
4 L i a h o n a

Enkele jaren geleden zat ik in de Salt Laketempel in 
de kamer waar het Eerste Presidium en het Quorum 
der Twaalf Apostelen wekelijks bijeenkomen. Ik 

keek naar de muur tegenover het Eerste Presidium en aan-
schouwde de portretten van de presidenten van de kerk.

Terwijl ik naar mijn voorgangers keek — van de pro-
feet Joseph Smith (1805–1844) tot president Gordon B. 
Hinckley (1910–2008) — dacht ik: wat ben ik dankbaar 
voor hun raad.

Dit zijn mannen die nooit wankelden, aarzelden of 
faalden. Dit zijn mannen van God. Als ik denk aan de 
hedendaagse profeten die ik gekend heb en bewonder, 
sta ik stil bij hun leven, hun eigenschappen en hun geïn-
spireerde leringen.

President Heber J. Grant (1856–1945) was president van 
de kerk toen ik geboren werd. President Grant was een 
toonbeeld van doorzettingsvermogen. Hij volhardde in 
goede en edele dingen.

President George Albert Smith (1870–1951) was presi-
dent van de kerk toen ik in Salt Lake City (Utah, VS) als 
bisschop werkzaam was. Hij zei dat er een grote kracht-
meting tussen de Heer en de tegenstander plaatsvond. 
‘Als u aan Gods kant van de lijn blijft,’ zei hij, ‘bent u 
onder zijn invloed en voelt u niet de drang om verkeerd 
te doen.’ 1

Ik werd in 1963 door president David O. McKay 
(1873–1970) als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen 
geroepen. Hij leerde ons door zijn voorbeeld dat we met 

anderen begaan moesten zijn. ‘Ware christelijkheid is liefde 
in actie’, zei hij.2

Voor president Joseph Fielding Smith (1876–1972), een 
van de productiefste schrijvers van de kerk, was evangelie-
kennis een belangrijk beginsel. Hij las voortdurend in de 
Schriften en kende de leer erin als geen ander.

President Harold B. Lee (1899–1973) was mijn ringpre-
sident toen ik jong was. Een van zijn lievelingscitaten was: 
‘Staat op heilige plaatsen en wordt niet aan het wanke-
len gebracht.’ 3 Hij spoorde de heiligen aan om zich af te 
stemmen op de influisteringen van de Heilige Geest en er 
gehoor aan te geven.

Ik denk dat toewijding voor president Spencer W. 
Kimball (1895–1985) een van de belangrijkste beginselen 
was. Hij wijdde zich volledig, onmiskenbaar aan de Heer 
toe. Hij leefde het evangelie ook nauwgezet na.

Toen president Ezra Taft Benson (1899–1994) president 
van de kerk werd, riep hij mij als tweede raadgever in het 
Eerste Presidium. Liefde was een erg belangrijk beginsel 
voor hem. Dat blijkt uit zijn lievelingscitaat van de Heiland: 
‘Wat voor mannen behoort gij daarom te zijn? Voorwaar, Ik 
zeg u, zoals Ik ben.’ 4

President Howard W. Hunter (1907–1995) keek altijd 
naar het goede in de mensen. Hij was steeds hoffelijk en 
nederig. Ik had het voorrecht om zijn tweede raadgever 
te zijn.

President Gordon B. Hinckley leerde ons om ons best te 
doen. Hij getuigde krachtig van de Heiland en zijn zending. 

President  
Thomas S. Monson

DE RAAD VAN PROFETEN

B O O D S C H A P  V A N  H E T  E E R S T E  P R E S I D I U M

FO
TO

-IL
LU

ST
RA

TI
E 

SC
O

TT
 L

AW



 S e p t e m b e r  2 0 1 7  5

Hij onderwees met liefde. Het was 
een eer en zegen om zijn eerste raad-
gever te zijn.

De Heiland geeft ons profeten 
omdat Hij ons liefheeft. In de alge-
mene oktoberconferentie hebben de 
algemene autoriteiten van de kerk 
opnieuw het voorrecht om zijn woord 

te verkondigen. We gaan plechtig en 
nederig met die taak om.

Wat zijn we gezegend dat de her-
stelde Kerk van Jezus Christus op 
aarde is en op de rots van openbaring 
is gebouwd. Voortdurende openba-
ring is het levensbloed van het evan-
gelie van Jezus Christus.

Laten we ons voorbereiden om 
tijdens de algemene conferentie de 
stroom van persoonlijke openba-
ring te ontvangen. Ik bid dat we met 
vastberadenheid onze hand zullen 
opsteken om de hedendaagse profe-
ten en apostelen te steunen. Mogen 
we door hun boodschappen onder-
richt, opgebouwd, getroost en gesterkt 
worden. En laten we bereid zijn om 
ons opnieuw aan de Heer Jezus 
Christus, zijn evangelie en zijn werk 
toe te wijden, en ons voornemen om 
zijn geboden te onderhouden en zijn 
wil te doen. ◼
NOTEN
 1. Leringen van kerkpresidenten: George Albert 

Smith (2011), 191.
 2. Leringen van kerkpresidenten: David O. 

McKay (2003), 196.
 3. Leer en Verbonden 87:8.
 4. 3 Nephi 27:27.
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LESGEVEN MET DEZE BOODSCHAP

President Monson vertelt welke krachtige lessen 
hij van zijn voorgangers geleerd heeft. Hij zegt 

ook dat de Heiland ons profeten geeft omdat Hij 
ons liefheeft. U kunt samen bespreken in welke 
opzichten profeten en apostelen een teken van Gods 
liefde voor ons zijn. Overweeg om over een toespraak 

van president Monson uit de afgelopen algemene 
conferentie les te geven. Vraag de mensen die u 
bezoekt om zich op de algemene conferentie voor te 
bereiden. Dat kunnen ze doen door toespraken door 
te nemen die hen inspireren en waardoor ze de liefde 
van de Heiland voelen.
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H U I S B E Z O E K B O O D S C H A P

Geloof  
Gezin  
Hulp

Eén van 
hart zijn

‘De Heer noemde zijn volk Zion, 
omdat zij één van hart en één 
van zin waren en in rechtvaar-
digheid leefden; en er waren 
geen armen onder hen’ (Mozes 
7:18). Hoe kunnen we één 
worden?

Ouderling M. Russell Ballard 
van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft gezegd: ‘Midden 
in het Engelse woord atonement 
[verzoening] staat het woord 
one [één]. Als alle mensen dat 
begrepen, zou er niemand 
meer zijn om wie we ons niet 
bekommerden, ongeacht leef-
tijd, ras, geslacht, godsdienst of 
sociaal-economische status. Dan 
zouden we ernaar streven om 
het voorbeeld van de Heiland te 
volgen en nooit meer onvrien-
delijk, onverschillig, onbeleefd 
of hardvochtig ten opzichte van 
anderen zijn.’ 1

President Henry B. Eyring, 
eerste raadgever in het Eerste 
Presidium onderwees: ‘Als men-
sen de Geest bij zich hebben, 
mogen ze harmonie verwachten. 
[…] De Geest van God brengt 
nooit onenigheid voort (zie 
3 Nephi 11:29). […] Hij geeft 

gemoedsrust en een gevoel van 
eenheid met anderen.2

Carole M. Stephens, voor-
malig eerste raadgeefster in het 
algemeen ZHV-presidium, zei 
over persoonlijke moeilijkhe-
den: ‘Ik heb geen echtscheiding 
meegemaakt, noch de pijn en 
onzekerheid die het gevolg zijn 
van verlating, of de verantwoor-
delijkheid van een alleenstaande 
moeder. Ik heb geen ervaring 
met het overlijden van een kind, 
onvruchtbaarheid of gevoe-
lens voor hetzelfde geslacht. Ik 
heb niet hoeven lijden onder 
misbruik, chronische ziekte of 
verslaving. Die zaken zouden 
mij kennelijk geen groei hebben 
gebracht.

‘[…] Maar door mijn persoon-
lijke toetsen en beproevingen 
[…] heb ik Hem die het wel 
begrijpt leren kennen. […] En 
daarenboven heb ik alle eerder 

Bestudeer dit materiaal onder 
gebed. Laat u inspireren zodat u 
weet wat u het beste kunt bespreken. 
Hoe bereidt een beter begrip van het 
doel van de zustershulpvereniging 
dochters van God voor op de zege-
ningen van het eeuwige leven?

Ter 
overweging

Hoe kunnen 
we door een-
heid onder 
elkaar meer 
één met God 

worden?

NOTEN
 1. Zie M. Russell Ballard, ‘De verzoe-

ning en de waarde van een ziel’, 
Liahona, mei 2004, 86.

 2. Henry B. Eyring, ‘That We May Be 
One’, Ensign, mei 1998, 67.

 3. Zie Carole M. Stephens, ‘God geeft 
ons een gezin’, Liahona, mei 2015, 
11–12.

genoemde sterfelijke toetsen 
ervaren door de lens van een 
dochter, moeder, grootmoeder, 
zus, tante en vriendin.

Wij zijn als verbondsdoch-
ters van God niet alleen in de 
gelegenheid om van onze eigen 
moeilijkheden te leren, maar we 
kunnen ons ook in empathie 
en medeleven verenigen, wan-
neer we leden van het gezin 
van God ondersteunen in hun 
worsteling.’ 3

Aanvullende Schriftteksten en 
informatie
Johannes 17:20–23; Efeze 4:15; 
Mosiah 18:21–22; 4 Nephi 1:15. 
reliefsociety .lds .org
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