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President Nelson spreekt over 
Markus 5:22–43. Het is een van de 
mooiste verhalen in de Schriften 
die ik ken. Jezus maakt kennis met 
Jaïrus, een van de hoofden van een 
synagoge. Jaïrus werpt zich aan Jezus 
voeten neer en smeekt of Hij zijn 
dochter die stervende is, wil genezen. 
Dat is op zich al een prachtig verhaal, 
maar onderweg naar Jaïrus’ dochter is 
het erg druk op straat. Ze botsen tegen 
veel mensen aan. En dan zegt Jezus: 
‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ 
De discipelen zijn verbaasd en wijzen 
Hem erop dat veel mensen elkaar aan-
raken. Maar Jezus voelde dat er macht 
van Hem uitging, toen de vrouw zijn 
kleren aanraakte. De vrouw was al 
twaalf jaar ziek en had al haar geld uit-
gegeven om beter te worden, maar ze 
was nog steeds ziek. Christus geneest 
haar. Hun interactie wordt schitterend 
afgeschilderd. Bij de link Bible Videos 
op lds.org vindt u een video van 1.40 
minuten over deze prachtige ontmoe-
ting tussen Jezus en de vrouw.

Ontdek de komende alge-
mene conferentie uw koning- 
Benjamintoespraak. De algemene 
conferentie is bij de tempel. Wees 
zowel een hoorder als een dader 
van het woord. Dan zult u, net als 
die vrouw, voelen dat er kracht van 
het woord van Christus uitgaat, die 
u zal genezen en sterken, troos-
ten, en leiden, zoals een koning- 
Benjamintoespraak. ◼
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 De algemene conferentie is een 
mooie gelegenheid om geeste-

lijk weer bezield te raken, om in ons 
geloof in Jezus Christus gesterkt te 
worden en meer vrede te ontvangen. 
Toen koning Benjamin in het Boek 
van Mormon zijn volk voor een soort 
algemene conferentie bij de tempel 
uitgenodigd had, gaf hij een van 
de krachtigste redevoeringen in de 
Schriften. Zijn sterke nadruk op Jezus 
Christus en de verzoening is ons zelfs 
nu nog enorm tot zegen. In de Ensign 
van januari 1992 staat het artikel ‘King 
Benjamin’s Manual of Discipleship’ 
geschreven door ouderling Neal A. 
Maxwell van het Quorum der Twaalf 
Apostelen. In dat artikel benadrukt 
ouderling Maxwell dat het belangrijk 
is om daders van het woord te zijn.

Wij kunnen tijdens een algemene 
conferentie voor onszelf koning- 
Benjamintoespraken ontdekken. Derge-
lijke toespraken, die ons in het hart, de 
ziel en de geest raken, zijn als manna 
uit de hemel. Omdat we allemaal van 
elkaar verschillen, zal de ene toespraak 
iemand meer aanspreken dan de 
andere, en vice versa. Onze omstandig-
heden zijn anders, we hebben allemaal 
een ander begripsniveau van het evan-
gelie en een ander inzicht in de wereld 
om ons heen, maar bij iedere algemene 
conferentie is er op z’n minst één 
toespraak die tot ons hart en onze ziel 
doordringt. Daardoor kunnen we niet 
alleen hoorders, maar ook daders van 

het woord zijn ( Jakobus 1:22, Johannes 
13:17, Mattheüs 7:21–25). Zo kunnen 
we, zoals ouderling Maxwell zegt, dis-
cipelen van Jezus Christus worden. Dat 
is misschien wel een van onze voor-
naamste taken na een algemene con-
ferentie: toelaten dat deze toespraken 
die ons diep raken een groeispurt en 
verandering teweegbrengen. Daarnaast 
zullen die toespraken ons versterken 
en ons persoonlijke vrede in een roe-
rige wereld laten ervaren. We kunnen 
voelen dat God en Jezus ons werkelijk 
liefhebben, ondanks onze zwakheden 
en problemen.

President Eyring hield tijdens de 
aprilconferentie van 2017 een krach-
tige toespraak. Ik vind dat die toe-
spraak, getiteld ‘Mijn vrede laat ik u’, 
een koning- Benjamintoespraak is. Dat 
geldt ook voor de toespraak van pre-
sident Uchtdorf, ‘De volmaakte liefde 
drijft de vrees uit’, en die van ouder-
ling Renlund, ‘Onze goede Herder’. En 
toen president Nelson het in zijn toe-
spraak, ‘De macht van Jezus Christus 
in ons leven brengen’, heel persoonlijk 
over Christus sprak, was ik erg dank-
baar voor de conferentie. Het was net 
alsof ik bij de tempel was geweest en 
naar koning Benjamin geluisterd had.

Als u de tijd neemt om de toespra-
ken weer te beluisteren of te lezen, 
zult u tot uw verrassing ontdekken 
dat sommige toespraken verborgen 
juweeltjes bevatten die u pas opvallen 
als u ze opnieuw leest.

Wat wordt uw koning- Benjamin-
toespraak deze conferentie?
Ouderling Tom- Atle Herland, Noorwegen
Gebiedszeventiger

Ouderling  
Tom- Atle Herland
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 Op zaterdag 17 juni sprak ouder-
ling Gary B. Sabin, algemeen 

zeventiger en lid van het presidium 
van het gebied Europa op de interre-
ligieuze top van de G20 in Berlijn. De 
top bracht opinieleiders, rechtskundi-
gen, economen, politici, filosofen en 
religieuze leiders uit de hele wereld 
bijeen. Zij bespraken hoe geloofsge-
meenschappen kunnen bijdragen aan 
de duurzaamheidsdoelen die de VN in 
2015 heeft gesteld. De interreligieuze 
G20- top wordt geprezen als een doel-
treffend middel om het betrekken van 
geloof en godsdienst bij de aanpak 
van sociale problemen te bevorderen.

‘Het is een geweldige gelegenheid 
om met gelijkgestemden om te gaan – 
mensen die behoeftigen helpen’, aldus 
ouderling Sabin aan het begin van zijn 
voordracht. ‘De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen heeft 
de nodige ervaring met vluchtelingen. 
We waren zelf ooit vluchtelingen. Pre-
sident Dieter F. Uchtdorf van ons Eer-
ste Presidium was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog twee keer vluchteling.’ 
Ouderling Sabin haalde de volgende 
verklaring van het Eerste Presidium 
aan: ‘In ons streven om de leringen 
en het praktische voorbeeld van Jezus 
Christus te volgen, hebben wij beslist 
de verantwoordelijkheid om de hon-
gerigen, daklozen en onderdrukten in 
binnen-  en buitenland te helpen.’

Ouderling Sabin zei: ‘LDS Charities, 
de kerkelijke organisatie voor humani-
taire hulp, heeft alleen al in 2016 met 
ruim 1.500 partners aan 2.630 projecten 

gewerkt. Sinds 1985 heeft de kerk in 
189 landen in totaal 1,89 miljard dol-
lar aan hulp geleverd.’ Vervolgens gaf 
hij enkele details van de Europese en 
wereldwijde betrokkenheid van de 
kerk bij hulp: ‘Van 2014 tot en met 
2016 was de kerk bij ruim zeshonderd 
projecten betrokken die meer dan twee 
miljoen mensen bereikten, en droeg 
zij ruim 53,6 miljoen dollar in geld en 
materialen bij, en leverde duizenden 
manuren van vrijwilligers. Alleen al 
in Europa voerden we meer dan vier-
honderd projecten uit. Dat deden we 
samen met plaatselijke en internatio-
nale organisaties, en met de steun van 
honderden van onze kerkgemeentes.’

Er waren onder meer projecten om 
onderdak in vluchtelingenkampen te 
bieden; water te zuiveren; voedsel en 
kleding te verschaffen; en hulp op de 
lange termijn te bieden, waaronder 

onderwijs, vakscholing en hulp aan 
mensen die zich in een ander land 
moesten vestigen.’

Ouderling Sabin besloot zijn voor-
dracht met een citaat uit het Boek van 
Mormon (Mosiah 2:17): ‘En zie, ik ver-
tel u deze dingen opdat u wijsheid zult 
leren; opdat u zult leren dat wanneer u 
in dienst van uw medemensen bent, u 
louter in dienst van uw God bent.’ ◼

Ouderling Sabin spreekt op de inter-
religieuze top van de G20 in Berlijn

Ouderling Gary B. Sabin

Kalaupapa: de mormoonse beleving  
van een verstoten gemeenschap

 Fred E. Woods haalde zijn bachelor in 
psychologie en zijn master in inter-

nationale betrekkingen aan de Brigham 
Young University. Hij doctoreerde over 
het Midden- Oosten aan de Universi-
teit van Utah met als specialisme de 
Hebreeuwse Bijbel. Sinds 1998 is hij 
professor aan de faculteit kerkgeschie-
denis en kerkleer van de BYU.

Dr. Woods heeft talloze lezingen 
aan universiteiten over de ganse 
wereld gegeven en heel wat artikelen 
gepubliceerd. Hij is de (co)- auteur van 
een tiental boeken. Hij produceerde 
verschillende documentaires samen 
met de mormoonse filmmaker Martin 
Andersen waaronder Mormon Yankees: 
Giants on and off the Court (2011) en 
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Laie: Refuge from the Storm (2015). Van 
2013 tot 2014 was dr. Woods professor 
aan het BYU Center for Near Eastern 
Studies in Jeruzalem.

Over het boek
In de negentiende eeuw ver-

spreidde de ziekte van Hanssen, beter 
gekend als lepra, zich over de eilanden 
van Hawaii. Dit leidde ertoe toe dat 
de koning van Hawaii een wet uit-
vaardigde die de slachtoffers van deze 
ziekte verbande naar Kalaupapa, een 
landtong op het eiland Molokai. Kalau-
papa was afgescheiden van de rest van 
de wereld met langs de ene kant steile 
kliffen, en de oceaan langs de andere 
kant. Aldus waren de inwoners niet 
alleen afgescheiden van de wereld, 
maar ook van hun familie en vrienden.

Aan de hand van de verhalen van de 
patiënten en hun banden met de mor-
moonse gemeenschap, duikt de auteur 
in het onvertelde verleden van Kalau-
papa en zijn inwoners. Zo belicht hij de 
inspirerende verhalen van liefde, moed 
en zelfopoffering in deze gemeenschap.

Interview met de auteur
In onze contreien kennen we uiter-

aard allemaal het verhaal van pater 
Damiaan en zijn zelfopoffering. Dit 
boek leert ons dat niet alleen katholie-
ken, maar ook mormonen, actief waren 
in de leprakolonie op het eiland.

We hadden de gelegenheid pro-
fessor Woods te interviewen en ons 
persoonlijk te laten vertellen wat er zo 
speciaal is aan Kalaupapa.

Kan u ons wat meer over uzelf 
vertellen?

Ik ben een bekeerling uit Los  
Angeles, Californië. Ik ben lid gewor-
den van De Kerk van Jezus Christus 

Fred E. Woods is professor aan 
de faculteit kerkgeschiedenis  
en kerkleer van de BYU

Het schiereiland Kalaupapa

Kalaupapa: de mormoonse beleving 
van een verstoten gemeenschap
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van de Heiligen der Laatste Dagen 
toen ik net 20 jaar was. Ik heb een 
zending vervuld in Australië en ik ben 
al 35 jaar godsdienstleerkracht voor 
de kerk. De laatste twee decennia 
daarvan ben ik tewerkgesteld aan de 
faculteit godsdienstwetenschappen 
van de Brigham Young University.

Vanwaar uw interesse voor 
Kalaupapa?

Ik heb voor het eerst over Kalau-
papa gehoord vlak voor ik op reis 
vertrok naar Hawaii om research te 
doen. Mijn vrouw en ik waren aan het 
overleggen wat we zouden doen voor 
onze huwelijksverjaardag eenmaal 
mijn taak daar erop zat. Ik vroeg haar 
wat zij wilde doen. Zij had pas gele-
zen over het leven van pater Damiaan, 
dus wilde ze heel graag naar Kalau-
papa gaan. Zo gingen we er voor het 
eerst heen in december 2003.

In België kennen we allemaal pater 
Damiaan. Was hij volgens u een bij-
zonder man?

Damiaan was een zeer bijzonder 
man. Zelfs de harde zakenlui uit 
Honolulu zorgden ervoor dat hij kon 
rekenen op liefdadigheid omdat ze 
wisten dat hij uit de Schriften begreep 
dat ware liefde alle vrees verdrijft.

Hij zei ooit: ‘Stel dat ziekte ooit mijn 
lichaam vernielt, dan zal God mij een 
nieuw lichaam geven bij de wederop-
standing.’ Ik hou van zijn motto: ‘Haast 
u langzaam’. Hij begreep dat met men-
sen ‘langzaam’ vaak al snel genoeg is. 
Dat mensen van verschillende deno-
minaties van hem hielden, bleek maar 
al te goed bij de interviews die werden 
afgenomen voor zowel zijn zaligverkla-
ring als voor zijn heiligverklaring. Ook 
de mormonen van Kalaupapa verklaar-
den dat hij een heilige moest worden.

Pater Damiaan had dus  
mormoonse vrienden?

Ja, hij had heel wat vrienden onder 
de heiligen der laatste dagen. Volgens 
een verklaring die ik gevonden heb 
van Ambrose Hutchinson, die in Kalau-
papa was in 1879 samen met pater 
Damiaan en Jonathan Napela – de 
eerste dus de spirituele leider van de 
katholieken op Kalaupapa, de andere 
de spirituele leider  van de mormonen 
– waren zij de beste vrienden.

Wat maakt Kalaupapa zo speciaal 
voor u?

Een katholieke priester zei ooit 
eens dat de twee heiligste plaatsen ter 
wereld Jeruzalem en Kalaupapa zijn. 
Ik denk dat dit niet ver van de waar-
heid is omdat ze beide aan iedereen 
toebehoren. Beide plaatsen zijn plek-
ken waar enorm geleden is. Jeruzalem 
is de plek waar Jezus geleden heeft 
voor de verzoening van de mensheid.

Ook op Kalaupapa vinden we veel 
pijn terug. Deze pijn heeft een bijzon-
dere geest van medeleven gecreëerd 
en een speciale geest onder velen 
van verschillende kerkelijke stromin-
gen. Het is een plaats waar iedereen 
van welk geloof of cultuur dan ook 
geraakt wordt door de krachtige liefde 
van God. Het is een plek waar dui-
zenden gelovige gebeden zijn uitge-
sproken en waar ontelbare gebaren 
van naastenliefde en dienstbetoon een 
geest van eerbied gecreëerd hebben.

U schrijft vaak over het oecume-
nisme op Kalaupapa: kan u ons daar 
wat meer over vertellen?

Kalaupapa betekent ‘vlakte’ in het 
Hawaiiaans. Op deze landtong van 
het eiland Molokai treffen we een 
uitvlakkende invloed aan. Lepra of de 
ziekte van Hansen zoals we het nu 

kennen, heeft alle verschillen uitge-
vlakt tussen mensen van verschillende 
achtergronden, culturen en religies. 
Ze heeft een broederschap gecreëerd 
waardoor mensen elkaar respecte-
ren en helpen. Ook in hun eredien-
sten: als er een nieuwe kapel moest 
gebouwd worden, hielpen alle gelovi-
gen van alle kerken elkaar.

Zo is er het verhaal van de her-
opbouw van de mormoonse kapel. 
Iedereen kwam helpen. Mensen die 
geen handen meer hadden, lieten hun 
armen vastbinden aan de kruiwagen 
om toch maar materiaal te kunnen 
aanbrengen. Achteraf bleek dat er 
meer uren waren gezwoegd door niet- 
mormonen dan door mormonen zelf.

Waarom hebt u dit boek geschreven?
Eerst wou ik een boek schrijven en 

een film produceren over de mormo-
nen op Kalaupapa, maar nadat ik deze 
heilige plaats bezocht had, wist ik dat 
het een verhaal over en voor ieder-
een moest worden. Ik liet me daarbij 
leiden door het Latijnse gezegde: 
‘Eenheid in het nodige, vrijheid in het 
onzekere, boven alles de liefde.’

Professor Woods is te gast in België 
als keynote spreker op de academi-
sche zitting “Sense of place in leprosy 
& other segregation settlements” van 
de KULeuven van 22 tot 25 november 
2017. Meer info op  
soc.kuleuven.be/immrc/senseofpla-
ceinleprosy/senseofplaceinleprosy ◼

Voor wie het boek zelf wil lezen: 
deseretbook.com/p/kalaupapa- 
the- mormon- experience- in- an- 
exiled- community?ref=product- 
image&variant_id=149778- ebook
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