, Efeziërs
4:26, stelt Paulus de vraag: ‘Kunt gij vertoornd zijn
en niet zondigen?’ De Heer is heel duidelijk over
deze aangelegenheid. ‘(. . .) Hij die de geest van
twisten heeft, is niet van Mij, maar is van de duivel,
die de vader van twisten is, en hij hitst het hart der
mensen op om in toorn met elkander te twisten.
Ziet, het is niet Mijn leer om het hart der mensen
tot toorn tegen elkander op te hitsen; maar dit is
Mijn leer, dat zulke dingen zullen worden wegge-
daan’ (3 Nephi 11:29–30).

Deze leer of dit gebod van de Heer gaat bij voor-
baat uit van keuzevrijheid en doet een beroep op het
verstand om een beslissing te maken. De Heer ver-
wacht van ons dat wij zullen kiezen om niet boos te
worden.

Boosheid kan ook niet gerechtvaardigd worden.
In Matteüs 5:22 staat in sommige bijbelvertalingen:
‘Maar Ik zeg u: Een ieder, die zonder oorzaak in toorn
leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het
gerecht.’ (Cursivering toegevoegd.) Het is interessant
dat de zinsnede ‘zonder oorzaak’ bijvoorbeeld in de
Bijbelvertaling van Joseph Smith (zie Matteüs 5:24)
niet voorkomt en evenmin in de versie van 3 Nephi
12:22. Als de Heer ‘zonder oorzaak’ eruit haalt, laat
hij ons geen enkel excuus. ‘(. . .) maar dit is Mijn
leer, dat zulke dingen zullen worden weggedaan’ (3
Nephi 11:30). Wij kunnen boosheid ‘wegdoen’, want
dat heeft Hij ons geleerd en opgedragen.

Boosheid is zich overgeven aan Satans invloed

Boosheid is zich overgeven aan Satans invloed.
Zij is een gedachtezonde die tot vijandige gevoelens

of gedrag leidt. Zij is de ontsteker van agressie in
het verkeer, wangedrag in het stadion en geweld in
het gezin.

Als zij niet beheerst wordt, kan boosheid snel een
explosie aan wrede woorden en ander emotioneel
misbruik teweegbrengen, die een teer hart kunnen
beschadigen. ‘Wat de mond uitkomt,’ zei de
Heiland, ‘dat maakt de mens onrein’ (Matteüs
15:11). David O. McKay heeft gezegd: ‘Man en
vrouw moeten nooit met stemverheffing tot elkaar
spreken, tenzij het huis in brand staat.’ (David O.
McKay, Stepping Stones to an Abundant Life, [1971],
blz. 294.)

Lichamelijk geweld is boosheid die in razernij is
overgegaan. Zij is nooit gerechtvaardigd en nooit
rechtschapen.

Boosheid is een onbeschaafde poging om een
ander zich schuldig te laten voelen of een wrede
manier om te proberen hem te corrigeren. Het wordt
vaak ten onrechte ‘disciplineren’ genoemd, maar
heeft bijna altijd het tegenovergestelde effect.
Vandaar de schriftuurlijke waarschuwing: ‘Mannen,
hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar,’ en
‘Vaders, prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet
moedeloos worden’ (Kolossenzen 3:19, 21).

Ik word nooit meer boos

Keuze en verantwoordelijkheid zijn elkaars part-
ners. Omdat boosheid een keuze is, staat er een dui-
delijke waarschuwing in de proclamatie dat ‘(. . .)
degenen die (. . .) hun partner of kinderen misbrui-
ken (. . .) op een dag aan God rekenschap moeten
afleggen.’

Als wij het verband tussen keuzevrijheid en boos-
heid goed begrijpen, is dat de eerste stap om die
boosheid uit ons leven te kunnen bannen. Wij kun-
nen kiezen om niet boos te worden en wij kunnen
die keus vandaag maken, nu. Ik word nooit meer
boos. Denk eens over zo’n besluit na.

Leer en Verbonden 121 is een van onze beste
bronnen voor het leren van de juiste leidersbeginse-
len. De belangrijkste toepassing hiervan ligt mis-
schien wel bij echtgenoten en ouders. Wij moeten
ons gezin leiden ‘door overreding, lankmoedigheid,
zachtmoedigheid, ootmoed en door ongeveinsde
liefde’. (Zie LV 121:41–42.)

Moge de droom van ieder kind van een fijn gezin
dat merkbaar van hem houdt, werkelijkheid worden.

Uit een toespraak van ouderling Robbins, in 1998 gehouden in
de algemene aprilconferentie van de kerk. (Zie De Ster, juli 1998,
blz. 89.)
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5POSITIEVE COMMUNICATIE BIJ
MOEILIJKE KWESTIES

IDEEËN VOOR DE PRAKTIJK

Volg een of beide suggesties op naar gelang van uw eigen behoeften en omstandigheden.

• In de onderstaande leesopdracht merkt ouderling
Joe J. Christensen op: ‘Weinig mensen zijn ooit
beter geworden van voortdurende kritiek of vit-
ten. Als we niet voorzichtig zijn, is sommige zoge-
naamde opbouwende kritiek eigenlijk gewoon ver-
nietigend. Soms is het beter om bepaalde zaken
gewoon niet te zeggen.’ (Zie blz. 19.) Let de

komende week op wat u denkt en zegt over ande-
ren. Probeer vriendelijk en positief te zijn bij alles
wat u zegt.

• Zoek naar de bewonderenswaardige kwaliteiten
van uw partner. Maak een lijst van die kwaliteiten
en noem ze op tegen uw partner.

LEESOPDRACHT

Bestudeer het volgende artikel. Als u getrouwd bent, leest en bespreekt u het artikel met uw partner.

HET HUWELIJK EN HET GROTE PLAN VAN GELUK

Ouderling Joe J. Christensen
van de Zeventig

Barbara en ik zijn gezegend met zes kinderen. Een
aantal jaren geleden hadden we al onze kinderen
meegenomen naar hun grootouders, en mijn vader
zei: ‘Joe, ik denk dat jij en Barbara iets begonnen
zijn wat jullie niet meer kunnen tegenhouden.’

In deze paastijd willen wij heel de wereld laten
weten dat Jezus de Christus is en dat door zijn heilig
priesterschap en de verzegelbevoegdheid daarvan
huwelijken en gezinnen idealiter nooit meer tot een
einde hoeven te komen.

Vandaag wil ik het hebben over het huwelijk.
Hierna volgen acht adviezen die het huwelijk kun-
nen versterken, zowel nu als in de toekomst.

Denk aan het belang van uw huwelijk

1. Denk eraan dat uw huwelijk van het allergroot-
ste belang is. Luister naar de volgende woorden van
ouderling Bruce R. McConkie over de belangrijke
plaats die het huwelijk inneemt in het grote plan
van geluk (zie Alma 42:3) van onze hemelse Vader.

‘Vanaf onze geboorte op aarde tot ons huwelijk in
de tempel is alles in het evangeliesysteem erop
gericht om ons voor te bereiden op de heilige orde
van het huwelijk waardoor man en vrouw verenigd
worden in dit leven en in de toekomende wereld.

‘(. . .) Niets in deze wereld is zo belangrijk als het
scheppen en vervolmaken van een gezin.’ (‘Salvation

is a Family Affair’, Improvement Era, juni 1970, blz.
43-44.)

Bid om een succesrijk huwelijk

2. Bid om een succesrijk huwelijk. Jaren geleden
was het de gewoonte dat een algemeen autoriteit die
een zendingsgebied bezocht met alle zendelingen
een persoonlijk gesprek had. Ouderling Spencer W.
Kimball, die toen nog lid van het Ouorum der
Twaalf was, had op een keer een gesprek met een
zendeling die aan het einde van zijn zending geko-
men was.

‘Wat zijn uw plannen, broeder, wanneer u onthe-
ven bent?’

Glimlachend antwoordde de zendeling: ‘O, ik ga
mijn studies hervatten, en dan hoop ik verliefd te
worden en te trouwen.’

Toen gaf ouderling Kimball hem de volgende
wijze raad: ‘Bid niet alleen dat je diegene trouwt van
wie je houdt. Maar bid alsjeblieft ook dat je van diegene
houdt met wie je trouwt.’

We dienen te bidden om vriendelijker, hoffelijker,
ootmoediger, geduldiger, vergevensgezinder en vooral
minder zelfzuchtig te worden.

We dienen de Heer in gebed aan te roepen om te
weten welke individuele problemen en zwakheden
ons ervan weerhouden een betere echtgenoot of
echtgenote te worden. We dienen ons voordeel te
doen met de volgende krachtige belofte uit het Boek
van Mormon:

‘Als de mensen tot Mij komen, zal Ik hun hun
zwakheid tonen. (. . .)
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‘Want indien zij zich voor Mij vernederen, en
geloof in Mij hebben, zal Ik zwakke dingen sterk
voor hen doen worden’ (Ether 12:27).

Vandaar de noodzaak om te bidden. Veel kerklei-
ders en huwelijksconsulenten beweren dat zij nog
geen enkel huwelijk in groot gevaar gezien hebben
waarin het echtpaar dagelijks samen bad. Wanneer
er zich problemen voordoen en het huwelijk
bedreigd wordt, kan samen bidden voor dat echtpaar
de belangrijkste remedie zijn.

Luister naar uw partner

3. Luister. Maak geregeld tijd om naar uw partner
te luisteren, ja, neem het op in uw planning.
Bespreek met elkaar hoe goed u het er vanaf brengt
als partner.

Broeder Brent Barlow stelde de volgende vraag
aan een groep priesterschapsdragers: ‘Hoeveel van u
willen graag een openbaring ontvangen?’ Iedereen
stak de hand op. Zijn advies was dat iedere aanwezi-
ge thuis aan zijn vrouw zou vragen hoe hij een bete-
re echtgenoot kon zijn. Waaraan hij toevoegde: ‘Ik
heb die middag mijn eigen advies opgevolgd en een
bijzonder verhelderend gesprek van meer dan een
uur met mijn vrouw Susan gehad!’ (Ensign, septem-
ber 1992, blz. 17.) Een dergelijk gesprek kan voor
ieder van ons een openbaring zijn.

Broeders, heeft u uw vrouw ooit horen zeggen wat
ik onlangs hoorde: ‘Joe, luister jij wel?’ Mijn vrouw
was niet de enige die zich afvroeg of ik luisterde. Een
tijdje geleden was ik een dutje aan het doen toen
onze jongste kleindochter Allison een van mijn oog-
leden opende en vroeg: ‘Opa, ben jij daarbinnen?’
We zouden altijd ‘daarbinnen’ moeten zijn en ont-
vankelijk voor onze partner.

Vermijd hatelijkheden

4. Vermijd ‘eindeloze hatelijkheden’. Wees niet
kritisch op elkaars fouten. Erken dat niemand vol-
maakt is en dat we allemaal nog een lange weg moe-
ten afleggen om die christenen te worden waar onze
leiders om gevraagd hebben.

‘Eindeloze hatelijkheden’ — zoals president
Kimball het noemde — kunnen zowat ieder huwelijk
ten gronde richten. (‘Marriage and Divorce’, Brigham
Young University 1976 Speeches of the Year, Provo,
Utah: university Publications, 1977, blz. 148.) Over
het algemeen zijn we ons allemaal pijnlijk bewust
van onze zwakheden en hoeven we daar niet vaak
aan herinnerd te worden. Weinig mensen zijn ooit
beter geworden van voortdurende kritiek of vitten.
Als we niet voorzichtig zijn, is sommige zogenaamde
opbouwende kritiek eigenlijk gewoon vernietigend.

Soms is het beter om bepaalde zaken gewoon niet
te zeggen. Toen zuster Lola Walters pasgehuwd was,
las zij in een tijdschrift dat een echtpaar zijn huwe-
lijk moet versterken door geregeld openhartig met
elkaar te spreken en de hebbelijkheden van de part-
ner dan op te sommen. Zij schreef daarover het vol-
gende:

‘Wij zouden vijf zaken opnoemen die we van
elkaar vervelend vonden, en ik zou beginnen. Ik ver-
telde hem dat ik de manier waarop hij zijn grape-
fruit at helemaal niet leuk vond. Hij schilde en at
hem op als een sinaasappel! Kan men van een meis-
je verwachten dat zij haar hele leven, laat staan de
eeuwigheid, moet doorbrengen met een echtgenoot
die zijn grapefruit eet als een sinaasappel?

‘Toen ik mijn lijstje met vijf punten had afgehan-
deld, was het zijn beurt om te vertellen wat hij niet
leuk aan mij vond. (. . .) Hij zei: ‘Eerlijk gezegd,
liefste, ik kan niets bedenken wat ik niet leuk aan
jou vind.’

‘Ik moest naar adem snakken en me vlug omke-
ren, omdat ik niet wist hoe ik de tranen moest uit-
leggen, die opeens mijn ogen vulden en langs mijn
wangen liepen. (. . .)’

Zuster Walters besloot: ‘(. . .) Wanneer ik nu hoor
van echtparen die vinden dat hun persoonlijkheden
onverenigbaar zijn, vraag ik me telkens weer af of zij
ook lijden aan wat ik het grapefruitsyndroom
noem.’ (Lola B. Walters, ‘The Grapefruit Syndrome’,
Ensign, april 1993, blz. 13.)

Ja, soms is het beter om bepaalde zaken ongezegd
te laten.

Blijf galant tegen elkaar

5. Blijf galant tegen elkaar. Maak als echtpaar tijd
vrij voor gezamenlijke activiteiten. Het is belangrijk
om als gezin samen te zijn, maar een echtpaar heeft
ook wekelijks tijd voor zichzelf nodig. Door dat te
plannen laat u uw kinderen zien dat u uw huwelijk
zo belangrijk vindt dat u het wil koesteren. Dat ver-
eist toewijding, en een goede planning en organisatie.

Het hoeft helemaal niet duur te zijn. Het belang-
rijkste is dat u tijd samen doorbrengt. Toen mijn
schoonvader op een keer na de lunch wegging om
op het veld te gaan werken, zei mijn schoonmoeder:
‘Albert, kom hier en zeg me dat je van me houdt.’
Waarop mijn schoonvader gekscherend antwoordde:
‘Elsie, toen we trouwden heb ik je gezegd dat ik van
je hield. Als dat ooit zou veranderen, zal ik het je
laten weten.’

Het is moeilijk om te veel ‘Ik hou van jou’ te zeg-
gen. Zeg het dagelijks.
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Zeg op tijd: ‘Het spijt me’.

6. Zeg op tijd: ‘Het spijt me’. Misschien is het
moeilijk om die woorden over uw lippen te krijgen,
maar wees bereid om snel te zeggen: ‘Het spijt me.
Vergeef ’t me alsjeblieft’, ook als u weet dat u niet
alleen schuld draagt. Zij die zich gemakkelijk veront-
schuldigen voor begane fouten of wanneer ze
iemand gekwetst hebben, ontwikkelen ware liefde.

Het is belangrijk wanneer er zich meningsverschil-
len voordoen dat we die leren bespreken en oplos-
sen. Maar in bepaalde gevallen kan het het beste zijn
om ‘er even niet op door te gaan’, op uw tong te bij-
ten, en tot tien — of zelfs tot honderd — te tellen.
En soms kan het zelfs goed zijn eerst eens een nacht-
je over die gevoelens van boosheid te slapen, zodat u
het probleem de volgende dag in alle rust en kalmte
opnieuw kunt bekijken met meer kans om tot een
oplossing te komen.

Soms horen we wel eens iemand zeggen: ‘Kijk, wij
zijn al vijftig jaar getrouwd en hebben nog nooit een
meningsverschil gehad!’ Als dat echt het geval is,
dan wordt een van de echtgenoten of wel volledig
gedomineerd door de andere, ofwel is die partner,
zoals iemand het gezegd heeft, ongevoelig voor de
waarheid. Ieder intelligent echtpaar heeft wel eens
een meningsverschil. De opgave is dan om tot een
oplossing te komen. Zo maken we van een goed
huwelijk een beter huwelijk.

Leef binnen uw begroting

7. Leer binnen uw begroting te leven. Een van de
grootste uitdagingen van het huwelijk ligt op het
financiële vlak. ‘Volgens de Amerikaanse Orde van
Advocaten kan 89% van alle echtscheidingen herleid
worden tot ruzies en beschuldigingen over geld.’
(Ensign, juli 1975, blz. 72.) Wees bereid om bepaalde
aankopen uit te stellen of niet te doen zodat u
binnen uw begroting kunt blijven leven. Betaal eerst
uw tiende en vermijd waar mogelijk schulden. Denk
eraan dat [50 gulden of 1000 frank] per maand min-
der uitgeven dan je ontvangt geluk betekent, en [50
gulden of 1000 frank] meer, ellende. Misschien is het
ogenblik wel gekomen om een schaar en uw krediet-
kaarten te voorschijn te halen en — wat ouderling
Holland ‘plastische chirurgie’ noemt — toe te pas-
sen. (Zie Ensign, 1986, blz. 30.)

Deel in de verantwoordelijkheid voor het huis en
het gezin

8. Draag de verantwoordelijkheid voor het huis en
het gezin als echte partners. Wees niet zoals sommi-

ge mannen die verwachten dat ze thuis bediend
worden en denken dat het hun taak is om de kost te
verdienen en die van de vrouw om de verantwoor-
delijkheid te dragen voor het huishouden en de kin-
deren. De verantwoordelijkheid voor het huis en het
gezin moeten door meer dan een persoon gedragen
worden.

Denk eraan dat u dit partnerschap samen bent
aangegaan. Barbara en ik zijn tot de ontdekking
gekomen dat het opmaken van ons bed iedere och-
tend minder dan een minuut tijd vraagt en dat het
er dan de hele dag netjes bijligt. Zij zegt dat ze mij
dat laat doen, zodat ik de hele dag een goed gevoel
over mezelf kan hebben. Volgens mij zit daar heel
wat in.

Zorg ervoor dat u tijd maakt om samen de
Schriften te bestuderen en volg de volgende goede
raad van president Kimball op:

‘Een man en een vrouw die geregeld samen naar de
tempel gaan, als gezin thuis op de knieën gaan, hand
in hand naar de kerk gaan, zowel in gedachte als in
daad volledig rein leven, (. . .) en samen werkzaam
zijn om het koninkrijk van God op te bouwen, dat is
het toppunt van waar geluk.’ (Marriage and Divorce,
Salt Lake City, Deseret Book Co, 1976, blz. 24.)

Samengevat:

• Denk eraan dat uw huwelijk van het allergrootste
belang is.

• Bid om een succesrijk huwelijk.

• Luister.

• Vermijd ‘eindeloze hatelijkheden’.

• Blijf elkaar het hof maken.

• Zeg op tijd: ‘Het spijt me’.

• Leer binnen uw begroting te leven.

• Draag de verantwoordelijkheid voor het huis en
het gezin als echte partners.

Ik getuig dat Jezus de Christus is. Het graf was
leeg op de derde dag, want ‘evenals in Adam allen
sterven, zo zullen ook in Christus allen levend
gemaakt worden’ (1 Korintiërs 15:22). En daarom
kunnen wij, in dankbaarheid voor de verzegelbe-
voegdheid van het herstelde evangelie van Jezus
Christus, net als de dichter zeggen: ‘Ik zal je nog
meer liefhebben na de dood.’ (Elizabeth Barrett
Browning: ‘How Do I Love Thee?’)

Uit een toespraak van ouderling Christensen, in 1995 gehouden
in de algemene aprilconferentie van de kerk. (Zie De Ster, juli
1995, blz. 58.)
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• Besluit iets te doen dat uw geloof in uw hemelse
Vader en Jezus Christus kan verdiepen.

• Stel een tijd vast waarop u elke dag met uw part-
ner bidt.

LEESOPDRACHT

Bestudeer het volgende artikel. Als u getrouwd bent, leest en bespreekt u het artikel met uw partner.

VREUGDE IN HET LEVEN VINDEN

Ouderling Richard G. Scott
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Variatie te midden van bestendigheid

Onlangs stond ik vroeg in de ochtend aan de
noordkust van een schitterend eiland in de Grote
Oceaan over zee uit te kijken. Ik was gefascineerd
door de regelmaat waarmee de gigantische golven op
de kust braken. Het deed mij denken aan de besten-
digheid van het plan van de Heer met zijn vaststaan-
de, eeuwige wet en de zekerheid van blijvende
gerechtigheid en tedere barmhartigheid als men
gehoorzaamt. Het viel mij op dat elke golf op een
ander punt aan de horizon een schuimkop vormde
en zijn weg naar de kust vond. Sommige rolden over
de rotsen en lieten schuimende riviertjes achter.
Anderen braken op de kust in unieke figuren uiteen.
Met speelse, schuimende randen kwamen ze aange-
gleden over het vochtige zand, en al borrelend en
dwarrelend verdwenen ze weer.

Ik moest denken aan de oneindig vele mogelijk-
heden die de Heer ons heeft gegeven. We hebben
zoveel vrijheid, zoveel kansen om onze persoonlijk-
heid en talenten, onze individuele herinneringen, en
onze unieke bijdragen tot ontwikkeling te brengen.
Daar ik verder niet de kans zou hebben om de
majestueuze zee te zien, probeerde ik mij voor te
stellen welk prachtig panorama de stralende zon
later die dag zou scheppen. Terwijl ik daar eerbiedig
stond te genieten van de zee, braken er glinsterende
zonnestralen door de wolken heen, die het hele
schouwspel een ander karakter gaven met hun licht,
hun kleuren, hun leven. Het was alsof de Heer mij
wilde verrassen met een extra zegen, een symbool
van het licht van zijn leringen die glans en hoop

geven aan eenieder die erdoor geraakt wordt.
Dankbare tranen voor deze wondere wereld waarin
wij leven sprongen mij in de ogen, want de uitzon-
derlijke schoonheid, verschaft door onze hemelse
Vader, is er voor iedereen die bereid is die te zien.
Echt, het leven is schitterend.

Waardeer de schoonheid van het leven

Neemt u er de tijd voor om er elke dag bij stil te
staan hoe mooi uw leven kan zijn? Hoelang is het
geleden dat u een zonsondergang hebt gezien? De
verdwijnende stralen die de wolken, bomen, heuvels
en dalen goedenacht wensen — soms kalm, soms
met uitbundige kleuren en vormen. En wat te den-
ken van de wonderen van een heldere nacht, waarin
de Heer de creaties van zijn hemelen, de twinkelen-
de sterren en het maanlicht, onthult om onze ver-
beelding te prikkelen met zijn grootsheid en heer-
lijkheid. En is het niet boeiend om te zien hoe een
zaadje, dat in vruchtbare grond is gelegd, de kracht
vindt om, hoe klein ook, te ontspruiten. Geduldig
begint het te groeien en zijn eigen karakter te ont-
wikkelen, daarbij geholpen door de genetische code
die de Heer heeft verschaft voor zijn ontwikkeling.
Omgeven met zorg zal het zeker worden wat het
voorbestemd is te worden; een lelie, gekroond met
gratie en schoonheid, een welriekende muntplant,
een perzik, een avocado, of een prachtige bloesem
met een unieke broosheid, kleurschakering en geur.
Wanneer heeft u voor het laatst een rozenknop zien
ontluiken? Elke dag verandert de vorm en het karak-
ter van de knop, de belofte dat hij zal opbloeien tot
een schitterende roos. U bent een van Gods edelste
scheppingen. Hij wil dat uw leven luisterrijk zal zijn,
ongeacht uw omstandigheden. Als u dankbaar en
gehoorzaam bent, kunt u alles worden wat God wil
dat u wordt.
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Vreugde hangt af van ons vertrouwen in God

Verdriet, teleurstelling, ernstige problemen zijn
gebeurtenissen in het leven, niet het leven zelf. Ik wil
de ernst van die gebeurtenissen niet bagatelliseren.
Ze kunnen lang aanhouden, maar u moet ervoor
waken dat ze uw leven niet gaan overheersen. De
Heer inspireerde Lehi om deze fundamentele waar-
heid te uiten: ‘de mensen zijn, opdat zij vreugde
mogen hebben.’1 Voor de mens is dat een voor-
waardelijke uitspraak: ‘opdat zij vreugde mogen heb-
ben.’ Maar voor de Heer is die niet voorwaardelijk.
Het is zijn bedoeling dat iedereen vreugde vindt. En
voor u zal het niet voorwaardelijk zijn als u de gebo-
den onderhoudt, geloof hebt in de Meester en datge-
ne doet wat noodzakelijk is om op aarde vreugde te
hebben.

Uw vreugde in dit leven hangt af van uw vertrou-
wen in uw hemelse Vader en zijn heilige Zoon, van
uw overtuiging dat hun plan van geluk u werkelijk
vreugde kan brengen. Als u hun leer overdenkt, zult
u kunnen genieten van de schoonheden van deze
aarde en zult u uw relatie met anderen kunnen ver-
rijken. U zult de troostende, versterkende ervaringen
hebben die het gevolg zijn van uw gebeden tot uw
hemelse Vader en de antwoorden die Hij daarop
geeft.

Perspectief en geduld

Een kiezelsteentje dat vlak voor het oog wordt
gehouden, lijkt een gigantisch obstakel. Als het op
de grond is geworpen, wordt het in perspectief
gezien. Zo moeten ook de problemen en beproevin-
gen in ons leven gezien worden in het perspectief
van de schriftuurlijke leer. Anders zullen we alleen
oog hebben voor de problemen, wat ons zal uitput-
ten en ons beroven van de vreugde en schoonheid
die de Heer wil dat we hier op aarde ontvangen.
Sommige mensen lijken op een steen die in een zee
van problemen wordt gegooid. Ze verdrinken erin.
Wees een kurk. Als u wordt ondergedompeld in een
probleem, probeer dan boven te komen drijven om
weer met vreugde te dienen.

U bent hier op aarde met een goddelijk doel. U
bent hier niet om eindeloos vermaakt te worden of
voortdurend plezier achterna te jagen. U bent hier
om getoetst te worden, om uzelf te bewijzen, zodat u
de extra zegeningen kunt ontvangen die de Heer
voor u heeft.2 Het temperende effect van geduld is
daarbij noodzakelijk.3 Sommige zegeningen zullen in
dit leven ontvangen worden; andere krijgen we aan
de andere zijde van de sluier. De Heer heeft zijn zin-
nen gezet op uw groei en ontwikkeling. Die groei zal
versneld worden als u zich door Hem in uw groei-
proces laat leiden, ongeacht of u dat in het begin nu
wel of niet leuk vindt. Als u op de Heer vertrouwt,

bereid bent uw hart en ziel op zijn wil te richten, en
de Geest vraagt u te leiden om zijn wil te doen, bent
u verzekerd van het grootste geluk en zult u het
meeste uit dit sterfelijk leven halen. Als u alles in
twijfel trekt wat er van u gevraagd wordt, als u onder
elke onplezierige uitdaging probeert uit te komen,
maakt u het moeilijker voor de Heer om u te zege-
nen.4

Uw keuzevrijheid, het recht om keuzen te doen, is
u niet gegeven zodat u maar kunt krijgen wat u wilt
hebben. Deze goddelijke gave is u gegeven zodat u
kunt kiezen wat uw hemelse Vader geschikt voor u
acht. Op die manier kan Hij u leiden tot wat Hij met
u voor heeft.5 Dat pad leidt tot vreugde en geluk.

Leef in vreugde ondanks tegenspoed

Leer van inspirerende mensen die hun problemen
hebben aanvaard en vreugde hebben ondanks hun
tegenspoed. Een lieftallige vrouw met een ongenees-
lijke ziekte vond voortdurend vreugde in haar leven.
Zij begreep het plan van geluk, had de tempelveror-
deningen ontvangen en deed haar best om voor de
beloofde zegeningen in aanmerking te komen. Ze
schreef in haar dagboek: ‘Het is een mooie herfstdag.
Ik ben met de post op de schommel gaan zitten. Ik
voelde mij zo gelukkig in de warme zon, de zoete
geuren van de natuur en de bomen om mij heen. Ik
zat daar gewoon en genoot ervan dat ik nog steeds
leef op deze prachtige aarde. (. . .) De Heer is zo goed
voor mij. Wat ben ik dankbaar dat ik hier nog ben
en me zo goed voel. Ik ben zó gelukkig dat ik het
wel kan uitschreeuwen en door dit heerlijke huis
kan dansen nu de zon door de grote ramen naar
binnenstroomt. Ik vind het heerlijk om te leven.
(. . .)’

Een dappere moeder met een slopende ziekte
besteedde ontelbare uren aan een groot, moeilijk
borduurwerk. Het was een geschenk voor een echt-
paar dat door een moeilijke tijd heenging. Voor het
echtpaar is het een onbetaalbare schat, een blijvende
herinnering aan de kostbare vruchten van vastbera-
den inspanning niettegenstaande een zware beproe-
ving, een blijvende boodschap van hoop, verpakt in
zuivere liefde en een bereidwillig offer.

Schep vreugde in wat u wel hebt

Kinderen leren ons om zelfs onder de moeilijkste
omstandigheden vreugde te vinden. Kinderen heb-
ben nog niet geleerd gedeprimeerd te zijn door zich
te concentreren op de dingen die ze niet hebben. Zij
vinden vreugde in wat er voorhanden is. Ik herinner
mij een jongetje dat aan de waterkant aan het spe-
len was. Hij had een stuk vislijn aan twee lege limo-
nadeblikjes gebonden. Hij gooide een van de blikjes
over een tak en vulde dat met water. Hij trok daarna
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Het huwelijk verdiepen door geloof en gebed

het andere blikje naar beneden en liet het vervol-
gens weer los. Het gewicht van het eerste blikje trok
het tweede weer omhoog. Hij lachte en danste van
plezier.

Er zijn zoveel eenvoudige, verkwikkende ervarin-
gen om ons heen. Die kunnen dienst doen als een
soort veiligheidsklep die de spanning laag houdt en
de moed erin. Concentreer u niet op wat u niet hebt
of kwijt bent. De Heer heeft de gehoorzamen beloofd
alles wat Hij bezit met hen te zullen delen. Misschien
ontbreekt het u hier aan bepaalde zaken, maar in het
volgende leven zult u, als u in dit leven bewijst dat u
dat waardig bent, alle zegeningen krijgen.

Zoek de compenserende zegeningen in uw leven
als de Heer u in zijn wijsheid iets ontzegt wat u heel
graag wilt. Voor de blinde of slechthorende scherpt
hij de andere zintuigen. Aan de zieke schenkt hij
geduld, begrip en meer waardering voor de vriende-
lijkheid van anderen. Wanneer iemand van wie u
houdt, sterft, verdiept de Heer de banden van liefde,
verlevendigt de herinneringen en wakkert de hoop
aan op een toekomstige hereniging. U zult die com-
penserende zegeningen gaan zien als u de wil van de
Heer bereidwillig aanvaardt en geloof in Hem
oefent.6

Tot het gekwelde volk van Alma zei de Heer: (. . .)
Ik [zal] de lasten verlichten (. . .) zodat gij ze zelfs
niet op uw rug kunt voelen, (. . .) en dit zal ik doen,
opdat gij hierna als mijn getuigen moogt staan, en
opdat gij stellig moogt weten, dat Ik, de Here God,
mijn volk in hun lijden bijsta.

‘En de lasten (. . .) werden licht gemaakt; ja, de
Here versterkte hen, zodat zij hun lasten met gemak
konden dragen, en zij onderwierpen zich met blijd-
schap en geduld aan de ganse wil des Heren.’7

Creatief zijn zal u vreugde brengen

Probeer creatief te zijn, want dat kan u veel vreug-
de brengen. Nadat hun nobele echtgenoten naar
huis waren geroepen, leerden de zusters Camilla
Kimball, Amelia McConkie en Helen Richards schil-
deren. Ze laten niet alleen kunstlegaten na, ook zul-
len zij een zonsondergang, een gezicht of een boom
nooit meer met dezelfde ogen bekijken. Zij nemen
nu subtiele nuances in kleur en vorm waar, en ver-
heugen zich in de schoonheid om hen heen. Kies
iets uit zoals muziek, dans, beeldhouwen of dicht-
kunst. Door creatief bezig te zijn, zult u van het
leven genieten. Het zal de dankbaarheid in u wakker
schudden. U zult verborgen talenten ontwikkelen,
logisch leren denken, en een doel hebben in uw
leven. Het zal eenzaamheid en hartzeer verdrijven.
Het zal u verkwikken. Het zal u met enthousiasme
vullen. Het zal uw leven pit geven.

Dienstbetoon: een sleutel tot geluk

Bereidwillig dienstbetoon aan anderen is de sleu-
tel tot blijvende vreugde. President Kimball heeft
gezegd: ‘God ziet ons en waakt over ons. Maar
gewoonlijk gebruikt hij een medemens om in onze
behoeften te voorzien. Daarom is het zo belangrijk
dat we elkaar dienen.’8 Ik heb eens gehoord over een
vrouw die heel gelukkig was. Elke morgen vroeg ze
haar hemelse Vader om haar naar iemand te leiden
die ze kon helpen. Dat oprechte gebed is vaak beant-
woord. Zij verlichtte het leven van velen. Zij werd
voortdurend gezegend omdat zij een werktuig in de
handen van de Heer was.

Ik weet dat elk probleem waar we mee te maken
krijgen, zelfs die problemen die zijn veroorzaakt
door onze eigen onachtzaamheid of overtreding,
door de Heer omgewerkt kan worden zodat het onze
groei ten goede komt en het een ladder wordt waar-
op we omhoog kunnen klimmen.9 Ik beveel hier
overtreding zeker niet aan als mogelijkheid tot groei.
Overtreding is pijnlijk, moeilijk en totaal onnodig.
Het is veel verstandiger en zoveel gemakkelijker om
in rechtschapenheid voorwaarts te gaan. Maar door
bekering, geloof in de Heer Jezus Christus en
gehoorzaamheid aan zijn geboden, kan zelfs de
teleurstelling die voortvloeit uit overtreding omge-
werkt worden tot een terugkeer naar geluk.

Moeilijkheden kunnen bijdragen tot onze groei

Stel een lijst op met zaken die u kunt doen om
gelukkig te worden, zoals:

• Overdenk de Schriften voor een begrip van het
plan van geluk van de Heer.

• Bid met geloof in Jezus Christus.

• Houd van anderen en dien hen.

• Ontvang de tempelverordeningen. Ga terug om
anderen tot zegen te zijn.

• Luister naar de profeet en gehoorzaam zijn raad.

• Wees dankbaar voor wat u hebt.

• Glimlach meer.

Uw lijst zal voor u de sleutel zijn tot tevredenheid
en vreugde.

Problemen zijn tijdelijk maar geluk is eeuwig

Een beroemd Braziliaans liedje bevat een leugen
die door velen voor waar wordt gehouden: ‘Verdriet
eindigt nooit, maar geluk wel.’ Ik getuig tot u dat
geloof in de Heiland en gehoorzaamheid aan zijn
leringen ervoor zorgen dat uw geluk nooit zal eindi-
gen, maar uw verdriet wel.

U moet niet toestaan dat iets, hoe moeilijk het
ook is voor u en uw dierbaren, uw leven volledig



24

gaat beheersen en de kern wordt waar uw hele
leven om draait. Problemen zijn mogelijkheden tot
groei. Het zijn gebeurtenissen van voorbijgaande
aard op de achtergrond van een plezierig leven. Laat
u niet zo in beslag nemen door iets dat u aan niets
anders meer kunt denken, en daardoor uzelf of
anderen die afhankelijk zijn van u, gaat verwaarlo-
zen. Denk eraan dat de genezing van sommige
geestelijke en emotionele wonden, evenals lichame-
lijke, tijd vergen.

De Heer heeft gezegd: ‘Wees geduldig in bezoekin-
gen, want gij zult er vele hebben; maar verdraag ze,
want zie, Ik ben met u, zelfs tot aan het einde uwer
dagen.’10 Als u geduldig bent, zult u gaan begrijpen
wat de zinsnede ‘Ik ben met u’ betekent. Gods liefde
brengt vrede en vreugde.

Uw geloof in Jezus Christus verschaft het leven
blijvende betekenis. Denk eraan dat u op doorreis
bent naar verhoging. Soms zult u ervaringen hebben

die meer geluk schenken dan andere, maar voor de
Heer heeft het allemaal zin.11

Als getuige van de Heiland, spoor ik u aan eenie-
der te vergeven van wie u vindt dat ze u kwaad heb-
ben berokkend. Als er sprake is van overtreding,
bekeer u, opdat de Meester u kan genezen.

Dank uw hemelse Vader en zijn geliefde Zoon
voor het plan van geluk en de evangeliebeginselen
waarop het gebaseerd is. Wees dankbaar voor de ver-
ordeningen en de verbonden die Zij hebben inge-
steld. Ik getuig plechtig dat zij de macht hebben om
uw leven te kronen met vrede en vreugde en om het
zin te geven. U zult erachter komen dat verdriet en
teleurstelling tijdelijk zijn. Geluk is oneindig eeuwig
vanwege Jezus Christus. Ik getuig plechtig dat Hij
leeft, dat Hij van u houdt en u zal helpen.

Uit een toespraak van ouderling Scott, in 1996 gehouden in de
algemene aprilconferentie van de kerk. (Zie De Ster, juli 1996,
blz. 24.)

NOTEN

1. 2 Nephi 2:25.
2. Zie Abraham 3:25.
3. Zie Mosiah 3:19.
4. Zie 1 Nephi 3:7.
5. Zie LV 58:26-32.
6. Zie Orson F. Whitneys citaat in Faith Precedes the Miracle van

Spencer W. Kimball [1972], blz. 98.

7. Mosiah 24:14-15.
8. The Teachings of Spencer W. Kimball, bezorgd door Edward L.

Kimball [1982], blz. 252.
9. Zie Jesaja 40:31.

10. LV 24:8.
11. Zie Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5e uitgave [1939], blz. 177.
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7DE GENEZENDE KRACHT VAN
VERGEVENSGEZINDHEID

IDEEËN VOOR DE PRAKTIJK

Volg een of beide suggesties op naar gelang van uw eigen behoeften en omstandigheden.

• Bestudeer de voorbeelden van vergevensgezind-
heid in de volgende teksten: Lucas 23:33–34;
Handelingen 7:58–60; 1 Nephi 7:8–21.

• Neem u voor vergevensgezinder te zijn en de ver-
geving van anderen waardig te zijn.

LEESOPDRACHT

Bestudeer het volgende artikel. Als u getrouwd bent, leest en bespreekt u het artikel met uw partner.

HET IS VAN U VEREIST ALLE MENSEN TE VERGEVEN

President Gordon B. Hinckley
Eerste raadgever in het Eerste Presidium

Een vergevensgezinde geest en een houding van
liefde en mededogen jegens hen die ons naar ons
gevoel onjuist bejegend hebben, is de essentie van het
evangelie van Jezus Christus. Wij allen hebben die
geest nodig. De hele wereld heeft er behoefte aan. De
Heer heeft van die geest getuigd. Als geen ander was
Hij een groot voorbeeld van vergevensgezindheid.

Tijdens zijn doodsstrijd aan het kruis op Golgota,
met zijn lage en gehate aanklagers in zijn buurt, wie
Hem tot deze verschrikkelijke kruisiging gebracht
hadden, riep Hij uit: ‘Vader, vergeef het hun, want
zij weten niet wat zij doen’ (Lucas 23:34).

Niemand van ons wordt gevraagd om op zo’n
edelmoedige wijze te vergeven, maar ieder van ons is
onder een goddelijk uitgesproken verplichting om
de ander de hand van vergeving en genade toe te
reiken. De Heer heeft in een openbaring verklaard:
‘In dagen van ouds zochten mijn discipelen elkander
te beschuldigen, en vergaven elkander niet in hun
hart; en wegens dit kwaad werden zij bezocht en
gevoelig gekastijd.

‘Daarom zeg ik tot u, dat gij elkander dient te ver-
geven. Want hij, die zijn broeder zijn overtredingen
niet vergeeft, staat veroordeeld voor de Here, want
in hem verblijft groter zonde.

‘Ik, de Here, zal vergeven, wie Ik wil vergeven,
maar het is van u vereist alle mensen te vergeven.

‘En gij dient in uw hart te zeggen: Laat God tus-
sen mij en u oordelen, en u volgens uw daden ver-
gelden’ (LV 64:8-11).

Wij hebben grote behoefte aan de toepassing van
dit goddelijke beginsel en het daaraan verbonden

beginsel bekering! Wij zien de behoefte hiertoe in
het gezin, waar onbeduidende misverstanden opge-
blazen worden tot grote ruzies. Wij zien het tussen
buren die een onbelangrijk geschil laten uitgroeien
tot oneindige verbittering. We zien het bij zakenrela-
ties die ruzie maken en weigeren tot een compromis
te komen en elkaar te vergeven. In de meeste geval-
len zou er tot zegen van allen een oplossing gevon-
den kunnen worden als beide partijen bereid zouden
zijn om rond de tafel te gaan zitten en de zaak in
alle rust te bespreken. In plaats daarvan verdoen zij
hun tijd met het koesteren van wrok en het smeden
van vergeldingsplannen.

In het eerste jaar van de organisatie van de kerk,
toen Joseph Smith herhaaldelijk werd gearresteerd
en berecht op valse aantijgingen door hen die hem
onrecht wilden aandoen, zei de Heer door middel
van openbaring tegen hem: ‘En wie ook met u voor
het gerecht zal gaan, zal door de wet worden ver-
vloekt’ (LV 24:17). Dat heb ik zien gebeuren bij hen
die tegen elke prijs vasthielden aan hun grieven.
Zelfs zij die hun geschil wonnen, schenen daarna
weinig innerlijke vrede te hebben. Hoewel zij er
financieel misschien beter van zijn geworden, heb-
ben zij iets van grotere waarde verloren.

Vermijd verbittering

Guy de Maupassant, de Franse schrijver, vertelt
het verhaal van een boer, Hauchecome, die op
marktdag naar het dorp kwam. Terwijl hij over het
dorpsplein stapte, viel zijn oog op een eindje touw
dat op straat lag. Hij raapte het op en stopte het in
zijn zak. Die handeling werd gezien door de smid
met wie hij kort geleden een woordenwisseling had
gehad.

Later op de dag werd het verlies van een geldbui-
del gemeld. Hauchecome werd gearresteerd op aan-
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wijzing van de smid. Hij werd voor de rechter geleid,
die hij zijn onschuld wilde bewijzen door het stukje
touw te laten zien dat hij had opgeraapt. Maar ze
geloofden hem niet en lachten hem uit.

De volgende dag werd de geldbuidel gevonden en
Hauchecome werd vrijgesproken van alle kwaad.
Maar gebelgd over de vernedering die hem vanwege
een valse beschuldiging ten deel was gevallen, werd
hij verbitterd en wilde het niet laten rusten. Niet
bereid te vergeten en te vergeven, dacht hij en praat-
te hij nergens anders meer over. Hij verwaarloosde
zijn boerderij. Waar hij ook ging, iedereen die hij
ontmoette, moest aanhoren hoe onrechtvaardig hij
was behandeld. Dag en nacht lag hij erover te tob-
ben. Geheel bezeten door zijn grieven, werd hij vre-
selijk ziek en stierf. Al ijlend in zijn doodsstrijd,
mompelde hij herhaaldelijk: ‘Een stukje touw, een
stukje touw.’ (The Works of Guy de Maupassant, [g.d.],
blz. 34-38.)

Met andere figuren en omstandigheden kan dit
verhaal ook nu telkens weer verteld worden. Hoe
moeilijk is het voor ons hen te vergeven die ons
gekwetst hebben. We hebben allemaal de neiging
geobsedeerd te raken door het kwaad dat ons is aan-
gedaan. Die obsessie groeit uit tot een knagende en
verterende zweer. Is er een deugd die tegenwoordig
meer in praktijk moet worden gebracht dan de
deugd van vergeven en vergeten? Er zijn mensen die
dat beschouwen als een teken van zwakte. Is dat zo?
Ik ben van mening dat het geen intelligentie of
kracht vergt om wrok te koesteren over aangedaan
leed, of om kwaliteiten te grabbel te gooien om ver-
geldingacties uit te denken. Er is geen vrede in de
koestering van wrok. Er schuilt geen geluk in het
afwachten van de dag waarop u uw gram kunt halen.

Paulus spreekt over ‘die zwakke, armelijke wereld-
geesten [ofwel krachten]’ (Galaten 4:9) in ons leven.
Is er iets zwakker of armelijker dan de instelling
leven te slijten in een eindeloze opeenvolging van
bittere gevoelens en wraakgedachten jegens hen die
ons misschien hebben beledigd?

Joseph F. Smith presideerde de kerk in een tijd
van grote verbittering jegens de heiligen der laatste
dagen. Hij was het doelwit van vuige aantijgingen,
van onafgebroken kritiek van columnisten, zelfs in
zijn eigen kringen. Hij werd gehekeld en was het
mikpunt van veel redactionele spot. Luister naar zijn
reactie op hen die hem voor schut zetten: ‘Laat ze
met rust. Laat ze begaan. Geef ze al de vrijheid van
meningsuiting die ze willen. Laat ze hun verhaal
schrijven en hun eigen ondergang bewerkstelligen.’
(Gospel Doctrine, vijfde druk, [1939], blz. 339.)

En in de geest van vergeven en vergeten ging hij
voort met zijn werk en leidde hij de kerk naar nieu-

we groei en opmerkelijke resultaten. Toen hij stierf
schreven velen die hem hadden bespot in lovende
bewoordingen over hem.

Ik herinner mij eens een lang gesprek met een
echtpaar dat naar mijn kantoor was gekomen. Er
was onenigheid tussen hen. Ik wist dat hun liefde
voor elkaar eens groot en hecht was geweest. Maar
beiden hadden er een gewoonte van gemaakt over
de fouten van de ander te spreken. Onwillig elkaar
de fouten die we allemaal maken te vergeven, die te
vergeten en eraan voorbij te gaan, hadden zij zolang
op elkaar gevit, dat de liefde die zij eens voor elkaar
hadden gekoesterd, was weggeëbd. Hun liefde
strandde op de rotsen van een echtscheiding. Nu
zijn er alleen nog de eenzaamheid en de wederzijdse
beschuldigingen. Ik ben ervan overtuigd dat ze nog
steeds bij elkaar zouden zijn en nog steeds even veel
van elkaar gehouden zouden hebben als er zelfs
maar een sprankje bekering en vergevensgezindheid
aanwezig was geweest.

Vrede door vergevensgezindheid

Als er iemand is die in zijn hart het giftige brouw-
sel van vijandschap ten opzichte van een ander
koestert, smeek ik die persoon de Heer te vragen om
de kracht om te vergeven. Het uiten van dat verlan-
gen zal ten grondslag liggen aan uw bekering. Het is
misschien niet gemakkelijk, en het zal misschien
niet snel gaan. Maar wanneer u er oprecht naar
streeft en het zoekt, zal het komen. En al laten zij
die u hebt vergeven u niet met rust en blijven zij u
dreigen, u weet dat u heeft gedaan wat u kon om
een verzoening tot stand te brengen. Er zal dan een
vrede in uw hart komen, die u anders nooit gekre-
gen zou hebben. Die vrede zal de vrede zijn van
Hem, die gezegd heeft:

‘Want indien gij de mensen hun overtredingen
vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar
indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader
uw overtredingen niet vergeven’ (Matteüs 6:14-15).

De verloren zoon

Ik ken geen mooier verhaal dan dat van de verlo-
ren zoon, dat u kunt lezen in het vijftiende hoofd-
stuk van Lucas. Het is het verhaal van een berouw-
volle zoon en een vergevensgezinde vader. De zoon
verbrast zijn erfenis in een losbandig leven, hij ver-
werpt de raad van zijn vader en veracht diegenen die
hem liefhebben. Toen hij er alles doorheen had
gejaagd, hongerig was en zonder vrienden, kwam hij
tot inkeer. Hij ging terug naar zijn vader die hem
van veraf zag. ‘Hij liep hem tegemoet, viel hem om
de hals en kuste hem’ (Lucas 15:20).
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De genezende kracht van vergevensgezindheid

Ik vraag u dat verhaal te lezen. Alle ouders zouden
het keer op keer moeten lezen. Het is van toepassing
op elk gezin. Het is zelfs van toepassing op het hele
mensdom, want 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 volgen?

Zijn geliefde Zoon, onze Verlosser, strekt zijn
hand naar ons uit in vergeving en genade, maar
gebiedt ons daarbij ons te bekeren. Een waarachtige
en grootmoedige geest van vergevensgezindheid zal
de vereiste bekering tot uitdrukking brengen. De
Heer heeft gezegd — en ik citeer een openbaring
gegeven aan de profeet Joseph Smith:

‘Daarom gebied Ik u, dat gij u bekeert — bekeert,
opdat Ik u niet met de roede mijns mond sla, en met
mijn toorn en mijn gramschap, en uw lijden hevig
zij — gij weet niet hoe hevig, gij weet niet hoe ver-
schrikkelijk, ja, gij weet niet hoe zwaar te dragen.

‘Want zie, Ik, God, heb deze dingen voor allen
geleden, opdat zij niet zouden lijden, indien zij zich
wilden bekeren;

‘Doch indien zij zich niet wilden bekeren, moeten
zij lijden zoals Ik;

‘Welk lijden Mij, God, de Grootste van allen, van
pijn deed sidderen en uit iedere porie bloeden, en
zowel lichamelijk als geestelijk deed lijden. (. . .)

‘Leer van Mij, en luister naar mijn woorden; wan-
del in de ootmoed van mijn Geest, en in Mij zult gij
vrede hebben’ (LV 19:15-18, 23).

Zo is het gebod, en zo is de belofte van Hem, die
in het grootste gebed, dat ons als voorbeeld is gege-
ven, bidt: ‘Vader, (. . .) vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’ (Matteüs
6:9, 12).

‘Wonden verbinden’

Zijn de woorden van president Abraham Lincoln
naar aanleiding van de verschrikkingen van de
Amerikaanse Burgeroorlog niet geweldig: ‘(. . .) laten
wij de wonden verbinden, met haat jegens niemand,
met liefde jegens allen’ (John Bartlett, Familiar
Quotations [1968], blz. 640).

Mijn broeders en zusters, laten wij de wonden
verbinden, de vele wonden die zijn veroorzaakt door
scherpe woorden, door hardnekkig gekoesterde grie-
ven, door plannen te maken om uw gram te halen
bij hen die u kwaad hebben gedaan. We hebben alle-
maal een beetje van die wraakgevoelens in ons.
Gelukkig hebben we ook allemaal de macht erboven
uit te groeien als wij ons kleden ‘met de mantel der
naastenliefde, die de mantel van volmaaktheid en
vrede is’ (LV 88: 125).

‘Fouten maken is menselijk, vergeven is godde-
lijk.’ (Alexander Pope, An Essay on Criticism, deel 2,
blz. 1711.)

Er is geen vrede in het koesteren van oude grie-
ven. Er is alleen vrede in bekering en vergeving. Dit
is de zoete vrede waarvan Christus sprak: ‘zalig de
vredestichters, want zij zullen kinderen Gods
genoemd worden’ (Matteüs 5:9).

Uit De Ster van november 1991, blz. 2–5.
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Volg een of beide suggesties op naar gelang van uw eigen behoeften en omstandigheden.
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• Schrijf op wat u onlangs hebt aangeschaft. Zet de
letter N achter elk artikel dat u nodig had. Zet de
letter W achter elk artikel dat u wilde maar niet
nodig had. Gebruik dit lijstje om uw koopgedrag
te evalueren. Als u te veel geld uitgeeft aan zaken
die niet noodzakelijk zijn, ga dan na hoe u uw
geld verstandiger kunt besteden.

• Stel met uw partner een begroting op voor de
komende periode — bijvoorbeeld een of twee
weken. Overweeg het gebruik van het voorbeeld
op blz. 32 als richtlijn. Neem u samen voor u aan
die begroting te houden.

LEESOPDRACHT

Bestudeer het volgende artikel. Als u getrouwd bent, leest en bespreekt u het artikel met uw partner.

BESTENDIGHEID TEMIDDEN VAN VERANDERING

President N. Eldon Tanner
Eerste raadgever in het Eerste Presidium

Wat ik u vandaag wil vertellen zijn mijn waarne-
mingen van de bestendige en fundamentele beginse-
len die, wanneer zij worden opgevolgd, onder alle
economische omstandigheden tot financiële zeker-
heid en gemoedsrust zullen voeren.

‘Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk’

Ten eerste wil ik een fundering leggen en een per-
spectief vaststellen waarbinnen deze economische
beginselen moeten worden toegepast.

Op zekere dag zei een van mijn kleinzoons tegen
mij: ‘Ik heb u en andere geslaagde mannen gadege-
slagen en ik heb besloten succes te boeken in het
leven. Ik wil een gesprek hebben met zoveel moge-
lijk geslaagde mensen om te bepalen wat hen deed
slagen. Als u nu terugkijkt op uw ervaringen, opa,
wat is dan volgens u het belangrijkste bestanddeel
van succes?’

Ik vertelde hem dat de Heer ons de beste formule
voor succes had gegeven die ik kende: ‘Maar zoekt
eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles
zal u bovendien geschonken worden’ (Matteüs 6:33).

Er zijn mensen die redeneren dat sommige man-
nen financieel voorspoedig zijn, doch niet eerst het
koninkrijk zoeken. Dat is waar. Maar de Heer belooft
ons niet louter materiële rijkdom als wij eerst het

koninkrijk zoeken. Uit mijn eigen ervaring weet ik
dat dit niet het geval is. Om met de woorden van
Henrik Ibsen te spreken: ‘Geld kan dan wel de bol-
ster van vele dingen zijn, maar niet de kern. Het
brengt je eten, maar geen eetlust; geneesmiddelen,
maar geen gezondheid; kennissen, maar geen vrien-
den; bedienden, maar geen trouw; vreugdevolle
dagen, maar geen vrede of geluk.’ (The Forbes
Scrapbook of Thoughts on the Business of Life [1968],
blz. 88.)

Materiële zegeningen zijn een onderdeel van het
evangelie indien zij worden verkregen op de juiste
manier en voor het juiste doel. Dat doet mij denken
aan een ervaring van president Hugh B. Brown. Als
een jong soldaat in de Eerste Wereldoorlog bracht
hij eens een bezoek aan een bejaarde vriend die in
het ziekenhuis lag. Deze tachtigjarige was meerdere
malen miljonair en lag op sterven. Noch de vrouw,
van wie hij gescheiden was, noch zijn vijf kinderen
hielden genoeg van hem om hem in het ziekenhuis
te komen opzoeken. Terwijl president Brown
nadacht over de dingen die zijn vriend ‘was kwijtge-
raakt die niet voor geld te koop waren en van zijn
tragische omstandigheden en de diepte van zijn
ellende opmerkte,’ vroeg hij zijn vriend wat hij zou
veranderen in zijn leven als hij het nog eens over
mocht doen.

De oude heer, die een paar dagen later zou overlij-
den, zei: ‘Wanneer ik terugdenk aan mijn leven, dan
is het belangrijkste en waardevolste bezit dat ik had
kunnen hebben, maar dat ik in het proces van het



29

vergaren van mijn miljoenen verloren heb, het een-
voudige geloof dat mijn moeder had in God en in de
onsterfelijkheid van de ziel.

‘(…) Je vroeg mij wat het waardevolste is in het
leven. Ik kan je met geen betere woorden antwoor-
den, dan die van de dichter’. Hij verzocht president
Brown hem een boekje uit zijn aktetas aan te reiken,
waaruit hij een gedicht las getiteld ‘I’m an Alien’ (Ik
ben een vreemde).

Ik ben een vreemde voor het geloof dat mijn moeder
mij leerde.

Ik ben een vreemde voor de God die het geschrei van
mijn moeder hoorde.

Ik ben een vreemde voor de troost die het avondgebed
mij bracht,

Voor de eeuwige armen die mijn vader omvatten toen
hij stierf.

Toen de stem van de grote wereld mij kwam roepen,
verliet ik alles en volgde haar.

In mijn blindheid merkte ik niet dat ik mijn hand uit
de zijne had laten glippen.

In mijn verdwazing had ik er geen idee van dat roem,
net als een zeepbel, hol is.

Dat de rijkdom van goud slechts schijn is, zoals ik
sindsdien heb geleerd.

Mijn hele leven zocht ik naar zaken die ik versmaadde
zodra ik ze gevonden had.

Ik heb gevochten voor vele winnende zaken en mijn
beloning ervoor ontvangen,

Maar ik zou het allemaal geven, roem en rijkdom en
de genoegens,

Als ik maar het geloof bezat dat mijn moeder maakte
tot wie zij was.

Dat was op zijn sterfbed het getuigenis van een
man die in de kerk was geboren maar die ervan ver-
vreemd was geraakt. Dat was de smartelijke kreet
van een eenzaam man die zich alles kon permitteren
wat voor geld te koop was, maar die de belangrijkste
dingen van het leven had verspeeld om de goederen
van deze wereld te vergaren.’ (Continuing the Quest
[1961], blz. 32-35; cursivering toegevoegd.)

In het Boek van Mormon geeft de profeet Jakob
ons een belangrijke raad over dit onderwerp:

‘Maar zoekt het koninkrijk Gods, voordat gij rijk-
dommen zoekt.

‘En nadat gij hoop in Christus hebt verkregen,
zult gij rijkdommen verkrijgen, indien gij er naar
streeft, en er naar streeft met het voornemen om
goed te doen — de naakten te kleden en de hongeri-
gen te voeden, de gevangenen te bevrijden en de

zieken en lijdenden bij te staan.’ (Jakob 2:18-19; cur-
sivering toegevoegd.)

De fundering en het perspectief zijn dus als volgt:
‘Wij moeten eerst het koninkrijk zoeken, werken en
plannen maken en met wijsheid besteden, plannen
maken voor de toekomst, en de rijkdom waarmee
wij gezegend zijn aanwenden om dat koninkrijk te
helpen opbouwen. Wanneer wij worden geleid door
dit eeuwig perspectief en door het bouwen op deze
vaste fundering, dan kunnen we onze dagelijkse
taken en ons levenswerk, die zorgvuldig moeten
worden gepland en ijverig nagestreefd, vol vertrou-
wen voortzetten.

Het is binnen dit raamwerk dat ik vijf beginselen
van economische bestendigheid uiteen wil zetten.

Betaal een eerlijke tiende

Bestendigheid nummer 1: Betaal een eerlijke tien-
de. Ik vraag me dikwijls af of wij beseffen dat onze tien-
de betalen niet het overhandigen van geschenken aan de
Heer en de kerk voorstelt. Tiende betalen is het kwijten
van een schuld aan de Heer. De Heer is de bron van al
onze zegeningen, waaronder het leven zelf.

Het betalen van tiende is een gebod, en wel een
met een belofte. Wanneer wij dit gebod onderhou-
den wordt ons beloofd dat wij ‘voorspoedig (zullen)
zijn in het land’. Deze voorspoed bestaat uit meer
dan aardse goederen — het kan ook het genieten
van een goede gezondheid en een onvermoeibaar
verstand betekenen. Het omvat gezinssolidariteit en
inzicht in geestelijke zaken. Ik hoop dat zij die op ’t
ogenblik geen volledige tiende betalen, zullen stre-
ven naar het geloof en de kracht om dit te gaan
doen. Wanneer u deze plicht jegens uw Schepper
nakomt, zult u een grote, grote vreugde ondervin-
den, die slechts door hen die getrouw zijn aan dit
gebod wordt ervaren.

Leef zuinig

Bestendigheid nummer 2: Leef van minder dan u
verdient. Ik heb ontdekt dat er geen enkele manier is om
ooit meer te verdienen dan u uit kunt geven. Ik ben ervan
overtuigd dat het niet zozeer de hoeveelheid geld is die
iemand verdient die gemoedsrust schenkt, als het goed
kunnen beheren ervan. Geld kan een gehoorzame dienst-
knecht zijn, maar ook een harde leermeester. Zij die hun
levensstandaard zo structureren dat er wat ruimte is,
beheersen hun omstandigheden. Zij die net wat meer uit-
geven dan zij verdienen, worden door hun omstandighe-
den beheerst. Zij zijn in slavernij. President Grant heeft
eens gezegd: ‘Als er een ding is wat rust en tevredenheid
het menselijk hart en het gezin zal schenken, dan is dat
het zetten van de tering naar de nering. En als er één
ding is wat afmattend en ontmoedigend is, dan is dat
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het hebben van schulden en verplichtingen waaraan men
niet kan voldoen.’ (Gospel Standards, samengesteld
door G. Homer Durham [1941], blz. 111.)

De sleutel tot het minder besteden dan wij verdie-
nen is heel eenvoudig — hij heet discipline. Vroeg of
laat in het leven moeten wij allemaal leren onszelf,
onze begeerten en onze economische verlangens te
disciplineren

Onderscheid maken tussen behoeften en
verlangens

Bestendigheid nummer 3: Leren onderscheid te
maken tussen behoeften en verlangens.
Consumentenverlangens worden door de mens gescha-
pen. Ons systeem van vrije onderneming met alle concur-
rentie van dien produceert een onbeperkt aantal goederen
en diensten teneinde ons verlangen naar meer gemakken
en weelde-artikelen te stimuleren. Ik breng geen kritiek
uit op het systeem of op de beschikbaarheid van deze
goederen of diensten. Het gaat mij er alleen om dat onze
mensen hun gezond verstand gebruiken bij hetgeen zij
aanschaffen. Wij moeten leren dat het brengen van
offers een onontbeerlijk onderdeel is van onze eeuwige
discipline.

In dit en vele andere landen hebben veel ouders
en kinderen die na de Tweede Wereldoorlog werden
geboren alleen maar een toestand van voorspoed
gekend. Er is steeds werkgelegenheid te over geweest
voor allen die konden werken. Velen zijn erop inge-
steld dat al hun verlangens onmiddellijk worden
bevredigd. De weelden van gisteren worden vandaag
als noodzakelijkheden beschouwd.

Typerend hiervoor zijn de jonge echtparen die ver-
wachten hun huis en zichzelf aan het begin van hun
huwelijk te voorzien van een luxe die hun ouders
zich slechts na vele jaren werken en offeren konden
permitteren. Door te veel te snel te willen hebben is
er het risico dat jonge echtparen zullen bezwijken
voor grif verstrekte persoonlijke leningen en zich
daarmee in de schulden steken. Dit zou beletten dat
zij beschikken over de noodzakelijke middelen om
gevolg te geven aan de suggesties van de kerk inzake
de jaarvoorraad en andere veiligheidsprogramma’s.

Een te veel toegeven aan verlangens en een slecht
financieel beleid plaatsen een zware druk op de
huwelijksrelatie. De meeste huwelijksproblemen
schijnen op het economische vlak te liggen — of er
is onvoldoende inkomen om het gezin te onderhou-
den, of het inkomen wordt verkeerd beheerd.

Een jonge vader kwam bij zijn bisschop om finan-
cieel advies, en vertelde een veel voorkomend ver-
haal: ‘Bisschop, ik heb een goede opleiding gehad als
ingenieur, en ik verdien een goed salaris. Het lijkt

erop dat ik gedurende mijn opleiding wel geleerd
heb hoe ik geld verdien, maar niet hoe ik het moet
beheren.’

Hoewel wij het wenselijk achten dat iedere leer-
ling een consumentencursus volgt, berust deze trai-
ning toch in de eerste plaats bij de ouders. Zij kun-
nen dit belangrijke aspect van de opvoeding niet
aan het toeval overlaten of de verantwoordelijkheid
overhevelen naar scholen en universiteiten.

Een belangrijk onderdeel van deze training dient
het uitleggen van schuld te zijn. Voor de meesten
onder ons zijn er twee soorten financiële schuld- en
verbruikersschulden en investerings- of zakenschul-
den. Verbruikersschuld slaat op het kopen op krediet
van zaken die wij in het dagelijks leven gebruiken of
consumeren. Voorbeelden hiervan zijn het op afbe-
taling kopen van kleding, huishoudelijke apparaten,
meubelen enzovoort. Een verbruikersschuld wordt
gewaarborgd door het verhypothekeren van onze
toekomstige verdiensten. Dit kan heel gevaarlijk
zijn. Als we onze betrekking kwijtraken, invalide
worden, of ’t hoofd moeten bieden aan noodtoe-
standen, zal het ons moeilijk vallen aan onze ver-
plichtingen te voldoen. Kopen op afbetaling is de
duurste manier om iets aan te schaffen. Bij de prijs
van de goederen die wij kopen moet ook nog hoge
rente en afhandelingskosten worden geteld.

Ik besef dat jonge gezinnen het soms nodig achten
op afbetaling te kopen. Maar wij waarschuwen hen
niet meer te kopen dan noodzakelijk is en hun schuld
dan zo snel mogelijk af te betalen. Wie krap zit moet
de extra last van bijkomende rente vermijden.

Investeringsschuld moet zo gewaarborgd worden
dat de financiële zekerheid van het gezin niet wordt
aangetast. Investeer niet in speculatieve onderne-
mingen. Er kan een verslavende werking uitgaan van
speculeren. Fortuinen zijn volkomen verloren
gegaan vanwege een onbeheerst verlangen steeds
meer te vergaren. Laten we leren van de fouten uit
het verleden en zorgen dat we onze tijd, energie en
gezondheid niet laten knechten door een gulzige
begeerte naar steeds meer aardse goederen.

President Kimball heeft ons deze tot nadenken
stemmende raad gegeven:

‘De Heer heeft ons volk [het Amerikaanse] geze-
gend met een welvaart, die in het verleden zijns
gelijke niet heeft gekend. De hulpmiddelen waarover
wij kunnen beschikken zijn goed, en we hebben ze
nodig voor het volbrengen van ons werk hier op
aarde. Toch vrees ik dat velen van ons met aardse
rijkdommen zijn overladen en deze als afgoden zijn
gaan dienen, zodat deze dingen macht over ons heb-
ben. Bezitten wij meer van het goede dan ons geloof
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kan verdragen? Velen besteden hun tijd merendeels
in dienst van het beeld dat zij van zichzelf hebben
gevormd. Dat houdt in dat ze voldoende geld willen
hebben, niet alleen een welvoorziene bankrekening,
maar ook een zeker kapitaal, belegd in aandelen en
andere waardepapieren, onroerende goederen,
woninginrichting, auto’s en dergelijke om hun vlese-
lijke zekerheid, voor naar zij hopen, een lang en
gelukkig leven te waarborgen. Men vergeet daarbij
dat het onze opdracht is om die vele hulpmiddelen
in onze gezinnen en priesterschapsquorums tot
opbouw van Gods koninkrijk te gebruiken.’ (‘De
afgoden die wij dienen,’ De Ster van augustus 1977,
blz. 3.)

Mag ik, bij wijze van getuigenis, het volgende toe-
voegen aan de uitspraak van president Kimball: ik
weet van geen enkele situatie waarin geluk en
gemoedsrust met het vergaren van meer bezit dan
het gezin redelijkerwijs nodig had, toenamen.

Houd u aan uw begroting

Bestendigheid nummer 4: Stel een begroting op
en houd u eraan. Een van mijn vrienden heeft een
dochter die onder auspiciën van de Brigham Young
University voor zes maanden in het buitenland ging stu-
deren. Ze schreef steeds naar huis om meer geld. Dit ver-
ontrustte haar vader dermate dat hij haar uiteindelijk
opbelde en haar ondervroeg over haar behoefte aan meer
geld. Op een zeker punt in het gesprek zei de dochter:
‘Maar papa, ik kan u precies vertellen waaraan iedere
cent die u mij heeft gestuurd is besteed.’

Hij antwoordde: ‘Je schijnt het niet te begrijpen
waar het om gaat. Ik stel belang in een begroting
een bestedingsplan — niet in een verslag van waar
het geld gebleven is.’

Misschien moeten ouders meer zijn zoals de vader
van een student die een telegram naar huis stuurde
met de boodschap, ‘No mon, no fun, your son’.
[Geen geld, geen pret, je zoon.] Zijn vader telegra-
feerde terug, ‘How sad, too bad, your Dad’. [Wat
jammer, pech gehad, je vader.]

Aan de hand van de vele gesprekken die ik in de
loop der jaren met mensen heb gevoerd heb ik
gemerkt dat veel te veel mensen geen behoorlijke
begroting hebben en niet de zelfbeheersing kunnen
opbrengen om zich aan de bepalingen van een
begroting te houden. Veel mensen denken dat een
begroting hen van hun vrijheid berooft. Integendeel,
geslaagde mensen hebben geleerd dat een begroting
werkelijke economische vrijheid mogelijk maakt.

Het opmaken van een begroting en een financieel
beleid behoeven niet al te ingewikkeld te zijn of al te
veel tijd te vergen. Het verhaal wordt verteld van

een geïmmigreerde vader die zijn te betalen rekenin-
gen in een schoenendoos bewaarde, zijn te innen
rekeningen op een spoel, en zijn geld in de kassa.

‘Ik snap niet hoe u uw zaak zo kunt drijven,’ zei
zijn zoon. ‘Hoe weet u nu wat voor winst u heeft
gemaakt?’

‘Jongen,’ antwoordde de zakenman, ‘toen ik van
de boot afstapte, bezat ik alleen de pantalon die ik
aanhad. Nu is je zuster tekenlerares, je broer arts en
jij bent accountant. Ik bezit een auto, een huis en
een goede zaak. Alles is betaald. Dus tel je dat alle-
maal bij elkaar op, trekt de pantalon eraf, en daar
heb je m’n winst.’

Wijze financiële raadgevers leren dat een goede
begroting vier verschillende elementen omvat. Er
moet ten eerste worden gezorgd voor de fundamente-
le behoeften zoals eten, kleding enzovoort; ten twee-
de voor hypotheekkosten; ten derde voor het opvan-
gen van noodsituaties door middel van spaargeld;
ziekte- en levensverzekering; en, ten vierde, voor ver-
standige investering en een jaarvoorraad.

Sta mij toe over twee van deze onderdelen nog
wat op te merken. Niets schijnt zo zeker te zijn in
ons leven als het onverwachte. Met het stijgen van
de kosten voor medische hulp is een behoorlijke
ziekteverzekering de enige manier waarop de meeste
gezinnen het hoofd kunnen bieden aan ernstige
ongevallen, ziekten of bevallingskosten, in ’t bijzon-
der wanneer het om een te vroeg geboren kind gaat.
Een levensverzekering zorgt voor een voortzetting
van het inkomen wanneer de kostwinner vroegtijdig
komt te overlijden. Ieder gezin moet zorgen voor
een goede ziekte- en levensverzekering.

Wanneer er voor deze fundamentele zaken is
gezorgd, behoren we door zuinig met ons geld om
te gaan regelmatig wat te sparen, zodat we ook een
bedrag opbouwen om te investeren. Ik heb gemerkt
dat slechts weinigen, die niet eerst de gewoonte
hebben aangekweekt om regelmatig te sparen, suc-
ces hebben gehad met hun investeringen. Dit vergt
discipline en onderscheidingsvermogen. Men kan
op vele manieren investeren. Ik kan u slechts aanra-
den uw financiële raadsmannen goed te kiezen.
Verzeker u ervan dat zij uw vertrouwen verdienen
door steeds te kunnen wijzen op een succesvol
investeringsbeleid.

Wees eerlijk

Bestendigheid nummer 5: Wees eerlijk in al uw finan-
ciële zaken. Het ideaal van onkreukbaarheid zal nooit
uit de mode raken. Het is van toepassing op alles wat
wij doen. Als leiders en leden van de kerk behoren
wij de belichaming van onkreukbaarheid te zijn.
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Broeders en zusters, door middel van deze vijf
beginselen heb ik getracht u een beeld te schetsen
van hetgeen kan worden gekenmerkt als het ware
patroon van het beheren van uw financiën en ande-
re middelen.

Ik hoop dat ieder van ons voordeel moge onder-
vinden in het toepassen ervan. Ik getuig dat zij waar

zijn en dat de kerk en het werk waarmee wij ons
bezighouden waar zijn.

Uit een toespraak van president Tanner, in 1979 gehouden in de
welzijnsbijeenkomst van de algemene oktoberconferentie van de
kerk. (Zie De Ster, mei 1982, blz. 12–18.)
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Begroting van t/m 
datumdatum

GEPLAND

GEPLAND

FEITELIJK

FEITELIJK

INKOMEN

Nettosalaris

Andere inkomsten

Totale inkomen

UITGAVEN

Tiende

Andere gaven aan de kerk

Langetermijnsparen

Sparen voor noodgevallen

Levensmiddelen

Hypotheek of huishuur

Gas en licht

Vervoer

Aflossing schulden

Verzekering

Ziektekosten

Kleding

Overige

Overige

Overige

Totale uitgaven
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9‘KINDEREN ZIJN EEN ERFDEEL
DES HEREN’

IDEEËN VOOR DE PRAKTIJK

Volg een of beide suggesties op naar gelang van uw eigen behoeften en omstandigheden.

• Neem u voor om met ieder van uw kinderen, of
een ander kind in uw familie, afzonderlijk tijd
door te brengen Praat met ieder kind en ga in op
zijn of haar interesses, behoeften en uitdagingen.

• Praat met uw partner over uw kinderen. Ga in op
de sterke en zwakke kanten van ieder kind. Stel
vast wat u kunt doen om tegemoet te komen aan
de behoeften van ieder kind.

LEESOPDRACHT

Bestudeer het volgende artikel. Als u getrouwd bent, leest en bespreekt u het artikel met uw partner.

DIERBARE KINDEREN, EEN GAVE VAN GOD

President Thomas S. Monson
Eerste raadgever in het Eerste Presidium

Uit het evangelie van Matteüs vernemen we dat
Jezus en zijn discipelen na het verlaten van de berg
van verheerlijking even in Galilea verbleven en toen
naar Kapernaüm gingen. De discipelen zeiden tegen
Jezus: ‘Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der
hemelen?

‘En [Jezus] riep een kind tot Zich, plaatste dat in
hun midden,

‘en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet
bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het
Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

‘Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die
is de grootste in het Koninkrijk der hemelen.

‘En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn
naam, ontvangt Mij.

‘Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij
geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem
zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen
en hij verzwolgen was in de diepte der zee.’1

Ik vind het opmerkelijk dat Jezus zo hield van die
kleintjes die nog maar zo kort daarvoor uit het voor-
sterfelijk bestaan naar de aarde waren gegaan.
Kinderen toen en nu zijn een zegen voor ons, wekken
onze liefde op en zetten ons aan tot goede daden.

Dan is het ook geen wonder dat de dichter
Wordsworth als volgt over onze geboorte spreekt: ‘In
wolken van heerlijkheid komen wij van God — ons
thuis.’2

De meeste van die kleintjes komen bij ouders
terecht die vol verwachting naar hun komst uitzien,
naar moeders en vaders die zich verheugen omdat
zij onderdeel uitmaken van het wonder dat wij de
geboorte noemen. Er is geen offer te groot, geen pijn
te hevig en geen wachten te lang.

Dan is het geen wonder dat we geschokt zijn als
we een nieuwsbericht horen uit een stad, ergens in
Amerika, waarin staat dat ‘een pasgeboren meisje dat
in een papieren zak was gewikkeld en in een vuilnis-
bak gedaan, in het ziekenhuis is opgenomen. Het
gaat goed met de baby. ‘Ze is een prachtige, gezonde
baby’, zei een woordvoerder van het ziekenhuis
woensdag. De politie heeft verklaard dat de baby
ontdekt werd toen vuilnismannen de inhoud van de
vuilnisbak achterin hun vrachtwagen stortten en
vervolgens iets zagen bewegen tussen het afval. De
autoriteiten zijn op zoek naar de moeder.’

Het is onze plechtige plicht, ons dierbare voor-
recht — ja, onze heilige kans — om de kinderen die
kleur aan ons leven geven in ons gezin en ons hart
te verwelkomen.

Onze kinderen hebben drie totaal verschillende
klassen waar ze leren. Ik bedoel de klas op school, de
klas in de kerk en de klas die we thuis noemen.

De klas op school

De kerk heeft altijd veel belangstelling getoond
voor het seculier onderwijs en moedigt haar leden
aan om deel te nemen aan ouderactiviteiten en
andere evenementen die erop gericht zijn het onder-
wijs voor onze jeugd te verbeteren.

Er is geen belangrijker aspect van het seculier
onderwijs dan de leerkracht die in de gelegenheid is
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om leergierige jongens en meisjes, jongemannen en
jonge vrouwen, te onderwijzen, lief te hebben en te
inspireren. President David O. McKay heeft gezegd:
‘Het onderwijs is het edelste vak in de wereld. De
continuïteit en reinheid in het gezin, en de veilig-
heid en continuïteit van het volk zijn afhankelijk
van juist onderwijs voor de jeugd. De ouder geeft
het kind de kans om te leven; de leerkracht stelt het
kind in staat om goed te leven.’3 Ik vertrouw erop
dat wij hun belang en hun missie zullen erkennen
door te zorgen voor de benodigde faciliteiten, de
beste boeken en een salaris waaruit onze dankbaar-
heid en ons vertrouwen blijkt.

Ieder van ons denkt vol liefde terug aan de leer-
krachten uit zijn eigen jeugd. Ik vind het amusant te
bedenken dat mijn muzieklerares op de basisschool
ene juffrouw Sharp was. Zij had het vermogen om
haar leerlingen liefde voor muziek bij te brengen, en
ze leerde ons muziekinstrumenten en hun geluid te
herkennen. Ik herinner me ook goed welke invloed
ene juffrouw Ruth Crow had die lesgaf in het onder-
werp ‘gezondheid’. Hoewel dat tijdens de economi-
sche crisis was, zorgde ze ervoor dat elke leerling uit
groep vier een tandartskaart had. Ze controleerde
elke leerling persoonlijk op de toestand van zijn
gebit en zorgde er door middel van zowel openbare
als particuliere voorzieningen voor dat geen enkel
kind de benodigde tandheelkundige zorg hoefde te
ontberen. En toen juffrouw Burkhaus, die aardrijks-
kunde gaf, de wereldkaarten uitrolde en met haar
stok de hoofdsteden van de landen aanwees en ver-
telde over de onderscheidende kenmerken van elk
land, elke taal en cultuur, had ik geen idee dat ik die
landen en volken ooit zou bezoeken.

O, wat zijn de leerkrachten belangrijk die onze
kinderen opbeuren, hun intellect ontwikkelen en ze
motiveren!

De klas in de kerk

De klas in de kerk voegt een essentiële dimensie
toe aan het onderwijs dat elk kind en elke jongere
ontvangt. Daar kan elke leerkracht allen die naar
haar lessen luisteren en de invloed van haar getuige-
nis voelen, opwaarts richten. In het jeugdwerk, de
zondagsschool, de bijeenkomsten van de jongevrou-
wen en de Aäronische priesterschap, kunnen goed
voorbereide leerkrachten die geroepen zijn na inspi-
ratie van de Heer elk kind en elke jongere raken en
hem of haar ertoe aanzetten om ‘woorden van wijs-
heid (. . .) [te putten] uit de beste boeken; […]
wetenschap [te zoeken], ja, door studie alsmede door
geloof.’4 Een woord van bemoediging hier en een
geestelijke gedachte daar kunnen een kostbaar leven

beïnvloeden en een onuitwisbare indruk achterlaten
op een onsterfelijke ziel.

Vele jaren geleden zaten we tijdens een banket ter
gelegenheid van de uitreiking van onderscheidingen
voor bijdragen aan kerkelijke tijdschriften naast pre-
sident Harold B. Lee en zijn vrouw. President Lee zei
tegen onze tienerdochter, Ann: ‘De Heer heeft je
gezegend met een knap gezicht en mooi lichaam.
Houd de binnenkant net zo mooi als de buitenkant,
dan zul je gezegend worden om echt gelukkig te
zijn.’ Die meesterleerkracht gaf Ann een geïnspireer-
de leidraad naar het celestiale koninkrijk van onze
hemelse Vader.

De ootmoedige, geïnspireerde lerares in de klas
van de kerk kan in haar leerlingen liefde voor de
Schriften opwekken. De leerkracht kan de apostelen
vanouds en de Heiland van de wereld niet alleen de
klas in brengen, maar ook in het hart, het verstand
en de ziel van onze kinderen.

De klas die we thuis noemen

Maar misschien wel de belangrijkste van alle klas-
sen, is de klas thuis. Thuis geven we onze houding
en onze diepgewortelde overtuigingen vorm. Thuis
wordt hoop gekweekt of vernietigd. Thuis bevindt
zich het laboratorium van ons leven. Wat we daar
doen, bepaalt de koers van ons leven als we het huis
uitgaan. Dr. Stuart E. Rosenberg heeft in zijn boek
The Road to Confidence geschreven: ‘Ondanks alle
nieuwe uitvindingen en moderne ontwerpen, trends
en fetisjen, heeft nog niemand een bevredigende
vervanging uitgevonden voor het eigen gezin, en
zoiets zal ook niemand ooit uitvinden.’5

Een gelukkig gezin is een vooruitblik op de hemel.
President George Albert Smith heeft eens gevraagd:
‘Willen we een gelukkig gezin hebben? Zo ja, laat
het dan een plek van gebed, dankzegging en dank-
baarheid zijn.’6

Het kan gebeuren dat kinderen het sterfelijk leven
in komen met een fysieke of mentale handicap. Hoe
hard we er ook achter proberen te komen, het is
onmogelijk om te weten waarom of hoe zoiets
gebeurt. Ik neem mijn petje af voor de ouders die
zonder klagen zo’n kind in hun armen nemen, in
hun leven verwelkomen en een van de kinderen van
onze hemelse Vader die extra mate van opoffering
en liefde geven.

Toen ik eens ’s zomers in Aspen Grove Family
Camp was, zag ik een moeder geduldig een tiener-
dochter voeden die bij de geboorte schade had opge-
lopen en volkomen van haar moeder afhankelijk
was. De moeder moest voor elke lepel eten, elke slok
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water de nek en het hoofd van haar dochter vast-
houden. Ik dacht: Al zeventien jaar heeft deze moeder
dit en ander dienstbetoon verricht voor haar dochter, zon-
der ooit aan haar eigen gemak, plezier of eten te denken.
Moge God die moeders, vaders en kinderen zegenen.
En dat zal Hij beslist doen.

De onschuld van kinderen

Ouders overal beseffen dat de krachtigste combi-
natie van emoties in de wereld niet ontstaat door
een grote kosmische gebeurtenis, en dat die ook niet
te vinden is in romans of geschiedenisboeken, maar
alleen in een ouder die kijkt naar een slapend kind.

Daarbij komt de waarheid van de woorden van
Charles M. Dickinson mij in gedachten:

Zij zijn de lieveling van hart en gezin!
Zij zijn een engel van God in vermomming;
Het zonlicht slaapt nog in hun lokken haar,
Zijn heerlijkheid glimt nog in hun ogen klaar;
Zij die als spijbelaars van huis en hemel zijn geraakt,
Hebben mij zachtmoediger en milder gemaakt.
En nu weet ik hoe Jezus het koninkrijk der hemelen, 

ginder,
Kon vergelijken met mensenkinderen.7

In onze dagelijkse ervaringen met kinderen, ont-
dekken we dat ze uiterst opmerkzaam zijn en vaak
grote waarheden verkondigen. Charles Dickens,
auteur van het klassieke kerstverhaal A Christmas
Carol, illustreerde dit feit toen hij het gezin van de
nederige Bob Cratchit beschreef dat bijeen kwam
voor een armzalig maar lang verwacht kerstdiner.
Bob, de vader, kwam thuis met zijn tere zoontje Tiny
Tim op zijn schouders. Tiny Tim ‘droeg een kleine
kruk en had zijn benen in een ijzeren geraamte.’
Bobs vrouw vroeg hem: ‘En hoe heeft kleine Tim
zich gedragen?’

‘Zo goed als goud,’ zei Bob, ‘en eigenlijk nog
beter. Op de een of andere manier wordt hij naden-
kend door zoveel alleen te zitten, en denkt hij de
vreemdste dingen die je ooit hebt gehoord. Op weg
naar huis vertelde hij mij dat hij hoopte dat de men-
sen hem in de kerk gezien hadden, want hij was
kreupel, en hoe fijn was het om op kerstdag herin-
nerd te worden aan Hem die de verlamde bedelaars
liet lopen en de blinden liet zien.’8

Charles Dickens zelf heeft gezegd: ‘Ik houd van
die kleine mensen, en het is geen kleinigheid als zij,
die zo vers van God komen, van ons houden.’

Kinderen uiten hun liefde op originele, innovatie-
ve manieren. Een tijdje geleden gaf een lief klein
meisje mij op mijn verjaardag een handgeschreven
verjaardagskaart met in de envelop nog een klein

speelgoedhangslotje dat zij leuk vond en waarvan zij
meende dat ik het waarschijnlijk graag cadeau zou
krijgen.

‘Van alle aanblikken in de wereld is er niets zo
mooi als een kind dat iets weggeeft. Hij geeft zelfs
het kleinste weg. Een kind geeft je de wereld. Hij
doet de wereld voor je open alsof het een boek was
dat je nooit eerder hebt kunnen lezen. Maar als er
naar een cadeautje gezocht wordt, is het altijd een
vreemd klein dingetje, dat scheef opgeplakt is, (. . .)
een engeltje dat er als een clown uitziet. Een kind
heeft zo weinig om weg te geven, omdat hij nooit
weet dat hij je alles heeft gegeven.’9

Zo ook Jenny’s cadeau voor mij.

Kinderen lijken een blijvend geloof in hun hemel-
se Vader te hebben, en in zijn vermogen en verlan-
gen om hun lieve gebeden te verhoren. Ik weet uit
eigen ervaring dat als een kind bidt, God luistert.

Ik wil u de ervaring vertellen van Barry Bonnel en
Dale Murphy, bekende profhonkballers die voorheen
voor de Atlanta Braves speelden. Beiden zijn als
bekeerling tot de kerk gekomen. Dale Murphy is
door Barry Bonnell gedoopt.

‘In het honkbalseizoen van 1978 gebeurde er iets
dat Barry beschreef als ‘een keerpunt in zijn leven’.
Hij had het erg moeilijk, sloeg slechts een score van
0,200. Vanwege zijn slechte prestaties had hij erg
veel zelfkritiek en voelde hij zich ellendig. Toen Dale
Murphy hem vroeg om mee te gaan naar het zieken-
huis, had hij daar echt geen zin, maar hij ging toch.
Daar maakte hij kennis met Ricky Little, een enthou-
siaste supporter van de [Atlanta] Braves, die echter
aan leukemie leed. Het was volkomen duidelijk dat
Ricky de dood nabij was. Barry wilde vreselijk graag
iets troostends bedenken om te zeggen, maar niets
wat hij bedacht leek goed genoeg. Uiteindelijk vroeg
hij of er iets was dat hij kon doen. De jongen aarzel-
de, en vroeg toen of ze bij de volgende wedstrijd
allebei een homerun voor hem wilden slaan. Barry
zei [later]: ‘Dat verzoek was niet zo moeilijk voor
Dale, die dezelfde avond in feite zelfs twee home-
runs sloeg, maar ik had het moeilijk met slaan en
had het hele jaar nog geen homerun gehaald. Maar
toen kreeg ik een warm gevoel en zei Ricky dat hij
erop kon rekenen.’ Die avond sloeg Barry zijn enige
homerun van dat seizoen.10 Het gebed van een kind
was verhoord, een kinderwens was vervuld.

Behoefte aan veiligheid

Als alle kinderen liefhebbende ouders hadden, een
veilig thuis en zorgzame vrienden, wat zouden ze
dan in een geweldige wereld leven. Helaas zijn niet
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alle kinderen zo rijk gezegend. Sommige kinderen
zien hun vader hun moeder wreed slaan, terwijl
andere zelf slachtoffer zijn van dergelijke mishande-
ling. Hoe laf, hoe laag, en wat een schande!

Ziekenhuizen overal krijgen deze kleintjes binnen,
onder de blauwe plekken, vergezeld van brutale leu-
gens dat het kind ‘tegen de deur is aangelopen’ of
‘van de trap gevallen’. Leugenaars en bullebakken
die hun kinderen mishandelen zullen eens de storm
van hun misdaden oogsten. Het stille, gewonde en
gekwetste kind dat slachtoffer is van mishandeling,
en soms zelfs incest, moet hulp krijgen.

Een rechter zei in een brief aan mij: ‘Seksueel mis-
bruik van kinderen is een van de laagste, destructie-
ve en demoraliserende misdaden in een beschaafde
samenleving. Er is een alarmerende toename in het
aantal aangiften van lichamelijke en geestelijke mis-
handeling, en seksueel misbruik van kinderen. Onze
rechtbanken worden overspoeld met voorvallen van
dit weerzinwekkende gedrag.’

De kerk keurt dergelijk gruwelijk en verachtelijk
gedrag niet goed. Integendeel, wij veroordelen in de
hardst mogelijke bewoordingen een dergelijke
behandeling van de dierbare kinderen van God. Laat
het kind redding, verzorging, liefde en genezing ont-
vangen. Laat de overtreder gerechtigheid ondergaan,
verantwoording afleggen voor zijn of haar daden, en
professionele hulp ontvangen om dit slechte, duivel-
se gedrag in te perken. Weten u en ik van dergelijk
gedrag en ondernemen wij niets om het een halt toe
te roepen, dan gaan wij deel uitmaken van het pro-
bleem. Wij dragen dan ook een deel van de schuld.
Wij delen dan ook mee in de straf.

Ik vertrouw erop dat ik niet te hard ben geweest
in mijn uitspraken, maar ik heb de kleintjes nu een-
maal lief en weet dat de Heer ze ook liefheeft. Er is
geen ontroerender verslag van die liefde te vinden
dan de ervaring van Jezus die de kinderen zegende,
te vinden in 3 Nephi. Er staat in dat Jezus de zieken
genas, de mensen onderrichtte, en voor hen tot zijn
hemelse Vader bad. Maar ik haal de dierbare woor-
den aan die dan volgen:

‘[Jezus] nam hun kinderen één voor één, en
zegende hen, en bad voor hen tot de Vader.

‘En toen Hij dit had gedaan, weende Hij wederom;

‘En Hij sprak tot de schare, en zeide tot hen: Ziet
uw kleinen.

‘En toen zij opblikten, richtten zij hun ogen ten
hemel en zagen zij de hemelen zich openen, en

engelen als in vuur uit de hemel nederdalen (. . .) en
de engelen dienden hen.’11

U kunt zich afvragen: Vinden dergelijke voorvallen
tegenwoordig ook plaats? Ik wil het mooie verhaal ver-
tellen van een grootmoeder en een grootvader die
jaren geleden samen op zending waren, en de
manier waarop hun kleinzoontje gezegend werd. De
grootvader op zending schreef:

‘Mijn vrouw, Deanna, en ik zijn momenteel op
zending in Jackson (Ohio). Eén van onze grootste
zorgen toen we de zendingsoproep accepteerden,
was onze familie. We zouden er niet zijn als ze pro-
blemen hadden.

‘Vlak voordat we op zending gingen, moest onze
kleinzoon, R.J. van twee en een half, een oogopera-
tie ondergaan om zijn scheel kijken te verhelpen.
Zijn moeder vroeg mij om mee te gaan, want R.J. en
ik zijn goede maatjes. De operatie ging goed, maar
R.J. huilde voor en na de operatie omdat er geen
familieleden mee de operatiekamer in mochten, en
hij bang was.

‘Ongeveer een half jaar later, toen wij nog op zen-
ding waren, moest R.J.’s andere oog onder handen
genomen worden. Zijn moeder belde en vroeg mij
om terug te komen zodat ik voor de tweede operatie
met hem mee kon gaan. Maar natuurlijk verhinder-
den de afstand en de zending dat. Deanna en ik
vastten en baden tot de Heer om onze kleinzoon tij-
dens zijn operatie te troosten.

‘Kort na de operatie belden we en vernamen dat
R.J. zich de vorige ervaring herinnerde en niet bij
zijn ouders weg wilde. Maar zo gauw hij de operatie-
kamer in kwam, kalmeerde hij. Hij ging op de opera-
tietafel liggen, deed zijn bril voor ze af, en onderging
de operatie rustig. Wij waren erg dankbaar; onze
gebeden waren verhoord.

‘Enkele dagen later belden we onze dochter en
vroegen naar R.J., waarop zij ons vertelde over het
volgende voorval: ’s Middags na de operatie was R.J.
wakker geworden en had zijn moeder verteld dat
opa er tijdens de operatie bij was. Hij zei: ‘Opa was
erbij en zorgde dat het in orde was.’ Weet u, de Heer
liet de anesthesist voor dat kleine jongetje lijken op
zijn opa, hoewel opa en oma 2900 kilometer ver weg
op zending waren.’

Opa mag dan niet bij je bed hebben gezeten, R.J.,
maar je was in zijn gebeden en zijn gedachten. De
Heer hield je in zijn hand, de Vader van ons allen
zegende je.
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Mijn geliefde broeders en zusters, moge het gelach
van kinderen ons hart opbeuren. Moge het geloof
van kinderen onze ziel vertroosten. Moge de liefde
van kinderen onze daden motiveren. ‘[Kinderen]

zijn een erfdeel van de Heer.’12 Moge onze hemelse
Vader deze lieve zielen blijven zegenen, deze bijzon-
dere vrienden van de Meester.

Uit de Liahona van juni 2000, blz. 2–9.
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10DE HEILIGE TAAK
VAN DE OUDERS
DEEL 1: DE TAAK VAN DE VADER

IDEEËN VOOR DE PRAKTIJK

Volg een of beide suggesties op naar gelang van uw eigen behoeften en omstandigheden.

• Neem de taak van de ouders door zoals die wordt
uitgelegd in de zevende alinea van ‘Het gezin: een
proclamatie aan de wereld’ (zie blz. IV). Stel met

gebed vast hoe die raad op uw gezin van toepas-
sing is en wat u gaat doen om die op te volgen.

• Schrijf een brief aan uw vader of uw opa.

LEESOPDRACHT

Bestudeer het volgende artikel. Als u getrouwd bent, leest en bespreekt u het artikel met uw partner.

TOT DE VADERS IN ISRAËL

President Ezra Taft Benson
Dertiende president van de kerk

Geliefde broeders, ik ben dankbaar dat ik hier met
u kan zijn in deze prachtige bijeenkomst van de
priesterschap van God. Ik bid dat de Geest des Heren
met u en mij zal zijn terwijl ik u toespreek over een
uiterst belangrijk onderwerp. Vanavond wil ik tot de
vaders, die hier en elders in de kerk zijn verzameld,
over hun heilige roeping spreken.

Ik hoop dat jullie jongemannen ook goed zullen
luisteren, want jullie bereiden je nu voor om later de
vaders van de kerk te worden.

Een eeuwige roeping

Vaders, u hebt een eeuwige roeping waar u nooit
van ontheven zult worden. Roepingen in de kerk,
hoe belangrijk ook, zijn slechts tijdelijk van aard en
na een bepaalde periode is het gepast dat men ont-
heven wordt. Maar de roeping van vader is eeuwig
en het belang ervan stijgt boven de tijd uit. Het is
een roeping voor tijd en eeuwigheid.

President Harold B. Lee zei: ‘Het belangrijkste
werk dat u (vaders) ooit zult verrichten, is het werk
dat u binnen de muren van uw eigen huis verricht.
Huisonderwijs, werk in de bisschap en andere taken
in de kerk zijn alle belangrijk, maar het belangrijkste
werk vindt plaats binnen de muren van uw thuis.’
(Strengthening the Home, brochure, 1973, blz. 7.)

Wat is dan de specifieke verantwoordelijkheid van
een vader binnen de heilige muren van zijn huis?

Sta mij toe twee fundamentele taken van iedere
vader in Israël aan te geven.

Voorzien in stoffelijke behoeften

Ten eerste hebt u de heilige verantwoordelijkheid
om in de stoffelijke behoeften van uw gezin te voor-
zien.

De Heer heeft duidelijk gezegd dat een van onze
taken de zorg voor en het grootbrengen van een
rechtvaardig nageslacht is. In het begin werd Adam,
niet Eva, geïnstrueerd om in het zweet zijns aan-
schijns het brood te verdienen.

De apostel Paulus zei tot echtgenoten en vaders:
‘Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn
huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof ver-
loochend, en is erger dan een ongelovige’ (SV, 1
Timoteüs 5:8).

Toen de kerk pas was georganiseerd gaf de Heer de
mannen de specifieke opdracht om voor hun vrouw
en kinderen te zorgen. In januari 1832 zei Hij:
‘Voorwaar zeg Ik u, dat iedere man, die genoodzaakt
is voor zijn eigen gezin te zorgen, dit moet doen; en
hij zal geenszins zijn kroon verliezen’ (LV 75:28).
Drie maanden later zei Hij: ‘Vrouwen hebben aan-
spraak op haar echtgenoten voor haar onderhoud
totdat deze sterven’ (LV 83:2). Dit is het goddelijke
recht van een vrouw en moeder. Terwijl zij thuis
voor de kinderen zorgt, verdient haar man de kost
voor het gezin om die zorg mogelijk te maken.

Waar er in een gezin een gezonde man is, wordt
van hem verwacht dat hij de kostwinner is. Soms
horen wij van mannen die door economische
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omstandigheden hun baan verloren hebben en van
hun vrouw verwachten dat zij het huis uit gaan om
te werken, al is de man zelf in staat voor zijn gezin
te zorgen. In deze gevallen sporen wij de man aan
om al het mogelijke te doen om zijn vrouw thuis te
houden om voor de kinderen te zorgen, en zelf zo
goed mogelijk in het onderhoud van zijn gezin te
voorzien, zelfs al is de baan die hij weet te
bemachtigen niet ideaal en moet het gezin het met
minder doen.

Ook is de noodzaak van een opleiding of van stof-
felijke behoeften geen rechtvaardiging voor het
wachten met kinderen, zodat de vrouw de kostwin-
ster van het gezin kan blijven.

Raad van president Kimball

Ik moet denken aan de raad van onze geliefde
profeet Spencer W. Kimball aan getrouwde studen-
ten. Hij zei: ‘Ik heb tegen tienduizenden jonge men-
sen gezegd dat als ze trouwen, ze niet moet wachten
met kinderen krijgen tot zij hun opleiding voltooid
hebben en er financieel beter voor staan (. . .) ze
moeten normaal met elkaar samenleven en de kin-
deren laten komen. (. . .)

‘Ik ken geen enkele tekst in de Schriften,’ vervolgt
president Kimball, ‘waarin jonge vrouwen worden
gemachtigd om met kinderen te wachten en aan het
werk te gaan om tijdens de studie van hun man de
kost te verdienen. Er zijn duizenden mannen die
naast hun studie gewerkt hebben en tegelijkertijd
een gezin hebben grootgebracht.’ (‘Marriage is
Honorable,’ Speeches of the Year, 1973, Provo, Utah:
Brigham Young University Press, 1974, blz. 263.)

De rol van de moeder in het gezin

Broeders van de priesterschap, ik blijf nadrukkelijk
stellen dat het belangrijk is dat de moeders thuis
blijven om hun kinderen te verzorgen, op te voeden
en hun de beginselen van gerechtigheid bij te bren-
gen.

Bij mijn reizen naar de verschillende delen van de
kerk, krijg ik het gevoel dat de overgrote meerder-
heid van de moeders in de kerk oprecht deze raad
willen opvolgen. Maar we weten dat moeders soms
buitenshuis werken omdat hun man hen daartoe
aanmoedigt, of er zelfs op staat. Dat is iemand die de
dingen of gemakken wil hebben die met een extra
inkomen gekocht kunnen worden. Niet alleen zal
het gezin onder dergelijke omstandigheden ernstig
te lijden hebben, broeders, maar uw eigen geestelijke
groei en vooruitgang zal stokken. Ik zeg tot u allen:
de Heer heeft de mannen de verantwoordelijkheid

gegeven om op dusdanige manier voor hun gezin te
zorgen dat de vrouw de gelegenheid krijgt haar rol
als moeder thuis te vervullen.

Gezinsparaatheid nu nog dringender

Vaders, een ander cruciaal aspect bij de zorg voor
de stoffelijke behoeften van uw gezin betreft de
maatregelen die u neemt voor uw gezin in geval van
nood. Gezinsparaatheid is sinds lang een gevestigd
welzijnsbeginsel. Het is nu zelfs nog dringender.

In alle ernst vraag ik u: hebt u een jaarvoorraad
voedsel, kleding en waar mogelijk brandstof aange-
legd? De openbaring om voedsel te produceren en
op te slaan kan net zo essentieel zijn voor ons wel-
zijn in deze tijd als het aan boord gaan van de ark
was voor de mensen in de tijd van Noach.

Leeft u ook binnen de beperkingen die uw inko-
men u oplegt, en spaart u wat?

Bent u eerlijk met de Heer met het betalen van
uw tiende? Het naleven van deze goddelijke wet zal
u zowel in geestelijk als stoffelijk opzicht tot zegen
zijn. Ja, broeders, als vader in Israël draagt u een
grote verantwoordelijkheid om te voorzien in de
stoffelijke behoeften van uw gezin, en om te
beschikken over de noodzakelijke voorraden in tij-
den van nood.

Inspirerend leiderschap

Ten tweede, hebt u een heilige
verantwoordelijkheid om geestelijke leiding in uw
gezin te geven.

In een brochure die enkele jaren geleden door de
Raad der Twaalf werd uitgegeven, zeiden we het vol-
gende: ‘Vaderschap is leiderschap, en wel de belang-
rijkste soort leiderschap. Zo is het altijd geweest
(. . .) zo zal het altijd blijven. Vader, met de hulp en
raad en aanmoediging van uw eeuwige metgezel
presideert u thuis.’ (Vader, let op, brochure, 1973,
blz. 9.)

Die presiderende positie brengt echter ook belang-
rijke verplichtingen met zich mee. Soms horen wij
over mannen, zelfs in de kerk, die, omdat zij aan het
hoofd van het gezin staan, denken dat zij op de een
of andere manier een superieure positie innemen en
het recht hebben om hun gezin te commanderen en
lasten op te leggen.

De apostel Paulus wijst erop dat de man het
hoofd van de vrouw is, net zoals Christus het hoofd
van de kerk is. (Zie Efeziërs 5:23, cursivering toege-
voegd.) Dat is het voorbeeld dat we bij onze taak om
thuis te presideren moeten volgen.
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De Heiland leidt de kerk niet op ruwe of onvrien-
delijke wijze. De Heiland behandelt zijn kerk niet
onbeleefd of met onachtzaamheid. De Heer gebruikt
geen dwang of druk om zijn doeleinden te verwe-
zenlijken. Nergens blijkt dat de Heer iets anders doet
dan de kerk opbouwen, verheffen, troosten en ver-
hogen. Broeders, in alle ernst zeg ik u: Hij is het
voorbeeld dat wij moeten volgen in ons streven de
geestelijke leiding te nemen in ons gezin.

Dit geldt vooral voor de relatie met uw vrouw.

Houd van uw vrouw

Ook hier is de raad van de apostel Paulus erg
mooi en concreet. Hij zei simpelweg: ‘Mannen, hebt
uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft
liefgehad’ (Efeziërs 5:25).

In hedendaagse openbaring spreekt de Heer weer
over deze verplichting. Hij zei: ‘Gij zult uw vrouw
met geheel uw hart liefhebben, en gij zult haar aan-
kleven en geen ander’ (LV 42:22). Voor zover ik weet
wordt er in alle Schriftuur maar één ander ding
genoemd waarvan ons geboden wordt dit met heel
ons hart lief te hebben, en dat is God zelf. Bedenk
eens wat dat inhoudt!

Deze soort liefde kan op veel verschillende manie-
ren aan uw vrouw getoond worden. In de allereerste
plaats is er buiten God niets dat in uw leven belang-
rijker is dan uw vrouw — uw werk niet, uw ontspan-
ning niet, uw hobby’s niet. Uw vrouw is uw kostba-
re, eeuwige hulpe — uw metgezel.

Wat wil het zeggen om iemand met uw gehele
hart lief te hebben? Het wil zeggen liefhebben met al
uw emoties en al uw toewijding. Het staat vast dat
als u met heel uw hart van uw vrouw houdt, u haar
niet kunt verlagen of bekritiseren, dat u geen fouten
bij haar kunt zoeken, of haar met woorden, nors
gedrag of daden kunt mishandelen.

Wat wil het zeggen om ‘haar aan te kleven’? Dat
wil zeggen dat u dicht bij haar blijft, haar loyaal en
trouw bent, met haar communiceert en uw liefde
voor haar uit.

Liefde wil zeggen ontvankelijk zijn voor haar
gevoelens en behoeften. Ze wil opgemerkt en
gekoesterd worden. Ze wil horen dat u haar prachtig
en aantrekkelijk en belangrijk vindt. Liefde houdt in
dat u haar welzijn en gevoel van eigenwaarde als
hoge prioriteit in uw leven stelt.

U moet dankbaar zijn dat zij de moeder van uw
kinderen en de koningin van uw huis is, dankbaar
dat zij voor het huishouden en het moederschap
gekozen heeft — om uw kinderen te baren, te ver-
zorgen, lief te hebben en op te voeden — de edelste
van alle roepingen.

Mannen, onderken de intelligentie van uw
vrouw en haar vermogen om als een ware partner
met u te overleggen over de plannen, activiteiten
en financiën voor het gezin. Wees niet krenterig
met uw tijd of middelen.

Geef haar de kans om zich intellectueel, emotio-
neel, sociaal en geestelijk te ontplooien.

Bedenk, broeders, liefde kan door kleine dingen
verzorgd en gevoed worden. Bloemen zijn bij bijzon-
dere gelegenheden geweldig, maar dat is ook uw
gewilligheid om te helpen met de afwas, luiers te
verwisselen, ’s nachts uit bed te komen om voor een
huilend kind te zorgen, en de televisie en krant te
laten voor wat ze zijn om met het eten te helpen.
Dat zijn de stille manieren waarop we met onze
daden ‘Ik hou van je’ zeggen. Dergelijke kleine
inspanningen leveren een enorme rente op.

Deze liefdevolle leiding dat u als priesterschaps-
drager geeft is ook op uw kinderen van toepassing.

De rol van de vader in het gezin

Moeders spelen als hart van het gezin een belang-
rijke rol, maar dit doet niets af aan de even belang-
rijke rol die vaders als hoofd van het gezin moeten
spelen bij het verzorgen, opvoeden en liefhebben
van hun kinderen.

Als patriarch in uw gezin draagt u de zwaarwegen-
de verantwoordelijkheid om de leiding te nemen bij
het werken met uw kinderen. U moet een gezin hel-
pen stichten waarin de Geest des Heren kan vertoe-
ven. Aan u de taak om leiding te geven aan heel het
gezinsleven. U moet een actieve rol spelen bij het
instellen van discipline en regels in het gezin.

Uw huis moet een oase van vrede en vreugde zijn
voor uw gezin. Geen enkel kind moet bang zijn voor
zijn vader — vooral niet als die vader het priester-
schap draagt. De taak van een vader is om van zijn
huis een oord van geluk en vreugde te maken. Hij
kan dat niet doen als er gekijf, ruzie, spanning of
onrechtvaardig gedrag is. De krachtige invloed van
een rechtvaardige vader bij het geven van een voor-
beeld, disciplineren, opvoeden, verzorgen en liefheb-
ben is essentieel voor het geestelijke welzijn van zijn
kinderen.

Geef geestelijke leiding

Met liefde in het hart voor de vaders in Israël wil
ik tien concrete manieren noemen waarop vaders
geestelijke leiding kunnen geven aan hun kinderen:

1. Geef uw kinderen vaderlijke zegens. Doop en
bevestig uw kinderen. Verleen uw zoons het priester-
schap. Dit zullen de geestelijke hoogtepunten in het
leven van uw kinderen zijn.
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2. Geef persoonlijk leiding aan gezinsgebeden,
schriftstudie en de wekelijkse gezinsavond. Uw per-
soonlijke betrokkenheid zal uw kinderen doen
inzien hoe belangrijk deze dingen zijn.

3. Woon waar mogelijk als gezin de vergaderin-
gen van de kerk bij. Onder uw leiding als gezin aan-
bidden is essentieel voor het geestelijke welzijn van
uw kinderen.

4. Neem uw kinderen individueel mee uit. Ga als
gezin kamperen en picknicken, naar sportwedstrij-
den en concerten, naar schoolprogramma’s enzo-
voort. Het is veel leuker als papa erbij is.

5. Bouw tradities op van vakanties, tochtjes en
uitjes met het gezin. Uw kinderen zullen deze herin-
neringen hun leven lang met zich mee dragen.

6. Voer regelmatig gesprekken onder vier ogen
met uw kinderen. Laat hen bepalen waarover jullie
praten. Onderwijs hen in de beginselen van het
evangelie. Breng hun gedegen waarden bij. Vertel
hun dat u van hen houdt. Persoonlijke tijd met uw
kinderen laat hun zien wat papa’s prioriteiten zijn.

7. Leer uw kinderen werken, en laat hen zien hoe
goed het is om naar een waardig doel toe te werken.
Het openen van spaarrekeningen voor de zending en
opleiding van uw kinderen laat hen zien wat papa
belangrijk vindt.

8. Moedig goede muziek en kunst en literatuur
aan in uw gezin. Wanneer er thuis een sfeer van ver-

fijning en schoonheid heerst, zal dat het leven van
uw kinderen voor altijd tot zegen zijn.

9. Ga, waar de reisafstand dit toelaat, regelmatig
met uw vrouw naar de tempel. Uw kinderen zullen
een beter begrip hebben van het belang van een
tempelhuwelijk, de tempelbeloften en de eeuwige
gezinseenheid.

10.Laat uw kinderen zien hoeveel vreugde en vol-
doening u vindt in uw werk in de kerk. Dit kan aan-
stekelijk op hen werken, waardoor zij ook in de kerk
zullen willen werken en van het koninkrijk zullen
houden.

Uw belangrijkste roeping

O, mannen en vaders in Israël, u kunt zoveel
doen voor de verlossing en verhoging van uw gezin!
Uw taken zijn zo belangrijk!

Denk aan uw heilige roeping als vader in Israël —
uw belangrijkste roeping in tijd en eeuwigheid —
een roeping waarvan u nooit ontheven zult worden.

Moge u, met uw eeuwige metgezel aan uw zijde,
altijd in de stoffelijke behoeften van uw gezin voor-
zien, en moge u uw heilige verantwoordelijkheid
nakomen om geestelijke leiding te geven in uw
gezin.

Uit een toespraak van president Benson, in 1987 gehouden in de
priesterschapsbijeenkomst van de algemene oktoberconferentie
van de kerk. (Zie De Ster, januari 1988, blz. 44–50.)
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• In de proclamatie over het gezin krijgen wij de
raad: ‘Vader en moeder hebben de plicht om
elkaar als gelijkwaardige partners (…) te helpen.
(Zie blz. IV in dit boek.) President Ezra Taft
Benson geeft op blz. 41–42 van dit boek tien tips

voor vaders en op blz. 45–47 tien tips voor moe-
ders. Neem die met uw partner door. Bespreek hoe
u elkaar kunt bijstaan in deze taken.

• Schrijf een brief aan uw moeder of uw oma.

LEESOPDRACHT

Bestudeer het volgende artikel. Als u getrouwd bent, leest en bespreekt u het artikel met uw partner.

‘OMDAT ZIJ MOEDER IS’
Ouderling Jeffrey R. Holland
Van de Raad der Twaalf Apostelen

Eerbetoon aan moeders

Er zijn enkele regels van Victor Hugo, die luiden:

‘Ze brak het brood in twee stukken en gaf ze aan
de kinderen, die gretig aten. ‘Ze heeft niets voor
zichzelf gehouden’, mopperde de sergeant.

‘Omdat ze geen honger heeft’, zei een soldaat.

‘Welnee,’ zei de sergeant, ‘omdat ze moeder is.’

In het jaar dat wij terugdenken aan het geloof en
de moed van hen die die zware trek door Iowa,
Nebraska en Wyoming hebben gemaakt, wil ik graag
hulde brengen aan de hedendaagse tegenhangers
van die moeders onder de pioniers die hun baby’s op
die lange reis verzorgden, voor ze baden en ze maar
al te vaak begroeven. Tot de vrouwen zonder kinde-
ren, die nu mijn stem horen, en die zielsgraag moe-
der willen zijn, zeg ik — door uw en onze tranen
daarover heen — dat God alsnog ergens in de toe-
komst ‘hoop (. . .) voor [uw] eenzaam hart’1 zal bren-
gen. Zoals profeten herhaaldelijk vanaf deze kansel
hebben geleerd: De getrouwen zal ‘geen enkele zege-
ning worden onthouden’, ook al zullen die zegenin-
gen niet gelijk komen.2 Intussen zijn we blij dat de
roep tot verzorging niet beperkt blijft tot ons eigen
vlees en bloed.

Daarbij ga ik niet voorbij aan de cruciale, dringen-
de taak van vaders, vooral omdat vaderloosheid in
de hedendaagse gezinnen door sommigen wordt
beschouwd als ‘het grootste maatschappelijke pro-
bleem van onze tijd.’3 Ja, vaderloosheid kan zelfs een

probleem zijn in het gezin waar wél een vader is,
maar dan als het ware met ‘afstandsbediening.’ Maar
dat is een priesterschapsboodschap voor een andere
keer. Vandaag wil ik lof toezwaaien aan de moeders
die hun kinderen vanaf de wieg rechtschapenheid
hebben bijgebracht en daardoor een onmisbare rol
spelen bij de bedoelingen die de Heer voor ons in de
sterfelijkheid heeft.

Met die woorden spreek ik in de trant van Paulus
die het ‘ongeveinsd geloof’ van Timoteüs loofde dat,
zei hij, ‘eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs
en uw moeder Eunike, (. . .)’.4 ‘Van kindsbeen af’, zei
Paulus, ‘(kent gij) de heilige schriften.’5 Wij zijn
dankbaar voor alle moeders en grootmoeders die van
jongs af aan zulke waarheden hebben geleerd.

Offers van jonge moeders

Wanneer ik spreek over moeders in het algemeen,
geldt mijn bijzondere lof en bemoediging de jonge
moeders. Het werk van een moeder is zwaar en maar
al te vaak onopgemerkt. In die jonge jaren studeren
een of beide van de echtgenoten wellicht nog, ofwel
bevinden zij zich in die vroege, magere jaren van de
carrièreplanning. De portemonnee is dagelijks haast
of helemaal leeg. De woning is smaakvol ingericht
in een van twee stijlen: vroege kringloop of laat
nagenoeg-leeg. De auto, als die er is, loopt op gladde
banden en een lege tank. Maar het grootste pro-
bleem voor jonge moeders, dankzij baby’s die ook ’s
nachts eisen hebben, is eenvoudig vermoeidheid. In
die jaren moeten moeders het met minder slaap
doen en méér geven met minder mogelijkheden om
zelf even bij te komen, dan elke andere groep die ik
ken in enige andere levensperiode. Geen wonder dat
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ze weleens hele donkere kringen onder hun ogen
hebben.

En dat is dan nota bene vaak de zuster die wij wil-
len roepen — of moeten roepen — om te dienen in
een hulporganisatie op wijk- of ringniveau. Dat is
begrijpelijk. Wie heeft geen behoefte aan de voor-
beeldige invloed van deze Loïses en Eunikes in de
dop? Laten allen wijs zijn. Bedenk dat het gezin de
allerhoogste prioriteit heeft, vooral in die beginjaren.
Daarbij zullen jonge moeders toch wel prachtige
mogelijkheden voor trouwe dienst in de kerk vin-
den, zoals ook anderen u — en uw gezin — dienen.

Doe het zo goed mogelijk in die jaren, maar hoe
dan ook, koester die unieke rol waarvoor de hemel
zelfs engelen stuurt om over u en uw kleinen te
waken. Echtgenoten — vooral echtgenoten — even-
als kerkleiders en vrienden alom: wees behulpzaam
en gevoelig en wijs. Denk eraan: ‘Alles heeft zijn uur
en ieder ding onder de hemel zijn tijd; (. . .)’.6

Moeders, wij waarderen en respecteren uw ‘geloof
in elke voetstap.’ Weet, alstublieft, dat het toen, nu
en voor eeuwig de moeite waard is. En mocht u, om
welke reden dan ook, bij deze moedige inspanning
geen partner aan uw zij hebben, dan zullen onze
gebeden voor u nog vuriger zijn en onze vastbesloten-
heid om de helpende hand toe te steken nog groter.

Moeders doen Gods werk

Een jonge moeder schreef mij onlangs dat de
angst haar op drie fronten dreigde aan te vallen. Ten
eerste moest ze huilen als er over moederschap in de
kerk werd gesproken, omdat ze het gevoel had niet
te voldoen of niet opgewassen zou zijn tegen de
taak. Ten tweede kreeg ze de indruk dat de wereld
verwachtte dat ze haar kinderen lezen, schrijven,
binnenhuisarchitectuur, Latijn, rekenen en Internet
zou bijbrengen zelfs voor de baby zoiets prozaïsch
zei als ‘Mammam.’ Ten derde deden mensen, vol-
gens haar, weleens neerbuigend — gewoonlijk onop-
zettelijk — omdat hun raad, of zelfs hun compli-
menten, niets weerspiegelden van de mentale
investering, de geestelijke en emotionele inspan-
ning, de eindeloze nachten en de lange dagen met
hun hoge eisen die gepaard gaan met haar pogingen
en haar verlangen de moeder te zijn zoals God dat
graag wil. Slechts één ding, zegt ze, houdt haar op
de been: ‘Door alles heen — ook de tranen die ik
weleens stort — weet ik, diep in mijn hart, dat ik Gods
werk doe. Ik weet dat ik door mijn moederschap zijn
eeuwige medewerkster ben. Het ontroert mij ten
zeerste dat God het hoogste doel en de diepste zin
van zijn bestaan vindt in het ouderschap, ook al
laten sommigen van zijn kinderen Hem huilen.

‘Dat is het gevoel’, zo besluit zij, ‘dat ik probeer
vast te houden op die onvermijdelijk moeilijke

dagen als dit alles me dreigt te verpletteren.
Misschien zijn het juist ons onvermogen en onze
angst die ons aanzetten om Hem te zoeken,
waardoor zijn vermogen om ons te helpen wordt
vergroot. Misschien hoopt Hij heimelijk dat we
inderdaad angstig zullen zijn en inderdaad nederig
om hulp zullen smeken. Dan kan Hij, volgens mij,
onze kinderen rechtstreeks onderrichten, via ons,
maar zonder onze weerstand. Dat idee staat me aan
en geeft me hoop. Als ik goed kan zijn in de ogen
van mijn hemelse Vader, zal Hij onze kinderen mis-
schien ongehinderd kunnen leiden. Misschien kan
dat dan wel in een zeer letterlijke zin zijn werk en
zijn heerlijkheid zijn.’7

Uw kinderen zullen u gelukkig prijzen

Uitgaande hiervan wordt het mij duidelijk dat
sommige van die donkere kringen onder de ogen
niet alleen het gevolg zijn van de luiers en van het
sjouwen met kinderen, maar van ten minste een
aantal slapeloze nachten waarin u uw ziel peilt en
ernstig streeft naar het vermogen uw kinderen op te
voeden tot de mens die God hen wil laten worden.
Wanneer u door een dergelijke toewijding en vastbe-
radenheid wordt bewogen, zeg ik tot de moeders als
groep, in de naam van de Heer: u bent groots. U
doet het werkelijk heel goed. Alleen al het feit dat u
zo’n grote verantwoordelijkheid is gegeven, is een
eeuwig bewijs van het vertrouwen dat uw hemelse
Vader in u stelt. Er is hulp. U hoeft het niet alleen te
doen. Hij weet dat een kind baren u niet meteen
alwetend maakt. Als u en uw man ernaar streven
God lief te hebben en zelf het evangelie na te leven;
als u smeekt om die leiding en troost van de Heilige
Geest die de getrouwen is beloofd; als u naar de tem-
pel gaat om de beloften van de heiligste verbonden
die een vrouw, of een man, in deze wereld kan slui-
ten, te doen en te ontvangen; als u anderen — waar-
onder uw kinderen — hetzelfde zorgzame, medele-
vende, vergevensgezinde hart toont dat u ook van
de hemel wilt zien; als u zich inspant om de beste
ouder te zijn die u maar kunt zijn, dan heeft u men-
selijkerwijs al het mogelijke gedaan en alles wat God
van u verwacht.

Soms zal het besluit van een kind of kleinkind
hartverscheurend zijn. Soms zal er niet gelijk aan
verwachtingen worden voldaan. Iedere vader en
moeder maakt zich daarover zorgen. Bij zijn eigen
hoop en gebeden als ouder, heeft die geliefde presi-
dent, Joseph F. Smith, eens gezegd: ‘O God, laat mij
niet mijn eigen kinderen verliezen!’8 Dat is de
smeekbede — en de angst — van iedere ouder. Maar
wie blijft proberen en blijft bidden, heeft niet
gefaald. U hebt alle recht op het ontvangen van
bemoediging en te weten dat uw kinderen u uitein-
delijk gelukkig zullen prijzen, net zoals al uw voor-
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moeders die dezelfde hoop en dezelfde angst hebben
gekend.

U volgt in de voetstappen van Eva, de moeder
aller levenden, die begreep dat zij en Adam wel
moesten vallen opdat de mensen zouden zijn; in de
voetstappen van Sara en Rebekka en Rachel, zonder
wie die geweldige patriarchale beloften aan
Abraham, Isaak en Jakob, die ons allen tot zegen
zijn, niet mogelijk waren geweest; in de voetstappen
van Loïs en Eunike en de moeders van de tweedui-
zend jeugdige soldaten; in de voetstappen van
Maria, die was gekozen vóór de grondlegging der
wereld om de Zoon van God te ontvangen, te dra-
gen en te baren. Wij danken u allen, en ook onze
eigen moeders, en drukken u op ‘t hart dat er op
aarde niets belangrijker is dan zo rechtstreeks deel te
nemen aan het werk en de heerlijkheid van God
door de sterfelijkheid en het aardse leven van zijn
zoons en dochters mogelijk te maken, zodat er
onsterfelijkheid en eeuwig leven kan zijn in het
celestiale koninkrijk.

Vertrouw immermeer op de Heiland

Wanneer u de Heer hebt benaderd in zachtmoe-
digheid en nederigheid des harten en, zoals één
moeder heeft gezegd, ‘op de hemelpoort hebt
gebonsd om te vragen, te smeken, te eisen dat u lei-
ding en wijsheid en hulp krijgt om deze wonder-
baarlijke taak te volbrengen,’ dan wordt de deur
opengeworpen om u de invloed en de hulp van alle
eeuwigheid te verschaffen. Eis de beloften van de
Heiland dezer wereld op. Vraag om de genezende
balsem van de verzoening bij alles wat u of uw kin-
deren kwelt. Weet dat door geloof alles goed zal
komen ondanks u, of liever gezegd, dankzij u.

U kunt deze taak onmogelijk alleen verrichten,
maar de Meester van hemel en aarde is er om u te
helpen, Hij die vastberaden achter het verloren
schaap aan gaat, grondig veegt om de verloren pen-
ning te vinden en eeuwig wacht op de terugkeer van
de verloren zoon. Omdat uw werk een verlossings-
werk is, zult u groot worden gemaakt, worden aange-
vuld, meer en beter worden gemaakt dan u ooit bent
geweest naarmate u zich oprecht inspant, hoe ontoe-
reikend u zich soms ook voelt.

Bedenk als moeder altijd: ‘gij waart niet zover
gekomen zonder het woord van Christus, met
onverwrikt geloof in Hem, en zonder u geheel en al
te verlaten op de verdiensten van Hem Die machtig
is om te behouden.’9

Vertrouw op Hem. Vertrouw helemaal op Hem, en
voor eeuwig. En dan ‘moet gij standvastig in
Christus voorwaarts streven, met onverzwakte
hoop.’10

U doet Gods werk. U doet het goed. Hij zegent u
en zal u zegenen, zelfs — nee, vooral — wanneer uw
dagen en nachten het zwaarst zijn. Zoals tegen de
vrouw die anoniem, bescheiden, misschien zelfs aar-
zelend en beschaamd, haar weg door de menigte
baande om alleen maar de zoom van Jezus’ kleed
aan te raken, zo zal Christus zeggen tegen de vrou-
wen die zuchten of tobben of huilen wegens hun
taak als moeder: ‘Houd moed, dochter, uw geloof
heeft u behouden.’11 En het zal ook uw kinderen
behouden.

Uit een toespraak van ouderling Holland, in 1997 gehouden in 
de algemene aprilconferentie van de kerk. (Zie De Ster, juli 1997,
blz. 34.)

NOTEN

1. ‘Verlosser van Israël’, Lofzang 6. Zie 3 Nephi 22:1.
2. Zei Joseph Fielding Smith, De leer tot zaligmaking, deel 2, blz.

74; Harold B. Lee,
3. Tom Lowe, ‘Fatherlessness: The Central Social Problem of Our

Time,’ Claremont Institute. Home Page Editorial, januari 1996.
4. 2 Timoteüs 1:5.
5. 2 Timoteüs 3:15.

6. Prediker 3:1.
7. Persoonlijke correspondentie.
8. Joseph F. Smith, Evangelieleer, blz. 465.

9. 2 Nephi 31:19.
10. 2 Nephi 31:20.
11. Matteüs 9:20-22.

TOT DE MOEDERS IN ZION

President Ezra Taft Benson
Dertiende president van de kerk

Moeders in Zion, uw door God gegeven rol is erg
belangrijk voor uw eigen verhoging en voor het

eeuwig heil en de verhoging van uw gezin. Een kind
heeft een moeder harder nodig dan aardse bezittin-
gen. Tijd met uw kinderen doorbrengen is de groot-
ste gave.

Met liefde in mijn hart voor de moeders in Zion wil
ik graag tien manieren noemen waarop moeders doel-
matig tijd met hun kinderen kunnen doorbrengen.
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Sta klaar voor uw kinderen. Neem ten eerste de tijd
om er te zijn als uw kinderen komen of gaan — als
ze naar school gaan en thuiskomen, als ze uitgaan en
thuiskomen, als ze vrienden mee naar huis nemen.
Het doet er niet toe of ze zes of zestien zijn. In
Spreuken staat: ‘Een aan zichzelf overgelaten knaap
maakt zijn moeder te schande’ (Spreuken 29:15). Een
van de grootste zorgen in onze samenleving zijn de
miljoenen sleutelkinderen die dagelijks alleen thuis-
komen, terwijl de ouders aan het werk zijn.

Wees een goede vriendin. Ten tweede, moeders,
neem de tijd om een goede vriendin voor uw kinde-
ren te zijn. Luister naar uw kinderen, luister goed.
Praat met ze, lach met ze, zing met ze, speel met ze,
huil met ze, omarm ze, en geef ze oprechte compli-
mentjes. Besteed geregeld tijd met ieder kind afzon-
derlijk. Wees een echte vriendin van uw kinderen.

Lees uw kinderen voor. Ten derde, moeders, neem
de tijd om uw kinderen voor te lezen. Lees ze al
vanaf de wieg voor. Vergeet niet wat de dichter heeft
gezegd:

Al hebt u ontzaglijk veel rijkdom;
Kisten vol juwelen en goud.
Rijker dan ik wordt u nooit —
Want mijn moeder las me altijd voor.
(Strickland Gillilan, ‘The Reading Mother’.)

Als u uw kinderen geregeld voorleest, zullen ze
interesse voor goede literatuur en oprechte liefde
voor de Schriften ontwikkelen.

Bid met uw kinderen. Ten vierde, neem de tijd om
met uw kinderen te bidden. Onder leiding van de
vader behoort u iedere ochtend en avond als gezin
te bidden. De kinderen zullen van uw geloof proe-
ven als u de zegeningen van de hemel over hen
afsmeekt. Jakobus heeft gezegd: ‘Het gebed van een
rechtvaardige [moeder] vermag veel’ (Jakobus 5:16).
Zorg ervoor dat uw kinderen met het gezin en per-
soonlijk bidden, en verheug u in de lieflijke woor-
den die zij tot onze hemelse Vader spreken.

Houd wekelijks gezinsavond. Ten vijfde, neem de
tijd om wekelijks gezinsavond te houden. Neem
wekelijks aan een geestelijke en opbouwende gezins-
avond deel, die door de vader wordt gepresideerd.
Zorg ervoor dat de kinderen actief deelnemen.
Onderwijs hen in de juiste beginselen. Maak van de
gezinsavond een belangrijke gezinstraditie. Vergeet
de bijzondere belofte niet die president Joseph F.
Smith gaf toen de gezinsavond voor het eerst werd
ingesteld: ‘Als de heiligen deze raad gehoorzamen,
beloven we dat zij enorm gezegend zullen worden.
De liefde thuis en de gehoorzaamheid aan de ouders
zullen toenemen. Het geloof zal zich in het hart van
de jeugd van Israël ontwikkelen, en zij zullen de

macht ontvangen om de kwade invloeden en verlei-
dingen op hun pad te weerstaan.’ (Leringen van kerk-
presidenten: Joseph F. Smith, blz. 348.)

Eet samen. Ten zesde, neem de tijd om zo vaak
mogelijk samen te eten. Dat wordt moeilijk als de
kinderen ouder worden en een drukker leven gaan
leiden. Maar prettige gesprekken, het overleggen van
plannen en activiteiten, en bijzondere leermomen-
ten vinden tijdens het eten plaats omdat ouders en
kinderen daaraan werken.

Lees dagelijks in de Schriften. Ten zevende, neem de
tijd om als gezin dagelijks in de Schriften te lezen.
Individuele schriftstudie is belangrijk, maar schrift-
studie als gezin is essentieel. Als u als gezin het Boek
van Mormon bestudeert, zult u meer spiritualiteit in
uw gezin ontwikkelen en zullen beide ouders en de
kinderen de kracht krijgen om verleidingen te weer-
staan en de Heilige Geest altijd bij zich te hebben. Ik
beloof u dat het Boek van Mormon het leven van
uw gezinsleden zal veranderen.

Doe dingen samen als gezin. Ten achtste, neem de
tijd om als gezin dingen samen te doen. Maak van
uitjes, picknicks, verjaardagen en vakanties bijzonde-
re gebeurtenissen die herinnerd zullen worden. Ga
zo mogelijk als gezin naar activiteiten waar een van
de gezinsleden bij betrokken is, zoals toneelstukken
of wedstrijden op school, een toespraak of uitvoe-
ring. Ga samen naar de kerk en zit zo mogelijk als
gezin bij elkaar. Moeders die ervoor zorgen dat er
gezamenlijk wordt gebeden en gespeeld, zullen een
eeuwige zegen in het leven van hun kinderen zijn.

Onderwijs uw kinderen. Ten negende, moeders,
neem de tijd om uw kinderen te onderwijzen. Dat
kunt op ieder moment van de dag doen — tijdens het
eten, op willekeurige momenten, als u er speciaal
voor gaat zitten, aan het eind van de dag bij hun bed,
of tijdens een wandeling in de vroege ochtend.
Moeders, u bent de beste leerkracht voor uw kinde-
ren. Schuif deze taak niet af op kinderdagverblijven of
oppasmoeders. De liefde en de gebedvolle zorg van
een moeder voor haar kinderen zijn de belangrijkste
ingrediënten om haar kinderen te onderwijzen.

Onderwijs uw kinderen in de evangeliebeginselen.
Leer ze dat het de moeite waard is om goed hun best
te doen. Leer ze dat er geen veiligheid in zonde te
vinden is. Leer ze liefde voor het evangelie van Jezus
Christus en een getuigenis van zijn goddelijkheid.

Leer uw zoons en dochters fatsoensnormen, en
leer ze om respect te hebben voor het manzijn en
het vrouw-zijn. Onderricht uw kinderen in seksuele
reinheid, gepaste uitgaansnormen, het tempelhuwe-
lijk, zendingswerk en in het belang om roepingen in
de kerk te aanvaarden en groot te maken.
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Leer ze liefde ontwikkelen voor werk en voor het
belang van een goede opleiding.

Leer ze hoe belangrijk het is om voor gepast ver-
maak te kiezen, waaronder goede films, video’s,
muziek, boeken en tijdschriften. Bespreek de gevaren
van pornografie en drugs, en leer ze hoe belangrijk
een rein leven is.

Ja, moeders, onderwijs uw kinderen thuis in het
evangelie, op uw eigen haardvuuravond. Dat is het
doelmatigste onderwijs dat uw kinderen ooit zullen
ontvangen. Het is de onderwijsmethode van de
Heer. De kerk kan niet onderwijzen zoals u dat kan.
De school en het kinderdagverblijf kunnen dat ook
niet. Maar u kunt dat wel, en de Heer zal u daarin
steunen. Uw kinderen zullen uw leringen altijd ont-
houden, en als ze ouder zijn, zullen ze zich eraan
vasthouden. Ze zullen u een zegen noemen — hun
ware engel.

Moeders, dit soort hemels onderwijs van een moe-
der kost tijd — veel tijd. Het kan niet doelmatig in
deeltijd worden gegeven. Het moet altijd worden
gegeven om uw kinderen te redden en te verhogen.
Dat is uw goddelijke roeping.

Heb uw kinderen waarlijk lief. Moeder, ten tiende,
en ten laatste, moet u de tijd nemen om uw kinde-
ren waarlijk lief te hebben. De onvoorwaardelijke
liefde van een moeder benadert de liefde van
Christus.

Dit is een prachtige ode van een zoon aan zijn
moeder: ‘Ik kan me niet veel herinneren van haar
politieke overtuiging of haar maatschappelijke sta-

tus; en wat haar ideeën waren op het gebied van
opvoeding en eetgewoonten. Het belangrijkste dat ik
me na al die jaren kan herinneren is dat ze van me
hield. Ze lag graag met mij in het gras om verhalen
te vertellen, ze rende graag en speelde verstoppertje.
Ze sloeg altijd haar armen om me heen. En dat vond
ik fijn. Ze had een zonnig gezicht. Voor mij was ze
God, en alle schoonheid die de heiligen Hem toe-
schrijven. En ze zong! Niets kan vergeleken worden
met de gevoelens die ik had als ik bij haar op schoot
kroop en in slaap viel als zij in de schommelstoel zat
en zong. Als ik daaraan denk, vraag ik me af of de
vrouwen tegenwoordig, met al hun ideeën en plan-
nen, zich realiseren wat een enorme invloed zij op
het leven van hun kinderen hebben. Ik vraag me af
of ze beseffen hoeveel liefde en aandacht een kind
nodig heeft.’

Moeders, uw tieners hebben dezelfde liefde en
aandacht nodig. Het lijkt gemakkelijker voor ouders
om liefde en aandacht aan hun kinderen te geven
als ze nog jong zijn, en moeilijker als ze ouder wor-
den. Werk daaraan met een gebed in uw hart. Er
mag geen generatiekloof ontstaan. De sleutel is lief-
de. Onze jonge mensen hebben liefde en aandacht
nodig, geen luxe. Ze hebben van hun ouders mede-
leven en begrip nodig, geen onverschilligheid. Ze
hebben tijd van hun ouders nodig. De liefdevolle
leringen van een moeder en haar liefde en vertrou-
wen in de tiener kunnen de redding van een godde-
loze wereld zijn.

Uit een toespraak van president Benson, gehouden op 22 februari
1987 tijdens een haardvuuravond voor ouders.
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12KINDEREN LEREN VAN VOORBEELD
EN INSTRUCTIE

IDEEËN VOOR DE PRAKTIJK

Volg een of beide suggesties op naar gelang van uw eigen behoeften en omstandigheden.

• Overweeg de behoeften van uw kinderen of de
behoeften van uw kleinkinderen, neven en nich-
ten, of andere kinderen die u kent. Creëer moge-
lijkheden om die kinderen met woord en daad
iets bij te brengen.

• Neem de stof over onderwijs in het gezin door die
voorkomt in Onderwijzen — geen grotere roeping
(36123 120), blz. 127–143, en de Leidraad voor het
gezin (31180 120), blz. 4–10. Als u getrouwd bent,
leest en bespreekt u dit materiaal met uw partner.

LEESOPDRACHT

Bestudeer het volgende artikel. Als u getrouwd bent, leest en bespreekt u het artikel met uw partner.

HET MOEILIJKSTE TER WERELD

Ouderling James E. Faust
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Ouder is een goddelijke roeping

Geliefde broeders en zusters en vrienden, ik vraag
u om uw geloof en gebeden vanmiddag. Ik voel dat
ik over een onderwerp moet spreken dat ik zou wil-
len betitelen als ‘het moeilijkste ter wereld’. Het
heeft te maken met het voorrecht en de taak om
goede ouders te zijn. Over dit onderwerp bestaan er
bijna net zoveel meningen als dat er ouders zijn,
toch zijn er maar weinigen die zeggen alle antwoor-
den te hebben. Ik behoor zeker niet tot die groep.

Ik denk dat er nu meer goede jongemannen en
jonge vrouwen in de kerk zijn dan ooit tevoren in
mijn leven. Ik ga er daarbij van uit dat de meeste
van die goede jonge mensen uit goede gezinnen
komen en toegewijde, zorgzame ouders hebben.
Toch zal de meest toegewijde ouder nog het gevoel
hebben dat hij fouten gemaakt heeft. Ik weet nog
dat mijn moeder, toen ik iets doms had gedaan, uit-
riep: ‘Wat heb ik verkeerd gedaan?’

De Heer heeft gezegd: ‘Ik heb u geboden uw kin-
deren in licht en waarheid groot te brengen’ (LV
93:40). Ik kan geen belangrijker taak voor de mens
bedenken.

Vader of moeder zijn is niet alleen een moeilijke
opgave, het is een goddelijke roeping, een taak die
toewijding vereist. President David O. McKay heeft
gezegd dat het ouderschap ‘de grootste blijk van ver-
trouwen is die de mens is gegeven’ (The Responsibility
of Parents to Their Children, [brochure, geen datum],
blz. 1.)

Een goed thuis scheppen

Hoewel weinig taken zwaarder zijn dan het ouder-
schap, bieden ook weinig taken meer kans op vreug-
de. Het staat vast dat wij in deze wereld geen belang-
rijker werk kunnen verrichten dan onze kinderen zo
groot te brengen dat ze godvrezende, gelukkige, eer-
bare en productieve mensen worden. De grootste
vreugde die ouders zullen ervaren is als hun kinde-
ren hen en hun leringen eren. Dat is de glorie van
het ouderschap. Johannes heeft gezegd: ‘Grotere
blijdschap ken ik niet, dan dat mijn kinderen in de
waarheid wandelen’ (3 Johannes 1:4). Naar mijn
mening vereist het onderwijzen, opvoeden en vor-
men van kinderen meer intelligentie, intuïtief
begrip, nederigheid, kracht, wijsheid, geestelijkheid,
doorzettingsvermogen en noeste vlijt dan al het
andere in het leven. Dit is vooral zo, omdat om ons
heen de morele basis van eer en fatsoen ondermijnd
wordt. Om een succesvol gezin te hebben, moeten er
in waarden worden onderwezen, moeten er regels
zijn, normen, en zaken waaraan niet getornd wordt.
Veel samenlevingen bieden de ouders nog maar zeer
weinig steun bij het leren en eren van morele
waarden. Er zijn culturen waarin alle waarden aan
het verdwijnen zijn, en veel jonge mensen in zulke
samenlevingen laten zich alleen nog maar cynisch
uit over het begrip ‘moraal’.

De samenleving is gedegenereerd, heeft haar
morele identiteit verloren, en vele gezinnen vallen
uiteen. De beste remedie is meer aandacht schenken
en moeite geven aan het onderwijzen van de vol-
gende generatie — onze kinderen. Hiertoe moeten
we eerst de belangrijkste leermeesters van kinderen
sterk maken. Dat zijn voornamelijk de ouders en
andere familieleden, en de beste omgeving hiervoor
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is thuis. Op de een of andere manier moeten we
beter ons best doen om de gezinnen sterker te
maken, zodat ze heilige plaatsen zullen zijn te
midden van de schadelijke, alom verbreide morele
verrotting om ons heen. Harmonie, geluk, gemoeds-
rust en liefde thuis zal ertoe bijdragen dat de kinde-
ren de innerlijke kracht krijgen om in het leven
goed te functioneren. Barbara Bush, vrouw van pre-
sident George Bush, zei een paar maanden geleden
tot de afgestudeerden van Wellesly College:

‘Maar in welke tijd je ook leeft, een ding zal nooit
veranderen: vaders en moeders, jullie kinderen moe-
ten altijd op de eerste plaats komen. Je moet je kin-
deren voorlezen, je moet ze knuffelen, je moet van
ze houden. Jullie succes als gezin, ons succes als
samenleving, hangt niet af van wat er in het Witte
Huis gebeurt, maar wat er in jullie huis gebeurt.’
(Washington Post, 2 juni 1990, blz. 2.)

Een goede vader of moeder zijn, houdt in dat de
ouders veel van hun eigen behoeften en verlangens
ondergeschikt maken aan de behoeften van hun kin-
deren. Door dit offer zullen de plichtsgetrouwe
ouders een edel karakter krijgen en leren om de
onzelfzuchtige waarheden waarin de Heiland heeft
onderwezen, in praktijk te brengen.

Ik heb de grootst mogelijke respect voor alleen-
staande ouders die worstelen en offers brengen, en
een haast bovenmenselijke inspanning moeten leve-
ren om het gezin bij elkaar te houden. Zij moeten in
hun heldhaftige pogingen geëerd en geholpen wor-
den. Maar de taak van vader en moeder wordt ver-
licht als beiden in het gezin aanwezig zijn en functi-
oneren. Kinderen eisen vaak het uiterste van de
kracht en wijsheid van beide ouders.

Hoe vaak heeft u gezinsgebed?

Enkele jaren geleden had bisschop Stanley
Smoot een gesprek met president Spencer W.
Kimball. President Kimball vroeg: ‘Hoe vaak heeft u
gezinsgebed?’

Bisschop Smoot antwoordde: ‘We proberen twee
keer per dag gezinsgebed te hebben, maar we halen
het meestal maar een keer.’

President Kimball antwoordde: ‘Vroeger was een
keer per dag gezinsgebed misschien wel genoeg,
maar in de toekomst zal dat niet genoeg zijn als we
ons gezin willen redden.’

Ik vraag me af of onvoorbereide en onregelmatige
gezinsavonden in de toekomst genoeg zullen zijn
om onze kinderen de benodigde morele kracht te
geven. In de toekomst zal onregelmatige schriftstu-
die met het gezin misschien onvoldoende zijn om
onze kinderen met deugd te wapenen tegen het
morele verval om hen heen. Waar ter wereld zullen
de kinderen kuisheid leren, integriteit, eerlijkheid,

en fundamenteel menselijk fatsoen, als ze het thuis
niet leren? Deze waarden zullen natuurlijk wel in de
kerk gesteund worden, maar het onderwijs van de
ouders is constanter.

Ouders moeten het goede voorbeeld geven

Als ouders hun kinderen proberen te leren gevaar
te vermijden, doen ze er geen goed aan om tegen
hen te zeggen: ‘Wij zijn ouder en wijzer dan jullie,
en wij kunnen dichter bij de rand komen dan jullie.’
Schijnheilige ouders kunnen kinderen cynisch
maken, en ze zullen niet meer geloven wat hun
thuis geleerd wordt. Bijvoorbeeld, als ouders naar
films kijken die hun kinderen niet mogen zien, ver-
liest hun ouderlijk gezag veel van haar geloof-
waardigheid. Als van de kinderen eerlijkheid ver-
wacht wordt, moeten de ouders ook eerlijk zijn. Als
van de kinderen deugdzaamheid verwacht wordt,
moeten de ouders deugdzaam zijn. Als u wilt dat uw
kinderen eerbaar handelen, moet u zelf eerbaar han-
delen.

Enkele waarden die kinderen geleerd moeten wor-
den, zijn respect voor anderen, te beginnen met de
ouders en familieleden van het kind zelf; respect
voor de symbolen van het geloof en de denkbeelden
van anderen; respect voor de wet; respect voor het
eigendom van anderen; respect voor gezag. Paulus
herinnert ons eraan dat kinderen eerst moeten leren
om ‘aan eigen familie godsvrucht te tonen’ (1
Timoteüs 5:4).

Kinderen disciplineren

Een van de moeilijkste ouderlijke taken is kinde-
ren op een goede manier disciplineren. Opvoeding is
zo individueel. Ieder kind is anders en uniek. Wat
voor de een goed is, hoeft niet altijd voor de ander
goed te zijn. Wie anders zouden weten welke maat-
regel te zwaar of te licht is dan de ouders, die het
meest van de kinderen houden? De ouders moeten
steeds onder gebed beslissen en handelen. Het over-
koepelende en fundamentele beginsel hierbij is dat
liefde de sterkste drijfveer voor de maatregel moet
zijn. Brigham Young heeft gezegd: ‘Als u ooit
iemand moet straffen, zorg dan dat u nooit zwaarder
straft dan dat u balsem heeft om te genezen.’
(Journal of Discourses, deel 9, blz. 124-125.) Toch zijn
bijsturen en discipline onmisbare facetten van de
opvoeding. Als ouders hun kinderen geen discipline
bijbrengen, zal de samenleving ze disciplineren op
een manier die de ouders niet prettig zullen vinden.
Zonder discipline zullen de kinderen geen respect
hebben voor de regels van het gezin of van de
samenleving.

Een belangrijk doel van discipline is het leren van
gehoorzaamheid. President David O. McKay heeft
gezegd: ‘Als de ouders hun kinderen geen gehoor-
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Kinderen leren van voorbeeld en instructie

zaamheid leren en vanuit het gezin meegeven, zal de
samenleving die gehoorzaamheid eisen en krijgen.
Daarom is het beter om het kind in de kalme, vrien-
delijke en begripvolle sfeer van het gezin gehoor-
zaamheid te leren, dan hem of haar harteloos aan de
ruwe en onvriendelijke discipline te onderwerpen
die de samenleving oplegt als het gezin niet zijn
plicht heeft gedaan.’ (The Responsibility of Parents to
Their Children, blz. 3.)

Kinderen leren werken

Kinderen discipline en verantwoordelijkheid bij-
brengen houdt ook in dat we ze leren werken. Als
we jong zijn, zijn we vaak als de man die zei: ‘Ik
houd van werk; het fascineert me. Ik kan er uren
naar zitten kijken.’ (Jerome Klapka Jerome, in The
International Dictionary of Thoughts, John P. Bradley,
Leo F. Daniels en Thomas C. Jones, [1969], blz. 782.)
Nogmaals, de beste leermeesters van het beginsel
werken zijn de ouders zelf. Ik leerde werken leuk te
vinden door samen aan de slag te gaan met mijn
vader, grootvader, ooms en broers. Ik weet zeker dat
ik ze vaak meer lastig viel dan hielp, maar de herin-
neringen zijn dierbaar en de lessen waardevol.
Kinderen moeten leren wat het is verantwoordelijk
en onafhankelijk te zijn. Nemen de ouders persoon-
lijk de tijd om zo te laten zien en voor te doen en
uit te leggen dat de kinderen in staat zijn om, zoals
Lehi het zei, ‘zelfstandig te handelen en niet (. . .)
met zich te laten handelen’? (2 Nephi 2:26.)

Luther Burbank, een befaamd hovenier, heeft
gezegd: ‘Als we net zo weinig aandacht aan onze
planten hadden geschonken als aan onze kinderen,
zouden we nu in een oerwoud van onkruid leven.’
(Elbert Hubbard’s Scrap Book, [1923], blz. 227.)

Problemen voor ouders

Ook kinderen is de keuzevrijheid gegeven die ons
allen in staat stelt om vooruitgang te maken, te
groeien en te ontwikkelen. Met die keuzevrijheid
kunnen kinderen dus voor zelfzucht, verspilling,
genotzucht en zelfvernietiging kiezen. Vaak willen ze
al heel jong deze vrijheid gebruiken.

Mogen de ouders die consciëntieus, liefdevol en
zorgzaam geweest zijn en die zo goed mogelijk de
juiste beginselen hebben nageleefd, troost vinden in
de wetenschap dat zij goede ouders zijn, ondanks de
daden van enkele van hun kinderen. De kinderen
dragen zelf de verantwoording om te luisteren, te
gehoorzamen, en het geleerde in praktijk te brengen.
De ouders kunnen niet altijd verantwoordelijk
gesteld worden voor het wangedrag van hun kinde-
ren, want zij kunnen die kinderen niet dwingen om
zich goed te gedragen. Sommige kinderen zouden
zelfs Salomo’s wijsheid en Jobs geduld zwaar op de
proef stellen.

Vooral voor ouders die veel geld hebben of hun
kinderen te veel verwennen kan het soms erg moei-
lijk zijn. In zeker opzicht houden kinderen in die
omstandigheden hun ouders in gijzeling door de
huisregels niet na te leven tenzij ze hun zin krijgen.
Ouderling Maxwell heeft gezegd: ‘Zij die te veel voor
hun kinderen doen, zullen gauw merken dat ze niets
meer met hun kinderen kunnen doen. Er is voor
sommige kinderen zoveel gedaan, dat het bijna met
ze gedaan is.’ (Algemene aprilconferentie, 1975.) Het
schijnt een menselijk trekje te zijn dat we de materi-
ële zaken waar we niet voor gewerkt hebben, niet
ten volle waarderen.

Het is ironisch dat sommige ouders niets liever
willen dan dat hun kinderen door hun leeftijdgeno-
ten geaccepteerd worden en populair zijn, maar
tegelijkertijd bang zijn dat hun kinderen dezelfde
dingen doen die die leeftijdgenoten doen.

Kinderen leren zich waarden eigen te maken

Over het algemeen is het zo dat de kinderen die
zich vast voornemen om niets te maken te hebben
met seks buiten het huwelijk, drugs en alcohol, de
kinderen zijn die thuis gezien hebben hoe hun
ouders deze waarden hebben nageleefd; deze kinde-
ren nemen die waarden van hun ouders over. Als er
moeilijke beslissingen genomen moeten worden,
zullen deze kinderen eerder geneigd zijn om de
leringen van hun ouders te volgen dan het voor-
beeld van hun leeftijdgenoten, of de bedrieglijke
redeneringen in de media, waarin drankgebruik, seks
buiten het huwelijk, ontrouw, oneerlijkheid en
andere kwaden aantrekkelijk worden gemaakt. Ze
worden als Helamans tweeduizend jongemannen die
van hun moeders geleerd hadden ‘dat God hen [van
de dood] zou bevrijden, indien zij niet twijfelden. En
zij haalden (. . .) de woorden van hun moeders aan
en zeiden: wij twijfelen er niet aan, dat onze moe-
ders het wisten’ (Alma 56:47-48).

Het lijkt erop dat waar er sterk geloof in God
heerst, de leringen en waarden van de ouders dieper
wortel schieten in het leven van de kinderen. Waar
dit geloof met hun ziel verweven wordt, ontstaat
innerlijke kracht. Dus wat is het belangrijkste waarin
de ouders moeten onderwijzen? In de Schriften staat
dat de ouders hun kinderen moeten ‘onderwijzen in
de leer van bekering, geloof in Christus, de Zoon
van de levende God, en (. . .) doop, en de gave des
Heiligen Geestes’ (LV 68:25). Deze waarheden moe-
ten thuis geleerd worden. Dat kan niet op school
gebeuren, en zullen ook niet door de overheid of de
samenleving gepropageerd worden. Natuurlijk kan
de kerk steun geven, maar het effectiefste onderwijs
vindt thuis plaats.
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Duizenden draden van liefde

Leermomenten hoeven niet groots of dramatisch
of krachtig te zijn. De Meester-Leraar zelf leert ons
dit. Charles Henry Parkhurst heeft gezegd: ‘De ware
schoonheid van Christus’ leven is de cumulatieve
schoonheid van kleine, onopvallende, schone daden
— aan de bron met de vrouw praten; de jongeman
wijzen op de heimelijke verlangens in zijn hart die
hem buiten het koninkrijk des hemels hielden; (. . .)
een klein groepje volgelingen leren bidden; een
kolenvuur maken en vis roosteren als ontbijt voor
zijn discipelen; hen opwachten toen ze na een nacht
vissen koud, moe en ontmoedigd aan land kwamen.
Ziet u, al die dingen tonen ons overduidelijk waar
[Christus’] echte belangstelling lag; die belangstel-
ling was specifiek, toegespitst, verdiept in het kleine,
volkomen in beslag genomen door het schijnbaar
onbeduidende’ (‘Kindness and Love,’ Leaves of Gold,
[1938], blz. 177.)

Hetzelfde geldt voor ouders. De kleine dingen zijn
de grote dingen die met duizenden draadjes van lief-

de, geloof, discipline, opoffering, geduld en werk
geweven worden in het weefsel van het gezin.

Verbondskinderen

Er zijn grote geestelijke beloften die de getrouwe
ouders in deze kerk kunnen sterken. Kinderen die in
een eeuwige verzegeling geboren worden, ontvangen
de goddelijke beloften die gedaan zijn aan hun moe-
dige voorouders die hun verbonden eerden.
Verbonden die door de ouders geëerd worden, wor-
den door God geëerd. Zo kunnen kinderen ontvan-
ger en erfgenaam worden van deze prachtige ver-
bonden en beloften. Dit omdat zij de kinderen van
het verbond zijn. (Zie Orson F. Whitney, in
Conference Report, april 1929, blz. 110-11.)

God zegene de worstelende, opofferende, eerbare
ouders van deze wereld. Moge Hij vooral de verbon-
den eren die door de trouwe ouders in de kerk wor-
den nageleefd, en over de kinderen van het ver-
bond waken.

Uit een toespraak van ouderling Faust, in 1990 gehouden in de
algemene oktoberconferentie van de kerk. (Zie De Ster, januari
1990, blz. 31.)

EEN TAFEL, OMRINGD MET LIEFDE

Ouderling LeGrand R. Curtis
van de Zeventig

Er is al veel geschreven over het belang van het
gezin. President Marion G. Romney heeft ons verteld
dat ‘aan de dodelijke ziekte van de samenleving de
onevenwichtigheid van het gezin ten grondslag ligt’.
Wij beseffen dat sommige gezinnen in een groot,
elegant of zelfs luxueus huis wonen. Andere wonen
in een klein, nederig en schaars gemeubileerd huis.
Toch kan het volgende voor elk gezin gelden: ‘Als
een hemel op aarde is een fijn gezin, schenkt ons
(. . .) liefde, (. . .) zo wordt thuis een stukje hemel
waar wij willen zijn’,2 zoals een van onze geliefde
lofzangen ons in herinnering brengt.

Een meubelstuk dat niet is weg te denken uit de
meeste woningen is de eettafel. Die kan klein of
groot zijn, of zelfs bestaan in de vorm van een ont-
bijtbar met weinig plaats voor voedsel en eetgerei.
Hij lijkt voornamelijk te dienen als plek waar de ver-
schillende gezinsleden gevoed worden.

Bij deze bijzondere gelegenheid wil ik u wijzen op
nog een andere, diepgaandere functie van groter
belang die de ‘eettafel’ heeft, waar wij meer kunnen
ontvangen dan alleen voedsel voor ons lichamelijk
welzijn.

Evangeliegesprekken aan tafel

Een gezin heeft over het algemeen twee of meer
leden, van verschillende leeftijden. Het gezin moet
geregeld — bij voorkeur dagelijks — bijeenkomen.
Niet alleen om te eten, maar ook om te bidden, pra-
ten, luisteren, vertellen, leren en vooruitgang te
maken. President Gordon B. Hinckley heeft het
prima gezegd: ‘Mijn smeekbede is — en ik wilde dat
ik het beter onder woorden kon brengen — red de
kinderen. Te veel kinderen leven met pijn en angst,
in eenzaamheid en wanhoop. Kinderen kunnen niet
buiten zonlicht. Zij hebben behoefte aan liefde en
zorg. Vriendelijkheid, verkwikking en genegenheid
hebben ze nodig. Elk thuis, ongeacht de prijs van
het huis, kan een liefdevolle sfeer bieden, wat een
hemelse sfeer is.’3

De meeste gezinsleden staan zowel buitenshuis
bloot aan de vele krachten van de wereld, als aan de
krachtige invloed van de radio, tv, videobanden,
audiocassettes enzovoort die wij in ons huis toelaten.

Stel u een gezin voor dat voor de maaltijd rond de
eettafel zit — pratend over het evangelie, over de
sprekers en de boodschappen in de avondmaals-
dienst, over de meest recente uitgaven van de kerk-
tijdschriften, over school en aanverwante onderwer-
pen, over de algemene conferentie, over de zondags-
schoollessen, over het genot van goede muziek, of
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Kinderen leren van voorbeeld en instructie

over Jezus Christus en zijn leringen. Die lijst kan uit-
gebreid worden. Niet alleen ouders, maar alle gezins-
leden zouden er verstandig aan doen om aan tafel
goed te luisteren en ervoor te zorgen dat iedereen
ruim de gelegenheid krijgt om deel te nemen aan de
discussie.

Gezinsgebed rond de tafel

Denk eens aan het potentieel van een gezin dat
rond een tafel knielt (zonder dat de tv aan staat),
biddend, smekend om hulp, onze Vader dankend
voor zegeningen — waardoor gezinsleden van alle
leeftijden het belang van een liefdevolle Vader in de
hemel bijgebracht wordt. Door met kleine kinderen
gezinsgebed te houden, kunnen ze later als ouders
met hun eigen gezin gaan bidden.

President Thomas S. Monson drukte het goed uit:
‘De Heer heeft met de volgende uitspraak ons opge-
dragen om gezinsgebed te houden: Bid in uw gezin-
nen altijd in Mijn naam tot de Vader, opdat uw vrouw
en uw kinderen mogen worden gezegend. (Zie 3 Nephi
18:21.)

‘Kijkt u even met mij mee naar een typerend
gezin van heiligen der laatste dagen dat gebeden
opzendt naar de Heer? Vader, moeder en ieder van
de kinderen knielen, buigen hun hoofd en sluiten
hun ogen. De ruimte vult zich met een geest van
liefde, eenheid en vrede. Denkt u dat wanneer de
vader zijn zoontje tot God hoort bidden dat zijn
papa het goede zal doen en de geboden van God zal
gehoorzamen, dat zo’n vader het moeilijk zal vinden
om te leven naar het gebed van zijn dierbare zoon?
Wanneer een tienerdochter haar lieve moeder de
Heer hoort smeken dat haar dochter geïnspireerd zal
worden in de keuze van haar vrienden en dat ze zich
zal voorbereiden op een tempelhuwelijk, denkt u dat
zo’n dochter dan zal proberen te luisteren naar die
nederige smeekbeden van haar moeder van wie zij
zielsveel houdt? Wanneer de vader, de moeder en
ieder van de kinderen oprecht bidden dat de fijne
zonen in het gezin zo zullen leven dat ze waardig
zijn om te zijner tijd een oproep te ontvangen om
als ambassadeur van de Heer werkzaam te zijn in het
zendingsveld van de kerk, beginnen we dan niet te
zien hoe die zonen op gaan groeien tot deugdzame
jongemannen met een overweldigend verlangen om
een zending te vervullen?’4

Zoals al zovelen hebben gezegd: ‘Hoe durft u uw
kinderen en uw ouders de wereld in te sturen zonder
de bescherming van het dagelijks gezinsgebed?’
Verstandige ouders bekijken hun dagschema en las-
sen op zijn minst eenmaal daags een tijd in waarop
de gezinsleden bijeenkomen voor de zegeningen van
het gebed. Erg jonge leden vinden het al gauw fijn

om ook aan de beurt te komen, en leren de onschat-
bare waarde van het gezinsgebed.

Maak van ons thuis een plek van geluk

Ik heb zelf al eerder gezegd: ‘Thuis moet een plek
van geluk zijn omdat iedereen daar zijn best voor
doet. Men zegt wel dat geluk eigengemaakt is, en we
moeten dan ook proberen om ons thuis een plek
van geluk en gezelligheid te laten zijn voor onszelf
en onze kinderen. Een gelukkig thuis is er een waar
alles om het evangelie draait. Daar is voortdurende,
weloverwogen inspanning voor nodig van alle
betrokkenen.’5

Een drukke tiener in een behoorlijk groot gezin
klaagde over de tijd die er uitgetrokken werd voor
het dagelijks gezinsgebed. Toen de wijze moeder het
gebed uitsprak, sloeg ze expres de naam van de klager
over. Na het gebed zei het drukke kind: ‘Mama, je
hebt mij niet genoemd in je gebed!’ De liefhebbende
moeder legde uit dat ze juist had gereageerd op de
klacht van het kind. Waarop het drukke kind uitriep:
‘Maar laat mijn naam er niet uit!’

Schriftstudie aan tafel

Stel u een gezin voor dat bijeen is rond de tafel
met de Schriften geopend, in gesprek over de vele
waarheden en lessen die eruit te leren zijn! Dat is
waarlijk een tafel, omringd met liefde!

Leerkrachten zijn het erover eens dat kinderen
buiten school meer moeten lezen. Wij kunnen onze
kinderen tot zegen zijn door dagelijks met hen de
Schriften te lezen — aan de eettafel.

Het kan aanzienlijke aanpassingen en zorgvuldige
planning vereisen om een tijd te vinden waarop het
gezin bijeenkomt rond de eettafel, maar wat kan er
nou eigenlijk belangrijker zijn dan de eenheid van
het gezin, de spirituele groei van het gezin, de brug-
gen die geslagen worden tussen gezinsleden die pra-
ten, luisteren en reageren, alles in een geest van lief-
de. Het voornaamste succes ligt erin het gewoon te
proberen — telkens en telkens weer.

Verstevig de gezinsbanden

Er zijn in de wereld tegenwoordig veel krachten
die het gezin teniet willen doen. Verstandige ouders
zullen ernaar streven de gezinsbanden te verstevi-
gen, de spiritualiteit thuis te vergroten, en zich te
richten op Jezus Christus en tempelbezoek. President
Howard W. Hunter heeft ons gezegd: ‘Ik bid dat we
elkaar vriendelijker, hoffelijker, geduldiger en verge-
vensgezinder zullen bejegenen. Ten tweede, en in
dezelfde geest, nodig ik elke heilige der laatste dagen
uit naar de tempel van de Heer op te zien als het
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verheven symbool van zijn of haar lidmaatschap en
de verheven plaats van zijn heilige verbonden. Het
diepste verlangen van mijn hart is dat ieder lid van
de kerk waardig is om naar de tempel te gaan.’6

De aanwijzingen die president Hunter ons gege-
ven heeft, kunnen aanzienlijk in waarde toenemen
door wat er aan de eettafel gebeurt.

Wij behoren thuis te oefenen hoe wij anderen
moeten behandelen, zoals Goethe het zo mooi heeft
gezegd: ‘Als je iemand behandelt zoals hij is, blijft
hij zoals hij is. Maar als je hem behandelt zoals hij
zou kunnen worden, zal hij worden zoals hij
behoort te zijn.’7

Maak van uw thuis een heiligdom

President Boyd K. Packer heeft het volgende
gezegd: ‘Door hemelse aspecten in het gezin te bren-
gen verzekeren we de activiteit in de kerk van onze
gezinsleden. Uiteraard is de gezinsavond hier bij uit-
stek geschikt voor — een bijeenkomst thuis die aan-
gepast kan worden aan elke mogelijke behoefte; en
toch is het net zo goed een kerkvergadering, of dat

kan het zijn, als een die in het kerkgebouw gehou-
den wordt.’8 Die raad strookt ook met wat ouderling
Dean L. Larsen ons heeft gezegd: ‘Ons kerkgebouw is
niet de enige plek waar wij de Heer kunnen aanbid-
den. Ook onze woning hoort bij uitstek de plek te
zijn waar wij de Heer aanbidden. Het zou goed zijn
als wij iedere dag ‘thuis naar de kerk’ gingen. Op
geen andere plek behoort de Heer meer welkom of
meer bereikbaar te zijn dan bij ons thuis.’9

Bij onze inzet om dit allemaal thuis te bereiken,
doen we er goed aan om de belangrijke uitspraak
van president Harold B. Lee goed in gedachten te
houden: ‘Bedenk altijd dat het belangrijkste werk
van de Heer dat u ooit als vader zult doen, binnen
de muren van uw eigen huis ligt.’10

Vandaag is mijn smeekbede dat wij allen eens
goed naar ons gezin en naar onze eettafel kijken, en
er voortdurend naar streven om de hemel in ons
huis te brengen en ‘tot Christus te komen’.

Uit een toespraak van ouderling Curtis, in 1995
gehouden in de algemene aprilconferentie van de
kerk. (Zie De Ster, juli 1995, blz. 74.)

NOTEN

1. ‘Scriptures As They Relate to Family Stability’, Ensign, februari
1972, blz. 57.

2. ‘Als een hemel op aarde’, lofzang 194.
3. De Ster, januari 1995, blz. 53.
4. Pathways to Perfection [1973], blz. 26.
5. De Ster, januari 1991, blz. 11.

6. ‘President Howard W. Hunter: veertiende president van de
kerk’, De Ster, januari 1995, blz. 7 en september 1994, blz. 3-4.

7. Zie Emerson Roy West, Vital Quotations [1968], blz. 171.
8. Ensign, februari 1972, blz. 71.

9. Ensign, november 1989, blz. 63.
10. Strengthening the Home, brochure, 1973, blz. 7.



KINDEREN DE EVANGELIEBEGINSELEN
LEREN
DEEL 1

IDEEËN VOOR DE PRAKTIJK
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• Lees Leer en Verbonden 68:25–28. Stel onderwijl
de beginselen en verordeningen vast die ouders
hun kinderen moeten leren van de Heer. Stel een
plan op met wat u kunt doen om uw kinderen, of
kleinkinderen, neven, nichten, of andere kinderen
die u kent, in deze beginselen en verordeningen
te onderwijzen.

• Bij het lezen van het volgende artikel kiest u een
of twee van de adviezen die ouderling Hales geeft,
waarop u zich wilt concentreren. U kunt zich ook
op andere adviezen uit het artikel concentreren,
mocht die gelegenheid zich aandienen.

LEESOPDRACHT

Bestudeer het volgende artikel. Als u getrouwd bent, leest en bespreekt u het artikel met uw partner.

HET GEZIN STERKEN: ONZE HEILIGE TAAK

Ouderling Robert D. Hales
van het Quorum der Twaalf Apostelen

De Geest sterkt het gezin

Het gezin sterken is onze heilige taak als ouders,
kinderen, familieleden, leiders, leerkrachten en leden
van de kerk.

Uit de Schriften kunnen we duidelijk leren hoe
belangrijk het is om het gezin te sterken. Vader
Adam en moeder Eva hebben hun zoons en dochters
in het evangelie onderwezen. Het offer van Abel
werd door de Heer aanvaard. Hij had de Heer lief.
Kaïn had echter ‘Satan liever dan God’ en beging
ernstige zonden. Adam en Eva ‘bedreven rouw voor
het aangezicht des Heren over Kaïn en zijn broede-
ren’, maar zij bleven hun kinderen in het evangelie
onderwijzen. (Zie Mozes 5:12, 18, 20, 27; 6:1, 58.)

We moeten begrijpen dat alle kinderen verschil-
lende gaven en talenten hebben. Sommigen hebben,
net als Abel, bij hun geboorte de gave van geloof
ontvangen. Anderen hebben moeite met iedere
beslissing die ze moeten nemen. Als ouders mogen
we door de zoektocht en de strijd van onze kinderen
ons eigen geloof in de Heer niet verliezen.

Alma de jonge, die ‘werd gefolterd en gekweld
door de herinnering aan [zijn] vele zonden’, herin-
nerde zich de woorden van zijn vader over ‘de
komst van een zekere Jezus Christus, een Zoon van
God, om voor de zonden der wereld verzoening te
doen’ (Alma 36:17). De woorden van zijn vader
waren de aanleiding tot zijn bekering. Onze kinde-

ren zullen zich onze leringen en ons getuigenis op
soortgelijke wijze herinneren.

De tweeduizend jeugdige soldaten in het leger van
Helaman hebben getuigd dat hun rechtschapen
moeders hun in het evangelie hadden onderwezen.
(Zie Alma 56:47–48.)

In een tijd van geestelijk onderzoek heeft Enos
gezegd: ‘De woorden, die ik mijn vader dikwijls had
horen spreken aangaande het eeuwige leven (. . .)
had ik ter harte genomen’ (Enos 1:3).

In de Leer en Verbonden zegt de Heer dat ouders
hun kinderen moeten ‘onderwijzen in de leer van
bekering, geloof in Christus, de Zoon van de levende
God, en van doop, en de gave des Heiligen Geestes
door het opleggen van handen, wanneer zij acht jaar
oud zijn (. . .).

‘En zij moeten hun kinderen eveneens leren te
bidden en oprecht voor de Here te wandelen’ (LV
68:25, 28).

Evangelieonderwijs sterkt het gezin

Als we onze kinderen door woord en ons voor-
beeld in het evangelie onderwijzen, wordt ons gezin
geestelijk gesterkt.

De woorden van de hedendaagse profeten zijn
duidelijk met betrekking tot onze heilige taak om
ons gezin geestelijk te sterken. In 1995 hebben het
Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf
Apostelen een proclamatie aan de wereld uitgegeven,
waarin staat dat ‘het gezin centraal staat in het plan
van de Schepper voor de eeuwige bestemming van
zijn kinderen. (. . .) Man en vrouw hebben de plech-
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tige taak om van elkaar en van hun kinderen te hou-
den, en voor elkaar en hun kinderen te zorgen. (. . .)
Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in
liefde en rechtschapenheid op te voeden, te voorzien
in hun stoffelijke en geestelijke behoeften, ze te
leren dat ze elkaar moeten liefhebben en helpen,
[en] de geboden van God moeten naleven.’ (‘Het
gezin: een proclamatie aan de wereld’, De Ster, janua-
ri 1996, blz. 93; zie ook De Ster, oktober 1998, blz.
24.)

In februari van dit jaar heeft het Eerste Presidium
een oproep aan alle ouders uit laten gaan: ‘Wij vra-
gen de ouders hun uiterste best te doen om hun kin-
deren de beginselen van het evangelie bij te brengen
en in de kerk groot te brengen. In het gezin krijgt
een rechtschapen leven vorm, 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.

In die brief heeft het Eerste Presidium gezegd dat
als ouders hun kinderen in de beginselen van het
evangelie onderwijzen en opvoeden, zij hun gezin
tegen schadelijke invloeden kunnen beschermen.
Ook hebben zij ouders en kinderen de volgende raad
gegeven: ‘ Wij raden ouders en kinderen aan de
hoogste prioriteit te geven aan gezinsgebed, gezins-
avond, evangeliestudie en -onderwijs, en opbouwen-
de activiteiten. 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 heeft toegewezen aan ouders en
gezin.’ (Brief van het Eerste Presidium, 11 februari
1999; geciteerd in Church News, 27 februari 1999,
blz. 3.)

Met de hulp van de Heer en zijn leer, kunnen alle
schadelijke gevolgen van de moeilijkheden in een
gezin begrepen en overwonnen worden. Wat de
behoeften van de gezinsleden ook zijn, wij kunnen
ons gezin sterken als we de raad van de profeten
opvolgen.

De sleutel om ons gezin te sterken, ligt in het feit
of wij de Geest van de Heer bij ons thuis hebben.
Het doel van het gezin is om op het enge en smalle
pad te blijven.

Ik wil graag een aantal ideeën en praktische voor-
beelden noemen waardoor we erachter kunnen
komen op welke gebieden ons gezin gesterkt moet
worden. Ik doe dat in de geest van aanmoediging,
en ik weet dat ieder gezin — en ieder gezinslid —
anders is.

Een thuis moet veilig zijn

• We moeten ervoor zorgen dat ons thuis veilig is,
en dat ieder gezinslid liefde en een gevoel van
geborgenheid ervaart. Denk eraan dat ieder kind

verschillende gaven en talenten heeft en een per-
soon is die bijzondere liefde en zorg nodig heeft.

• Vergeet niet: ‘Een zacht antwoord keert de grim-
migheid af’ (Spreuken 15:1). Toen mijn vrouw en
ik in de Salt Lake-tempel trouwden, gaf ouderling
Harold B. Lee ons wijze raad: ‘Als je boos je stem
verheft, zal de Geest je huis verlaten.’ We moeten
nooit uit boosheid onze kinderen uit ons hart of
ons huis verbannen. Onze kinderen moeten net
als de verloren zoon weten dat als ze tot bezin-
ning komen, ze bij ons voor liefde en raad
terechtkunnen.

• Besteed tijd met uw kinderen afzonderlijk. Laat
hen de activiteit en het onderwerp van gesprek
uitkiezen. Zorg ervoor dat er geen afleidingen zijn.

Leer kinderen bidden, schriftstudie en luisteren
naar goede muziek

• Moedig hun eigen geestelijke gedrag aan — zoals
persoonlijk gebed, schriftstudie en vasten voor bij-
zondere behoeften. Meet hun geestelijke groei af
aan hun gedrag en hun taalgebruik.

• Bid dagelijks met uw kinderen.

• Lees samen uit de Schriften. Ik kan me nog herin-
neren dat wij als kinderen op de grond zaten en
naar onze ouders luisterden die uit de Schriften
voorlazen. Soms vroegen ze ons: ‘Wat betekent die
tekst voor jou?’ of ‘Wat vind je van die tekst?’ En
dan luisterden zij naar ons als wij in onze eigen
woorden iets over die tekst zeiden.

• Lees de woorden van de hedendaagse profeten en
andere geïnspireerde artikelen voor kinderen, tie-
ners en volwassenen in Liahona.

• We kunnen thuis voor goede muziek zorgen door
samen lofzangen en liederen uit Kinderliedjes te
zingen.

Houd gezinsavond en gezinsraad

• Houd iedere week gezinsavond. Als ouders zijn we
soms te bang om tot onze kinderen te getuigen of
hen in iets te onderwijzen. Ik ben daar in mijn
leven ook schuldig aan geweest. We moeten met
onze kinderen over onze geestelijke gevoelens pra-
ten en ons getuigenis aan hen geven.

• Houd gezinsraad om plannen en problemen te
bespreken. (Sommige effectieve gezinsraden wor-
den onder vier ogen gehouden.) Zorg ervoor dat
onze kinderen weten dat hun ideeën belangrijk
zijn. Luister naar hen en leer van hen.
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Kinderen de evangeliebeginselen leren (Deel 1)

Draag het evangelie uit, steun kerkleiders en wees
eensgezind

• Nodig de zendelingen uit om bij u thuis les aan
vrienden te geven die minder actief of geen lid zijn.

• Laat door uw voorbeeld zien dat we de kerkleiders
steunen.

• Eet zoveel mogelijk samen en praat dan met elkaar.

• Werk als gezin samen, ook als het misschien snel-
ler of gemakkelijker is om iets zelf te doen. Praat
met uw zoons en dochters terwijl u samen werkt.
Ik had die gelegenheid elke zaterdag met mijn
vader.

Leer uw kinderen het belang van vriendschap en
voorbereiding op de toekomst

• Leer uw kinderen hoe ze een goede vriend kun-
nen zijn en zorg ervoor dat hun vrienden zich bij
u thuis voelen. Leer ook de ouders van hun vrien-
den kennen.

• Laat uw kinderen door middel van uw voorbeeld
zien hoe zij met hun tijd en geld moeten omgaan.
Breng hun zelfredzaamheid en het belang van
vooruitzien bij.

Doe samen aan familiegeschiedenis en
familietradities

• Vertel uw kinderen over de geschiedenis van hun
voorouders en uw familiegeschiedenis.

• Ontwikkel familietradities. Ga samen met vakan-
tie en houd rekening met de behoeften en talen-
ten van uw kinderen. Zorg ervoor dat zij gelukki-
ge herinneringen aan hun jeugd zullen hebben en
dat zij hun talenten en gevoelens van zelfvertrou-
wen ontwikkelen.

Leer uw kinderen het belang van de geboden en
de verordeningen

• Zorg ervoor dat u hen door uw woord en uw
voorbeeld zedelijke normen bijbrengt, en de wil
om de geboden te onderhouden.

• Na mijn doop en bevestiging nam mijn moeder
mij terzijde en vroeg: ‘Hoe voel je je nu?’ Ik
beschreef het warme gevoel van vrede, troost en
geluk zo goed mogelijk. Mijn moeder legde uit dat
mijn gevoel de gave was die ik zojuist had ont-
vangen — de gave van de Heilige Geest. Ze vertel-
de me dat ik die gave voortdurend bij me zou
hebben als ik ernaar zou leven. Die woorden zij
mij altijd bijgebleven.

Vertel uw kinderen over het belang van de doop
en de bevestiging, de gave van de Heilige Geest, het
avondmaal, het priesterschap en de tempelverbon-
den. Uw kinderen verdienen te weten hoe belangrijk

het is om een tempelaanbeveling waardig te zijn, en
om zich op het tempelhuwelijk voor te bereiden.

• Als u nog niet in de tempel aan uw partner en
kinderen bent verzegeld, werk er dan als gezin aan
om de tempelzegens te ontvangen. Stel daar als
gezin doelen voor.

• Wees uw priesterschap waardig, en gebruik het
om het leven van uw gezinsleden tot zegen te
zijn. (…)

Vergeet de school-, club- en kerkactiviteiten niet

Er zijn ook hulpmiddelen buitenshuis beschik-
baar. Als u daar verstandig gebruik van maakt, kun-
nen zij uw gezin tot zegen zijn.

• Moedig uw kinderen aan om in de kerk en in de
samenleving dienstbaar te zijn.

• Praat met leerkrachten, trainers, adviseurs en kerk-
leiders over de zorgen en behoeften van uw kin-
deren.

• Weet wat uw kinderen in hun vrije tijd doen.
Wees een goede invloed op hun keuze van films,
televisieprogramma’s en video’s. Als ze het inter-
net gebruiken, weet dan wat ze doen. Zorg ervoor
dat zij het belang van gezond amusement inzien.

• Moedig nuttige schoolactiviteiten aan. Weet wat
uw kinderen studeren. Help hen met hun huis-
werk. Zorg ervoor dat zij het belang van een oplei-
ding en de voorbereiding op een carrière inzien.

• Jongevrouwen, ga naar de ZHV als je 18 jaar
wordt. Sommigen van jullie vinden die overgang
misschien moeilijk. Je bent misschien bang dat je
je er niet thuis voelt. Maar jonge zusters, dat is
niet het geval. Er is veel voordeel uit de ZHV te
halen. De ZHV kan je leven lang een zegen zijn.

• Jongemannen, eer het Aäronisch priesterschap.
Het is het voorbereidende priesterschap, als voor-
bereiding op het Melchizedeks priesterschap.
Word actief lid van het ouderlingenquorum als
het Melchizedeks priesterschap je is verleend. De
broederschap, de lessen en de kansen om anderen
te dienen zullen je levenslang tot zegen zijn.

Volg het liefdevolle voorbeeld van de Heer

Ieder gezin kan op de een of andere manier
gesterkt worden, als de Geest van de Heer bij ons
thuis is en wij het goede voorbeeld geven.

• Handel vanuit uw geloof; reageer niet uit angst.
Als onze tieners de normen in het gezin gaan
testen, moeten ouders de Heer raadplegen over de
specifieke behoeften van elk gezinslid. Dit is de
tijd om hen meer lief te hebben en bij te staan, en
meer te praten over het doen van goede keuzes.
Het kan beangstigend zijn om onze kinderen de
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ruimte te geven om van hun verkeerde keuzes te
leren, maar de kans dat zij voor de normen van
het gezin zullen kiezen, is groter als die keuze
vanuit hun zelf komt, en niet wordt opgelegd. De
manier van liefde en aanvaarding die de Heer
gebruikt, is beter dan de manier van dwang en
onderdrukking die Satan gebruikt — vooral als het
tieners betreft.

• Denk aan de woorden van de profeet Joseph
Smith: ‘Niets kan beter op de mens inwerken om
hun zonden te verzaken dan hen aan de hand te
leiden en liefdevol over hen te waken. Als iemand
mij maar een beetje vriendelijkheid en liefde
betoont, wat hebben ze dan een macht over mijn
ziel, terwijl het tegenovergestelde allerlei harde
gevoelens opwekt en de geest deprimeert.’ (Zie
Leringen van de profeet Joseph Smith, samengesteld
door Joseph Fielding Smith [1976], blz. 216.)

Kinderen die afdwalen komen terug

• Hoewel de wanhoop toeslaat als een van onze
kinderen ondanks onze inspanningen van het
rechte pad afdwaalt, kunnen de volgende woor-
den van Orson F. Whitney ons troost bieden:
‘Ook al dwalen sommige schapen af, het oog van
de herder volgt hen, en vroeg of laat zullen ze de
armen van de goddelijke voorzienigheid voelen
die zich naar hen uitstrekken en hen terugtrekken
naar de kudde. Of het nu in dit leven is, of hier-
na, ze zullen terugkomen. Ze zullen wel hun
schuld aan de gerechtigheid moeten betalen; ze
zullen lijden wegens hun zonden; ze zullen een
pad vol doornen moeten begaan; maar als dat hen
uiteindelijk, net als de boetvaardige verloren
zoon, terugleidt naar een vergevensgezind [moe-
der- en] vaderhart en thuis, is die pijnlijke erva-
ring niet voor niets geweest. Bid voor uw onvoor-
zichtige en ongehoorzame kinderen; houd hen
vast door uw geloof. Blijf hopen, blijf vertrouwen,
totdat u de verlossing door God ziet.’ (Orson F.
Whitney, in Conference Report, april 1929, blz.
110.)

Alleenstaanden en familieleden zijn bron van steun

• En als u alleenstaand bent? Geldt die raad aan de
gezinnen dan ook voor u? Ja zeker. We moeten
die allemaal in dit aardse leven leren.
Ongehuwde, volwassen leden kunnen vaak een
bijzondere kracht aan het gezin verlenen. Ze kun-
nen een enorme bron van steun, aanvaarding en
liefde in hun ouderlijk gezin en de gezinnen in
hun omgeving zijn.

• Veel volwassen leden uit de familie geven ook
veel ouderlijke raad. Grootouders, tantes en ooms,
broers en zussen, neven en nichten, en andere

familieleden kunnen een grote invloed op het
gezin hebben. Ik wil graag de leden van mijn
eigen familie bedanken die mij door hun voor-
beeld en getuigenis hebben gesterkt. Soms kun-
nen bepaalde familieleden bepaalde dingen zeg-
gen die ouders niet kunnen zeggen zonder proble-
men te veroorzaken. Na een lang gesprek onder
vier ogen met haar moeder zei een jongevrouw:
‘Het is erg om aan u en pappa te vertellen dat ik
iets verkeerd heb gedaan. Maar het zou nog erger
zijn als ik het aan tante Sheri zou moeten vertel-
len. Ik kan haar toch niet teleurstellen.’

Geen volmaakte gezinnen

Omdat we weten dat we hier op aarde zijn om te
leren en ons geloof te ontwikkelen, moeten we
begrijpen dat er een tegenstelling in alle dingen is.
Tijdens een gezinsraad bij ons thuis zei mijn vrouw
een keer: ‘Als je denkt dat iemand een volmaakt
gezin heeft, dan ken je ze gewoon niet goed genoeg.’

Breng huis en gezin in orde

Broeders en zusters, laten we als ouders acht slaan
op de aansporing, ja, de berisping, die de Heer in
1833 aan Joseph Smith en andere kerkleiders heeft
gegeven, om ‘[ons] eigen huis in orde [te] brengen’
(LV 93:43). ‘Ik heb u geboden uw kinderen in licht
en waarheid groot te brengen’ (LV 93:40). ‘[Ons]
gezin in orde brengen, en er voor zorgen, dat zij
thuis ijveriger zijn en meer belangstelling tonen en
altijd bidden, anders zullen zij uit hun plaats wor-
den verwijderd’ (LV 93:50).

De profeten van tegenwoordig hebben een soort-
gelijke aansporing en waarschuwing laten horen aan
ouders om hun gezin in orde te brengen. Mogen wij
allen gezegend worden met de inspiratie en liefde
om in geloof aan de problemen thuis werken. Dan
zullen we weten dat we door deze beproevingen
dichter bij de Heer en elkaar komen. Mogen wij naar
de stem van de profeet luisteren en ons gezin in
orde brengen (zie LV 93:41–49). Het gezin wordt
gesterkt als we dichter tot de Heer naderen. Ieder
gezinslid wordt gesterkt als we elkaar liefhebben en
steunen. ‘Als u mij opheft, zal ik u opheffen; en dan
zullen wij samen vooruitgang maken.’ (Een spreuk
van de Quakers.)

Mogen wij in staat zijn om de Geest van de Heer
bij ons thuis te verwelkomen en te behouden, zodat
ons gezin zal worden gesterkt. Ik hoop en bid dat al
onze gezinsleden op het ‘enge en smalle pad’ zullen
blijven, ‘dat naar het eeuwige leven leidt’ (zie 2
Nephi 31:18).

Uit een toespraak van ouderling Hales, in 1999 gehouden in de
algemene aprilconferentie van de kerk. (Zie De Ster, juli 1999,
blz. 37.)
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IDEEËN VOOR DE PRAKTIJK

Volg een of beide suggesties op naar gelang van uw eigen behoeften en omstandigheden.

• Plan als gezin een dienstbetoonactiviteit.

• Doe een huishoudelijk karweitje met een van uw
kinderen of met een kleinkind, een neef of nicht,
of een ander kind in de familie. Praat met het kind
onder het karweitje. Probeer het kind iets te leren
zonder kritiek te hebben op de hulp die het biedt.

• Lees de volgende paragrafen in de brochure Voor
de kracht van de jeugd (34285 120): ‘Media: films,
televisie, radio, videobanden, boeken en tijd-
schriften’ (blz. 9–10), ‘Muziek en dans’ (blz.
11–12), en ‘Seksuele reinheid’ (blz. 12–14). Na de
paragrafen gelezen te hebben, beslist u voor wie
van uw kinderen het nuttig kan zijn als hij of zij
het materiaal met u doorneemt.

LEESOPDRACHT

Bestudeer het volgende artikel. Als u getrouwd bent, leest en bespreekt u het artikel met uw partner.

LEER DE KINDEREN

President Boyd K. Packer
Waarnemend president van het 
Quorum der Twaalf Apostelen

Het aantal mensen dat hier en op andere plaatsen
bijeen is gekomen, getuigt van de onlesbare dorst
naar waarheid die gepaard gaat met het lidmaat-
schap van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen.

Toen ik in gebed vroeg wat voor jullie het meest
waardevol zou zijn, kwam het in me op dat ik over
drie weken mijn 75ste verjaardag vier en bereik wat ik
de bovenmiddelbare leeftijd zou willen noemen.

Ik ben meer dan vijftig jaar leraar geweest. Ik weet
zeker dat iets van wat ik geleerd heb, jullie van nut
zal zijn.

Ik heb het uit ervaring geleerd: het leven zal ons
een aantal zaken bijbrengen waarvan we niet
gedacht hadden die te willen weten. Die harde les-
sen kunnen de meest waardevolle zijn.

Ik ben nog iets anders over het leerproces te
weten gekomen op mijn weg naar de bovenmiddelba-
re leeftijd. Denk eens na over dit gesprek tussen een
dokter en een patiënt:

Dokter: ‘Waarmee kan ik u helpen? Wat is uw pro-
bleem?’

Patiënt: ‘Mijn geheugen, dokter. Ik heb iets gelezen
en ik kan het me niet herinneren. Ik weet niet meer

waarom ik een kamer binnen ben gegaan. Ik kan me
niet herinneren waar ik dingen heb neergelegd.’

Dokter: ‘Vertel me eens: hoe lang heeft u hier al
last van?’

Patiënt: ‘Hoe lang heb ik last waarvan?’

Wel, als u hierom moet lachen, bent u jonger dan
zestig of u lacht om uzelf.

Kinderen vormen als ze nog jong zijn

Als je ouder wordt, kun je niet meer zo goed
leren, onthouden of studeren als toen je jong was.
Zou dat de reden zijn waarom de profeet Alma de
raad gaf: ‘O, gedenk, mijn zoon, om in uw jeugd
wijsheid te leren; ja, leer in uw jeugd de geboden
van God te onderhouden’?1

Het wordt steeds moeilijker voor mij om teksten
of versregels uit het hoofd te leren. In mijn jeugd
onthield ik al iets als ik het een keer of twee herhaal-
de. Als ik iets vaak opzegde, en vooral als ik het
opschreef, zat het voorgoed in mijn hoofd.

Onze jeugd is de periode waarin we gemakkelijk
iets leren. Daarom zijn leerkrachten van kinderen en
de jeugd voor de leiders van de kerk vanaf het aller-
eerste begin een zaak van belang geweest.

Het is van het allergrootste belang dat we kinde-
ren en jongeren onderwijzen in het evangelie en
wegwijs maken in het leven.

De Heer heeft de eerste verantwoordelijkheid bij
de ouders gelegd en hen gewaarschuwd:
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‘Voor zoverre er in Zion (…) ouders zijn, die kin-
deren hebben en deze niet onderwijzen in de leer
van bekering, geloof in Christus, de Zoon van de
levende God, en van doop, en de gave des Heiligen
Geestes door het opleggen van handen, wanneer zij
acht jaar oud zijn, dan zij de zonde op het hoofd der
ouders.’2

Het belangrijkste doel van deze kerk is de jeugd
het evangelie te leren: eerst thuis en vervolgens in
de kerk.

Kennis vergaren

Nog iets wat ik geleerd heb, heeft te maken met
onthouden wat we in onze jeugd geleerd hebben.
Het kan jaren duren voordat jongeren de kennis die
in hun hoofd is opgeslagen, nodig hebben.

Ik zal dat toelichten. Ik maak me veel zorgen over
het feit dat leden geneigd zijn de raad van de bis-
schop naast zich neer te leggen of, en dat is het
andere uiterste, te afhankelijk van hem te worden.

Ik besloot om tijdens de algemene conferentie
over de bisschop te spreken.

Ik bereidde me in gebed voor, en er schoot me
een gesprek van vijftig jaar geleden te binnen. Als
leraar kwam het me goed van pas — heel goed zelfs.
Net als in de algemene conferentie geef ik dat
gesprek nu weer:

‘Jaren geleden maakte ik samen met Emery Wight
deel uit van de hoge raad van een ring. Emery was
tien jaar bisschop geweest van de landelijke wijk
Harper. Zijn vrouw, Lucille, werd de ZHV-presidente
van onze ring.

‘Lucille heeft me eens verteld hoe een van de
buren aanklopte en naar Emery informeerde. Ze zei
hem dat hij aan het ploegen was. De buurman sprak
toen zijn grote zorg uit. Eerder die morgen was hij
langs het land gekomen en had gezien dat het span
paarden van Emery alleen halverwege een onafge-
maakte vore op het land stonden, met de leidsels
over de ploeg. Emery was in geen velden of wegen te
bekennen. De buurman besteedde er geen aandacht
aan totdat hij veel later weer langskwam en de
paarden er nog net zo stonden. Hij klom over de
omheining en liep over het land naar de paarden
toe. Maar hij zag Emery nergens. Hij haastte zich
naar het huis om bij Lucille te informeren.

‘Lucille antwoordde kalm: ‘O, er is niets aan de
hand. Er zal wel iemand in nood zitten en die is de
bisschop komen halen.’

‘Dat beeld van een span paarden dat uren op het
land staat, symboliseert de toewijding van de bis-
schoppen in de kerk en van de raadgevers aan hun
zijde. Elke bisschop en elke raadgever laat, figuurlijk

gesproken, zijn span in een onafgemaakte vore staan
als iemand hulp nodig heeft.’3

Nog nooit eerder had ik die gebeurtenis in een
toespraak gebruikt — er nooit aan gedacht.

Ik wilde het goed in mijn hoofd hebben zitten
voordat ik er in de conferentie over sprak, dus zocht
ik een dochter van Emery Wight op. Zij wilde me
wel bij hun oude huis ontmoeten en me het land
laten zien dat haar vader die dag om wilde ploegen.

Een van mijn zoons bracht me er op een vroege
zondagmorgen heen. Hij nam er een aantal foto’s.

Het was een prachtige lentemorgen. Het land was
pas geploegd, net als die vele jaren ervoor.
Zeemeeuwen zochten voedsel in de pas geploegde
grond.

Het is voor mij niet ongewoon dat de Geest me
die gebeurtenis en dat gesprek in herinnering bracht.
Het is een bevestiging van de waarheid van de tekst
die ik trouwens in mijn jeugd uit het hoofd heb
geleerd —

‘Evenmin moet gij u van tevoren bezorgd maken
over hetgeen gij zult zeggen; maar verzamelt steeds
als schatten de woorden des levens in uw gedachten,
en op het juiste ogenblik zal u datgene worden gege-
ven, dat een ieder moet worden toegemeten.’4

Dan volgt een belofte aan degenen die kennis
vergaren:

‘En wie u ook ontvangt, daar zal Ik eveneens zijn,
want Ik zal voor uw aangezicht uitgaan. Ik zal aan
uw rechterhand en aan uw linkerhand zijn, en mijn
Geest zal in uw hart zijn, en mijn engelen zullen
rondom u zijn om u te bemoedigen.’5

Het was een goede les voor me, maar dat was niet
het einde van mijn les.

In mijn jeugd had ik wat aan schilderen en hout-
snijden gedaan. Ik had het hoofdzakelijk mezelf aan-
geleerd. Toen mijn kinderen opgroeiden, bracht ik
hun zaken bij die ik in mijn jeugd over het leven,
over houtsnijden en schilderen geleerd had.

Toen zij groot waren, ging ik bij wijze van ont-
spanning weer houtsnijden. Ik sneed vogels en
besteedde er vele uren aan. Als iemand me vroeg:
‘Hoeveel uren heb je hierover gedaan?’ antwoordde
ik altijd: ‘Ik weet het niet. Als ik het antwoord wist,
zou ik ermee ophouden.’

In die uren waarin ik met mijn handen werkte,
dacht ik na over de wonderen van de schepping en
vloeide de inspiratie me toe. Terwijl ik houtsneed,
werkte ik toespraken uit.

Houtsnijden was rustgevend voor me. Soms, als ik
wat gespannen en chagrijnig werd, zei mijn vrouw:
‘Jij kunt maar beter weer even gaan houtsnijden.’
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Kinderen de evangeliebeginselen leren (Deel 2)

Ik denk dat ik, als mijn geheugen van de boven-
middelbare leeftijd wat beter was, een van die werk-
stukken kon aanwijzen en vertellen welke toespraak
erbij hoort. Ik heb in die rustige momenten gemerkt
dat ik twee dingen tegelijk kon doen.

De vruchten plukken van onderwijs

Houtsnijden kan ik niet meer. Dat werk is te fijn
nu ik speciaal geslepen brillenglazen nodig heb en
mijn vingers wat stijf zijn geworden als gevolg van
kinderverlamming. Bovendien heb ik door de toene-
mende druk van mijn roeping minder tijd om hout
te snijden en toespraken voor te bereiden.

Houtsnijden is voor mij nu grotendeels een
onmogelijkheid, maar niet voor onze kinderen. We
hebben het hun geleerd toen ze jong waren.

Het beeld van dat span paarden op het land bleef
me bij. Ik dacht dat ik misschien een schilderij kon
maken van het span van de bisschop op het land
met de leidsels over de ploeg.

Ik aarzelde omdat het negen jaar geleden was dat
ik een schilderij had gemaakt. Twee vrienden met
ongewoon talent en inspiratie boden aan me te hel-
pen met het schilderen van het span van de bis-
schop, en in juli hoefde ik niet op reis, dus begon ik.

Ik heb veel geleerd van die twee vrienden, en ze
zijn ook in mijn schilderij te vinden. Maar mijn
twee zoons hebben me nog meer geholpen. Eén
zoon nam foto’s van het geploegde land, want ik
probeer altijd heel zorgvuldig te zijn als ik iets in
hout, op linnen of in woorden weergeef.

Dat is nog een les. Ik kon profiteren van iets wat
mijn kinderen geleerd hadden toen ze jong waren.

De andere zoon besloot van het span van de bis-
schop een bronzen beeld te maken als pendant van
mijn schilderij. We hebben elkaar vele uren gehol-
pen en het was de moeite waard.

Uit onze schuur haalde hij een paar oude
paardentuigen die daar meer dan vijftig jaar zo goed
als onaangeroerd hadden gehangen. Hij veegde het
stof eraf en nam ze mee naar huis. Eén tuig legde hij
over een heel geduldig rijpaard. Dat bleef rustig
staan terwijl hij het tuig schikte en er gedetailleerde
schetsen van maakte.

Zijn buurman had een paar oude ploegen verza-
meld. Daarbij was een ploeg van de juiste ouder-
dom, waarvan hij ook een schets maakte.

En zo kwam wat we die zoons in hun jeugd gege-
ven hadden, naar ons terug. Net als onze andere kin-
deren zijn zij beter geworden in wat wij hun bijge-
bracht hadden toen ze nog heel jong waren. En als
onze dagen op aarde verlengd worden, komt er een

tweede oogst —- onze kleinkinderen — en misschien
wel een derde.

Sluimerende talenten tot leven wekken

Ik heb nog iets anders opnieuw geleerd. Voor die
tijd had ik eens een schilderij gemaakt, geïnspireerd
door uitspraken die ik als jongen gehoord had. Het
stelde de Willard Peaks voor. Ik had ze door oudere
mensen Het Presidium horen noemen. Die drie enor-
me, massieve bergtoppen die afstaken tegen de lucht
symboliseerden de leiders van de kerk.

Dat was negen jaar geleden. Mijn zoon was met
me naar de Willard Peaks gegaan en had de bergtop-
pen gefotografeerd. We zijn er een tweede keer naar
toe gegaan toen er meer schaduw en contrast was.

Na die jaren moest ik tot leven wekken wat ik had
laten insluimeren. Aanvankelijk was dat een vreselijk
gevecht. Diverse keren dreigde ik ermee op te hou-
den. Een van mijn vrienden spoorde me aan en zei:
‘Vooruit! Er is nog altijd ruimte genoeg op het laag-
ste niveau.’

Ik hield er niet mee op, gewoon omdat mijn
vrouw dat niet toeliet. Nu ben ik daar blij om.
Misschien zal ik eens, omdat ik het nu weer te pak-
ken heb, nog een schilderij maken — wie weet.

Ik denk dat proberen het schilderen weer op te
pakken wel iets gemeen heeft met iemand die vele
jaren inactief is geweest en besluit in de kudde terug
te keren. Die maakt dan die moeilijke periode door
waarin hij greep moet krijgen op iets wat gesluimerd
heeft maar niet echt verloren is gegaan. En het helpt
als je dan een of twee vrienden hebt.

Dat is nog een beginsel van het leren — lering
trekken uit gewone levenservaring.

Dat schilderij, Het span van de bisschop, is binnen-
kort klaar. Het beeld van mijn zoon wordt in brons
gegoten.

Zijn beeld is overigens veel beter dan mijn schil-
derij. Zo hoort het ook. Zijn jonge vingers en ver-
stand reageren vlotter dan de mijne.

Als we de bovenmiddelbare leeftijd naderen, komen
we er achter dat oude botten niet gemakkelijk bui-
gen, dat oudere gewrichten niet zo snel bewegen.
Het is niet gemakkelijk je veters te strikken als je
boven de 65 komt — dan komt de vloer lager te lig-
gen.

Daar hebben we die les weer: ‘O, gedenk, mijn
zoon, om in uw jeugd wijsheid te leren; ja, leer in
uw jeugd de geboden van God te onderhouden.’6

‘De heerlijkheid Gods is intelligentie, of met
andere woorden, licht en waarheid.’7

‘Ik heb u geboden uw kinderen in licht en waar-
heid groot te brengen.’ 8



64

De hemelse gave van de Heilige Geest wordt onze
kinderen verleend als ze nog maar acht jaar zijn.

‘De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zen-
den zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te
binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.’9

Let op de woorden leren en te binnen brengen.

Kinderen iets bijbrengen is een beloning op zich.
Heeft u nog niet gemerkt dat u, als u uw kinderen
iets leert, zelf nog meer opsteekt?

Gebruikmaken van geestelijke herinneringen

Er is een verschil tussen wereldlijke kennis
opdoen en geestelijke kennis verkrijgen. Scholieren
merken dat als ze een proefwerk moeten maken. Het
is verschrikkelijk moeilijk je iets te herinneren wat je
niet eerst geleerd hebt.

Dat gaat op voor wereldlijke kennis, maar op het
geestelijke vlak kunnen we vertrouwen op een
geheugen dat verder teruggaat dan onze geboorte.
We kunnen gevoeligheid ontwikkelen voor zaken die
we niet begrepen toen we jonger waren.

De dichter Wordsworth had een idee van het
voorsterfelijk leven toen hij schreef:

Geboren worden is slechts vergeten en slapen:
De ziel die met ons verrijst, onze levensster,
Werd elders geschapen,
En komt van ver.
Niet in volslagen vergetelheid,
En niet in volkomen naaktheid,
Maar in wolken van heerlijkheid,
Komen wij van God — ons thuis.10

Ik heb die regels opgediept uit mijn geheugen,
waarin ik ze in mijn collegetijd tijdens een Engelse
les heb opgeslagen.

De belangrijkste lessen ontstaan uit gewone
gebeurtenissen in het leven.

Sommigen wachten op meeslepende geestelijke
ervaringen om hun getuigenis te versterken. Zo gaat
dat niet in zijn werk. Het zijn de zachte influisterin-
gen en indrukken van gewone zaken die ons de
zekerheid geven dat we kinderen van God zijn. We
vragen veel meer dan waarop we recht hebben als
we naar tekens verlangen, en we kijken ‘aan het doel
voorbij’11 als we op zoek zijn naar wonderbaarlijke
gebeurtenissen.

Wij zijn kinderen van God, want we hebben in
het voorsterfelijk bestaan bij Hem gewoond. Af en
toe wordt dat gordijn opengeschoven. Dan krijgen
we een subtiel idee van wie we zijn en van onze
plaats in het eeuwige plan. Noem dat geheugen of
geestelijk inzicht, maar het is een van die getuige-
nissen dat het evangelie van Jezus Christus waar is.

Dergelijke openbaringen doen zich voor als we les-
geven.

Eens heb ik president Marion G. Romney (1897—
1988) horen zeggen: ‘Ik weet altijd wanneer ik onder
de invloed van de Heilige Geest spreek omdat ik
altijd iets leer van wat ik gezegd heb.’

De Heer heeft tegen de ouderlingen gezegd:

‘Gij wordt niet uitgezonden om te worden onder-
wezen, maar om de mensenkinderen [in] datgene te
onderwijzen, wat Ik door de macht van mijn Geest
in uw handen heb gelegd;

‘En gij moet van omhoog worden onderwezen.
Heiligt u, en gij zult met macht worden begiftigd,
opdat gij moogt onderrichten, zoals Ik heb
gesproken.’12

Zelfs als de zendelingen weinig mensen tot beke-
ring brengen, wordt aan hen en aan de kerk toch
geestelijke kracht toegevoegd omdat ze zelf iets
opsteken van wat ze anderen leren.

De president van een diakenenquorum behoort
zijn medediakenen bijeen te roepen en te instrueren.
13 De president van een ouderlingenquorum behoort
de leden van zijn quorum te instrueren in overeen-
stemming met de verbonden.14

Paulus zei tegen Timoteüs: ‘Wat gij van mij
gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe
aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn
om ook anderen te onderrichten.’15

Hij legde in elf woorden uit hoe lesgeven op zich
al een beloning is:

‘Hoe nu, gij, die een ander onderwijst, onderwijst gij
uzelf niet? Gij, die predikt, dat men niet stelen mag,
steelt gij?

‘Die overspel verbiedt, doet gij overspel?’16

Een bereidwillige leerling zijn

Gisteren ontving ik een brief met verontschuldi-
gingen. Dat gebeurt vaak. Hij was van iemand die ik
niet ken. In die brief stond hoe verontwaardigd en
boos dat lid lange tijd op mij was geweest vanwege
een toespraak die ik gehouden had. Het was een ver-
zoek om vergeving.

Ik vergeef snel. Ik ben slechts een instrument als
ik een toespraak houd en vergeving schenk.

In de Schriften staan veel teksten waaruit duide-
lijk wordt hoe ‘hard’17 de leringen van de profeten
en de apostelen waren voor de Israëlieten en de
Nephieten. Het is zo gemakkelijk om zich tegen de
leringen te verzetten en de leraar te verwerpen.
Vanaf het begin is dat het lot geweest van de profe-
ten en de apostelen.
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Kinderen de evangeliebeginselen leren (Deel 2)

In een van de zaligsprekingen staat:

‘Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en
liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil.

‘Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot
in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten
vóór u vervolgd.’18

Typerend is dat er in die brieven staat: ‘Ik kon
niet begrijpen waarom u het nodig vond me zo
ongemakkelijk en zo schuldig te laten voelen.’ Zo
komen ze hun strijd te boven en krijgen ze een
inzicht, een ingeving, inzicht in oorzaak en gevolg.
Uiteindelijk gaan ze zien en begrijpen waarom het
evangelie is zoals het is.

Ik noem maar enkele zaken. Een zuster kan uit-
eindelijk gaan inzien waarom we zo nadrukkelijk
zeggen dat het belangrijk is dat moeders thuis, bij
hun kinderen blijven. Zij begrijpt dat geen enkele
functie de verrukkelijke verfijning evenaart die
voortvloeit uit onzelfzuchtig moederschap. Ook
hoeft zij het niet te doen zonder intellectuele, cultu-
rele of sociale verfijning. Die zaken passen er ook bij
— op hun tijd — want die gaan gepaard met de
eeuwige verdienste die een gevolg is van het feit dat
zij kinderen onderricht.

Geen enkele vorm van onderwijs is dankbaarder,
geestelijk lonender of verheffender dan het onder-
wijs van een moeder aan haar kinderen. Een moeder
kan het gevoel hebben dat ze onvoldoende kennis
van de Schriften heeft omdat ze het druk heeft met
haar gezin. Haar beloning zal er niet minder om zijn.

President Grant Bangerter had eens een gesprek
over de leer met president Joseph Fielding Smith, die
een rondreis maakte door zijn zendingsgebied in
Brazilië. Zuster Bangerter luisterde toe en zei ten
slotte: ‘President Smith, ik heb kinderen opgevoed
en geen tijd gehad om net zo’n schriftgeleerde te
worden als hij. Zal ik samen met Grant in het
celestiale koninkrijk komen?’

President Smith dacht een ogenblik rustig na en
zei toen: ‘Nou, misschien wel als u een taart voor
hem bakt.’

Het zal een man moeilijk vallen om de mate van
geestelijke verfijning te evenaren die zijn vrouw op
een natuurlijke manier verkrijgt als zij hun kinderen
onderricht. En als hij ook maar iets van het evange-
lie begrijpt, weet hij dat hij zonder haar niet ver-
hoogd kan worden.19 Hij mag al blij zijn als hij een
zorgzame, verantwoordelijke partner van zijn vrouw
kan worden wat het onderricht aan hun kinderen
betreft.

Zegeningen voor leerkrachten

Denkt u eens na over deze belofte:

‘Onderwijst ijverig, en mijn genade zal met u [de
leerkracht] zijn, opdat gij [de leerkracht, de moeder,
de vader] meer volmaakt moogt worden onderricht
in de theorie, in de beginselen, in de leer, in de wet-
ten van het evangelie, en in alle dingen, die tot het
koninkrijk van God behoren, die gij [de moeder, de
vader] dient te begrijpen.’20

Merk op dat de belofte meer de leerkracht dan de
leerling betreft.

‘Onderwijst ijverig en mijn genade zal met u [die
lesgeeft aan uw kinderen of in het jeugdwerk, de
zondagsschool, de jongevrouwen en jongemannen,
de priesterschap, het seminarie of de ZHV] zijn,’ dat
u kennis zult krijgen van:

‘Dingen, zowel in de hemel, op aarde en onder de
aarde; dingen, die zijn geweest, die nu zijn, en din-
gen, die binnenkort moeten geschieden; dingen, die
binnenslands zijn, en dingen, die buitenslands zijn;
de oorlogen en de verwikkelingen der natiën, en de
oordelen, die op het land zijn; en eveneens een ken-
nis van landen en van koninkrijken —

‘Opdat gij [die lesgeeft] in alle dingen moogt
zijn voorbereid, wanneer Ik u wederom zal uitzen-
den ter verheerlijking van de roeping, waartoe Ik u
heb geroepen, en van de zending die Ik u heb
opgedragen.’21

Paulus profeteerde tot de jonge Timoteüs ‘dat er
in de laatste dagen zware tijden zullen komen.’22 Hij
zei: ‘Slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad
tot erger komen; zij verleiden en worden verleid.’23

Maar toch kunnen we veilig zijn. Onze veiligheid
ligt in het onderricht aan kinderen:

‘Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook
wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet
afwijken.’24

Paulus gaf Timoteüs de raad:

‘Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd
is, wél bewust van wie gij het hebt geleerd;

‘en dat gij van kindsbeen af de heilige Schriften
kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door
het geloof in Christus Jezus.’25

Dit is de kerk van Jezus Christus. Het is zijn kerk.
Hij is ons voorbeeld, onze Verlosser. Ons is geboden
te zijn ‘gelijk Hij (…) is.’26

Hij heeft kinderen onderricht gegeven. Hij gebood
zijn discipelen in Jeruzalem: ‘Laat de kinderen
geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen,
want voor zodanigen is het Koninkrijk der
hemelen.’27
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In het verslag van de bediening van de Heiland
onder de Nephieten kunnen we Hem misschien wel
beter doorgronden dan waar ook:

‘En Hij gebood, dat hun kindekens zouden wor-
den gebracht.

‘Dus brachten zij hun kindekens, en zetten hen
op de grond neder rondom Hem, en Jezus stond in
het midden; en de schare week terug, totdat zij allen
tot Hem waren gebracht. (…)

‘(…) [Hij] weende, en de schare gaf er getuigenis
van; en Hij nam hun kinderen één voor één, en
zegende hen, en bad voor hen tot de Vader.

‘En toen Hij dit had gedaan, weende Hij wederom;

‘En Hij sprak tot de schare, en zeide tot hen: Ziet
uw kleinen.

‘En toen zij opblikten, richtten zij hun ogen ten
hemel en zagen zij de hemelen zich openen, en enge-
len als in vuur uit de hemel nederdalen; en zij kwa-
men neder en omringden die kleinen, en zij waren
met vuur omgeven; en de engelen dienden hen.

‘En de schare zag, hoorde en gaf getuigenis; en zij
weten, dat hun getuigenis waar is, want zij zagen en
hoorden allen.’28

Ik weet dat dit verslag waar is. Ik getuig van Hem
en zegen ieder van u die kinderen onderricht in
zijn naam.

Uit een toespraak van president Packer, gehouden op 17 augustus 1999
in een devotional tijdens de Brigham Young University Education Week.
(Zie Liahona, mei 2000, blz. 14.)
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KINDEREN BEGELEIDEN BIJ
HUN BESLISSINGEN

IDEEËN VOOR DE PRAKTIJK

Volg een of beide suggesties op naar gelang van uw eigen behoeften en omstandigheden.
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• In de onderstaande leesopdracht geeft ouderling
M. Russell Ballard vier suggesties waarmee we een
‘burcht van geloof kunnen bouwen, en (…) onze
jongeren (…) kunnen voorbereiden om rein, kuis
en zuiver, en volkomen waardig te blijven om de
tempel binnen te gaan.’ Lees zijn suggesties en
stappen om die bij u thuis door te voeren.

• Denk na over de beslissingen waarmee uw kinde-
ren op school, thuis en in andere situaties gecon-
fronteerd worden. Overweeg wat u kunt doen om
elk kind voor te bereiden op het nemen van
goede beslissingen.

LEESOPDRACHT

Bestudeer het volgende artikel. Als u getrouwd bent, leest en bespreekt u het artikel met uw partner.

ALS EEN ONUITBLUSBARE VLAM

Ouderling M. Russell Ballard
van het Quorum der Twaalf Apostelen

De vreugde van een tempelhuwelijk

Nu en dan heb ik het voorrecht om in de tempel
te officiëren als twee jonge mensen in het huis van
de Heer trouwen en aan elkaar verzegeld worden.
Dat zijn altijd bijzondere momenten voor familie en
vrienden. Je voelt dan een lieflijke en voldoening
schenkende mengeling van aards geluk en eeuwige
vreugde. Je ziet het in de betraande ogen van moe-
ders die met hun hele hart voor die dag gebeden
hebben. Je ziet het in de ogen van vaders die, voor
het eerst in maanden, aan iets anders denken dan
aan de kosten. Maar je ziet het vooral in de ogen
van een rechtschapen bruid en bruidegom die zich
aan de leringen van het evangelie gehouden en de
verleidingen van de wereld gemeden hebben. Een
bijzonder, onmiskenbaar gevoel komt over degenen
die rein, zuiver en kuis zijn gebleven.

Morele normen zijn absoluut

Te veel jongemannen en jongevrouwen geven toe
aan de druk die uitgeoefend wordt door een wereld,
doordrenkt van slechte berichten en onzedelijk
gedrag. Lucifer voert een kwaadaardige oorlog om
het hart en de ziel van zowel jong als oud, en het
aantal gesneuvelden stijgt. De normen van de
wereld zijn veranderd als het zand door de wind in

een woestijn. Wat eens ongehoord of onaan-
vaardbaar was, is nu gewoon. Het standpunt van de
wereld is zo dramatisch veranderd dat degenen die
ervoor kiezen zich te houden aan de traditionele
zedelijkheidsnormen, beschouwd worden als
vreemd, bijna alsof zij zich moeten rechtvaardigen
voor hun verlangen om de geboden van God te
onderhouden.

Maar één ding staat vast: de geboden zijn niet ver-
anderd. Laat daarover geen misverstand bestaan.
Goed is nog steeds goed. Verkeerd is nog steeds ver-
keerd — ongeacht zijn vermomming van fatsoen en
politieke gepastheid. Wij geloven in kuisheid vóór het
huwelijk en eeuwige trouw daarna. Die norm is een
absolute waarheid. Hij is niet onderhevig aan de
publieke opinie en evenmin afhankelijk van de situa-
tie of omstandigheden. Het is niet nodig om daarover
of over andere evangelienormen te discussiëren.

Thuis een burcht van geloof bouwen

Maar er is een enorme behoefte aan ouders, lei-
ders en leerkrachten om onze jeugd de evangelienor-
men te laten begrijpen, hen te leren ervan te hou-
den, ze op waarde te schatten en na te leven. Ouders
en jongeren moeten samen in de verdediging tegen
een knappe en sluwe tegenstander. Wij moeten net
zo toegewijd, effectief en vastbesloten zijn in onze
pogingen om het evangelie na te leven als hij in zijn
pogingen om het evangelie en ons te vernietigen.
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We staan voor een geweldige uitdaging. In gevaar
zijn de onsterfelijke zielen van wie ons lief zijn. Ik
wil vier manieren aangeven waarop we thuis een
burcht van geloof kunnen bouwen, en waardoor in
het bijzonder onze jongeren zich kunnen voorberei-
den om rein, kuis en zuiver, en volkomen waardig te
blijven om de tempel binnen te gaan.

Leer de kinderen het evangelie

Ten eerste: informatie over het evangelie. De
belangrijkste informatie die ik ken en die een leven
verandert, is de wetenschap dat we werkelijk kinde-
ren zijn van God, onze eeuwige Vader. Dat is niet
alleen leerstellig juist, het is van groot geestelijk
belang. De Heiland heeft in zijn machtige hoge-
priesterlijk gebed gezegd: ‘Dit nu is het eeuwige
leven, dat zij U kennen, de enige en waarachtige
God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt’
(Johannes 17:3). Als we onze hemelse Vader kennen,
en onze relatie met Hem als onze Vader en onze
God begrijpen, zien we de zin van dit leven en vin-
den we hoop in het leven hierna. Onze gezinsleden
moeten weten dat Hij er echt is, dat we in feite zijn
zoons en dochters zijn, en erfgenamen van alles wat
Hij heeft, nu en voor eeuwig. Door de zekerheid van
die kennis zullen gezinsleden waarschijnlijk minder
op zoek gaan naar buitensporig vermaak en meer
opzien naar God, en leven (zie Numeri 21:8).

Verbonden naleven versus genieten van gemak

Op de een of andere manier moeten we ons hart
doordrenken met het machtige getuigenis van het
evangelie van Jezus Christus, net als onze voorou-
ders, de pioniers. Weet u nog dat Nauvoo in septem-
ber 1846 viel en hoe ondraaglijk de omstandigheden
waren van de heiligen in de kampen van de armen.
Toen dat bericht Winter Quarters bereikte, riep
Brigham Young de broeders meteen bij elkaar. Nadat
hij de situatie had uitgelegd en hen herinnerd had
aan het verbond dat ze in de Nauvoo-tempel geslo-
ten hadden dat niemand die wilde komen, ongeacht
hoe arm hij was, achtergelaten zou worden, gaf hij
hun deze opmerkelijke uitdaging:

‘Nu is het moment daar om aan de slag te gaan’,
zei hij. ‘Laat het vuur van het verbond dat u in het huis
van Heer gesloten heeft, in uw hart branden als een
onuitblusbare vlam (. . .).’ (Journal History of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 28 sep-
tember 1846, blz. 5, cursivering toegevoegd.) Binnen
een paar dagen en ondanks naderende gebrekkige
omstandigheden in Winter Quarters, reden vele
wagens westwaarts om de heiligen in de kampen
langs de Mississippi te redden.

We horen vaak hoeveel die eerste heiligen geleden
en geofferd hebben, en we vragen ons af: ‘Hoe
deden ze het? Wat gaf hun zoveel kracht?’ Een
gedeelte van het antwoord ligt in de krachtige woor-
den van president Young. Die heiligen van vroeger
hadden verbonden gesloten met God, en die verbon-
den brandden als een onuitblusbaar vuur in hun hart.

Het vuur van het verbond leidde hen van New
York naar Ohio en Missouri, vandaar naar Nauvoo,
en uiteindelijk naar de Salt Lake Valley. Door het
vuur van het verbond waren ze in staat om de onbe-
schrijflijke ontberingen en meedogenloze vervolgin-
gen te doorstaan. Dat onuitblusbare vuur motiveerde
mannen om hun gezin te verlaten en de wereld in te
trekken om het herstelde evangelie van Jezus
Christus te verkondigen. Door onwankelbare toewij-
ding aan hun verbonden konden ze een geloofstra-
ditie vestigen en vervolgens doorgeven aan hun kin-
deren en kinds kinderen.

Soms komen we in de verleiding om ons leven
meer door gemak dan door verbonden te laten
besturen. Het is niet altijd gemakkelijk om de evan-
gelienormen na te leven, pal te staan voor de waar-
heid en te getuigen van de herstelling. Het is meestal
niet gemakkelijk om anderen over het evangelie te
vertellen. Het is niet altijd gemakkelijk om een roe-
ping in de kerk te aanvaarden, vooral niet als we ons
daarvoor moeten inspannen. Gelegenheden om
anderen op zinvolle wijze te helpen, waartoe we ons
verbonden hebben, doen zich zelden voor op gele-
gen momenten. Maar we ontlenen geen geestelijke
kracht aan een gemakkelijk leven. Die kracht krijgen
we als we ons houden aan onze verbonden. Als we
kijken hoe die heiligen van vroeger leefden, zien we
dat hun verbonden de voornaamste kracht waren.
Hun voorbeeld en getuigenis waren krachtig genoeg
om hun kinderen van generatie op generatie te beïn-
vloeden.

Breng kinderen morele normen bij

Naarmate onze kinderen groter worden, hebben
zij behoefte aan meer directe en duidelijker informa-
tie van hun ouders over wat wel en niet passend is.
Ouders behoren hun kinderen te leren pornografi-
sche foto’s en verhalen te vermijden. Kinderen en
jongeren moeten van hun ouders horen dat alle por-
nografie een hulpmiddel van de duivel is en dat het,
als je ermee koketteert, de macht heeft om je ver-
slaafd te maken, af te stompen en zelfs de menselijke
geest te vernietigen. Ze moeten leren geen ordinaire
taal uit te slaan en de naam van de Heer nooit ijdel
te gebruiken. Schuine moppen die ze horen moeten
ze nooit herhalen. Leer uw gezinsleden dat ze niet



69

Kinderen begeleiden bij hun beslissingen

moeten luisteren naar muziek die hun zinnelijke
gevoelens prikkelt. Praat openhartig met hen over
seks en de leringen van het evangelie aangaande
kuisheid. Laten ouders die informatie thuis op een
passende manier doorgeven. Alle gezinsleden moe-
ten de regels kennen en geestelijk gesterkt te worden
om zich eraan te kunnen houden. En als er fouten
worden gemaakt, moeten ze de wonderbaarlijke ver-
zoening van de Heer Jezus Christus begrijpen en
aanvaarden zodat door het volledige en soms moei-
lijke bekeringsproces vergeving en blijvende hoop
voor de toekomst verkregen kan worden. Individueel
en als gezin moeten we onze zoektocht naar het
eeuwige leven nooit opgeven.

Jammer genoeg hebben veel te veel ouders in de
tegenwoordige wereld afgezien van de taak om die
waarden en andere leringen van de kerk aan hun
gezin door te geven, in de veronderstelling dat ande-
ren het zullen doen: leeftijdgenoten, de school, lei-
ders en leerkrachten in de kerk, of zelfs de media.
Onze kinderen leren elke dag, vullen hun verstand
en hart met ervaringen en beelden die grote invloed
hebben op hun systeem van waarden. We hebben
geen controle over alles wat ze in zich opnemen;
maar door thuis de evangelienormen en -waarden
aan te leren, kunnen we hen helpen de wereld in
het juiste verband en perspectief te zien.

Sterk elkaar in rechtschapenheid

Broeders en zusters, we moeten elkaar instrueren
en tot een dieper geloof komen om onszelf te ver-
sterken met de moed om de geboden na te leven in
een wereld van steeds toenemende goddeloosheid.
We moeten ons zo intens bekeren tot het evangelie
van Christus dat het vuur van het verbond in ons hart
brandt als een onuitblusbare vlam. En met dat geloof
zullen we het nodige doen om oprecht en rechtscha-
pen te blijven.

Ten tweede: communicatie. Er is in de relatie tus-
sen gezinsleden niets belangrijker dan een open, eer-
lijke communicatie. Dat gaat vooral op voor ouders
die proberen de evangeliebeginselen en normen aan
hun kinderen te leren. Het vermogen om onze jeugd
te begeleiden, en, misschien nog belangrijker, echt te
luisteren naar wat hen bezighoudt, is het fundament
waarop goede verhoudingen gebouwd worden. Vaak
zal wat we in de ogen zien en in ons hart voelen
veel duidelijker zijn dat wat we horen of zeggen. Tot
de kinderen zeg ik: Wees nooit onbeleefd tegen je
ouders. Je moet ook leren luisteren, vooral naar de
raad van je vader en moeder en naar de influisterin-

gen van de Geest. We moeten gebruikmaken van de
bijzondere leermomenten die zich in ons gezin
steeds voordoen.

Er zijn krachtige communicatieve momenten door
geregeld gezinsgebed en schriftstudie met het gezin.
Door de Schriften kunnen we waarden en doelen
voor het gezin vaststellen en door erover te praten
zullen de gezinsleden stabiel, geestelijk sterk en
onafhankelijk worden. Dat vraagt tijd, en dus moe-
ten we samen overleggen hoeveel televisie, films,
video’s, videospelletjes, internet of bezigheden bui-
tenshuis we kunnen toestaan.

Ouders en leiders behoren in te grijpen

Ten derde: tussenbeide komen. Het is de plicht
van de ouders om in te grijpen als ze zien dat er ver-
keerde keuzen worden gemaakt. Dat houdt niet in
dat ouders hun kinderen hun kostbare keuzevrijheid
ontnemen. Omdat keuzevrijheid een gave van God
is, zal de keuze wat ze doen, hoe ze zich gedragen en
wat ze geloven uiteindelijk altijd aan hen zijn. Maar
als ouders moeten we zorgen dat ze begrijpen wat
gepast gedrag is en wat de gevolgen zijn als ze een
verkeerde koers volgen. Denk eraan: wederrechtelijke
censuur bestaat niet in het gezin. Films, tijdschrif-
ten, televisie, video’s, internet en andere media zijn
gasten en alleen welkom als ze de vreugde in het
gezin verhogen. Maak van uw huis een toevluchts-
oord van vrede en rechtschapenheid. Sta niet toe dat
verkeerde invloeden uw eigen geestelijke milieu ver-
vuilen. Wees vriendelijk, attent, aardig en zorgzaam
in wat u zegt en hoe u elkaar behandelt. Dan zullen
gezinsdoelen, gebaseerd op evangelienormen, goede
besluitvorming gemakkelijker maken.

Hetzelfde beginsel geldt voor u, bisschoppen, leer-
krachten en andere leiders in de kerk, bij uw hulp
aan gezinnen. U hoeft niet werkeloos toe te kijken
als degenen over wie u bent gesteld verkeerde keu-
zen maken. Als een van uw jongeren voor een
belangrijke beslissing staat, is er altijd iemand, een
ouder, een leider, een leerkracht, die positieve
invloed kan uitoefenen door liefdevol en vriendelijk
tussenbeide te komen.

Wees een goed voorbeeld voor uw kinderen

Ten vierde: uw voorbeeld. Zo moeilijk als het voor
de vermoeide zeeman is om zonder kompas zijn
koers te vinden op niet in kaart gebrachte zeeën, zo
is het bijna onmogelijk voor kinderen en jongeren
om hun koers te vinden op de zee van het leven
zonder het licht van een goed voorbeeld. We kun-
nen niet van hen verwachten dat ze ongepaste
zaken vermijden als ze zien dat hun ouders licht-
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vaardig omgaan met beginselen en het evangelie
niet naleven.

Als ouders, leerkrachten en leiders is het onze ern-
stige plicht een krachtig, persoonlijk voorbeeld te
geven van rechtschapen kracht, moed, offerbereid-
heid, onzelfzuchtig dienstbetoon en zelfbeheersing.
Dat zijn de eigenschappen waardoor onze jeugd de
ijzeren roede van het evangelie zal kunnen vasthou-
den en op het enge en smalle pad zal kunnen blijven.

Door naleving van het evangelie worden fouten
vermeden

Ik wenste dat ik u kon vertellen dat, als we ons
richten op informatie, communicatie, tussenbeide
komen, en ons voorbeeld, altijd een volmaakt gezin
het resultaat zou zijn, met volmaakte kinderen die
nooit afwijken van de evangelienormen. Dat is, jam-
mer genoeg, niet het geval. Maar gezinnen waar
men de evangeliebeginselen en normen kent, over-
draagt en naleeft, maken meer kans zich de pijn van
ernstige fouten te besparen. Als gevestigde patronen
van positieve communicatie en een getrouw voor-
beeld de overhand hebben, is het veel gemakkelijker
om samen te praten over persoonlijke problemen en
de nodige veranderingen aan te brengen waardoor
elk gezinslid gezegend zal worden.

Aan het einde van zijn toespraak in het Boek
van Mormon geeft koning Benjamin deze belangrij-
ke raad:

‘[Ik] kan u niet alle manieren vertellen, waarop gij
zonde kunt begaan; want er zijn verschillende
wegen en wijzen, ja, zoveel, dat ik ze niet kan tellen.

‘Maar dit kan ik u wel zeggen, dat indien gij uzelf
en uw gedachten en uw woorden en uw daden niet
bewaakt, en de geboden van God niet onderhoudt
en niet volhardt in het geloof in hetgeen gij hebt
gehoord over de komst van onze Here, zelfs tot aan
het einde van uw leven, gij dan moet omkomen. En
nu, o mens, bedenk dit en kom niet om’ (Mosiah
4:29–30).

Broeders en zusters, moge God ieder van ons zege-
nen dat het ‘vuur van onze verbonden’ in ons hart mag
branden ‘als een onuitblusbare vlam.’ Mogen we
geestelijk voorbereid zijn om onze heilige verbonden
elke week te hernieuwen als we van het avondmaal
nemen, zodat we de Heer eren en graag ons deel wil-
len doen, in deze zo boeiende en belangrijke tijd,
om zijn kerk op te bouwen door onze gezinnen te
versterken, is mijn nederig gebed.

Uit een toespraak van ouderling Ballard, in 1999 gehouden in de
algemene aprilconferentie van de kerk. (Zie De Ster, juli 1999,
blz. 101.)
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• Als u gezinsgebed houdt, in gezinsverband de
Schriften bestudeert en gezinsavond houdt, over-
weeg dan in gebed wat u daaraan nog kunt verbe-
teren. Als u die zaken niet doet, overweeg dan wat
u kunt doen om daartoe te komen.

• Plan als gezin een activiteit die u samen kunt
doen. De ideeën op blz. 300–371 in het Hulpboek
voor de gezinsavond (31106 120) kunnen daarbij
van pas komen.

• Neem de stof op blz. 137–139 van Onderwijzen —
geen grotere roeping (36123 120) door.

LEESOPDRACHT

Bestudeer het volgende artikel. Als u getrouwd bent, leest en bespreekt u het artikel met uw partner.

DE ZEGENINGEN VAN HET GEZINSGEBED

President Gordon B. Hinckley
Eerste raadgever in het Eerste Presidium

De apostel Paulus schreef aan Timoteüs:

‘Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden
zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig
zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers,
aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onhei-
lig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig,
onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk,
roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot
dan voor God’ (2 Timoteüs 3:1-4).

Er is in onze tijd behoefte aan een nieuwe nadruk
op eerlijkheid, karakter en integriteit. Alleen als we
de deugden, de essentie van ware beschaving, weer
door ons leven weven, zal het patroon van onze
samenleving veranderen. De vraag waarmee we wor-
den geconfronteerd, is: waar zullen 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 lei-
ding in onze aangelegenheden af te smeken.

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 een dag geen

wonder verwachten, maar in een generatie zouden
we wel een wonder zien gebeuren.

Twee generaties geleden maakte het gezinsgebed
in christelijke gezinnen net zo zeer deel uit van de
dagelijkse bezigheden als de maaltijd. Naarmate die
gewoonte werd afgeschaft, is moreel verval, datgene
waar Paulus over sprak, het gevolg geweest. Ik ben er
zeker van dat er geen adequate vervanging is voor de
gewoonte om ’s ochtends en ’s avonds in gebed neer
te knielen: de vader, moeder en kinderen. Dit zal
meer voor een fijn thuis zorgen dan dikke tapijten,
mooie gordijnen en een evenwichtig kleurenschema.

De geknielde houding verhoudt zich niet tot de
gedragingen die Paulus opnoemde: ‘vermetel (. . .)
roekeloos, opgeblazen’.

Het samen knielen van vader, moeder en kinderen
schakelt nog andere kenmerken uit die Paulus
opsomde: ‘aan hun ouders ongehoorzaam, (. . .) lief-
deloos’.

Het aanroepen van God draagt bij tot het over-
winnen van de neiging tot godslastering en ‘meer
liefde voor genot dan voor God’ te hebben.

De tendens om ondankbaar en onheilig te zijn,
wordt tenietgedaan door de dank die de gezinsleden
uitspreken jegens de Heer voor hun leven, voor de
vrede en voor alles wat zij hebben. En door de Heer
voor elkaar te danken, ontvouwt zich in het gezin
wederzijds nieuwe waardering, nieuw respect en
nieuwe genegenheid.
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In de Schrift staat: ‘Gij moet de Here, uw God, in
alles danken’ (LV 59:7). En: ‘(. . .) in niets zondigt de
mens tegen God, dan alleen door Zijn hand niet in
alles te erkennen (. . .); en tegen niemand anders is
Zijn toorn ontstoken’ (LV 59:21).

Wanneer een gezin voor de Heer neerknielt en de
armen en de verdrukten gedenkt, ontwikkelen de
gezinsleden liefde en respect voor anderen en het
verlangen om hen te dienen. Iemand kan onmoge-
lijk God vragen een behoeftige naaste helpen zonder
zelf iets aan de situatie van die naaste te doen. Wat
een wonderen zouden er in de wereld gebeuren als
de mensen hun zelfzucht aflegden en zichzelf verlo-
ren in de dienst van anderen. Deze wonderen kun-
nen hun begin hebben in de dagelijkse gebeden van
het gezin.

Ik weet geen betere manier om tot vaderlandslief-
de te inspireren dan ouders die in aanwezigheid van
hun kinderen bidden voor het land waarin zij
wonen, die de Almachtige bidden het land te zege-
nen, opdat er vrijheid en vrede zal heersen. Ik weet
geen betere manier om het zo hoognodige respect
voor gezaghebbers in het hart van onze kinderen te
prenten dan dagelijks in het gezinsgebed te bidden
voor de regeringsleiders.

Ik heb in verschillende steden een reclamebord
gezien met de tekst: ‘Een biddend volk, een vredig
volk’. Die tekst onderschrijf ik.

Samen bidden kan de spanningen in het gezin
verminderen. Het kan respect voor ouders tot stand
brengen, wat tot gehoorzaamheid leidt. De geest van
bekering kan gevoeld worden, 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.

Ik blijf onder de indruk van een uitspraak van
iemand die lang geleden leefde. James H. Moyle
schreef aan zijn kleinkinderen over het gezinsgebed
bij hem thuis: ‘Wij zijn nooit naar bed gegaan zon-
der in gebed te zijn neergeknield om goddelijke lei-
ding en goedkeuring af te smeken. Onenigheid kan
in de beste gezinnen voorkomen, maar die zal ver-
dwijnen door de (. . .) geest van gebed. (. . .) Gebed
tendeert naar een rechtvaardig leven. Het leidt tot
eenheid, liefde, vergeving en dienstbetoon.’

In 1872 kwam kolonel Thomas Kane met zijn
vrouw en twee zoons naar het Westen. Hij was de
beschermheer van ons volk in de tijd dat het in
Iowa verdrukt werd en toen het leger van de
Verenigde Staten tien jaar later optrok naar Salt Lake
Valley. Zij reisden met Brigham Young naar St.

George. Onderweg brachten zij de nacht door bij
leden. Mevrouw Kane heeft tijdens hun verblijf een
paar brieven aan haar vader in Philadelphia geschre-
ven. In een van die brieven schreef zij:

‘In elk gezin waarbij wij tijdens onze reis verble-
ven hadden we direct na de avondmaaltijd een
gebed, en voor het ontbijt ook. Van ieder werd ver-
wacht daarbij aanwezig te zijn. (. . .) De mormonen
(. . .) knielen samen neer, het hoofd van het gezin, of
een gast, spreekt het gebed uit. (. . .) Zij besteden
heel weinig tijd aan lofprijzingen, maar vragen om
wat zij nodig hebben en danken Hem voor wat Hij
hun gegeven heeft. (. . .) (Zij) nemen aan dat God
ons bij naam en bij titel kent en vragen om een
zegen voor (iemand die zij met name noemen). (. . .)
Dat sprak mij erg aan toen ik er aan wende.

O, dat wij ons als volk dit gebruik, dat zo belang-
rijk was voor onze pionier-voorvaders, eigen maken!
Gezinsgebed was net zo zeer deel van hun verering
als de vergaderingen in de Tabernakel. Met het
geloof dat voortkwam uit die dagelijkse gebeden,
groeven zij de alsemstruiken uit, irrigeerden de uit-
gedroogde aarde, lieten de woestijn bloeien, leidden
hun gezin in liefde, leefden in vrede met elkaar en
maakten hun naam onsterfelijk door zichzelf te ver-
liezen in hun dienst aan hun naasten.

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving.
Het gezin dat bidt, is de hoop op een betere samen-
leving. ‘Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden’
(Jesaja 55:6).

Ik was geroerd door een aandoenlijk relaas van
een jonge Amerikaanse zendeling in Japan. Hij zei:
‘Ik ben hier nu een paar maanden. Ik begrijp niets
van de taal. Ik mag de mensen niet. Overdag ben ik
gedeprimeerd en ’s nachts lig ik te huilen. Ik wilde
dat ik dood was. Ik heb mijn moeder geschreven en
geprobeerd een excuus te vinden om terug naar huis
te gaan. Dit is wat zij mij schreef: ‘Wij bidden voor
jou. Er gaat geen dag voorbij dat wij niet ’s ochtends
voor het ontbijt en ’s avonds voor we naar bed gaan,
neerknielen en de Heer smeken een zegen op jou uit
te storten. We hebben ook voor je gevast, en wan-
neer je jongere broers en zusjes voor je bidden, zeg-
gen ze: ‘Hemelse Vader, wilt U Johnny in Japan zege-
nen en hem helpen de taal te leren en het werk te
doen waarvoor hij geroepen is.’’

Deze jongeman vervolgde zijn verhaal in tranen:
‘Ik zal het opnieuw proberen. Ik zal mijn gebeden bij
hun gebeden voegen en mijn vasten bij hun vasten.’

Vier maanden nadien ontving ik een brief van
hem waarin hij schreef: ‘Er is een wonder gebeurd.
De beheersing van de taal is mij als een gave Gods
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gegeven. Ik heb geleerd de mensen in dit prachtige
land lief te hebben. God zij dank voor de gebeden
die thuis voor mij zijn opgezonden.’

Kunnen wij ons huis fraaier inrichten? Ja, door
ons als gezin te richten tot de bron van alle schoon-
heid. Kunnen wij onze samenleving sterker en leef-
baarder maken? Ja, door ons gezinsleven deugdza-
mer te maken door samen neer te knielen en de
Almachtige in de naam van zijn geliefde Zoon aan te
roepen.

Een wereldwijde terugkeer naar het gezinsgebed
zou in een generatie grotendeels de problemen
oplossen die ons vernietigen. Dat zou de integriteit,
het wederzijdse respect en de geest van dankbaar-
heid zeer ten goede komen.

De Meester heeft verklaard: ‘Bidt en u zal gegeven
worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal
opengedaan worden’ (Matteüs 7:7).

Ik geef u mijn getuigenis, dat als u oprecht gezins-
gebed houdt, uw loon u geenszins zal ontgaan. De
veranderingen zullen niet meteen zichtbaar zijn. Ze
kunnen uitermate subtiel zijn. Maar ze zijn er wel
degelijk, want God is ‘een beloner (. . .) voor wie
Hem ernstig zoeken’ (Hebreeën 11:6).

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

Uit De Ster van september 1991, blz. 2–5.

‘DAAROM BEN IK (. . .) ONDERWEZEN’
Ouderling L. Tom Perry
van het Quorum der Twaalf Apostelen

Eerzame ouders

Het Boek van Mormon begint met de woorden:
‘Ik, Nephi, uit eerzame ouders geboren en daarom
enigermate in al de geleerdheid van mijn vader
onderwezen’ (1 Nephi 1:1). Wat zou de wereld er
anders uitzien als het dagboek van ieder kind van
onze hemelse Vader begon met een dergelijke zin —
over onderricht krijgen van eerzame ouders.

We leven in een bijzondere tijd, waarin het evan-
gelie van de Heer volledig hersteld is. Ons zendings-
leger gaat zowel kwalitatief als kwantitatief vooruit;
bijgevolg wordt het evangelie nu in meer talen en in
meer landen verkondigd, en luisteren er meer men-
sen naar dan ooit tevoren. Nu er over de hele wereld
wijken en ringen worden georganiseerd, zijn creatie-
ve geesten geïnspireerd tot de ontwikkeling van
communicatiemiddelen, waarmee de instructies van
de profeten steeds meer mensen kunnen bereiken.
Het goede nieuws van het evangelie kan nu veel
sneller verspreid worden, waardoor ieder mens de
hoop op eeuwige vrede in zijn hart kan koesteren.

Het gezinsleven onder vuur

Een van de belangrijkste boodschappen van het
evangelie is de leer van de eeuwige aard van het
gezin. Wij wijzen de wereld op de waarde en het
belang van het gezin. De problemen waar we nu
echter mee te maken hebben, kunnen in veel geval-
len worden teruggevoerd op de achteruitgang van

het gezin. Steeds vaker moeten kinderen de ervarin-
gen van een opvoeding thuis door liefhebbende
ouders missen.

Het gezinsleven waarin kinderen en ouders samen
leren, spelen en werken, is vervangen door een snel-
le, individuele magnetronmaaltijd en een avond
voor de buis. In 1991 was de National Association of
Counties, vergaderd in Salt Lake City, van mening
dat het gebrek aan gezinsinvloed een dusdanig peil
had bereikt dat er van een crisis in de Verenigde
Staten gesproken kon worden. Zij besteedden een
goed deel van hun vergaderingen aan dit probleem
en kwamen met vijf ideeën waardoor het gezin kan
worden gesterkt.

Ten eerste, versterk de band door gezinsactivitei-
ten; ten tweede, stel redelijke regels en verwachtin-
gen in; ten derde, draag bij tot een positief zelf-
beeld; ten vierde, stel haalbare doelen; en ten vijfde,
evalueer van tijd tot tijd de kracht en behoeften van
het gezin.

Plotseling worden de waarschuwende woorden
van onze profeten, die vanaf het begin der tijden
geklonken hebben, bijzonder actueel. De profeten
hebben ons geadviseerd en aangemoedigd aandacht
te besteden aan ons gezin en spoed te zetten achter
het zendingswerk om anderen de kennis van de
waarheid en het belang van het gezin te kunnen
brengen.
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Adam en Eva leren hun verantwoordelijkheid
als ouders

De instructies die de Heer in het begin aan Adam
en Eva heeft gegeven laten er geen twijfel over
bestaan wat hun verantwoordelijkheid was als ouders.
Hun taken waren duidelijk. Wij weten dat zij de raad
van de Heer hebben opgevolgd, want wij lezen:

‘En ten dien dage prees Adam God, en hij werd
vervuld, en begon te profeteren aangaande alle
geslachten der aarde, zeggende: Geprezen zij de
Naam van God, want wegens mijn overtreding zijn
mijn ogen geopend, en in dit leven zal ik vreugde
hebben, en wederom in het vlees zal ik God aan-
schouwen.

‘En Eva, zijn vrouw, hoorde dit alles, en was ver-
heugd, zeggende: Ware het niet, dat wij overtreden
hadden, dan zouden wij nimmer zaad hebben
gehad, en nimmer het goed en het kwaad, en de
vreugde onzer verlossing hebben gekend, noch het
eeuwige leven, dat God alle gehoorzamen geeft.

‘En Adam en Eva prezen den Naam van God, en
zij maakten hun zonen en dochteren alles bekend’
(Mozes 5:10-12).

Leer en train kinderen

Ja, onze eerste ouders kregen van de Heer al de
verantwoordelijkheid om hun kinderen onderricht
te geven.

Ook in de openbaringen die na de herstelling van
de kerk zijn ontvangen, worden ouders aangespoord
hun kinderen een gedegen opvoeding te geven. In
afdeling 93 van de Leer en Verbonden staat dat de
Heer sommige broeders kastijdde omdat zij hun
gezin veronachtzaamden. We lezen:

‘Maar Ik heb u geboden uw kinderen in licht en
waarheid groot te brengen. (. . .)

‘Gij hebt uw kinderen, in strijd met de geboden,
[niet in ] licht en waarheid onderwezen; en de boze
heeft nog steeds macht over u, en dit is de oorzaak
van uw smart.

‘En nu geef Ik u een gebod: Indien gij wilt worden
bevrijd, moet gij uw eigen huis in orde brengen,
want er zijn vele dingen in uw gezin, die niet zijn,
zoals het behoort’ (vss. 40, 42-43).

Het belang van de gezinsavond

Jaren geleden heeft de kerk alle ouders aange-
spoord wekelijks gezinsavond te houden. Die gezins-
avond is in de gezinnen van de kerk een gevestigd
gebruik geworden. De gezinsleden brengen de maan-
dagavond met elkaar door. Ze behoren op die avond

geen kerkactiviteiten of andere sociale verplichtin-
gen te hebben. Ons zijn grote zegeningen beloofd
als wij trouw gezinsavond houden.

President Lee heeft gezegd:

‘Houd dit in gedachte: als de zending van Elia vol-
ledig begrepen wordt, zal het hart van de kinderen
zich wenden tot de vaders, en de vaders tot de kin-
deren. Dat geldt net zozeer aan deze kant van de
sluier als aan de andere kant. Hoe zullen we ons voe-
len als we een kind verliezen omdat we onze verant-
woordelijkheid niet serieus hebben genomen en
geen gezinsavond hebben gehouden? De hemel zal
dan de hemel niet zijn als we niet alles wat in ons
vermogen ligt, hebben gedaan om ons nageslacht te
redden.’ (Relief Society Courses of Study, 1977-1978,
[1977], blz. 2).

Hij vervolgde:

‘Als u de ware geest van Elia bezit en begrijpt dat
die niet alleen slaat op het werk voor hen die ons
zijn voorgegaan, moet uw hart, vaders en moeders,
zich nu tot uw kinderen wenden. Wend uw hart tot
uw kinderen en onderricht hen; maar doe dat als ze
jong zijn en ontvankelijk. Als u uw gezinsavond ver-
onachtzaamt, veronachtzaamt u het begin van de
zending van Elia net zo zeer als wanneer u uw gene-
alogisch onderzoek zou veronachtzamen’ (ibid., cur-
sivering toegevoegd).

Ik denk vaak met plezier terug aan de tijd dat
onze kinderen nog thuis waren. Onlangs heb ik mij
nog eens bezonnen op die tijd en overwogen wat ik
anders zou doen als ik de kans kreeg om het over te
doen. Er zijn twee terreinen waarop ik zeker veran-
dering zou aanbrengen.

Ten eerste zou ik mij met mijn vrouw meer verdie-
pen in onze taak van ouders; we zouden ons er in een
soort leidinggevend comité op toeleggen om te leren,
te communiceren, te plannen en te organiseren.

Ten tweede zou ik, als we het konden over doen,
meer tijd in het gezin doorbrengen. Dat omvat ook
meer beginselvaste, zinvolle gezinsavonden.

Jongeren dragen bij tot succes

Ouders behoren de gezinsavond niet helemaal
alleen te plannen en voor te bereiden. De beste
gezinsavonden die ik heb meegemaakt, waren die
waaraan de jongeren in het gezin actief deelnamen.

Ik doe een beroep op alle geweldige diakenen,
leraren en priesters, en op alle bijenkorfmeisjes,
rozenmeisjes en lauwermeisjes om veel bij te dragen
tot het succes van de gezinsavond. In veel gezinnen
kunnen jullie het geweten van het gezin zijn. Jullie
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hebben per slot van rekening de meeste baat bij die
ervaringen. Als jullie een vredige, veilige, kansrijke
wereld willen, kan jullie bijdrage in het ouderlijk
gezin toevoegen aan het welzijn, van zelfs de hele
wereld.

Ik herinner me daar een voorbeeld van dat plaats-
vond toen onze kleinkinderen bij ons de kersttijd
doorbrachten. We hadden een busje gehuurd om
samen te kunnen reizen. Opa en oma zaten in het
busje, en ook mijn zoon en zijn drie kinderen. De
vrouw van mijn zoon was thuisgebleven met de
kleintjes. Ik reed en mijn vrouw zat naast mij kaart
te lezen. Achterin het busje hoorde ik Audrey, het
oudste kind, tegen haar vader zeggen: ‘Papa, een van
onze doelen is dit jaar als gezin het Boek van
Mormon uit te lezen. Vandaag is de laatste dag van
het jaar. Waarom lezen we het nu niet even uit? Dan
blijven we op schema.’

Het was voor mij een bijzondere ervaring om te
horen hoe mijn zoon en zijn drie kinderen bij toer-
beurt de laatste hoofdstukken van Moroni voorlazen
en zo hun doel haalden om het Boek van Mormon
uit te lezen. Denk eraan dat het voorstel werd gedaan
door een jongevrouw, niet een van de ouders.

Uitdaging voor jongeren

Jullie zijn een uitgelezen generatie — bestemd voor
deze belangrijke tijd in de geschiedenis van de mens-
heid. Jullie kunnen zoveel toevoegen aan de geestelij-
ke groei bij jullie thuis. Ik geef jullie de uitdaging om
thuis jullie enthousiaste, jeugdige geest te laten gel-
den bij de evangeliebeleving van het gezin. Denk aan
de raad van president Joseph F. Smith:

‘Ik zou willen dat mijn kinderen en alle kinderen
in Zion begrepen dat er in deze wereld voor hen
niets van grotere waarde is dan de kennis van het
evangelie, dat in de laatste dagen door de profeet
Joseph Smith hersteld is. Niets kan dat bij verlies
vergoeden. Niets ter wereld kan de vergelijking door-
staan met de uitmuntendheid van de kennis van
Jezus Christus. Daarom behoren alle ouders in Zion
aandacht te schenken aan hun kinderen en hun de
beginselen van het evangelie te leren, en hen ertoe
aan te zetten hun plicht te doen — niet plichtmatig,
niet omdat u er bij hen op aan dringt. Probeer uw
kinderen te doordringen van de waarheid en liefde
voor het evangelie, zodat zij hun plicht niet alleen
zullen doen om hun ouders te behagen, maar omdat
ze daar zelf het nut van inzien.’ (Masterpieces of

Latter-day Saint Leaders, verzameld door N.B.
Lundwall, [1953], blz. 78.)

De gezinsavond nieuw leven inblazen

De gezinsavond is voor iedereen, voor gezinnen
met twee ouders, voor eenoudergezinnen, voor een
alleenstaande. Huisonderwijzers, wij doen een
beroep op u om tijdens uw huisonderwijs de gezins-
avond aan te moedigen en nieuw leven in te blazen.

Onze huidige profeet, president Ezra Taft Benson,
heeft ons herinnerd aan de noodzaak van de gezins-
avond en datgene wat van een gezinsavond een suc-
ces maakt. Hij heeft gezegd:

‘Het gezinsavondprogramma van de kerk, in het
leven geroepen om het gezin te sterken en te
beschermen, bestaat uit een avond waarop ouders
hun kinderen bij elkaar roepen. Er wordt een gebed
uitgesproken, er worden lofzangen en andere liedjes
gezongen, er wordt uit de Schriften gelezen, er wor-
den gezinsaangelegenheden besproken, talenten
naar voren gebracht, de beginselen van het evange-
lie worden onderricht en vaak worden er spelletjes
gespeeld en komen er zelfgemaakte lekkernijen op
tafel.’ (Official Report of the Phillippine Islands Area
Conference, 1975, blz. 10.)

Wij hopen dat u die suggesties van de profeet zult
overnemen.

Hij vervolgt: ‘Een profeet van God heeft beloofd
dat wie gezinsavond houdt, gezegend zal worden:
“Als de heiligen die raad zullen opvolgen, beloven
wij u dat u grotelijks gezegend zult worden. De lief-
de en gehoorzaamheid in het gezin zullen toene-
men. In het hart van de jongeren in Israël zal geloof
opbloeien en zij zullen de kracht ontwikkelen om de
kwade invloeden om hen heen te kunnen bestrij-
den”’ (ibid.).

Wij sporen iedereen aan de raad van onze profeet
op te volgen. Laten alle gezinnen in de kerk nagaan
hoe het staat met hun gezinsavond. Dit programma
is een schild en bescherming tegen de kwade invloe-
den van deze tijd en zal u, als individu en als groep,
grotere vreugde in dit leven en in het leven hierna
brengen.

Moge God ons zegenen dat wij dit immens
belangrijke programma in ons gezin nieuw leven
inblazen.

Uit een toespraak van ouderling Perry, in 1994 gehouden in de
algemene aprilconferentie van de kerk. (Zie De Ster, juli 1994,
blz. 32.)
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