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HOOGTEPUNTEN UIT HET LEVEN VAN JOSEPH SMITH

Leeftijd Gebeurtenissen

Hij wordt geboren op 23 december 1805 te Sharon in Windsor County (Vermont),

als zoon van Joseph en Lucy Mack Smith.

7 Hij wordt aan zijn been geopereerd — er wordt aangetast bot verwijderd (winter

1812–1813).

14 Hij ziet en spreekt met God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus (voorjaar

1820).

17 Moroni bezoekt hem en vertelt hem over het verslag van de Nephieten (21–22

september 1823; Moroni bezoekt hem daarna jaarlijks, 1824–1827).

21 Hij trouwt met Emma Hale (18 januari 1827), krijgt de platen (22 september

1827), en begint met de vertaling (december 1827).

22 116 bladzijden van het Boek van Mormon raken verloren (juni 1828).

23 Hij en Oliver Cowdery ontvangen het Aäronisch priesterschap van Johannes de

Doper (15 mei 1829); ze ontvangen het Melchizedeks priesterschap van Petrus,

Jakobus en Johannes (waarschijnlijk tussen 16 en 28 mei 1829); de drie getuigen

krijgen de platen te zien (juni 1829).

24 Het Boek van Mormon wordt gepubliceerd (de eerste exemplaren waren op 26

maart 1830 verkrijgbaar); de kerk wordt georganiseerd (6 april 1830).

25 Hij verhuist met zijn gezin naar Kirtland [Ohio] (1831); hij wijdt de grond in voor

de tempel in Independence [Missouri] (3 augustus 1831).

26 Hij wordt gesteund als president van de hoge priesterschap (25 januari 1832).

27 Het Eerste Presidium wordt georganiseerd (18 maart 1833).

28 Hij leidt het Zionskamp van Ohio naar Missouri (mei–juni 1834).

29 De leden van het Quorum der Twaalf Apostelen (14 februari 1835) en de Zeventig

(28 februari 1835) worden geroepen en geordend. De Leer en Verbonden wordt

als Schriftuur aanvaard (17 augustus 1835).

30 Hij wijdt de Kirtlandtempel in (27 maart 1836). Jezus Christus, Mozes, Elias en

Elia verschijnen aan hem en Oliver Cowdery en herstellen de sleutels van het

priesterschap (3 april 1836).

32 Hij wordt in de gevangenis te Liberty opgesloten (1838).

33 Hij geeft leiding aan de kerk vanuit de gevangenis te Liberty (december 1838–

april 1839). Er wordt met de bouw van de stad Nauvoo begonnen (1839). De

leden van de kerk verhuizen naar Nauvoo en beginnen het gebied te ontginnen

(1839).

35 Er wordt met de bouw van de Nauvootempel begonnen; de immigratie van de

leden van de kerk in Europa wordt gepland (1841).

36 Het boek Abraham wordt gepubliceerd (1 maart 1842). De zustershulpvereniging

wordt georganiseerd (17 maart 1842). Hij profeteert dat de heiligen naar de

Rocky Mountains zullen verhuizen (6 augustus 1842).

37 Hij schrijft de openbaring over het eeuwig huwelijk op (12 juli 1843).

38 Hij stelt zich kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten van

Amerika (januari 1844). Hij en zijn broer Hyrum worden in de gevangenis te

Carthage vermoord (27 juni 1844).
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Joseph Smith    Hoofdstuk 1

President Spencer W. Kimball heeft als president

van het Quorum der Twaalf Apostelen geschreven:

‘Als de mist van dwaling moet optrekken, de

geestelijke duisternis moet worden doordrongen en de

hemelen moeten worden geopend, wordt er een baby

geboren. Slechts enkele buren in het heuvelachtige

gebied in het binnenland [van Vermont] weten dat Lucy

[Mack Smith] in verwachting is. Er is geen prenatale

zorg, geen verloskundige, geen ziekenhuis, geen ambu-

lance, geen verloskamer. Baby’s leven en sterven in

deze ruwe omgeving, en weinig mensen weten ervan.

‘Weer een kind voor Lucy! Geen trompetgeschal,

geen geboortekaartjes, geen foto’s, geen aankondiging;

slechts enkele vriendelijke buren die het nieuws door-

geven. Het is een jongetje. Zijn broertjes en zusjes

weten niet dat er bij hun thuis een profeet is geboren.’

(Faith Precedes the Miracle [1972], pp. 324–325.)

Joseph Smith jr. is op 23 december 1805 geboren,

als zoon van Joseph en Lucy Mack Smith. Deze gelovige

ouders onderwezen hun kinderen in godsdienstige

waarheden. Lucy moedigde haar kinderen vooral aan

om de Bijbel te bestuderen. Joseph sr. stond argwa-

nend ten opzichte van traditionele kerken, maar bleef

altijd in God geloven. Beide ouders stamden af van

voorouders die de juiste godsdienstige beginselen

probeerden na te leven.

Joseph Smith jr. was een edele geest, in het voor-

sterfelijk bestaan geordend en onderwezen. Hij groeide

op als boerenjongen. Toen hij nog jong was, verhuisde

het gezin vaak, om een plek te vinden waar ze in hun

eigen onderhoud konden voorzien. Joseph werkte samen

met de andere gezinsleden en onderging dezelfde ont-

beringen. Ze doorstonden mislukte oogsten, frauduleuze

landtransacties en investeringen. Ondanks alles speelde

de familie Smith een belangrijke rol in de herstelling

van het evangelie in deze laatste dagen.

Lucy Mack Smith, de moeder van de
profeet Joseph Smith, is op 8 juli
1776 in Gilsum (New Hampshire)
geboren.

Joseph Smith sr., de vader van de
profeet Joseph Smith, is op 12 juli
1771 in Topsfield (Massachusetts)
geboren.

JOSEPH SMITH WAS EEN MOEDIGE EN
VASTBERADEN JONGEN

Lucy Mack Smith heeft het volgende geschreven

over de strijd die de zevenjarige Joseph moest leveren

tegen een uitermate ernstige infectie aan zijn linkerbeen,

die hij had opgelopen nadat hij van tyfeuze koortsen

was hersteld.

‘Zijn been begon meteen te zwellen en twee weken

lang leed hij ondraaglijke pijn. In die tijd hield ik hem

voortdurend in mijn armen om hem te troosten en al

het mogelijke te doen om zijn leed wat te verzachten,

totdat ik helemaal uitgeput was en zelf ernstig ziek werd.

‘Toen vroeg Hyrum, die altijd opmerkelijk zorgzaam

en welwillend was, of hij mijn plaats mocht innemen.

Omdat hij een goede, betrouwbare jongen was, stonden

we dat toe. En om zijn last wat te verlichten, legden we

Joseph op een laag bed zodat Hyrum naast hem kon

zitten. Bijna onophoudelijk hield hij het pijnlijkste

gedeelte van zijn been stevig beet, en omdat hij er hard

in kneep, kon de kleine patiënt de pijn beter verdragen,

die anders zo erg was dat hij eronder kon bezwijken.’

(History of Joseph Smith by His Mother, onder redactie

van Scot Facer Proctor en Maurine Jensen Proctor

[1996], p. 73.)
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In 1811 huurde de familie Smith een boerderij in West Lebanon (New
Hampshire). Er is vastgesteld dat dit het huis van de familie Smith was.
Het is in 1967 gesloopt.
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De jonge Joseph Smith
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Presidenten van de kerk

Na verscheidene weken en twee mislukte pogin-

gen om de zwelling te verminderen en de infectie te

draineren, werd er een groep chirurgen geraadpleegd.

Zij wilden het been amputeren, maar Josephs moeder

wilde daar geen toestemming voor geven totdat er nog

poging tot opereren was gedaan. Ze schreef:

‘Na enig overleg vroeg de hoofdchirurg om touwen

waar hij Joseph mee aan het bed wilde vastbinden,

maar Joseph weigerde. Toen de arts aandrong dat hij

moest worden vastgebonden, zei Joseph resoluut: “Nee

dokter. Ik laat me niet vastbinden. Ik kan de operatie

beter doorstaan als ik niet gebonden ben.”

‘De arts zei: “Neem dan in ieder geval wat wijn. Je

moet iets innemen, anders kun je de zware operatie

niet doorstaan.”

‘“Nee,” antwoordde de jongen, “ik neem geen

druppel alcohol, en ik laat me niet vastbinden. Maar

weet u wat ik wel wil? Ik wil graag dat mijn vader naast

me op het bed komt zitten, en dan zal ik alles doen wat

nodig is om het stuk bot te laten weghalen. Maar mama,

ik wil dat u uit de kamer gaat. Ik weet dat u er niet

tegen kunt als ik veel pijn heb. Papa kan er wel tegen.

Maar u hebt me zoveel gedragen en bij me gezeten, dat

u doodmoe moet zijn.” En toen keek hij me met tranen

in zijn ogen aan en smeekte me: “Mama, wilt u me

beloven dat u niet zult blijven? De Heer zal me helpen.

Het komt wel goed, dus ga maar ver weg totdat ze

klaar zijn.” (...)

(1) Bebost gebied, bekend als het heilige bos, (2) plaats van het gerenoveerde houten huis dat aanvankelijk door de familie Smith was gebouwd, (3) huis waar
Alvin Smith aan begonnen was, (4) uitzicht op het dorp Palmyra. In 1907 heeft de kerk de hele boerderij van de familie Smith gekocht, waaronder het heilige bos.

1

2
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4

1

2

3

4

‘De chirurgen begonnen met de operatie en boor-

den in het bot van zijn been, eerst aan de ene kant van

het ontstoken gedeelte, en toen aan de andere kant,

waarna ze een gedeelte met een tang afbraken. Op die

manier haalden ze negen grote stukken bot weg. Toen

ze het eerste deel afbraken, schreeuwde hij zo hard dat

ik het niet kon laten om naar hem toe te rennen, maar

zodra ik de kamer binnenkwam, riep hij uit: “O, Mama!

Ga weg! Ga weg! Ik wil niet dat u binnenkomt. Ik zal

flink zijn, als u weggaat.”’ (Smith, History of Joseph

Smith by His Mother, pp. 74–75.)

Zijn herstel duurde lang, maar uiteindelijk genas

het been van de jonge Joseph. Daarna zag je hem af en

toe een beetje mank lopen.
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In 1816 was Palmyra (New York) een klein boerendorp. Toen in 1822 het
Eriekanaal in het gebied werd aangelegd, werd het dorp een welvarend han-
delscentrum. Dit kruispunt wordt de Four Corners [vier hoeken] genoemd, en
heeft op iedere hoek een andere kerk: methodistisch, presbyteriaans, angli-
caans en doopsgezind. De presbyteriaanse kerk is in 1832 gebouwd, een jaar
nadat de familie Smith naar Ohio was verhuisd. De andere zijn in 1870 voltooid.
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Joseph Smith    Hoofdstuk 1

GOD DE VADER EN ZIJN ZOON,
JEZUS CHRISTUS, VERSCHENEN AAN
DE JONGE PROFEET

In het begin van de negentiende eeuw was er veel

opwinding over godsdienst in het westen van New York.

(Zie De geschiedenis van de kerk in de volheid der tij-

den [2000], pp. 30–32.) De jonge Joseph Smith, die

door deze heftigheid werd beïnvloed en zich zorgen

maakte over zijn geestelijke gesteldheid, was in de war

door al die tegenstrijdige leringen. Er waren zoveel

kerken en vijandige sekten. Ze streden allemaal tegen

elkaar. Wie had er gelijk? Hoe kon iemand dat zeker

weten? Joseph vond het antwoord op deze vragen in het

voorjaar van 1820, toen God de Vader en zijn Zoon,

Jezus Christus, aan hem verschenen. (Zie Geschiedenis

van Joseph Smith 1:5–20.)

Toen president

Harold B. Lee op 28 juli

1973 het heilige bos

bezocht, zei hij: ‘Ik weet

dat dit de plek is waar de

Vader en de Zoon ver-

schenen.’ (Van Orden,

‘Pres. Lee Visits Hill

Cumorah’, Church News,

4 augustus 1973, p. 3.)

AANVULLENDE BIJZONDERHEDEN UIT
HET VERSLAG DAT JOSEPH SMITH IN
1832 OVER HET EERSTE VISIOEN
SCHREEF

Tijdens zijn bediening sprak de profeet Joseph

Smith vaak over het eerste visioen. In 1838 schreef hij

het verslag in de Geschiedenis van Joseph Smith, in de

Parel van grote waarde. (Zie Geschiedenis van Joseph

Smith 1:2.)

Het heilige bos, bij Palmyra (New York)
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Een typische kampvergadering in de periode 1830–1835; tekening van A. Rider

In een eerder verslag

gaf hij wat aanvullende

bijzonderheden over zijn

ongewisheid welke kerk

waar was en over zijn

verontrustende vragen

waardoor hij uiteindelijk

God om raad vroeg: ‘Toen

ik ongeveer twaalf jaar

oud was, begon ik me

ernstig zorgen te maken

over het welzijn van mijn

eeuwige ziel, waardoor ik

de Schriften ging bestu-

deren, want ik had

geleerd dat zij het woord

van God bevatten. Dus

toen ik me tot de Schriften

wendde en nauw contact

had met mensen van verschillende geloofsrichtingen,

begon ik me bijzonder te verbazen, want ik merkte

dat zij niet in overeenstemming leefden met de heilige

levenswandel en het rechtschapen gedrag dat ik in die

heilige schatkamer aantrof. Dat was een trieste ervaring

voor mijn ziel. Dus van mijn twaalfde tot mijn vijftiende

levensjaar dacht ik diep na over de omstandigheden

van de wereld waarop de mens zich bevond — de con-

flicten en verdeeldheid, de goddeloosheid en gruwel-

daden, en de duisternis die de geest van de mens

vervulde. Mijn geest raakte steeds meer van streek,

want ik begon mij bewust te worden van mijn zonden.

En terwijl ik de Schriften bestudeerde, kwam ik tot de

conclusie dat de mensheid zich niet tot de Heer richtte,

maar van het ware en levende geloof was afgevallen. En

er was geen gemeente of geloofsrichting te vinden die

gebaseerd was op het evangelie van Jezus Christus dat

in het Nieuwe Testament wordt beschreven. En ik was

bedroefd over mijn eigen zonden en de zonden van de

wereld, want ik las in de Schriften dat God dezelfde is

gisteren, heden en voor eeuwig, dat Hij geen aannemer

des persoons is, omdat Hij God is. Want ik keek naar

de zon — het magnifieke hemellichaam dat de aarde

verlicht — en naar de maan, die zich in hun grootsheid

door de hemelen bewegen, en ook naar de sterren die

in hun heerlijkheid voortrollen, en ook de aarde waarop

ik mij bevond, en de dieren van het veld en de vogels van

de lucht en de vissen van de zee, en bovendien de mens

die in heerlijkheid, kracht en schoonheid op de aarde

leeft. (...) En toen ik over deze dingen nadacht, riep

mijn hart uit: “De wijze man had gelijk toen hij zei dat

de dwaze man in zijn hart zegt dat er geen God is.” En

mijn hart riep uit: “Zij getuigen allen van een almachtige

en alomtegenwoordige macht, een opperwezen dat

‘Toen het licht op mij rustte, zag ik twee
Personen, wier glans en heerlijkheid
elke beschrijving tarten, boven mij in de
lucht staan’ (Geschiedenis van Joseph
Smith 1:17).

S
ch

ild
er

ij:
 J

oh
n 

S
co

tt

5



Presidenten van de kerk

wetten uitvaardigt en alles binnen de perken gelast en

bindt, en de eeuwigheid vervult. Hij was en is van alle

eeuwigheid tot alle eeuwigheid.” En toen ik over al die

dingen nadacht, dat dat wezen mensen zoekt die Hem

in geest en in waarheid zullen aanbidden, riep ik de

Heer aan en smeekte om zijn genade, want er was nie-

mand anders tot wie ik me kon richten om genade te

ontvangen. En de Heer hoorde mijn stem, roepende in

de woestijn, en toen ik in mijn vijftiende levensjaar de

Heer aanriep, daalde er een lichtkolom, die de helder-

heid van de zon overtrof, geleidelijk neer tot zij op mij

viel en ik door de Geest van God werd vervuld. En de

Heer opende de hemelen voor me en ik zag de Heer

en Hij sprak tot mij, zeggende: “Joseph, mijn zoon, uw

zonden zijn u vergeven. Ga heen, wandel in mijn inzet-

tingen, en onderhoud mijn geboden. Zie, Ik ben de Heer

der heerlijkheid. Ik ben voor de wereld gekruisigd,

zodat een ieder die in mijn naam gelooft, het eeuwige

leven kan ontvangen. Zie, de wereld ligt momenteel in

zonde, er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Zij

hebben zich van het evangelie afgekeerd en onderhou-

den mijn geboden niet. Zij naderen Mij met hun lip-

pen, maar hun hart is verre van Mij. En mijn toorn

ontbrandt ten opzichte van de bewoners der aarde, 

om hen te straffen voor

hun goddeloosheid en

om te vervullen wat door

de profeten en apostelen

is voorspeld. Zie, ja, zie,

Ik kom spoedig, zoals is

voorspeld, in de wolken,

gekleed in heerlijkheid

van mijn Vader.” En mijn

ziel was met liefde ver-

vuld, en vele dagen lang

verheugde ik mij bijzon-

der en de Heer was bij

me. Maar ik kon niemand

vinden die in mijn hemelse

visioen wilde geloven.’

(Joseph Smith, ‘Kirtland

Letter Book’ [MS, LDS Historian’s Library], 1829–1835,

pp. 1–6, geciteerd in Dean C. Jessee, ‘The Early Accounts

of Joseph Smith’s First Vision’, BYU Studies, deel 9, no.

3, voorjaar 1969, pp. 279–280; de originele spelling, de

interpunctie, het hoofdlettergebruik en de grammatica

zijn aangepast aan het hedendaagse gebruik.)

JOSEPH SMITH WERD VERVOLGD EN
BESPOT VANWEGE ZIJN GETUIGENIS
DAT GOD TOT HEM HAD GESPROKEN

Openbaringen, die zo lang weg waren geweest,

waren teruggekeerd, maar de oprechte bewering van
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Landweg naar Cumorah

Joseph Smith dat hij een openbaring had ontvangen,

werd met onmiddellijke en algemene woede beant-

woord. (Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:21–26.)

Lucy Mack Smith, de moeder van de profeet, schreef

dat Joseph vanaf het eerste visioen in het voorjaar van

1820 ‘tot aan 21 september 1823, zoals gebruikelijk met

zijn vader op het land werkte, en dat er in de tussenlig-

gende periode eigenlijk niets belangrijks gebeurde —

hoewel de verschillende godsdienstige groeperingen

hem enorm tegenwerkten en vervolgden.’ (History of

Joseph Smith by His Mother, p. 101.)

JOSEPH SMITH BLEEF NEDERIG

De hemelen hadden zich geopend en Joseph Smith

had de Vader en de Zoon gezien. In plaats van buiten-

gewone heiligheid op te eisen en naar de bewondering

van de mensen te streven, schreef hij:

‘Ik zette mijn normale werkzaamheden voort (...),

hoewel ik al die tijd hevige vervolging ondervond onder

de handen van allerlei soorten mensen, zowel gods-

dienstige als ongodsdienstige, omdat ik bleef volhouden

dat ik een visoen had gezien.

”... [Omdat] het mij verboden was mij bij enige

godsdienstige sekte van die tijd aan te sluiten, en [omdat]

ik nog zeer jong was en vervolgd werd door hen die

mijn vrienden hadden moeten zijn en mij vriendelijk

hadden moeten behandelen, en die mij, indien zij

dachten dat ik misleid was, op een behoorlijke en lief-

devolle wijze hadden moeten proberen terug te winnen

— stond ik aan allerlei verleidingen bloot; en daar ik

omgang had met gezelschap van allerlei aard, verviel ik

vaak in vele domme fouten, en vertoonde ik de zwak-

heid der jeugd en de gebreken der menselijke natuur,

hetgeen mij, het spijt mij het te moeten zeggen, in

allerlei verzoekingen bracht, die aanstootgevend in Gods

ogen waren. Bij het afleggen van deze bekentenis hoeft

niemand mij schuldig te achten aan enige grote of ver-

derfelijke zonden. De neiging tot het bedrijven daarvan
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‘Ik had een visioen gezien; ik wist het, en ik wist dat God het wist, en ik kon
het niet loochenen, noch durfde ik dat’ (Geschiedenis van Joseph Smith 1:25).
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heeft nooit in mijn aard gelegen. Maar ik had mij schul-

dig gemaakt aan lichtzinnigheid en ging soms om met

joviaal gezelschap enzovoort, hetgeen niet verenigbaar

was met de reputatie die in stand moet worden gehou-

den door iemand die door God geroepen was, zoals ik.

Maar dat zal niemand erg vreemd voorkomen die zich

mijn jeugd herinnert en bekend is met mijn van nature

opgeruimde aard’ (Geschiedenis van Joseph Smith

1:27–28).

Sommige vijanden van de profeet Joseph Smith en

de kerk hebben geprobeerd om uit de eerlijke evaluatie

van Joseph te concluderen dat hij zijn roeping niet

waardig was. Over dergelijke kritiek heeft hij het vol-

gende gezegd:

‘In die tijd had ik, net als de meeste of alle jongeren,

veel zwakheden en gebreken. Maar nu de mensen die

mij beschuldigen beweren dat ik ernstige en misdadige

overtredingen heb begaan ten opzichte van de vrede en

goede orde in de gemeenschap, wil ik graag opmerken

dat ik zoals eerder gezegd “net als de meeste of alle

jongeren, veel zwakheden en gebreken” had. Maar ik

heb mijn medemens of de gemeenschap geen onrecht

aangedaan of schade berokkend, en niemand kan dat

in werkelijkheid bewijzen. En de onvolmaaktheden die

ik heb genoemd, en die ik vaak diep heb betreurd,

bestonden uit lichthartige, en te vaak ijdele gedachten,

en dwaze en nutteloze gesprekken.

‘(...) Maar ik heb nooit beweerd anders te zijn dan

een man die “beïnvloed wordt door zijn gevoelens” en

vatbaar is om zonder de helpende genade van de Heiland

af te dwalen van het rechte pad dat alle mensen moeten

bewandelen.’ (History of the Church, deel 1, p. 10.)

JOSEPH SMITH WERD DOOR VEEL
ENGELEN BEZOCHT

In 1823 verscheen de

engel Moroni aan Joseph

Smith en begon hem te

vertellen over de herstel-

ling en de rol die hij

daarin zou spelen. (Zie

Geschiedenis van Joseph

Smith 1:29–50). Naarmate

de herstelling vorderde,

kreeg de profeet instruc-

ties van verschillende

engelen en profeten van-

ouds die de sleutels van

het priesterschap hadden

gedragen, ‘die allen hun

bedeling, hun rechten,

hun sleutels, hun eer,
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De hemelse boodschapper Moroni ver-
scheen in de nacht van 21 september
1823 aan de 17-jarige Joseph Smith.

majesteit en heerlijkheid, en de macht van hun

priesterschap bekendmaakten’ (LV 128:21).

JOSEPH VERTELDE ZIJN VADER OVER
HET BEZOEK VAN MORONI

De moeder van de profeet Joseph Smith, Lucy Mack

Smith, heeft opgeschreven wat er na het bezoek van

Moroni gebeurde:

‘De volgende dag waren Joseph, zijn vader, en zijn

broer Alvin op het land aan het werk. Plotseling hield

Joseph op en het leek wel of hij diep in gedachten was

verzonken. Alvin spoorde hem aan en zei: “Joseph, je

moet doorwerken anders krijgen we ons werk niet af.”

Joseph ging weer ijverig aan het werk, maar na een tijdje

hield hij weer op. Toen zijn vader zag dat Joseph erg

bleek was, moedigde hij hem aan om naar huis te gaan

en zijn moeder te vertellen dat hij ziek was. Hij liep een

eindje totdat hij bij een prachtig stukje gras onder een

appelboom kwam. Daar ging hij op zijn buik liggen,

want hij was te zwak om verder te lopen.

Na enige tijd kwam de boodschapper die hij de

avond daarvoor had gezien weer bij hem en zei: “Waarom

hebt u niet aan uw vader verteld wat ik u verteld heb?”

Joseph zei dat hij bang was dat zijn vader hem niet zou

geloven. “Hij zal ieder woord geloven dat u tegen hem

zegt”, zei de engel.

‘Joseph beloofde toen dat hij zou doen wat de engel

gezegd had. Hij stond op en ging terug naar het veld,

waar hij mijn man en Alvin had achtergelaten. (...)

Joseph herhaalde alles wat de engel hem de vorige avond

had verteld. Toen hij zijn verslag had gehoord, moedigde

zijn vader hem aan om nauwkeurig gehoor te geven aan

de instructies die hij van deze hemelse boodschapper

had ontvangen.’ (History of Joseph Smith by His Mother,

pp. 108–109; zie ook Geschiedenis van Joseph Smith

1:48–54.)

HIJ ONTVING EEN VADERLIJKE ZEGEN

Joseph Smith sr. gaf

zijn zoon onvoorwaarde-

lijke steun toen Joseph

hem over de visioenen en

opdrachten van hemelse

boodschappers vertelde.

Sommige steunbetuigin-

gen die de jonge Joseph

kreeg waren vaderlijke

waarschuwingen om zijn

belangrijke zending niet

op te geven. De vader van

de profeet leerde door

openbaring dat Joseph

Joseph Smith sr. steunde en bemoe-
digde zijn zoon Joseph om alle
opdrachten van de hemelse bood-
schappers uit te voeren.
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Presidenten van de kerk

trouw zou blijven en zijn zending volledig zou vervullen.

In de vaderlijke zegen die hij Joseph vlak voor zijn

overlijden gaf, zei hij: ‘“Joseph, mijn zoon, je bent

geroepen om een hoge en heilige roeping te vervullen.

Je bent geroepen om het werk van de Heer te doen.

Als je getrouw blijft, zul je gezegend worden, zal je gezin

gezegend worden, en zullen je nakomelingen gezegend

worden. Je zult in leven blijven om je werk af te maken.”

‘Toen riep Joseph uit: “O Vader, echt waar?”

‘Zijn vader zei: “Ja, echt waar. Je zult in leven blij-

ven om vorm te geven aan al het werk dat God van je

verwacht. Wees trouw tot het einde. Dat is mijn zegen

voordat ik sterf, in de naam van Jezus Christus. Ik

bevestig ook je vorige zegen, want die zal in vervulling

gaan. Zo zij het. Amen.”’ (Geciteerd in Smith, History

of Joseph Smith by His Mother, p. 434.)

JOSEPH WERD DOOR
BOODSCHAPPERS UIT DE
HEMEL ONDERRICHT

President Joseph F.

Smith heeft geschreven:

‘Joseph Smith was een

onontwikkelde jongeman,

althans voor zover het de

kennis van de wereld

betreft. Hij werd onder-

richt door de engel

Moroni. Hij ontving zijn

opleiding van boven, van

God almachtig, en niet

van door de mens opge-

richte instellingen; maar

om hem ervan te beschul-

digen onwetend te zijn,

zou zowel onrecht-

vaardig als onjuist zijn; geen mens of combinatie van

mensen bezat grotere intelligentie dan hij, noch kon de

gezamenlijke wijsheid en geslepenheid van die tijd een

gelijke aan hem voortbrengen. Hij was niet onwetend,

want hij werd onderricht door Hem uit wie alle intelli-

gentie vloeit. Hij bezat een kennis van God en van zijn

wet, en van de eeuwigheid.’ (Gospel Doctrine [1939],

p. 484.)
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Er werden veel hemelse boodschap-
pers gestuurd om Joseph Smith te
onderrichten.

HIJ TROUWDE MET EMMA HALE

Terwijl Joseph Smith

op de juiste tijd wachtte

om de platen in ontvangst

te nemen en met de ver-

taling van het Boek van

Mormon te beginnen,

werkte hij voor Josiah

Stowell. Toen hij daar

werkte, verbleef hij in het

huis van de heer Isaac

Hale in Harmony

(Pennsylvania). ‘Isaac

Hale had een dochter,

Emma, een goed, edel en

godvruchtig meisje. Deze

deugdzame jonge vrouw

en Joseph werden verliefd

op elkaar, en zij vroegen toestemming aan haar vader om

te mogen trouwen. De heer Hale was er aanvankelijk op

tegen, omdat hij welvarend was terwijl de ouders van

Joseph hun bezittingen waren kwijtgeraakt. Maar op 18

januari 1827, in het laatste jaar dat Joseph op de platen

wachtte, waren Joseph en Emma in staat om in het huwe-

lijk te treden. Het huwelijk werd voltrokken door ene

Squire [Tarbell], bij de man thuis, in South Bainbridge

in Chenango County (New York). Onmiddellijk na de

trouwerij nam Joseph ontslag bij de heer [Stowell] en

ging hij met zijn vrouw naar het huis van zijn ouders in

Manchester, waar hij gedurende de zomer werkte om

geld te verdienen voor zijn gezin en zijn zending. De tijd

kwam naderbij waarop de grote belofte in vervulling

zou gaan en zijn geduld en getrouwheid beloond zou-

den worden.’ (George Q. Cannon, Life of Joseph Smith

the Prophet, Classics in Mormon Literature series

[1986], p. 43.)
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Oude foto van de heuvel Cumorah, 1906

Emma Hale is op 10 juli 1804 geboren,
als dochter van Isaac en Elizabeth Hale.
Ze was 22 jaar oud toen ze met Joseph
Smith trouwde. Ze was goed opgeleid en
was een uitstekend naaister en zangeres.
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Joseph Smith    Hoofdstuk 1

DE PLATEN WERDEN VERTAALD

Op 22 september

1827 kreeg de profeet

Joseph Smith de platen

waarop het Boek van

Mormon stond geschre-

ven. Ondanks aanhou-

dende tegenstand had hij

deze heilige platen zo’n

achttien maanden in zijn

bezit. Terwijl hij het Boek

van Mormon vertaalde,

werd hij door verschil-

lende schrijvers geas-

sisteerd — Martin Harris,

Emma, haar broer Jesse

Hale, en Oliver Cowdery.

DE EERSTE 116 BLADZIJDEN GINGEN
VERLOREN

De vertaling van de platen bood Joseph Smith veel

leerzame ervaringen en moeilijkheden. Al tijdens het

begin van zijn vertaalwerk gaf Joseph toestemming aan

Martin Harris om de 116 bladzijden mee te nemen

waarop de vertaling van de platen tot op dat moment

stond. De profeet heeft het volgende over die gebeur-

tenis geschreven: ‘Enige tijd nadat de heer Harris voor

mij was gaan schrijven, begon hij me dringend te ver-

zoeken of hij de geschriften mee naar huis mocht nemen

om te laten zien. Hij vroeg of ik door middel van de

Urim en Tummim toestemming aan de Heer wilde vra-

gen. Dat deed ik en het antwoord was dat hij ze niet

mocht meenemen. Maar hij was niet tevreden met dat

antwoord en hij vroeg of ik het nog een keer wilde vra-

gen. Dat deed ik, en het antwoord was hetzelfde. Maar

hij kon zich er niet bij neerleggen en bleef aandringen

dat ik het opnieuw moest vragen. Na zijn vele verzoeken

vroeg ik het opnieuw aan de Heer, en kreeg hij toestem-

ming om de geschriften onder bepaalde voorwaarden
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Een recenter uitzicht op de heuvel Cumorah, bedekt met bomen, die oor-
spronkelijk niet op de heuvel voorkwamen.

mee te nemen: hij mocht ze alleen laten zien aan zijn

broer, Preserved Harris, zijn eigen vrouw, zijn ouders en

mevrouw Cobb, een zus van zijn vrouw. Overeenkomstig

dit laatste antwoord vereiste ik van hem dat hij me

plechtig zou beloven dat hij zich nauwkeurig aan de

voorwaarden zou houden. En dat deed hij. Hij beloofde

het plechtig, nam de geschriften en ging op weg. Maar

ondanks de beperkingen die hem waren opgelegd, en

de plechtige belofte die hij [Martin Harris] had gedaan,

liet hij ze aan anderen zien, en door een list hebben ze

ze hem afhandig gemaakt. En ze zijn tot op de dag van

vandaag niet meer teruggevonden.’ (History of the

Church, deel 1, p. 21.)

Lucy Mack Smith heeft het volgende geschreven

over wat er gebeurde nadat Martin Harris de 116 ver-

taalde bladzijden van het Boek van Mormon had mee-

genomen:

‘Onmiddellijk na het vertrek van de heer Harris

beviel Emma van een zoon, maar ze kon maar kort

genieten van het gezelschap van de kleine vreemdeling,

want hij werd al snel uit haar armen gerukt en naar de

geestenwereld in de hemel gevoerd, voordat hij de kans

kreeg om het verschil tussen goed en kwaad te leren.

Een tijdlang leek het erop of de moeder haar baby naar

dat stille oord zou volgen. Haar lot leek geruime tijd zo

onzeker dat Joseph twee weken lang geen uur onge-

stoord kon slapen. Na die periode begon ze te herstel-

len, maar toen Joseph niet zo ongerust over haar meer

hoefde te zijn, was er iets anders waar hij zich zorgen

over maakte. De heer Harris was nu al bijna drie weken

weg, en Joseph had helemaal niets van hem gehoord,

en dat was niet wat ze hadden afgesproken. Hij besloot

om naar New York te gaan en naar het manuscript te

zoeken zodra zijn vrouw weer wat op krachten was

gekomen. Hij sprak er niet over met Emma, want omdat

ze nog zwak was, wilde hij haar niet ongerust maken.
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In 1822 begon Alvin, de oudere broer van Joseph, met de bouw van een huis
met negen kamers, zodat zijn ouders comfortabeler konden wonen. Hij werd
ziek en overleed in november 1823. Het huis werd uiteindelijk in het najaar
van 1825 afgebouwd, en de familie Smith woonde daar tot april 1829. Hier
bracht Joseph de metalen platen naartoe en verborg ze onder de haard.
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‘Maar na enkele dagen gaf ze zelf aan dat ze erover

had nagedacht. (...)

‘Na veel overreding besloot hij zijn vrouw enkele

dagen bij haar moeder achter te laten en aan de eerder

genoemde reis te beginnen.’ (History of Joseph Smith

by His Mother, pp. 161–162.)

Martin Harris was de 116 bladzijden van het manu-

script kwijtgeraakt, waarop de vertaling van het boek

Lehi stond. De profeet was buitengewoon bedroefd. In

een korte tijd was hij zijn pasgeboren zoon verloren,

bijna zijn vrouw, en nu de 116 bladzijden. Zijn moeder

beschreef zijn reactie toen Martin Harris hem over het

verlies vertelde:

‘“O mijn God, mijn God!” zei Joseph terwijl hij zijn

handen samengevouwen had. “Alles is verloren, verloren!

Wat moet ik doen? Ik heb gezondigd. Ik heb de toorn

van God getergd door iets te vragen waar ik geen recht

op had, iets waarin de engel mij anders had onder-

richt.” En hij huilde en kreunde, en liep te ijsberen.

‘Uiteindelijk zei hij tegen Martin dat hij terug naar

zijn huis moest gaan om verder te zoeken. De heer

Harris zei: “Nee, dat heeft geen zin, ik heb overal in het

huis gekeken. Ik heb zelfs matrassen en kussens open-

gereten, en ik weet dat het er niet is.”

‘Joseph zei: “Dan moet ik met dit verhaal naar

mijn vrouw teruggaan? Dat durf ik niet, want daar zou

ik haar mee doden. En hoe kan ik voor de Heer ver-

schijnen? En wat voor berisping verdien ik niet van de

engel van de Allerhoogste?” (...)

‘Ik kan me die dag van innerlijke en uiterlijke

duisternis nog goed herinneren. In onze ogen leek het

wel of de hemelen in het zwart gekleed waren, en de

aarde met duisternis bedekt was. Ik heb vaak tegen

mezelf gezegd dat als een voortdurende straf, zo zwaar

als de straf die wij op dat moment ervoeren, gegeven

zou worden aan de meest goddeloze personen die ooit

op de voetbank van de Almachtige hebben gestaan —

zelfs als hun straf niet groter is dan dat — ik medelijden

met hen zou hebben.’ (Smith, History of Joseph Smith

by His Mother, pp. 165–166, 171.)

Manuscript van het Boek van Mormon, met 1 Nephi 2:23–3:18. Het eerste
deel van de bladzijde was door Oliver Cowdery geschreven, en de rest moge-
lijk door John Whitmer. Dit was een deel van de kleine platen, die waren ver-
taald om de 116 verloren bladzijden te vervangen.

HET VERLIES WAS EEN LEERZAME
ERVARING

De profeet Joseph Smith bleef ‘een korte tijd’ bij

zijn ouders nadat hij had vernomen dat de 116 bladzij-

den verloren waren gegaan. Hij schreef: ‘Toen keerde

[ik] terug naar mijn woning in Pennsylvania. Vlak na mijn

thuiskomst liep ik een eindje te wandelen toen de

hemelse boodschapper weer aan me verscheen en me

de Urim en Tummim weer overhandigde — die me was

afgenomen nadat ik de Heer had gesmeekt of Martin

Harris de geschriften mee mocht nemen, en die door

zijn overtreding verloren waren gegaan — en ik gebruikte

de Urim en Tummim om met de Heer te communice-

ren.’ (History of the Church, deel 1, pp. 21–22.)

De profeet ontving de openbaring die in Leer en

Verbonden 3 staat, met de volgende berisping van de

Heer: ‘Want al ontvangt een mens vele openbaringen,

en bezit hij de macht om vele machtige werken te doen,

toch moet hij vallen en zich de wraak van een recht-

vaardig God op de hals halen, indien hij roemt op zijn

eigen kracht en de raadgevingen van God als niets acht,

en de stem van zijn eigen wil en vleselijke begeerten

najaagt’ (LV 3:4). Maar zelfs in de berisping was hoop te

vinden. De Heer zei tegen Joseph dat zijn voorrechten

‘voor enige tijd’ zouden worden weggenomen (vers 14).

De bekering van Joseph Smith was diepgaand en

oprecht, en zijn voorrechten werden snel hersteld. Hij

schreef dat na de voorgaande openbaring ‘zowel de pla-

ten als de Urim en Tummim weer van mij werden afge-

nomen; maar enkele dagen later kreeg ik ze weer terug,

toen ik bij de Heer navraag deed en de Heer mij dat

meedeelde.’ (History of the Church, deel 1, p. 23.) Toen

ontving hij de openbaring die in Leer en Verbonden 10

staat. In die openbaring zei de Heer duidelijk dat Satan

invloed had gehad op het verlies van het manuscript,

maar dat Gods ‘wijsheid groter is dan de geslepenheid

van de duivel’ (LV 10:43).

EEN NIEUWE SCHRIJVER

Tijdens de winter van 1828–1829 werkte de pro-

feet Joseph Smith zo nu en dan aan de vertaling van

het Boek van Mormon, met de hulp van Emma en haar

broer; maar omdat hij de kost moest verdienen, was er

weinig tijd om te vertalen. In maart 1829 bad de pro-

feet ijverig om hulp omdat hij de vertaling wilde afma-

ken. De Heer zei tegen Joseph dat hij met vertalen

moest ophouden totdat hij voor hulp had gezorgd. (Zie

LV 5:30, 34.)

Oliver Cowdery was leerkracht op de dorpsschool

in Manchester en woonde bij Joseph Smith sr. in huis.

In Manchester hoorde hij veel over Joseph Smith jr. en de

gouden platen. Toen de familie Smith hem vertrouwde, 
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sprak Oliver met Joseph

Smith sr., die hem over

de platen vertelde. Oliver

ging in gebed en dacht

over de zaak na. Hij zei

tegen Joseph Smith sr. dat

hij het gevoel had gekre-

gen dat ‘hij het voorrecht

zou hebben om te schrij-

ven voor Joseph’, die hij

nog niet had ontmoet. Hij

zei tegen de familie Smith

dat hij Joseph samen met

Samuël in het voorjaar zou

bezoeken, als het school-

jaar was afgelopen. Hij zei: ‘Ik ben ervan overtuigd dat

als het de wil van de Heer is dat ik moet gaan, en dat ik

aan die zaak kan werken, ik ook vastbesloten zal zijn

om dat te doen.’ (Smith, History of Joseph Smith by His

Mother, pp. 181–182.)

Samuel Smith en

Oliver Cowdery kwamen

op 5 april 1829 in Harmony

(Pennsylvania) aan en de

profeet Joseph Smith her-

kende in Oliver de hulp die

de Heer had beloofd. Op

dinsdag 7 april begonnen ze

te vertalen, en ze werkten

de rest van de maand april

door. Met de hulp van

Oliver kon Joseph sneller

dan ooit doorwerken. In

de volgende drie maanden vertaalden ze zo’n vijfhon-

derd gedrukte bladzijden van het Boek van Mormon.

HET AÄRONISCH EN MELCHIZEDEKS
PRIESTERSCHAP WERDEN HERSTELD

Op 15 mei 1829 gin-

gen de profeet Joseph

Smith en Oliver Cowdery

naar het bos om te bidden

om begrip over de doop,

een onderwerp dat ze tij-

dens de vertaling van het

Boek van Mormon waren

tegengekomen. Terwijl

ze in gebed waren, kwam

Johannes de Doper

‘in een wolk van licht

(...) naar beneden’

(Geschiedenis van Joseph

Smith 1:68; zie vss. 66–75). Hij verleende Joseph en

Petrus, Jakobus en Johannes herstellen
het Melchizedeks priesterschap
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Johannes de Doper herstelt het
Aäronisch priesterschap bij de
Susquehanna River.

Oliver Cowdery
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Oliver het Aäronisch priesterschap. Later kwamen

Petrus, Jakobus en Johannes om Joseph en Oliver het

Melchizedeks priesterschap te verlenen, waardoor de

macht werd hersteld om het koninkrijk van God opnieuw

op aarde te vestigen. (Zie LV 128:20). ‘De dag, de maand

en het jaar waarop het Aäronisch priesterschap is her-

steld (15 mei 1829) is specifiek genoemd. Dat is niet het

geval wat het Melchizedeks priesterschap betreft. Er zijn

ook weinig gegevens beschikbaar over de omstandighe-

den van die herstelling. Maar we kunnen voldoende

stukjes van de historische puzzel bij elkaar leggen om

ons een geschat tijdvak te geven. Uit de bewijzen blijkt

een datum tussen 16 en 28 mei 1829.’ (Larry C. Porter,

‘The Restoration of the Aaronic and Melchizedek

Priesthoods’, Ensign, december 1996, p. 33.)

DE SLEUTELS VAN HET KONINKRIJK
WERDEN VERLEEND

Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van het

Eerste Quorum der Zeventig gezegd: ‘Petrus, Jakobus

en Johannes verschenen aan Joseph Smith en Oliver

Cowdery. Toen ze verschenen, deden ze drie dingen. Zij

verleenden Joseph en Oliver het Melchizedeks priester-

schap. Dat is de macht en het gezag ervan. Ze gaven hun

de sleutels van het koninkrijk van God. Met andere woor-

den, zij gaven hun het recht om het Melchizedeks

priesterschap en het koninkrijk van God op aarde — de

kerk van Jezus Christus — te presideren. Die bestonden

nog niet, maar zij hadden het recht om ze te presideren.

Toen gaven Petrus, Jakobus en Johannes aan Joseph

Smith en Oliver Cowdery de sleutels van de bedeling

van de volheid der tijden. Dat houdt het recht in om

de bedeling te presideren en leiding te geven aan al

het werk op geestelijk gebied van alle mensen die ooit

in deze bedeling van de geschiedenis van de aarde

leven.’ (‘The Keys of the Kingdom’ [toespraak tijdens

de priesterschapsbijeenkomst van de ring Wilford, 21

februari 1955], p. 3.)
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Het gerenoveerde huis van Peter Whitmer in Fayette (New York). De vertaling
van het Boek van Mormon is hier afgerond, het getuigenis van de drie getui-
gen is hier getekend, de kerk is hier georganiseerd, en twintig van de open-
baringen in de Leer en Verbonden zijn hier ontvangen.
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DE KERK WERD GEORGANISEERD

Op 6 april 1830, na de herstelling van het Aäronisch

en Melchizedeks priesterschap, werd het koninkrijk van

God opnieuw op aarde gevestigd, toen de kerk in het

huis van Peter Whitmer in Fayette (New York) wettelijk

werd georganiseerd. Het werk van de kerk begon,

onder leiding van een profeet die de macht had om het

koninkrijk van God in die eerste jaren te leiden. In de

daaropvolgende jaren ontving de profeet Joseph Smith

nog meer openbaringen, riep hij meer zendelingen en

bracht hij de bekeerlingen samen. Er werden kranten

uitgegeven, er werd onroerend goed aangekocht, er

werden akkers ingezaaid, er werden bedrijven opgericht

en het bedrijfsleven kwam op gang.

DE HEILIGEN KREGEN DE OPDRACHT
OM EEN TEMPEL TE BOUWEN

De leden van de kerk spraken met familieleden en

vrienden over het evangelie, en de kerk groeide. Velen

verzamelden zich in Fayette, Palmyra, Colesville en

andere nederzettingen in het westen van New York.

Later kregen de heiligen het gebod om naar het westen,

naar Kirtland (Ohio), te verhuizen. De middelen van de

leden raakten op terwijl ze voor het groeiende aantal

leden in Kirtland en omgeving zorgden. Ze waren gro-

tendeels blut en arm. In die moeilijke omstandigheden

kregen ze het gebod van de Heer om een tempel te

bouwen: ‘Organiseert u; bereidt alle nodige dingen

voor; en vestigt een huis, ja, een huis van gebed, een

huis van vasten, een huis van geloof, een huis van leren,

een huis van heerlijkheid, een huis van orde, een huis

van God’ (LV 88:119).
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De Kirtlandtempel is 24 meter lang, 18 meter breed en 15 meter hoog.
De toren is 33,5 meter hoog.

Er werd een comité

opgericht om de midde-

len voor de bouw van de

tempel te collecteren. De

profeet Joseph Smith wist

dat het geestelijke overle-

ven van deze laatste evan-

geliebedeling afhankelijk

was van de geestelijke

begiftiging die God de

heiligen had beloofd als

de tempel was gebouwd.

Over de getrouwheid van

Joseph op dit gebied heeft

president Brigham Young later gezegd:

‘De kerk had door middel van onze geliefde pro-

feet Joseph Smith de opdracht gekregen om een tempel

voor de Allerhoogste in Kirtland (Ohio) te bouwen.

Joseph had niet alleen de openbaring en het gebod

gekregen om een tempel te bouwen, hij had ook het

ontwerp gekregen. (...)

‘Zonder openbaring had Joseph niet meer dan

enig ander mens kunnen weten wat er verwacht werd.

En zonder gebod was de kerk veel te klein, te zwak in

geloof, en te arm om aan zo’n enorme onderneming te

beginnen. Maar door deze stimulans, met enkele man-

nen, die van de lucht leefden, en van een beetje pap en

melk, met of zonder zout, als er geen melk was; de grote

profeet Joseph in de steengroeve, die eigenhandig ste-

nen uithakte; en de enkele leden van de kerk, die zijn

voorbeeld van gehoorzaamheid en ijver volgden waar

dat maar nodig was; met werklieden op de muren, die

met de ene hand een zwaard vasthielden om zich tegen

het gepeupel te beschermen, terwijl ze met de andere

hand stenen plaatsten en de troffel gebruikten; kon de

Kirtlandtempel — het tweede huis des Heren waar we

hier op aarde een gepubliceerd verslag van hebben —

zover afgebouwd worden dat het gebouw kon worden

ingewijd. En deze eerste ouderlingen die met de bouw

hielpen, kregen een deel van hun eerste begiftiging, of

eigenlijk enkele van de eerste of voorbereidende veror-

deningen die aan de begiftiging voorafgaan.’ (Discourses

of Brigham Young, samengesteld door John A. Widtsoe

[1954], p. 415.)

WONDERBAARLIJKE MANIFESTATIES
TIJDENS DE BOUW EN INWIJDING
VAN DE KIRTLANDTEMPEL

De heiligen kregen geestelijke zegeningen toen de

bouw van de Kirtlandtempel werd afgerond. De profeet

Joseph Smith schreef over een grote geestelijke manife-

statie die op 21 januari 1836 plaatsvond:

Een oude foto van de Kirtlandtempel
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‘In de avondschemer kwam ik met het presidium

bij elkaar in het westelijke leslokaal in de tempel om de

verordening te verrichten waarbij we ons hoofd met

heilige olie zalven. De raden van Kirtland en Zion zaten

met een gebed in hun hart in de twee vertrekken ernaast

te wachten totdat wij de verordening hadden verricht. (...)

‘Veel van mijn broeders die de verordening met

mij ontvingen, zagen ook prachtige visioenen. Engelen

dienden ons en de macht van de Allerhoogste rustte op

ons. De tempel was vervuld met de heerlijkheid Gods,

en we riepen: ‘Hosanna God en het Lam’. Mijn schrijver

ontving ook zijn begiftiging, en hij zag in een visioen

legers uit de hemel die de heiligen beschermen tijdens

hun terugkeer naar Zion, en veel dingen die ik ook

zag. (...)

‘De visioenen uit de hemel werden ook gezien

door [de hogeraadsleden van Kirtland en Zion, die uit-

genodigd waren in het vertrek te komen]. Sommigen

van hen zagen het gezicht van de Heiland, en anderen

werden door heilige engelen bediend, en de geest van

profetie en openbaring werd met macht uitgestort. En

de hemelen werden door luide hosanna’s en ere zij

God in de hoge verwelkomd, want wij communiceer-

den allemaal met de hemelse heerscharen. En ik zag in

mijn visioen het hele presidium in het celestiale

koninkrijk van God, evenals veel andere aanwezigen.’

(History of the Church, deel 2, pp. 379, 381–382.)

De Kirtlandtempel werd op 27 maart 1836 ingewijd.

In zijn laatste verslag van de wonderbaarlijke gebeurte-

nissen die die dag plaatsvonden, schreef de profeet over

een avondbijeenkomst in de pas ingewijde tempel:

‘Broeder George A. Smith stond op en begon te prof-

eteren. Er was in de hele tempel een geluid te horen

dat op een storm leek. Alle aanwezigen stonden op, als
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In de Kirtlandtempel zijn veel geestelijke ervaringen, openbaringen en
hemelse manifestaties ontvangen.

door een onzichtbare macht aangegrepen. Velen

begonnen in tongen te spreken en te profeteren; ande-

ren zagen prachtige visioenen; en ik zag dat de tempel

vol engelen was, en dat zei ik tegen de aanwezigen. De

mensen in de buurt renden naar de tempel (ze hoorden

een vreemd geluid en zagen een helder licht als een

vuurkolom op de tempel rusten), en vroegen zich af

wat daar gebeurde. Dit bleef zo doorgaan totdat de bij-

eenkomst om elf uur werd beëindigd.’ (History of the

Church, deel 2, p. 428.)

Op 3 april 1836 verscheen de Heiland aan Joseph

Smith en Oliver Cowdery in de Kirtlandtempel en aan-

vaardde het gebouw als zijn huis. Mozes, Elias en Elia

verschenen ook en herstelden de sleutels van het

priesterschap. (Zie LV 110.)

ARMOEDE EN AFVALLIGHEID IN
KIRTLAND

De leden van de kerk hadden grote geestelijke

manifestaties tijdens de inwijding van de Kirtlandtempel

meegemaakt. Maar binnen twee jaar moesten ze hun

tempel en de prachtige stad die ze hadden gebouwd

achterlaten. De oorzaak hiervan was terug te voeren tot

de problemen die ze als nieuwe leden in Kirtland had-

den. Veel bekeerlingen wilden graag een nieuw leven

in Kirtland beginnen, maar hadden weinig middelen

nadat ze naar dat gebied waren verhuisd. Ondanks hun

problemen heerste er na de inwijding van de tempel

optimisme in Kirtland, en ambitieuze leden probeerden

hun erbarmelijke omstandigheden te verbeteren.

In die periode, van 1836 tot 1838, werden er ver-

scheidene banken in de Verenigde Staten opgericht. De

leiders van de kerk vroegen bij de staat Ohio een ver-

gunning aan om een bank te beginnen, maar de akte

van oprichting werd afgewezen. Er werd besloten dat

het nuttig zou zijn om een bancaire vereniging op te

richten die de gemeenschap op financieel gebied zou

kunnen helpen. Zij noemden de vereniging de Kirtland

Safety Society Anti-Banking Company. De profeet Joseph

Smith was de penningmeester van de organisatie.

De bank drukte zijn eigen promessen en opende

de deuren in januari 1837. De problemen begonnen al

snel toen andere banken de promessen niet wilden

accepteren. Daardoor en door de slechte economische

situatie in Kirtland, onverstandige speculanten, de pro-

blemen in de bankwereld in de Verenigde Staten (de

koersval in 1837), en crediteuren die niet, zoals beloofd,

in de gemeenschap investeerden, ging de bank failliet.

Veel mensen gaven Joseph Smith de schuld en

enkele leden vielen af; ze beschouwden hem als een

gevallen profeet. Later werd zijn leven bedreigd en

moesten hij en andere kerkleiders naar Missouri vluch-

ten. De profeet verliet in januari 1838 Kirtland en ging
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op weg naar Far West (Missouri). De meeste leden van

de kerk lieten hun huis in Kirtland achter en volgden

de profeet. Het middelpunt van de kerk verplaatste zich

van Kirtland (Ohio) naar Missouri, waar veel leden al

vanaf 1831 naartoe waren verhuisd.

HIJ MOEST IN RICHMOND
TERECHTSTAAN EN WERD IN
DE GEVANGENIS TE LIBERTY
OPGESLOTEN

In november 1838 werden de profeet Joseph Smith

en andere leiders van de kerk gevangengenomen. Ze

moesten in Richmond (Missouri) terechtstaan. Enkele

verbitterde getuigen getuigden tegen hen, en toen er

getuigen voor de verdediging werden opgeroepen,

werden die in de gevangenis gegooid of uit het gebied

verdreven zodat ze niet konden getuigen. Twee weken

lang werden de gevangenen zwaar mishandeld.

Ouderling Parley P. Pratt, die lid van het Quorum der

Twaalf Apostelen was, vertelde dat hij op een avond

urenlang had geluisterd naar de onbeschrijflijke kwel-

lingen die de bewakers de heiligen aandeden.

‘Ik had ernaar geluisterd totdat ik zo met afschuw

vervuld, geschokt, ontzet en vervuld met een gevoel van

onrechtvaardigheid was, dat ik me nauwelijks kon

bedwingen om op te staan en de bewakers bestraffend

toe te spreken. Maar ik had niets tegen Joseph, of iemand

anders, gezegd, hoewel ik naast hem lag en wist dat hij

wakker was. Plotseling stond hij op en sprak met bul-

derende stem, als een brullende leeuw, de volgende

woorden, voor zover ik me kan herinneren:

‘“ZWIJG jullie, demonen van de eeuwige hel. In

de naam van Jezus Christus bestraf ik jullie en gebied

jullie te zwijgen; ik wil dergelijke taal geen minuut

langer aanhoren. Houd daarmee op, anders zullen

jullie of ik op DIT MOMENT sterven!”
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De boerderij van John Johnson. In september 1831 aanvaardden Joseph en
Emma de uitnodiging van John en Mary Johnson om bij hen op hun boerderij
van veertig hectare in Hyrum (Ohio) te komen wonen. De boerderij lag zo’n
vijftig kilometer bij Kirtland vandaan. Terwijl ze bij de familie Johnson woon-
den, ontving de profeet Joseph vijftien openbaringen, waaronder de visioenen
die nu in Leer en Verbonden 76 staan. Hier werkten Joseph en Sidney Rigdon
hard aan de geïnspireerde vertaling van de Bijbel.

‘Toen zweeg hij. Hij stond rechtop in grote

majesteit. Geketend en ongewapend, kalm, onverstoor-

baar en waardig als een engel keek hij de bevende

bewakers aan die hun wapens hadden laten zakken of

op de grond hadden laten vallen; met trillende knieën

kropen ze in een hoek of vielen ze aan zijn voeten,

smeekten om vergeving en hielden hun mond totdat ze

werden afgelost.’ (Autobiography of Parley P. Pratt,

onder redactie van Parley P. Pratt, Classics in Mormon

Literature series [1985], pp. 179–180.)

Na de rechtszaak in Richmond werden Joseph

Smith en verscheidene andere leiders van de kerk in de

gevangenis te Liberty, in Clay County (Missouri), opge-

sloten. Ze zaten de hele winter in de gevangenis te

Liberty, van december 1838 tot april 1839. Op 16 april

1839 kregen ze de kans om te ontsnappen en voegden

ze zich bij de heiligen die uit Missouri naar Quincy

(Illinois) waren verdreven.

In de gevangenis hoorde de profeet Joseph Smith

van de vervolgingen en het leed van de heiligen. Daar

maakte hij zich ernstig zorgen over. Hij bad vurig en
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De gevangenis te Liberty. De profeet Joseph Smith en verscheidene andere
leiders van de kerk werden in een koude, donkere, smerige cel van 16 vier-
kante meter in de kelder opgesloten, die de ‘kerker’ werd genoemd. De bui-
tenmuren van de gevangenis waren van zestig centimeter dik, grijs kalksteen
gemaakt en hadden een binnenmuur van eikenhout. De gevangenis was in
1833 gebouwd en is 23 jaar lang gebruikt.
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Joseph Smith berispt de bewakers in de gevangenis van Richmond
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herhaaldelijk voor hen. In maart 1839 smeekte hij de

Heer ongerust:

‘O God, waar zijt Gij? En waar is de tent die uw

schuilplaats bedekt?

‘Hoe lang zult Gij uw hand weerhouden, en zal

uw oog, ja, uw reine oog, vanuit de eeuwige hemelen

het onrecht aanschouwen dat uw volk en uw dienst-

knechten wordt aangedaan, en zal uw oor doordrongen

worden met hun kreten?’ (LV 121:1–2.)

Het antwoord van de Heer is vanaf Leer en

Verbonden 121:7 te lezen. (Zie ook LV 122.)

DE HEILIGEN VONDEN TOEVLUCHT
IN NAUVOO

Kirtland (Ohio) was de hoofdzetel van de kerk van

februari 1831 tot januari 1838, toen de profeet Joseph

Smith naar Far West (Missouri) vertrok. In 1838–1839

werden de heiligen gedwongen om Missouri te verlaten

en naar Illinois te vluchten. Ze kochten er land en

vestigden de stad Nauvoo. Duizenden verzamelden

zich daar en Nauvoo was toen een van de snelst groei-

ende steden in Illinois. In 1844, omdat geen van de

andere kandidaten zich wilde inzetten voor de schade-

loosstelling van de heiligen der laatste dagen voor hun

verliezen tijdens de vervolgingen in Missouri, kondigde

Joseph Smith aan dat hij zich kandidaat stelde voor het

presidentschap van de Verenigde Staten.
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In februari 1841 werd met de bouw van de tempel in Nauvoo begonnen. De
tempel werd bijna volledig door vrijwilligers gebouwd, die één dag in de tien
dagen als betaling van tiende kwamen werken. Ten tijde van het martelaar-
schap was de tempel nog niet af. Die is in het voorjaar van 1846 tijdens beslo-
ten en openbare bijeenkomsten ingewijd. 5.629 heiligen hebben in de tempel
hun begiftiging ontvangen voordat ze naar het westen trokken.

DE PROFEET WIST MEER DAN HIJ
MOCHT VERTELLEN

De profeet Joseph

Smith mocht niet alles

vertellen wat de Heer aan

hem geopenbaard had.

Hij heeft uitgelegd dat wij

kennis ontvangen naar-

mate we zijn voorbereid

om die te ontvangen:

‘[De apostel] Paulus

steeg op naar de derde

hemel, en hij kon de drie

voornaamste sporten van

Jakobs ladder begrijpen

— de telestiale, terrestri-

ale en celestiale heerlijk-

heden of koninkrijken,

waar Paulus dingen zag

en hoorde die hij niet

mocht doorvertellen. Ik zou honderd keer meer kunnen

uitleggen over de heerlijkheden van de koninkrijken die

ik in het visioen heb gezien, als ik daar toestemming

voor kreeg, en als de mensen daarop voorbereid waren.

‘De Heer behandelt zijn volk zoals een liefdevolle

ouder zijn kinderen behandelt. Hij verschaft licht, intel-

ligentie en kennis in de mate die zij kunnen bevatten.

De bewoners van de aarde zijn slapende; zij weten niets

van de dag hunner bezoeking.’ (Teachings of the Prophet

Joseph Smith, samengesteld door Joseph Fielding Smith

[1976], p. 305.)

‘Het is uitermate moeilijk om deze generatie iets

bij te brengen. (...) Zelfs de heiligen zijn traag van begrip.

‘Ik heb jarenlang geprobeerd om de geest van de

heiligen op de zaken van God voor te bereiden; maar

we zien geregeld dat sommigen van hen, na alles wat

ze voor het werk van God hebben doorstaan, als glas

uiteenspatten zodra er iets verschijnt wat niet met hun

tradities overeenstemt: zij kunnen het vuur niet verdra-

gen. Hoeveel mensen kunnen een celestiale wet naleven,

en volharden en hun verhoging ontvangen? Ik weet het

niet, want velen zijn geroepen, maar weinigen geko-

zen.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 331.)

De profeet legde ook uit: ‘God heeft niets aan

Joseph geopenbaard wat Hij niet ook aan de Twaalf

bekend zal maken, en zelfs de minste heilige mag alles

weten als hij in staat is om die kennis te verdragen.’

(Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 149.)

De profeet Joseph Smith
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VEEL HEILIGEN BEGREPEN DE
OMVANG VAN DE ROEPING VAN
JOSEPH SMITH NIET

Door middel van de profeet Joseph Smith herstelde

de Heer waarheden die verloren waren gegaan. Maar

Joseph Smith legde ook uit dat niet alle mensen deze

waarheden zullen begrijpen en aanvaarden.

‘Velen zullen zeggen: “Ik zal u nooit in de steek

laten, maar altijd aan uw zijde staan.” Maar zodra je ze

enkele verborgenheden van het koninkrijk van God bij-

brengt, die in de hemel zijn bewaard en aan de men-

senkinderen geopenbaard moeten worden als zij zich

daarop hebben voorbereid, zijn zij de eersten die je

stenigen en ter dood brengen. Naar datzelfde beginsel

is de Heer Jezus Christus gekruisigd, en zullen de men-

sen de profeten in deze bedeling doden. (...)

‘Er zijn veel wijze mannen en vrouwen in ons

midden die te wijs zijn om zich te laten onderrichten;

daarom zullen ze in onwetendheid sterven, en in de

opstanding zullen ze hun dwaling herkennen. Velen

sluiten de deur naar de hemel door te zeggen: “Tot hier

en niet verder kan God openbaren en ik zal het gelo-

ven.”’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 309.)
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Brigham Young heeft gezegd: ‘Het was heerlijk om naar de toespraken van
broeder Joseph over de grote beginselen van de eeuwigheid te luisteren.’
(Journal of Discourses, deel 4, p. 54.)

De profeet Joseph Smith probeerde ijverig de

waarheden van de herstelling te verkondigen en het

koninkrijk van God stevig op de hele aarde te vestigen.

Terwijl hij in de gevangenis te Liberty zat, zei de Heer

tegen hem:

‘De einden der aarde zullen navraag doen naar uw

naam en dwazen zullen de spot met u drijven en de hel

zal tegen u woeden;

‘terwijl de reinen van hart en de wijzen en de ede-

len en de deugdzamen voortdurend zullen streven naar

raad en gezag en zegeningen onder uw hand’ (LV

122:1–2).

Enkele maanden voor zijn dood, sprak Joseph

Smith duizenden mensen toe. Hij zei toen:

‘U kent mij niet; u hebt nooit mijn hart gekend.

Niemand kent mijn geschiedenis. Ik kan die ook niet

vertellen; daar zal ik nooit aan beginnen. Ik neem het

niemand kwalijk als ze mijn geschiedenis niet geloven.

Als ik niet had meegemaakt wat mij is overkomen, zou

ik het zelf niet geloven. Ik heb sinds mijn geboorte nog

nooit iemand iets aangedaan. Ik ben altijd een voor-

stander van vrede geweest.

‘Ik kan niet rusten totdat al mijn werk is volbracht.

Ik heb nooit kwade gedachten, en doe nooit iets om

een medemens kwaad te doen. Als ik door de bazuin

van de aartsengel wordt geroepen en geoordeeld zal

worden, zult u me allemaal kennen. En daar heb ik

niets aan toe te voegen.’ (Teachings of the Prophet

Joseph Smith, pp. 361–362.)

JOSEPH SMITH HIELD
VAN LICHAMELIJKE
KRACHTMETINGEN

‘Er zijn maar weinig mannensporten die [de pro-

feet Joseph Smith] niet heeft geprobeerd. En hij blonk

in vele uit. Hij worstelde bijvoorbeeld, en dat deed hij

erg goed. Hij hield ook van verspringen. Hij zette een

merkteken op de grond, sprong en markeerde waar hij

landde. Dan daagde hij iemand anders uit om net zover

of verder te springen. Hij deed ook aan stoktrekken:

twee mannen zitten tegenover elkaar met de voeten

tegen elkaar en trekken. De winnaar blijft op de grond,

de verliezer komt omhoog. Er is nog een variant hiervan,

waarbij je tegenover elkaar staat en een stok, zoals een

bezemsteel, vasthoudt en naar beneden trekt. De win-

naar houdt de stok vast. De verliezer laat de stok uit

zijn handen glippen.
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‘Met de jongens

speelde Joseph vaak

honkbal en variaties van

ringwerpen [maar dan

met platte stenen]. Hij

stond bekend als iemand

die spelen met prijzen

organiseerde, met troost-

prijzen voor de verliezers.

Af en toe, en vooral als

hij iemand had verslagen,

zei hij iets in de trant van:

“Trek je er niets van aan.

Als ik met de jongens

speel, probeer ik ze zoveel

mogelijk te vermaken.” [Zie Recollection of Calvin W.

Moore in The Juvenile Instructor, 15 april 1892, p. 255.]’

(Truman G. Madsen, Joseph Smith the Prophet [1989],

pp. 20–21.)

DE PROFEET JOSEPH SMITH BEZIT
DE SLEUTELS VAN DEZE BEDELING

President George Q. Cannon heeft als raadgever in

het Eerste Presidium gezegd: ‘De profeet Joseph zegt ons

in zijn brief aan de heiligen, toen hij uit Nauvoo vluchtte

om uit de handen van zijn vijanden te blijven, dat ‘het

noodzakelijk [is] dat er bij de inluiding van de bedeling

van de volheid der tijden — de bedeling die nu wordt

ingeluid — een volledige en volmaakte eenwording en

versmelting van bedelingen en sleutels en machten en

heerlijkheden plaatsvindt, en wordt geopenbaard vanaf

de dagen van Adam tot op de huidige tijd’ [LV 128:18].

Daarom werd hij door verschillende engelen bediend

— hoofden van bedelingen — van Michaël, of Adam,

tot op de huidige tijd; iedere man bezocht hem vanuit

zijn tijd en periode, en allemaal verkondigden zij hun

bedeling, hun rechten, hun sleutels, hun eer, hun

majesteit en heerlijkheid, en de macht van hun priester-
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De profeet was graag met de heiligen samen.
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schap. Daardoor kon Joseph, het hoofd van deze bede-

ling, de profeet, ziener en openbaarder die door de

Heer was voorbereid, vanuit al deze verschillende bron-

nen, volgens de intentie en wil van God, en volgens

het plan van God, alle macht, autoriteit en sleutels ont-

vangen die nodig waren om het werk van God in de

laatste dagen te vestigen, en om alle doelen te verwe-

zenlijken die hij voor deze bedeling had gesteld. Hij staat

aan het hoofd. Hij is een uniek persoon, die wat dat

betreft anders is dan alle andere mensen, en boven alle

andere mensen uitstijgt. Omdat hij het hoofd was, heeft

God hem gekozen; en zolang hij getrouw was, kon geen

enkele man zijn plaats en positie innemen. Hij bleef

getrouw en stierf getrouw. Daarom staat hij aan het

hoofd van deze bedeling, en zal dat in de eeuwigheid

blijven. Niemand kan die macht van hem afnemen.

Als iemand deze sleutels bezit, dan bezit hij ze onder-

geschikt aan hem. U hebt president Young nog nooit

iets anders horen verkondigen. Hij zei altijd dat Joseph

aan het hoofd van deze bedeling staat; dat Joseph de

sleutels ervan in zijn bezit heeft; dat hoewel Joseph zich

nu aan de andere kant van de sluier bevindt, hij nog

steeds aan het hoofd van deze bedeling staat, en dat

hijzelf de sleutels nu ondergeschikt aan hem draagt.

President Taylor verkondigt dezelfde leer, en u zult

nooit een andere leer horen van een van de getrouwe

apostelen of dienstknechten van God, die de orde van

het heilige priesterschap begrijpen. Als we het eeuwig

heil ontvangen, zullen we voorbij hem moeten gaan;

als we onze heerlijkheid ontvangen, gebeurt dat door

de bevoegdheid die hij heeft ontvangen. We kunnen

niet om hem heen.’ (Journal of Discourses, deel 23,

pp. 360–361; cursivering toegevoegd.)
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The Mansion House, Nauvoo (Illinois). Joseph en Emma Smith verhuisden op
31 augustus 1843 naar het Mansion House. Het huis was ontworpen voor het
gezin van de profeet en om gasten te ontvangen en kerkelijke en burgerlijke
aangelegenheden af te handelen. Het gebouw met 22 kamers had een zuide-
lijke vleugel die als hotel werd gebruikt. De vleugel had een grote huiskamer
en keuken op de begane grond, en slaapkamers op de eerste verdieping. De
vleugel is in 1890 gesloopt.
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Presidenten van de kerk

DE KERK ZAL DE AARDE VERVULLEN

Op 6 april 1830, de

dag van de organisatie van

de kerk in Fayette (New

York), begrepen maar

weinig mensen hoe groot

de kerk zou worden. Presi-

dent Wilford Woodruff

heeft gezegd dat hij de

profeet Joseph Smith

heeft horen vertellen hoe

de kerk zou groeien om

de hele aarde te vervullen:

‘Ik had me pas laten dopen. (...) Ik kwam op zater-

dag in Kirtland aan en kwam op straat Joseph en Hyrum

Smith tegen. Ik werd aan Joseph Smith voorgesteld. Het

was de eerste keer in mijn leven dat ik hem zag. Hij

nodigde me uit om bij hem thuis de sabbat door te bren-

gen, en dat deed ik. Zij gingen op zondag naar de kerk.

‘Op zondagavond riep de profeet allen die het

priesterschap droegen bijeen in het houten schooltje

bij zijn huis. Het was een klein gebouw, misschien maar

vijf bij vijf meter. Maar alle priesterschapsdragers van

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen die toen in Kirtland waren en die zich hadden

verzameld om met het Zionskamp mee te gaan, waren

aanwezig. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik

Oliver Cowdery zag, of hem hoorde spreken; de eerste

keer dat ik Brigham Young en Heber C. Kimball zag, en

de broeders Pratt, en Orson Hyde, en vele anderen. Er

waren toen geen apostelen in de kerk, behalve Joseph

Smith en Oliver Cowdery. Toen we bijeengekomen

waren, riep de profeet de ouderlingen Israëls op om

met hem te getuigen van dit werk. De mensen die ik

zojuist genoemd heb, hielden een toespraak, en veel

anderen die ik niet genoemd heb, gaven hun getuigenis.

Toen ze dat gedaan hadden, zei de profeet: “Broeders,
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De profeet en zijn broer Hyrum. ‘In het leven waren zij niet verdeeld, en in de
dood werden zij niet gescheiden!’ (LV 135:3.)

Profiel van Joseph en Hyrum Smith

ik ben vanavond zeer opgebouwd en heb veel geleerd

van uw getuigenissen, maar ik wil voor de Heer tot u

zeggen dat u niet meer van de bestemming van deze

kerk en het koninkrijk weet, dan een baby die op zijn

moeders schoot ligt. U begrijpt het niet.” Ik was nogal

verbaasd. Hij zei: “Vanavond zijn hier maar enkele

priesterschapsdragers aanwezig, maar deze kerk zal

Noord- en Zuid-Amerika vullen — zelfs de hele wereld.”’

(Conference Report, april 1898, p. 57.)

HIJ WAS PROFEET, ZIENER,
OPENBAARDER, HERSTELLER,
GETUIGE EN MARTELAAR

Met het gezag van God legde de profeet Joseph

Smith het fundament van een omvangrijke herstelling in

de laatste dagen, als voorbereiding op de wederkomst

van Jezus Christus. Net als veel andere profeten die hem

voorgingen, moest hij veel tegenstand verduren en gaf

hij zijn leven voor het koninkrijk van God. Hij werd

bespot, lastig gevallen en geslagen. Hij nam de littekens

van de vervolging mee zijn graf in. Zes van de elf kinderen

die hij met Emma had, waarvan er twee geadopteerd

waren, stierven als baby. Veel mensen met wie hij

bevriend was, keerden zich tegen hem. Minstens 46

keer is hij aangeklaagd.

Hij zat maandenlang ten onrechte in de gevangenis.

‘Toen Joseph, twee of drie dagen voordat hij werd ver-

moord, naar Carthage ging om zich over te geven aan

de zogenaamde eisen van de wet, zei hij: “Ik ga als een

lam ter slachting; maar ik ben zo kalm als een zomer-

morgen; ik heb een geweten dat vrij is van overtreding

jegens God en jegens alle mensen. Ik zal onschuldig

sterven en er zal nog van mij worden gezegd: hij werd

in koelen bloede vermoord”’ (LV 135:4). Op 27 juni

1844 viel een gewapende bende de gevangenis binnen

en vermoordde de profeet en zijn broer Hyrum. Zijn

werk in dit sterfelijk leven was volbracht. Zijn laatste

woorden waren: ‘O Heer, mijn God!’ (LV 135:1.)
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De gevangenis te Carthage (Illinois)
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Joseph Smith    Hoofdstuk 1

President Joseph Fielding Smith heeft getuigd:

‘Joseph Smith was een profeet, in deze laatste dagen

geroepen om door middel van openbaring de verlos-

sende waarheden van het evangelie te ontvangen en de

wettige bestuurder te zijn, met macht uit de hemel, om

de verordeningen van het evangelie te verrichten.

‘Aangezien de waarheden die door middel van hem

geopenbaard werden, vóór de wederkomst in iedere

natie verkondigd zullen worden, is het niet zo verwon-

derlijk dat Moroni tegen Joseph Smith zei dat zijn

“naam onder alle natiën, geslachten en talen zowel ten

goede als ten kwade bekend zou zijn, ofwel dat er onder

alle volken zowel goed als kwaad over zou worden

gesproken.” [Geschiedenis van Joseph Smith 1:33.]

‘Ook is het niet verwonderlijk dat we later zien dat

de Heer tegen de profeet zegt: “De einden der aarde

zullen navraag doen naar uw naam en dwazen zullen

de spot met u drijven en de hel zal tegen u woeden;

‘“terwijl de reinen van hart en de wijzen en de

edelen en de deugdzamen voortdurend zullen streven

naar raad en gezag en zegeningen onder uw hand.’

(Zie LV 122:1–2.)

De bende bij de gevangenis te Carthage
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‘De einden der aarde beginnen nu naar de naam

van Joseph Smith te informeren, en veel mensen in ver-

schillende landen verheugen zich in het evangelie dat

door middel van hem is hersteld.’ (Conference Report,

Oktober 1970, p. 6.)

Vlak na de gewelddadige dood van de profeet, zei

ouderling John Taylor, die toen lid van het Quorum der

Twaalf Apostelen was: ‘Joseph Smith, de profeet en zie-

ner des Heren, heeft, Jezus alleen uitgezonderd, meer

gedaan voor het heil van de mensen in deze wereld dan

enig ander mens die hier ooit heeft geleefd’ (LV 135:3).

Mensen uit alle bedelingen zijn beïnvloed door het

werk van de herstelling dat de Heer heeft verricht door

middel van die machtige profeet van deze laatste bede-

ling. Iedereen die de waarheid oprecht en eerlijk

onderzoekt, kan te weten komen dat Joseph Smith

inderdaad een profeet van de levende God was.

Ouderling Gordon B. Hinckley heeft als lid van

het Quorum der Twaalf Apostelen uitgelegd: ‘Wij aan-

bidden de profeet niet. Wij aanbidden God, onze eeu-

wige Vader, en de herrezen Heer Jezus Christus. Maar wij

erkennen hem, wij verkondigen hem, wij respecteren

hem, wij eren hem als een werktuig in de handen van

de Almachtige om de oude waarheden van het godde-

lijk evangelie op aarde te herstellen, evenals het priester-

schap waardoor het gezag van God wordt gebruikt in

de kerk en voor het welzijn van zijn volk.’ (Conference

Report, april 1977, p. 95; of Ensign, mei 1977, p. 65.)
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Dodenmaskers van de profeet Joseph en zijn broer Hyrum. Op 28 juni 1844
werden de lichamen van de martelaars naar de Nauvoo Mansion gebracht,
vergezeld door Willard Richards, Samuel Smith en acht bewakers. Er werd
die avond een condoléancebezoek georganiseerd. Het was in die tijd gebrui-
kelijk om een dodenmasker van prominente mensen te maken. De afdeling
kerkgeschiedenis bezit de originele maskers.
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Presidenten van de kerk

‘HIJ IS DE GROTE PROFEET VAN DEZE
BEDELING’

President Gordon B.

Hinckley heeft zijn dank-

baarheid voor de profeet

Joseph Smith onder

woorden gebracht:

‘Wij zijn hem waar-

lijk veel verschuldigd.

Zijn leven begon in de

staat Vermont en eindigde

in Illinois, en al wat er

gebeurde tussen dat

eenvoudige begin en tra-

gische einde was won-

derbaarlijk. Hij heeft ons

gebracht tot de ware ken-

nis van God, de eeuwige

Vader, en van zijn herrezen Zoon, de Heer Jezus Christus.

In de korte tijd die zijn geweldige visioen in beslag nam,

kwam hij meer te weten over de aard van de Godheid

dan al diegenen die er door de eeuwen heen in geleerde

De profeet Joseph Smith
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raden en wetenschappelijke forums over hadden getwist.

Hij bracht ons het Boek van Mormon als een extra

getuigenis van de levende realiteit van Gods Zoon. Van

hen die het vanouds droegen, ontving hij het priester-

schap: de macht, de gave, het gezag en de sleutels om

in de naam van God te spreken en te handelen. Hij gaf

ons de organisatie van de kerk en haar grote en heilige

zending. Door hem werden de sleutels van de heilige

tempels hersteld, opdat man en vrouw eeuwige ver-

bonden met God konden aangaan en het grote werk

voor de doden kon worden volbracht om de deur naar

eeuwige zegeningen te openen.(...)

‘Hij was het werktuig in de handen van de

Almachtige. Hij was de dienstknecht die onder leiding

van de Heer Jezus Christus dit grote werk van de laat-

ste dagen tot stand bracht.

‘Wij brengen hem eer. Hij is de grote profeet van

deze bedeling. Hij staat aan het hoofd van dit grote,

machtige werk dat zich over de aarde verbreidt. Hij is

onze profeet, openbaarder, ziener en vriend. Laten wij

hem niet vergeten. (...) God zij dank voor de profeet

Joseph Smith.’ (‘Een tijd van dankbaarheid’, De Ster,

december 1997, pp. 3–4.)
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Brigham Young
TWEEDE PRESIDENT VAN DE KERK
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Hoofdstuk 2
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HOOGTEPUNTEN UIT HET LEVEN VAN BRIGHAM YOUNG

Leeftijd Gebeurtenissen

Hij wordt geboren op 1 juni 1801 te Whitingham, Windham County (Vermont),

als zoon van John en Abigail Howe Young.

14 Zijn moeder sterft; hij begint in zijn eigen onderhoud te voorzien en wordt uitein-

delijk timmerman (1815).

23 Hij trouwt met Miriam Works (8 oktober 1824).

30 Hij laat zich dopen (14 april 1832) en wordt tot ouderling geordend (1832).

31 Zijn vrouw, Miriam, overlijdt (8 september 1832), waardoor hij voor hun twee

dochters moet zorgen.

32 Hij trouwt met Mary Ann Angell (18 februari 1834).

32–33 Hij is kapitein tijdens de mars van het Zionskamp (mei–juli 1834).

33 Hij wordt door de drie getuigen geordend als een van de oorspronkelijke leden

van het Quorum der Twaalf Apostelen (14 februari 1835).

37 Hij leidt de heiligen van Missouri naar Illinois (1838–1839).

38–40 Hij is op zending in Groot-Brittannië (september 1839–juli 1841).

38 Hij wordt voorgesteld als president van het Quorum der Twaalf Apostelen

(14 april 1840).

43–46 Als senior apostel leidt hij de kerk na de moord op de profeet Joseph Smith

(1844–1847).

45 Hij ontvangt de openbaring die in Leer en Verbonden 136 staat; hij ziet de profeet

Joseph Smith in een visioen (14 januari 1847).

45–47 Hij leidt de uittocht van de heiligen naar de Salt Lake Valley (april 1847–septem-

ber 1848).

46 Hij keert terug naar Winter Quarters (najaar 1847); het Eerste Presidium wordt

gereorganiseerd (5 december 1847); hij wordt op 27 december 1847 te Kanesville

[nu Council Bluffs] (Iowa), president van de kerk.

48 Hij richt de University of Deseret op (28 februari 1850), die later de University of

Utah wordt genoemd.

49 Hij wordt gouverneur van het territorium Utah (20 september 1850).

51 Hij legt de hoeksteen van de Salt Laketempel (6 april 1853).

56–57 De oorlog in Utah; hij wordt na acht jaar ontheven als gouverneur (1857–1858).

66 De bouw van de Tabernakel wordt afgerond; de zondagsschool wordt georgani-

seerd (1867).

67 De spoorlijn bereikt Utah (10 mei 1869).

68 De Young Ladies Retrenchment Association (jongevrouwenorganisatie) wordt

georganiseerd (28 november 1869).

75 De St. Georgetempel wordt onder zijn leiding ingewijd (6 april 1877).

76 Hij overlijdt in Salt Lake City (29 augustus 1877).
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Brigham Young    Hoofdstuk 2

Brigham Young is vier jaar eerder geboren dan

de profeet Joseph Smith. Hij liet zich op 14 april 1832

dopen, vlakbij zijn huis in Mendon (New York). In sep-

tember van dat jaar, vlak na de dood van zijn vrouw,

reisde hij naar Kirtland (Ohio) om de profeet te ont-

moeten. Over die ontmoeting schreef hij:

‘We gingen naar het huis van zijn vader en hoorden

dat hij in het bos aan het houthakken was. We gingen

meteen naar het bos, waar we de profeet vonden. Hij

was inderdaad met twee of drie van zijn broers aan het

houthakken. Mijn vreugde was volkomen vanwege het

voorrecht om de profeet van God de hand te schud-

den, en door de geest van profetie het vaste getuigenis

te ontvangen dat hij alles was wat een mens zich maar

kon voorstellen, namelijk een waar profeet. Hij was blij

ons te zien, en heette ons van harte welkom. Al snel gin-

gen we met hem mee naar zijn huis.

‘’s Avonds kwamen enkele broeders langs, en we

spraken over de zaken van het koninkrijk. Hij vroeg of

ik een gebed wilde uitspreken; tijdens mijn gebed sprak

ik in tongen. Zodra we opstonden, verdrongen de

broeders zich om hem heen en vroegen naar zijn mening

over de gave van talen die ik had ontvangen. Hij zei

dat ik in de zuivere Adamitische taal had gesproken.

Sommigen zeiden tegen hem dat ze verwacht hadden

dat hij de gave van broeder Brigham zou verwerpen,

maar hij zei: “Nee, die is van God afkomstig, en er zal

een tijd aanbreken dat broeder Brigham Young president

van de kerk zal zijn.” Dat laatste deel van het gesprek

vond in mijn afwezigheid plaats.’ (Manuscript History

of Brigham Young, 1801–1844, samengesteld door

Elden Jay Watson [1968], pp. 4–5.)

Later heeft Brigham Young gezegd: ‘Iedere keer

als ik eraan denk dat ik Joseph Smith heb gekend, wil

ik halleluja roepen. Hij is de profeet die door de Heer

is voorbereid en geordend en aan wie Hij de sleutels

en macht heeft gegeven om het koninkrijk van God op

aarde op te bouwen.’ (Discourses of Brigham Young,

samengesteld door John A. Widtsoe [1954], p. 458.)
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Whittingham (Vermont)

Zelden wordt een man door tijd en omstandighe-

den in een positie gedrongen als Brigham Young op 27

juni 1844 na de dood van de profeet Joseph Smith, toen

de Heer zijn wil openbaarde wat betreft de opvolging

van de leider van de groeiende kerk en de verhuizing

van de heiligen naar het westen.

BRIGHAM YOUNG KENDE DE
ONTBERINGEN VAN HET LEVEN EN
VAN HARD WERKEN

Brigham Young was vertrouwd met werken, tegen-

spoed en ontberingen. Hij heeft het volgende over zijn

kinderjaren gezegd:

‘Op jonge leeftijd werkte ik samen met mijn vader.

Ik hielp hem bij het ontginnen van nieuw land en bij

het cultiveren van de grond voor landbouw. We hadden

veel tegenspoed en ontberingen omdat we ons in een

nieuw land aan het vestigen waren.’ (Manuscript

History of Brigham Young, p. 1.)

‘Mijn broer Heber en ik gingen nooit naar school

totdat we met het “mormonisme” in aanraking kwamen:

dat was onze eerste vorm van scholing. We hadden in

onze jeugd niet de kans om naar school te gaan, maar

we hadden wel de gelegenheid om kreupelhout te ver-

wijderen, bomen om te hakken, boomstammen te ver-

voeren, tussen de wortels te werken en onze schenen,

voeten en tenen te kneuzen. De oom van broeder

Merrell, die nu bij de gemeente hoort, heeft de eerste

hoed gemaakt die mijn vader ooit voor me heeft gekocht.

En toen was ik ongeveer elf. Voor die tijd ging ik niet

blootshoofds door het leven, en ik vroeg mijn vader

niet iedere paar maanden om een nieuwe hoed van vijf

dollar, zoals sommige van mijn jongens doen. Mijn zus-

sen maakten een zogenaamde Jo. Johnson pet voor de

winter, en in de zomer droeg ik een strohoed, die ik

vaak zelf vlocht. Ik leerde broodbakken, afwassen,
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Brigham Young had de profeet Joseph Smith lief. Vanaf hun allereerste
kennismaking waren ze oprechte vrienden.
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Presidenten van de kerk

koeien melken, boter karnen. En ik kan boter maken,

en de meeste vrouwen in deze gemeenschap in het

huishouden verslaan. Dat zijn allemaal vaardigheden

die ik in mijn jeugd heb geleerd. En ik kan ook spaar-

zaam zijn, want dat moest mijn vader ook.’ (Journal of

Discourses, deel 5, p. 97.)

‘In plaats van te

klagen over onze ontbe-

ringen, waar sommige

mensen de neiging toe

hebben, vertel ik liever

een goed verhaal, en laat

ik het klagen aan anderen

over. Ik weet niet of ik

ooit echt heb geleden;

niet dat ik weet. Heb ik

ooit te weinig voedsel of

kleding gehad? Ja, maar

dat was geen leed. Daar

was ik in mijn jeugd aan

gewend. Ik was gewend

om in de bossen bomen te kappen en een paard en

wagen te mennen, te schaars gekleed te gaan, en

onvoldoende voedsel te hebben totdat mijn maag pijn

deed, dus daar ben ik aan gewend, en dat is geen leed.

Zoals ik onlangs tegen de broeders zei, het enige leed

dat ik ooit in deze kerk heb geleden, was dat ik mij ten

opzichte van mijn vijanden moest beheersen. Maar dat

heb ik nu wel geleerd.’ (Journal of Discourses, deel 12,

p. 287.)

HIJ BLONK UIT ALS HANDWERKSMAN

Op veertienjarige leeftijd ging Brigham Young in de

leer om meubelmaker en huisschilder te worden. Hij

blonk uit in dat vak. Tijdens zijn leertijd ‘vestigde hij zich

als vaardig handwerksman die in deze stad [Auburn
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Deze schoorsteenmantel is door Brigham Young gemaakt.

Brigham Young
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(New York)] beroemd werd om de prachtige decoratie

van trappenhuizen, deuren met bovenlichten, deurko-

zijnen, traproeden, dakramen met jaloezieën, maar

bovenal: schoorsteenmantels.’ (Mary Van Sickle Wait,

Brigham Young in Cayuga County, 1813–1829 [1964],

p. 24.)

HIJ WAS EEN TOEGEWIJD
ECHTGENOOT EN VADER

‘Brigham ontmoette de achttienjarige Miriam

Angeline Works, die vlakbij de fabriek woonde [waar

Brigham werkte]. Haar familie scheen bevriend te zijn

met Charles Parks [Brighams werkgever]. Miriam (die

soms Angeline werd genoemd), het tweede kind van

Asa en Abigail Works, op 6 (of 7) juni 1806 in Aurelius

geboren, was “een prachtige blondine met blauwe ogen

en golvend haar. Ze was zachtaardig en lief.” [Susa

Young Gates en Leah D. Widtsoe, The Life Story of

Brigham Young (1930), p. 19.] Haar vader was net als

de vader van Brigham een oorlogsveteraan uit de

Amerikaanse Revolutie. Hij was naar het westen van

New York verhuisd vanuit Worcester (Massachusetts),

niet ver van Hopkinton, waar John Young had geleefd.

Brigham en Miriam leerden elkaar kennen, hij liep met

haar naar huis, ze zongen samen en spraken over het

leven. Toen hij 23 was, leende Brigham een paard en

wagen van de vader van William Hayden, huurde ver-

derop in de straat een huis en vroeg Miriam ten huwelijk.

‘Het huwelijk werd

op 5 oktober (in sommige

bronnen staat 8 oktober)

1824 voltrokken, door

Gilbert Weed, kanton-

rechter in Aurelius, in de

herberg van James Pine,

tussen Auburn en

Bucksville.’ (Leonard J.

Arrington, Brigham

Young: American Moses

[1985], p. 15.)

Brigham Young was

een toegewijd echtgenoot

en vader. In 1829 ver-

huisde hij met zijn gezin

naar Menson (New York),

zo’n 24 kilometer bij

Joseph Smith vandaan.

Daar werd zijn tweede dochter geboren en liep zijn

vrouw tuberculose op, waardoor zij steeds zwakker

werd. Voordat Brigham iedere dag naar zijn werk ging,

zorgde hij liefdevol, zorgzaam en teder voor zijn vrouw

en kinderen.

Nadat ze in het huwelijk waren getre-
den, verhuisden Brigham en Miriam
Young van Aurelius (New York) naar het
nabijgelegen Haydenville, waar Brigham
in de zomer op een boerderij werkte en
in de winter in een verffabriek. Er wordt
verondersteld dat Brigham en Miriam in
het huis op deze foto woonden.
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‘Brigham Young heeft ooit gezegd dat hij na zijn

trouwerij soms voor een halve kroon moest werken.

Hij maakte het ontbijt klaar voor zijn vrouw, zichzelf en

de meisjes, kleedde de kinderen aan, maakte het huis

aan kant, droeg zijn vrouw naar de schommelstoel bij

de open haard en liet haar daar achter tot hij ’s avonds

weer thuiskwam. Na zijn werk kookte hij voor zichzelf

en het gezin, legde zijn vrouw terug in bed en deed de

rest van de huishoudelijke taken.’ (Gates and Widtsoe,

The Life Story of Brigham Young, p. 5.)

Op 8 september 1832 overleed zijn vrouw Miriam.

Ze werd in Mendon begraven.
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Het huis van de familie Phineas Young, bij Victor (New York)

Brigham Young en zijn broers op 13 september 1866 bij Charles R. Savage (v.l.n.r. Lorenzo, Brigham, Phineas, Joseph en John)
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Later is Brigham met Mary Ann Angell getrouwd.

Zij had hem horen prediken en was erg onder de indruk.

Ze had het evangelie ook horen prediken door Phinehas

en Lorenzo Young, Brighams broers, en ze had zich door

John P. Green, Brighams zwager, laten dopen. In het

voorjaar van 1833 verhuisde ze naar Kirtland. Vlak nadat

ze in Kirtland was aangekomen, hoorde Brigham haar

haar getuigenis geven. Hij was onder de indruk. Ze

trouwden op 18 februari 1834. Hij was 32 en zij was 30.

HIJ WAS OP ZOEK NAAR GEESTELIJKE
VERVULLING

President Brigham Young heeft eens gezegd:

‘Voordat ik acht jaar was, hadden priesters mij al aange-

moedigd om te bidden. Over dat onderwerp had ik

maar één heersende gedachte — Heer, behoud me

totdat ik oud genoeg ben om een goed inzicht en een

genuanceerd oordeel te hebben, allebei op een stevige

fundering van gezond verstand gebaseerd.’ (Journal of

Discourses, deel 8, p. 37.)

Hij was deugdzaam, ijverig en eerlijk. Hij zei dat hij

van zijn moeder had geleerd om de Bijbel lief te hebben

en te eerbiedigen: ‘Van mijn moeder — die mij gebaard

heeft — kan ik zeggen dat er geen beter vrouw op aarde

geleefd heeft. (...) Toen ze nog leefde, leerde mijn

moeder haar kinderen voortdurend om de naam van

de Vader en de Zoon te eren en het heilige boek te eer-

biedigen. Ze zei: “Lees het boek, bestudeer de leringen
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en pas ze zoveel mogelijk toe. Doe alles wat goed is; doe

niets wat kwaad is; en als je iemand in nood ziet, help

die persoon dan; zorg ervoor dat je nooit kwade gevoe-

lens in je hart hebt, want als je dat doet, kun je door het

kwaad overweldigd worden.”’ (Geciteerd in Preston

Nibley, Brigham Young: The Man and His Work [1936],

p. 2.)

‘Voordat ik het evangelie aanvaardde, begreep ik

vrij goed wat de verschillende sekten verkondigden, maar

ik werd een heiden genoemd omdat ik hun geloofsleer

niet aanvaardde. (...) Er waren sommige dingen die zij

predikten die ik wel geloofde; andere dingen kon ik niet

geloven. (...) Voor zover hun leringen in overeenstem-

ming met de Bijbel waren, kon ik ze geloven, verder

niet.’ (Brigham Young, in Journal of Discourses, deel

18, p. 247.)

‘Ik kan me herinneren dat ik als kind Lorenzo Dow

hoorde prediken. Hij werd door de godsdienstige men-

sen als een bijzonder groot man beschouwd. Omdat

ik nog jong was en weinig ervaring had, had ik al vaak

gedacht dat ik graag naar iemand wilde luisteren die,

als hij de Bijbel opensloeg, iets kon vertellen over de

Zoon van God, de wil van God, wat de profeten vanouds

deden en ontvingen, zagen en hoorden, en over God

en de hemel wisten. Dus ging ik naar Lorenzo Dow

luisteren. Soms ging hij staan, soms ging hij zitten; hij

bevond zich steeds in verschillende posities, en sprak

twee of drie uur lang. En toen hij klaar was, vroeg ik me

af: “Wat heb je nou van Lorenzo Dow geleerd?” En mijn

antwoord luidde: “Niets, niets dan een zedenpreek.”

Hij kon tegen de mensen zeggen dat ze niet op zondag

mochten werken, dat ze niet mochten liegen, vloeken,

stelen, overspel plegen enzovoorts. Maar wat betreft de

zaken van God was hij zo duister als de middernacht.

(...) Ik was net zo lief om middernacht naar het moeras

gegaan om te leren schilderen en de kleuren te

omschrijven terwijl er geen maan of sterren zijn en het

aardedonker is, dan dat ik naar de godsdienstige wereld

ga om over God, de hemel, de hel of het geloof van een

christen te leren. Maar zij kunnen ons in onze plicht

als rationele, morele wezens onderrichten, en dat is

goed, tot op zekere hoogte, zelfs uitstekend.’ (Brigham

Young, in Journal of Discourses, deel 14, pp. 197–198.)

HIJ ONDERZOCHT KRITISCH DE
BEWERINGEN VAN HET ‘MORMONISME’

Terwijl hij in het begin van 1830 op zending was,

verkocht Samuel Smith een exemplaar van het Boek

van Mormon aan Phineas Young, de broer van Brigham

Young. Phineas gaf het later door aan zijn vader en zijn

zus Fanny. Uiteindelijk kreeg Brigham het boek in han-

den. Hij bestudeerde het kritisch, dat was zijn aard.

Brigham, een eerlijke en praktische man, zou zich

nergens door laten opjagen. Hij bestudeerde het boek

twee jaar lang en aanvaardde het toen met heel zijn hart.

Brigham en zijn vrouw Miriam werden lid van de kerk.

Hij wilde meer leren en probeerde zoveel mogelijk

informatie over de heiligen en de profeet Joseph Smith

in te winnen.

Brigham Young was

een eerlijk mens, op zoek

naar de waarheid. Zijn

maatstaven om de kerk

te beoordelen waren

oprecht en deugdelijk.

Hij zei: ‘Ik keek of er bij

de leden voldoende

sprake van gezond ver-

stand was. En toen dat

het geval bleek te zijn,

wilde ik dat ze er aan de

hand van de Schriften

blijk van konden geven.’

(Journal of Discourses, deel 8, p. 38.) Hij zei dat toen

hij het Boek van Mormon in handen kreeg, hij de vol-

gende gevoelens had: ‘“Wacht maar even; wat is de leer

van het boek en van de openbaringen die de Heer

heeft gegeven? Laat ik ze met mijn hart benaderen.” En

toen ik dat gedaan, vond ik dat het mijn recht was om

zelf achter de waarheid te komen, net als ieder ander

mens op aarde.

‘Ik heb de zaak twee jaar lang nauwgezet onder-

zocht voordat ik het besluit nam om het boek te aan-

vaarden. Ik wist dat het waar was, net zo goed als ik

wist dat ik kon zien met mijn ogen, voelen met mijn

vingers, of door middel van mijn andere zintuigen din-

gen kon waarnemen. Als dat niet zo was geweest, had

ik het tot op de dag van vandaag niet aangenomen; dan

had alles gestalte noch luister gehad. Ik wilde voldoende

tijd hebben om het allemaal voor mezelf te onderzoe-

ken.’ (Journal of Discourses, deel 3, p. 91.)

Dat was geen uitstel, maar de behoedzaamheid van

een man die zijn leven aan de waarheid zou toewijden

zodra hij die gevonden had. Hij zei: ‘Ik had me niet

eerlijker en oprechter op de eeuwigheid kunnen voor-

bereiden als dat ik me op mijn lidmaatschap in de kerk

heb voorbereid. En pas toen ik alles in mijn geest had

laten rijpen, aanvaardde ik het, en niet eerder.’

(Journal of Discourses, deel 8, p. 38.)

Cayuga Brook. Op 14 april 1832 liet
Brigham Young zich in deze molenvliet
bij Mendon (New York) door Eleazer
Miller dopen.
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ZIJN BEKERING KWAM DOOR DE
GODDELIJKE INFLUISTERING VAN DE
HEILIGE GEEST

In 1852 vertelde

president Brigham Young

het volgende over zijn

bekering: ‘Als alle talen-

ten, tact, wijsheid en

beschaafdheid van de

wereld met het Boek van

Mormon naar mij toe

waren gestuurd, en op

welsprekende wijze over

de waarheid ervan verteld

hadden, en getracht had-

den het door kennis en

wereldse wijsheid te

bewijzen, waren ze als de

rook geweest die opstijgt om meteen te verdwijnen.

Maar toen ik een man zonder welsprekendheid of

redenaarstalent zag, die alleen kon zeggen: “Door de

kracht van de Heilige Geest weet ik dat het Boek van

Mormon waar is, dat Joseph Smith een profeet van de

Heer is”, werd mijn begrip door de invloed van de

Heilige Geest verlicht, en zag ik licht, heerlijkheid en

onsterfelijkheid voor me. Ik werd erdoor omringd en

ermee vervuld, en ik wist dat het getuigenis van de man

waar was.’ (Journal of Discourses, deel 1, p. 90.)

Hij schreef dat ze na zijn doop ‘in de kou en de

sneeuw de drie kilometer naar huis aflegden. En voordat

mijn kleding droog was, legde [broeder Eleazer Miller]

zijn handen op mijn hoofd en ordende me tot ouder-

ling, waar ik me over verwonderde. Volgens de woorden

van de Heiland voelde ik een nederige, kinderlijke geest,

die tot me getuigde dat mijn zonden me waren vergeven.’

(Manuscript History, 1801–1844, p. 3.)

DOOR ZIJN BEKERING KREEG HIJ
GAVEN VAN DE GEEST

Vanwege zijn grote geloof kreeg Brigham Young

veel gaven van de Geest, zoals openbaring, profetie en

het spreken in tongen. Hij heeft daarover geschreven:

‘Enkele weken na mijn doop was ik op een ochtend bij

broeder Kimball thuis, en toen het gezinsgebed werd

uitgesproken begon broeder Alpheus Gifford in tongen

te spreken. Al snel kwam de Geest bij mij en sprak

ook ik in tongen, en we dachten alleen maar aan de

Pinksterdag, toen op de apostelen tongen als van vuur

rustten.’ (Manuscript History, 1801–1844, p. 3.)

Lucian R. Foster: Brigham Young,
in ongeveer 1846; kopie van een
daguerreotype

DOOR MIDDEL VAN DE GEEST VAN
DE HEER KON HIJ PREDIKEN EN
ONDERWIJZEN

Een van de grootste uitdagingen voor Brigham

Young was spreken in het openbaar, maar de invloed

van de Geest was zo sterk dat hij niet stil kon zijn. Hij

heeft het volgende over zijn gevoelens gezegd:

‘Toen ik in het openbaar begon te spreken, was

mijn taalgebrek zo groot als maar kan. Wat heb ik een

hoofdpijn gehad als ik ideeën aan mensen moest voor-

leggen maar ze niet onder woorden kon brengen; maar

ik was zo vastbesloten dat ik altijd mijn best deed.’

(Journal of Discourses, deel 5, p. 97.)

‘Toen ik voor het

eerst begon te prediken,

nam ik mij voor om alleen

dingen te bespreken die

ik begreep, onbevreesd

voor vrienden en bedrei-

gingen, zonder rekening

te houden met vleiende

woorden. Daar liet ik me

niet door beïnvloeden,

want het was mijn taak

om voor een groep

vreemdelingen te staan

en te zeggen dat de Heer

leeft, dat Hij Zich in onze

tijd heeft geopenbaard,

dat Hij ons een profeet

heeft gegeven, en het

nieuw en eeuwig verbond

voor de herstelling van

Israël heeft gegeven; en

als dat alles was wat ik

kon zeggen, zou ik net

zo tevreden zijn als dat ik

urenlang had staan spreken. (...) Als ik dat gevoel niet

had gehad, had ik mij door niets anders laten aanspo-

ren om in het openbaar te spreken.’ (Journal of

Discourses, deel 4, p. 21.)

‘Een week [na mijn doop] had ik het genoegen

om een grote groep mensen te ontmoeten en toe te

spreken. Ik geloof dat er toen vier ervaren ouderlingen

aanwezig waren, die voorheen lid van de methodistische

en baptistische stromingen waren, en die het evangelie

hadden aanvaard en nu bij ons hoorden. Ik verwachtte

dat zij de mensen zouden toespreken over de beginse-

len die we net door middel van de dienstknechten van

God ontvangen hadden. Zij zeiden dat zij de Geest van

de Heer niet bij zich hadden om de mensen toe te

spreken, hoewel ze al jarenlang predikant waren. Ik was

wat spreken in het openbaar en kennis van de wereld

Kirtlandtempel. Kirtland (Ohio) was zowel
een zegen als een proefperiode voor
Brigham Young. Zijn geloof in en trouw
aan de profeet Joseph Smith werden op
de proef gesteld tijdens de moeilijke
tocht van ruim 1.900 kilometer door vier
staten. De bouw van de Kirtlandtempel
stond voornamelijk onder leiding van
Artemius Millett, een Canadees die met
zijn gezin door Brigham Young tot de
kerk was gebracht.
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Leiders van de kerk uit die tijd: Hyrum Smith, Willard Richards, Joseph Smith, Orson Pratt, Parley P. Pratt, Orson Hyde, Heber C. Kimball en Brigham Young
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betreft nog maar een kind. Maar de Geest van de Heer

was bij me, en ik had het gevoel dat mijn botten ver-

teerd zouden worden als ik niet tot die mensen sprak

en hun vertelde wat ik had gezien, gehoord en geleerd

— wat ik had ervaren en waarin ik me had verheugd.

En de eerste toespraak die ik hield duurde meer dan

een uur. Ik opende mijn mond en hij werd gevuld

door de Heer.’ (Journal of Discourses, deel 13, p. 211.)

HIJ WAS LID VAN HET ZIONSKAMP

In 1834 maakte Brigham Young deel uit van het

Zionskamp — een groep vrijwilligers die door de pro-

feet Joseph Smith geleid werd om naar Missouri te gaan

en de onderdrukte leden daar te helpen. De offers die

zij brachten en de ontberingen die zij tijdens die tocht

moesten doorstaan, stelden mannen als Brigham Young

in de gelegenheid om blijk te geven van hun toewijding

aan het evangelie van Jezus Christus. De meeste man-

nen die later in de leidinggevende raden van de kerk

geroepen werden, hebben allemaal in het Zionskamp

gediend.

HIJ WAS EEN TOEGEWIJD DISCIPEL
VAN DE HEER EN VAN DE PROFEET
VAN DE HEER

In 1836 waren enkele heiligen in Kirtland met de

geest van afval vervuld, maar Brigham Young liet zien

dat hij trouw was aan de profeet Joseph Smith. En dat

was kenmerkend voor zijn hele bediening. Hij heeft

daarover geschreven:

‘In die periode werden veel leden van de Twaalf

en alle quorums van de kerk beïnvloed door een sfeer

van speculatie, ontrouw en afvalligheid. Die was zo wijd

verspreid dat het voor iedereen moeilijk was om duide-

lijk het juiste pad te zien.

‘Op enig moment hadden de Twaalf, de getuigen

van het Boek van Mormon en andere autoriteiten van

de kerk een raadsvergadering in de bovenkamer van de

tempel. De kwestie die zij bespraken was om vast te

stellen hoe ze de profeet Joseph Smith konden afzetten

en David Whitmer als president van de kerk konden

aanwijzen. Vader John Smith, broeder Heber C. Kimball

en andere aanwezigen waren tegen het voorstel. Ik stond

op, en zei duidelijk en krachtig dat Joseph een profeet

was, dat ik dat wist, en dat ze hem net zoveel konden

beschimpen en belasteren als ze wilden, maar dat ze de
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aanstelling van de profeet van God niet konden vernie-

tigen, ze konden alleen hun eigen gezag vernietigen,

de band tussen hen, de profeet en God doorsnijden, en

zichzelf in de hel laten verzinken. Velen van hen waren

bijzonder boos over mijn uitgesproken verzet tegen hun

voorstel, en Jacob Bump (een ex-bokser) was zo boos

dat hij niet stil kon zitten. Enkele broeders die vlakbij

hem zaten hielden hem vast, en verzochten hem om te

kalmeren. Maar hij kronkelde en draaide zijn armen en

zijn lichaam en zei: “Hoe kan ik me ten opzichte van

die man beheersen?” Ik zei dat als hij dacht dat het

hem zou helpen, hij maar zijn gang moest gaan. Deze

bijeenkomst werd afgebroken zonder dat de afvalligen

in staat waren om het eens te worden over de voorge-

nomen maatregelen. Dit was een crisis; aarde en hel

leken samen te spannen om de profeet en de kerk van

God ten gronde te richten. De knieën van de sterkste

mannen in de kerk knikten.

‘Gedurende deze belegering door de duisternis

bleef ik dicht bij Joseph, en met alle wijsheid en kracht

die God me had gegeven, deed ik mijn uiterste best om

de dienstknecht van God te steunen en de quorums van

de kerk te verenigen.’ (Manuscript History, 1801–1844,

pp. 15–17.)

VOLGELINGSCHAP LEIDDE TOT
VERVOLGING

Brigham Young

heeft geschreven: ‘Op 22

december [1837] vertrok

ik ’s ochtends uit Kirtland

vanwege de woede van

het gepeupel en de stem-

ming die onder de afvalli-

gen heerste, die me met

vernietiging hadden

bedreigd omdat ik in het

openbaar en persoonlijk

verkondigde dat ik door

de macht van de Heilige

Geest wist dat Joseph

Smith een profeet van de

allerhoogste God was,

die niet had gezondigd

en niet was gevallen, zoals de afvalligen beweerden.’

(Manuscript History, 1801–1844, p. 23.)

De prijs die een discipel moet betalen is vaak hoog,

maar de beloningen zijn groot. Overweeg de volgende

verklaring die president Brigham Young als president

van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft afgelegd:

Stoel die Brigham Young voor zijn
vader had gemaakt, en de zendingstas
van Brigham
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‘[Op 10 december 1843] woonde ik een gebeds-

vergadering bij in de vergaderzaal. Omdat president

Joseph Smith er niet was, presideerde ik. Ik gaf de

broeders instructies over de noodzaak om onze leider,

en onze Heiland, te volgen, in al zijn wetten en gebo-

den, zonder overal vraagtekens bij te plaatsen.’

(Manuscript History, 1801–1844, p. 156.)

JOSEPH SMITH WAS EEN PROFEET
DIE GEVOLGD MOET WORDEN,
NIET VERWORPEN

Over het belang van geloof en vertrouwen in onze

kerkleiders heeft president Brigham Young gezegd:

‘Hoewel ik toegeef en altijd heb geweten dat Joseph

een mens was die zich kon vergissen, was het niet mijn

verantwoordelijkheid om op zijn fouten te letten.

‘Ik bekeerde me heel snel van mijn ongeloof. Ik

bekeerde me net zo snel als dat ik de overtreding had

begaan. Ik hoefde me niet af te vragen of Joseph voort-

durend en onder alle omstandigheden door de Heer

werd geleid. Ik heb nooit het gevoel gehad dat enig mens

of enige groep mensen op de hele aarde iets met hem

te maken hebben gehad, want hij overtrof hen allemaal,

en had de sleutels van het eeuwig heil in zijn bezit. Als

ik dat niet goed had begrepen en geloofd, weet ik niet

of ik ooit het “mormonisme” had aanvaard. (...)

‘Ik had niet het recht om enig gedrag van hem in

twijfel te trekken. Hij was Gods dienstknecht, en niet de

mijne. Hij behoorde de Heer toe, en niet de mensen,

en hij verrichtte het werk van de Heer. (...) Dat was mijn

overtuiging, en dat is nog steeds mijn overtuiging.

‘Als we geen vertrouwen hebben in de mensen die

God heeft geroepen om zijn volk te leiden, hoe kunnen

we dan vertrouwen op een wezen van wie we niets af

weten? (...)

‘Hoe kunnen we een onvoorwaardelijk vertrouwen

in alle woorden en daden van Joseph krijgen? Door

middel van een enkel beginsel, namelijk door zo te

leven dat de stem van de Geest voortdurend tot ons zal

getuigen dat hij de dienstknecht van de Allerhoogste is;

zodat wij als het ware gaan beseffen wat de Heer heeft

gezegd: “Joseph is mijn dienstknecht. Ik leid hem

iedere dag waarheen Ik wil, en Ik gebied hem wat hij

moet doen. Hij is mijn woordvoerder tot het volk.” (...)

‘(...) Dat is de prediking die u altijd hoort, name-

lijk, om zo te leven dat de stem van Gods Geest altijd

bij u zal zijn. Dan zult u weten dat de leiders van het

volk de waarheid spreken.’ (Journal of Discourses, deel

4, pp. 297–298.)
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DE SLEUTEL VAN ZIJN SUCCES
WAS DAT HIJ DE WOORDEN VAN
DE PROFEET TOEPASTE

De profeet Joseph

Smith herkende al snel de

grootsheid van Brigham

Young, en in de loop der

jaren smolten de harten

van deze twee reuzen

van de herstelling samen.

Brigham Young luisterde

naar de prediking en het

onderricht van de profeet,

niet alleen tijdens bijeen-

komsten met anderen,

maar ook onder vier ogen.

De toekomstige president

van de kerk werd in de verborgenheid der goddelijkheid

onderricht, hij kreeg de sleutels en de bestuursmacht,

en hem werden heilige leringen toevertrouwd waar

aanvankelijk weinig anderen deelgenoot van werden

gemaakt. Hij wist achter de wil en de zin van de Heer

te komen, hij leerde de ene waarheid na de andere, en

kreeg de ene na de andere openbaring en verordening,

totdat hij alles had ontvangen wat hij nodig had om de

algemene autoriteiten te presideren, en uiteindelijk de

hele kerk.

In 1868 zei president Brigham Young: ‘Voor zover

ik me kan herinneren, heb ik nooit een kans voorbij

laten gaan om bij de profeet Joseph te zijn en naar hem

te luisteren, in besloten gezelschap of in het openbaar,

zodat ik begrip kon putten uit de bron waaruit hij sprak,

en dat begrip kon voortbrengen als het nodig was.

Uit eigen ervaring heb ik geleerd dat het grote succes

waarmee de Heer mijn werk heeft bekroond, is toe te

schrijven aan het feit dat ik mijn hart op wijsheid

richtte. (...) In de tijd van de profeet Joseph waren der-

gelijke momenten mij dierbaarder dan alle rijkdom van

de wereld. Hoe groot mijn armoede ook was — al
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Brigham en Mary Ann Angell Young en hun kinderen

Mary Ann Angell, vrouw van Brigham
Young

moest ik eten lenen om mijn vrouw en kinderen te

voeden — ik liet nooit een kans voorbijgaan om te

horen wat de profeet te vertellen had. Dat is het geheim

van het succes van uw nederige dienstknecht.’ (Journal

of Discourses, deel 12, pp. 269–270.)

HIJ LEIDDE DE HEILIGEN VANUIT
MISSOURI NAAR ILLINOIS

Brigham Young en Heber C. Kimball leidden de

heiligen uit de vijandige omgeving in Missouri naar

Commerce (Illinois). Veel omstandigheden die zich tij-

dens de uittocht uit Missouri hadden voorgedaan,

moesten opnieuw het hoofd worden geboden op 4

februari 1846, toen de heiligen uit Nauvoo (Illinois)

vertrokken. Net als de profeet Joseph Smith werd

Brigham Young door de Heer onderwezen om hem in

staat te stellen een krachtige invloed ten goede te zijn

en het koninkrijk van God op aarde te versterken.

HIJ WAS EEN TROUW ZENDELING

In de periode tussen zijn bekering en de dood van

de profeet Joseph Smith is Brigham Young tien keer op

zending geweest. In september 1839, toen Brigham

Young zo ziek was dat hij zonder hulp bijna niet kon
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Tijdens zijn zending in Engeland schreef Brigham Young zijn geliefde Mary
Ann zoveel mogelijk.
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lopen, liet hij zijn gezin achter om twee jaar in Engeland

op zending te gaan. Toen hij met een stoomboot op Lake

Erie van Fairport (Ohio) naar Buffalo (New York) reisde,

stak er een storm op waardoor het schip niet veel verder

meer kwam. Hij heeft geschreven: ‘De wind stak om

ongeveer één uur ’s nacht op. Ik ging aan dek en kreeg

het gevoel dat ik in de naam van Jezus tot de Vader moest

bidden voor vergeving van mijn zonden. Toen kreeg ik

het gevoel dat ik de wind moest gebieden te gaan lig-

gen, zodat wij veilig onze reis konden voortzetten. De

wind ging liggen en ik kreeg het gevoel om de heerlijk-

heid, eer en glorie aan de God te geven die alles

bestuurt.’ (Manuscript History, 1801–1844, pp. 58–59.)

Maar zijn grootste vreugde was altijd om thuis tijd

met zijn gezin door te brengen. In juli 1841 werd hij

na zijn lange zending in Engeland uiteindelijk weer met

zijn vrouw, Mary Ann, en hun kinderen in Nauvoo vere-

nigd. Op 18 januari 1842 schreef hij liefdevol in zijn

dagboek: ‘Vanavond zit ik voor het eerst in jaren met mijn

vrouw bij de open haard. We genieten ervan en prijzen

de Heer.’ (Dagboek van Brigham Young 1837–1845.)

HIJ BEREIDDE ZICH VOOR OP
LEIDERSCHAP

Brigham Young was sterk, intelligent en vinding-

rijk, en hij kreeg al vanaf het begin leidinggevende

taken. Hij was kapitein in het Zionskamp, een vertrou-

weling van de profeet Joseph Smith, een van de eerste

apostelen die in deze bedeling geroepen werd, de

organisator van de uittocht uit Missouri, president van

het Quorum der Twaalf Apostelen, en presiderende

ouderling van het zendingsgebied Engeland. Hij was

toegewijd, vertrouwenswaardig en altijd trouw aan de

profeet. Ontberingen en beproevingen waren de leer-

school waardoor hij werd gelouterd om een evenwich-

tige, meelevende profeet te worden.

Tijdens de duistere tijden in Kirtland, toen afval-

ligheid zelfs leiders van de kerk in haar greep had, was

het de onverzettelijke kracht van Brigham Young waar

veel trouwe leden zich aan vasthielden. Onder zijn

krachtige bewind leidde hij de kerk tijdens de vervol-

gingen in Missouri, terwijl de profeet Joseph en Hyrum

Smith in de gevangenis te Liberty zaten. Hij leidde de

twaalf apostelen zo’n 320 kilometer het vijandige gebied

Missouri in, zodat zij op zending naar Engeland konden

vertrekken vanaf de plaats die de dienstknecht van de

Heer had aangegeven.

In Engeland hadden de twaalf apostelen het moei-

lijk onder de voortdurende druk van mensen, de natuur

en Satan zelf. Ondanks alles gaf Brigham Young blijk

van grote leiderscapaciteiten en toewijding aan het her-

stelde evangelie. Hij hielp Wilford Woodruff en Willard

Richards tijdens de massabekering in Herefordshire,

predikte in Londen, sprak in tongen, genas de zieken en

lammen, stelde een zangboek samen, publiceerde het

Boek van Mormon en voorzag het van een index, vestigde

het eerste zendingsgebied in het buitenland op een ste-

vig fundament, organiseerde een systeem zodat duizen-

den bekeerlingen naar Amerika konden emigreren, en

ondertussen werkte hij eraan om van het Quorum der

Twaalf een hechte, soepele eenheid te maken.

Later in Nauvoo, op aanwijzing van het Eerste

Presidium, presideerde hij bijeenkomsten en raadsver-

gaderingen. Er was in de man geen zelfzucht, verwaand-

heid of zelfverheerlijking te vinden. Hij stelde zich met

heel zijn hart in dienst van de profeet die hij zo liefhad.

DE MANTEL VAN DE PROFEET RUSTTE
OP HEM

Na de dood van de

profeet Joseph Smith

boden verscheidene

mannen zich aan om de

leiding van de kerk op

zich te nemen. Sommige

leden wisten niet wie ze

moesten volgen. Maar tij-

dens een kritieke bijeen-

komst op 8 augustus 1844

rustte de macht van God

op president Brigham

Young, de president van
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Brigham Young, rond 1850
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Het huis van Brigham Young in Nauvoo werd gerestaureerd en opgeknapt
door architecten en specialisten uit Nauvoo.

De acht apostelen die van 1840–1841 in Engeland op zending waren
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het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij heeft daarover in

zijn verslag geschreven: ‘Ik stond op en sprak tot de

mensen. Mijn hart was vervuld met mededogen voor

hen en met de kracht van de Heilige Geest, ja, de geest

van de profeten. Ik werd in staat gesteld om het hart

van de heiligen te vertroosten.’ (Dagboek van Brigham

Young, 1837–1845, 8 augustus 1844.)

Bij die gelegenheid zagen veel mensen een visioen.

Typerend voor de vele getuigenissen van hen die daar

waren, is het getuigenis van ouderling George Q.

Cannon, die toen vijftien was en later apostel en raad-

gever in het Eerste Presidium werd: ‘Het was de stem

van Joseph Smith, en niet alleen was de stem van

Joseph Smith te horen, maar het leek wel alsof de per-

soon Joseph Smith in de ogen van de aanwezigen voor

hen stond. We hebben nog nooit van een opzienbaren-

dere en wonderbaarlijkere gebeurtenis gehoord. De

Heer gaf zijn volk een getuigenis waardoor er geen

twijfel meer over bestond wie de man was die Hij had

gekozen om hen te leiden. Zij zagen en hoorden met

hun eigen ogen en oren, en toen werden de gesproken

woorden, samen met de overtuigende macht van God, in

hun hart opgenomen, en werden zij vervuld met de Geest

en met grote vreugde.’ (‘Joseph Smith, the Prophet’,

Juvenile Instructor, 29 oktober 1870, pp. 174–175.)

President Wilford Woodruff was ook getuige van

deze gebeurtenis: ‘Als ik hem niet met mijn eigen ogen

had gezien, had niemand mij ervan kunnen overtuigen

dat het niet Joseph Smith was die tot ons sprak. Het

waren de stem en het gezicht van Joseph Smith; en

iedereen die deze twee mannen heeft gekend, kan daar

van getuigen.’ (Geciteerd in J.M. Whitaker, ‘Priesthood

and the Right of Succession’, Deseret Evening News, 12

maart 1892.)

Broeder Benjamin F.

Johnson heeft over deze

ervaring geschreven:

‘President Rigdon was

gevraagd om te verkondi-

gen waarom hij aanspraak

op het presidentschap

maakte, en na zijn woor-

den, die zonder enige

macht of invloed waren,

stond president Brigham

Young op om te spreken.

Ik zag hem opstaan, maar

zodra hij begon te spre-

ken, sprong ik op, want het was de stem van Joseph,

en zijn uiterlijk, zijn gelaatsuitdrukking, houding, kle-

ding en verschijning was een verpersoonlijking van

Joseph; en ik wist meteen dat de geest en de mantel

van Joseph op hem rustten.’ (My Life’s Review [geen

datum], p. 104.)

Brigham Young, rond 1853–1854
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ZIJN MOED, GELOOF EN GEVOEL
VOOR HUMOR WAREN EEN
VOORBEELD VOOR DE HEILIGEN

Na de dood van de profeet Joseph Smith werd

president Brigham Young het doelwit van kwellende

rechtszaken en arrestaties. Maar hij onderging de

tegenspoed met zelfbeheersing en humor.

In november 1845

schreef president Young

dat terwijl hij en enkele

andere broeders in de

Nauvootempel waren, ‘de

portier, Hans C. Hanson,

kwam vertellen dat er

twee functionarissen

onderaan de trap op me

stonden te wachten. Ik

zei tegen de broeders dat

ik het helemaal niet erg

vond om nog even rustig

binnen te blijven, terwijl

zij in de kou op mij stonden te wachten.’ (History of

the Church, deel 7, p. 535.)

Een andere keer kreeg president Young te horen

dat er politieagenten buiten de tempel stonden te

wachten om hem te arresteren. Hij liet zijn koetsier het

rijtuig naar de voordeur van de tempel rijden. William

Miller zette het hoofddeksel van Brigham op en trok de

mantel van Heber C. Kimball aan, verliet de tempel en

deed alsof hij in het rijtuig wilde stappen. De agenten

renden naar hem toe en arresteerden hem. Hij pro-

testeerde luid en zei dat ze de verkeerde man te pakken

hadden, dat hij onschuldig was wat de aanklacht betreft

die zij tegen hem indienden. Omdat ze dachten dat ze

Brigham Young gearresteerd hadden, brachten ze hem

naar de gevangenis te Carthage, terwijl hij bleef pro-

testeren dat hij onschuldig was.

Toen ze in Carthage waren aangekomen, ver-

spreidde het nieuws zich snel dat Brigham Young was

gearresteerd. Er was veel opschudding totdat iemand

William Miller herkende. Hij riep de sheriff, die daarna

aan Miller vroeg of hij Young heette.

‘Hij antwoordde: “Ik heb toch nooit gezegd dat

mijn naam Young is?” “Nee,” antwoordde de sheriff,

“maar een van mijn mannen beweerde meneer Young te

kennen en zei dat u het was.” William Backenstos werd

opgeroepen en vertelde hen dat William Miller niet

Brigham Young was. Er kwam een andere man, en die

zei dat hij kon zweren dat Miller niet Brigham Young

was. De sheriff bood zijn excuses aan en vroeg hoe hij

dan heette. “William Miller”, antwoordde hij.

‘De sheriff verliet het vertrek en kwam al snel terug

met Edmonds [een advocaat] die hartelijk om hem lachte.

De Nauvootempel
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Edmonds vroeg of hij “meneer Young” nog nodig had.

De sheriff antwoordde dat hij niet wist wat hij verder

nog met meneer Miller van doen had.’ (Brigham Young,

in History of the Church, deel 7, pp. 550–551.)

HET MORMOONS BATALJON
GEORGANISEERD

In 1845 werd Texas

door de Verenigde Staten

geannexeerd. Dat werd

als een oorlogsdaad

beschouwd door Mexico,

dat ook aanspraak op het

gebied Texas maakte.

James K. Polk, president

van de Verenigde Staten,

stond achter de mening

van de expansionisten en

vond dat de annexatie van

het gebied Texas, evenals

later New Mexico en

Boven-Californië, belang-

rijk was voor de ontwik-

keling van het land. Het

congres van de Verenigde

Staten verklaarde op 12

mei 1846 aan Mexico de

oorlog. Vlak na de oor-

logsverklaring kreeg het

Amerikaanse leger de opdracht om het hele westelijke

gebied te veroveren.

Polk wilde niet dat de migrerende heiligen der

laatste dagen zich bij de Britten in het gebied Oregon

zouden aansluiten of een vijandige rol in de territoriale

expansie van de Verenigde Staten zouden spelen. Daarom

besloot de regering dat de heiligen vijfhonderd vrijwil-

ligers moesten leveren om aan de oorlog tegen Mexico

deel te nemen. Daardoor zouden de heiligen op één

lijn met de Verenigde Staten blijven. Maar de gevoelens

van de heiligen waren niet zo negatief als de regering

veronderstelde. President Brigham Young zag in dat

deze situatie een kans was om te laten zien dat de heili-

gen trouw aan de Verenigde Staten waren en om de

nodige middelen voor de uittocht te verdienen. Het was

ook een basis voor het vestigen van tijdelijke nederzet-

tingen. President Young sprak tot de heiligen en pro-

beerde hun vooroordeel ten opzichte van de regering

weg te nemen. Hij zei dat dit de eerste kans was die zij

van de regering kregen waar zij ook iets aan zouden

kunnen hebben. Als snel herkenden veel heiligen der

laatste dagen de mogelijkheid en gaven zich als vrijwil-

liger voor het bataljon op.

Monument bij Winter Quarters, gewijd
aan de heiligen die op de Mormon
Pioneers Cemetery zijn begraven. De
zomer, het najaar en de winter van
1846–1847 waren een moeilijke periode
voor de heiligen die in nederzettingen
in Iowa woonden. Slechte leefomstan-
digheden, gebrek aan voedsel en een
zware winter eisten hun tol onder de
leden van de kerk. Bij Winter Quarters
kreeg Brigham Young de openbaring
over de manier waarop hij de heiligen
op de tocht naar het westen moest
voorbereiden. (Zie LV 136.)

Onder leiding van kapitein James Allen van het

Amerikaanse leger begonnen op 21 juli 1846 zo’n vijf-

honderd soldaten en bijna tachtig vrouwen en kinderen

aan hun tocht naar Fort Leavenworth. Na veel beproe-

vingen bereikte de groep op 29 januari 1847 Mission

San Diego in Californië. Ze hadden zo’n 3.250 kilometer

afgelegd. Toen het bataljon in Californië was aangeko-

men, werkte het als bezettingsleger met garnizoens-

dienst in de gebieden San Diego en Los Angeles.

Toen de leden van het bataljon uitgerust werden,

kregen ze benodigdheden, waaronder een vuurwapen

en 42 dollar voor kleding voor een jaar. Een deel van

de soldij en de kledingtoelage die de vrijwilligers ont-

vingen, werd verzameld door Parley P. Pratt die dat aan

familieleden van de vrijwilligers en aan andere leden

van de kerk gaf die uit Nauvoo waren verdreven. Nadat

ze in Californië van hun taak waren ontheven, bleven

veel leden van het bataljon geld aan hun gezin sturen

dat zij met ander werk verdienden.
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Brigham Young die leden voor het Mormoons Bataljon werft
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HIJ ZAG DE SALT LAKE VALLEY IN
EEN VISIOEN

In 1869 sprak presi-

dent George A. Smith,

die toen raadgever van

president Brigham Young

was, over de manier

waarop de heiligen zich

in de Salt Lake Valley

kwamen vestigen: ‘De

vraag wordt vaak gesteld:

“Hoe hebt u deze plek

kunnen vinden?” Ik ant-

woord dan dat we er door

inspiratie van God naar-

toe zijn geleid. Na de

dood van Joseph Smith,

toen het erop leek dat de heiligen alle mogelijke pro-

blemen en ellende moesten doorstaan, riep Brigham

Young, die president van de Twaalf was, toen het presi-

derende quorum van de kerk, de Heer aan in gebed om

te weten te komen wat ze moesten doen, en waar zij het

volk voor hun veiligheid heen moest leiden. En toen ze

dagelijks over dit onderwerp vastten en baden, kreeg

president Young een visioen van Joseph Smith, die hem

de berg liet zien die we nu Ensign Peak noemen, direct

ten noorden van Salt Lake City. Hij zag een vlag die op

die bergtop neerdaalde, en hoorde Joseph zeggen:

“Bouw onder dat punt waar de vlag rust, dan zult u

voorpoedig zijn en vrede hebben.” De pioniers hadden

geen gids, niemand van hen was daar ooit geweest en

niemand wist er iets van af. Maar zij reisden onder lei-

ding van president Young totdat zij deze vallei bereik-

ten.’ (Journal of Discourses, deel 13, p. 85.)

DE EERSTE GROEP PIONIERS
GEORGANISEERD

In januari 1847 had president Brigham Young een

droom waarin hij met de profeet Joseph Smith sprak

over de beste manier om de heiligen over de vlakten te

leiden. (Zie Bruce A. VanOrden, ‘Revelation Clarifies

Role of Twelve’, Church News, 11 januari 1997, p. 7.)

Drie dagen later presenteerde hij aan de kerk het ‘Woord

en de Wil des Heren aangaande het kamp van Israël bij

hun reis naar het westen’ (LV 136:1). Er werd besloten

dat een groep pioniers, die bestond uit 144 zorgvuldig

uitgekozen mannen, naar het Great Salt Lake zouden

reizen. Deze groep zou bestaan uit werktuigkundigen,

voermannen, jagers, kolonisten, timmerlieden, zeelieden,

soldaten, accountants, metselaars, smeden, wagenma-

kers enzovoort. De uiteindelijke groep bestond uit 143

mannen, 3 vrouwen en 2 kinderen. Deze groep was
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Brigham Young, rond 1851–1852

bereid om een weg te banen die de andere heiligen

naar het westen konden volgen. Acht mannen van deze

groep waren apostel, en verscheidene waren lid van

het Zionskamp geweest. Een deel van de groep vertrok

op 5 april 1847 uit Winter Quarters, maar het grootste

deel vertrok op 16 april 1847.

Deze pioniersgroep

trok 1.760 kilometer van

Winter Quarters, vlakbij

het huidige Omaha

(Nebraska), naar de Salt

Lake Valley. Waar moge-

lijk volgden zij bestaande

wegen en paden. Hun

route volgde een kleine

duizend kilometer de

brede Platte River Valley

naar Fort Laramie in

Wyoming. Vandaar trok-

ken ze naar het zuiden

en volgden ze zo’n 640

kilometer de Oregon Trail naar Fort Bridger. Toen trok-

ken ze verder naar het zuiden en volgden de Reid-

Donner Trail naar de Salt Lake Valley. Tijdens het laatste

gedeelte van de tocht, het moeilijkste gedeelte, kreeg

president Young hoge koorts en splitste de groep zich

in drieën: de voorhoede, de hoofdgroep en de achter-

hoede, waarin president Young zich bevond.

‘De voorhoede kwam op 22 juli 1847 de Salt Lake

Valley binnen en begon onmiddellijk met het bouwen

van een irrigatiesysteem om het land te bewateren en

voor te bereiden om in te zaaien. Op 24 juli kwam

Brigham Young met de achterhoede bij de ingang van

Emigration Canyon aan. Wilford Woodruff reed presi-

dent Young in zijn wagen. Terwijl ze over de vallei uit-

keken, keken ze in feite naar de toekomst. Wilford

Woodruff schreef: “We hadden steeds aangename

gedachten terwijl we overwogen dat er enkele jaren

later een huis van God in het gebergte zou staan terwijl

de valleien door de inwoners van Zion verbouwd zou-

den worden tot boomgaarden, wijngaarden, tuinen en

velden, en dat de standaard zou worden opgestoken tot

de volken om zich daar te vergaderen.” Brigham Young

zei dat hij tevreden was met het aanzien van de vallei,

als een “rustplaats voor de heiligen en als beloning
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voor zijn reis.” [Dagboeken van Wilford Woodruff, 24

juli 1847.]

‘Later heeft Wilford Woodruff uitgelegd dat toen

ze uit de bergkloof kwamen hij de wagen zo draaide

dat president Young de hele vallei kon zien. “Terwijl hij

het landschap voor ons aanschouwde, werd hij enkele

minuten helemaal door het uitzicht in beslag genomen.

Hij had de vallei in een visioen gezien, en nu zag hij de

toekomstige heerlijkheid van Zion en van Israël, die in

de valleien van deze bergen gevestigd zouden worden.

Toen hij het visioen gezien had, zei hij: ‘Genoeg. Dit is

de juiste plaats. Ga maar verder.”’ [‘Pioneers’ Day’,

Deseret Evening News, 26 juli 1880, p. 2.]

‘(...) Op 28 juli staat Brigham Youngs beslissing

over de locatie van de stad vast. Tussen twee takken van

de City Creek wijst hij de plaats aan waar de tempel zal

worden gebouwd. Vandaar uit zullen de straten van de

stad in de richting oost-west en noord-zuid aangelegd

worden.’ (De geschiedenis van de kerk in de volheid

der tijden, p. 333.) President Young noemde de omge-

ving ‘Deseret’, wat volgens het Boek van Mormon

‘honingbij’ betekent. (Zie Ether 2:3.)

HIJ WAS EEN GROOT LEIDER EN
KOLONISATOR

Met het gezag van God leidde president Brigham

Young de heiligen naar het westen; hij gaf leiding aan

de verkenning en vestiging van grote gebieden, grond-

vestte steden en dorpen, en sloot vrede met de indianen.

Hij richtte scholen op en begon met de aanleg van

wegen, transportmiddelen, telegraafverbindingen,

irrigatie, boerenbedrijven, industrieën en handels-

ondernemingen. Hij gaf leiding aan het groeiende zen-

dingsprogramma en was de eerste gouverneur van het

gebied Utah. Gedurende zijn hele leven werkte hij met

zoveel vertrouwen dat veel mensen met bewondering

zeiden dat ‘broeder Brigham’ vanaf het begin precies leek

te weten wat hij deed. En dat was ook zo! Deze uitste-

kende handwerksman en bouwer had de volmaakte

blauwdrukken gekregen om van te werken — niets

minder dan de hemelse orde van het koninkrijk van God.

Het waren niet alleen zijn leidinggevende vaardig-

heden waardoor hij zo geliefd was bij zijn gezin en de

heiligen. Hij was een voorbeeldig vader, die altijd vrien-

delijk en zorgzaam was. Samen met de heiligen en zijn

gezin hakte hij hout, zaagde hij planken, bouwde hij

bruggen, ontgon hij land en legde hij wegen aan. Tijdens

de uittocht stond hij altijd als eerste op en ging hij als

laatste naar bed, en deed hij de ronde om te zien of

iedereen het zo comfortabel mogelijk had. Maar bovenal

was hij een profeet van God. Hij kon berispen, maar ook

liefhebben en inspireren, eisen en geven, leiden en vol-

gen. De moed en humor waarmee hij beproevingen

tegemoet trad, waren een anker en een voorbeeld voor

de vervolgde en vermoeide heiligen.

HET EERSTE PRESIDIUM WERD
GEORGANISEERD

Ruim drie jaar na de dood van de profeet Joseph

Smith werd de kerk door het Quorum der Twaalf

Apostelen geleid. Na veel overleg en gebed werd einde-

lijk de beslissing genomen en de goedkeuring gegeven

dat Brigham Young als president van de kerk zou wor-

den gesteund, en dat hij twee raadgevers zou voorstel-

len om met hem het Eerste Presidium te vormen. Op 7

december 1847, tijdens de algemene conferentie in

Kanesville (Iowa), werd Brigham Young als de tweede

president van de kerk gesteund, met Heber C. Kimball

en Willard Richards als zijn raadgevers.

HIJ BEGON MET DE BOUW VAN DE
SALT LAKETEMPEL

President Brigham Young had in 1847, kort na de

aankomst in de vallei, de plaats aangewezen waar de

Salt Laketempel gebouwd zou worden. Onder zijn lei-

ding werden op 6 april 1853 de hoekstenen van de Salt

Op 28 juli 1847 liepen Brigham Young en enkele andere leiders van de kerk
noordwaarts van hun kamp naar een plek die president Young vier dagen
eerder in een visioen had gezien. Hij duwde zijn wandelstok in de grond en
verklaarde: ‘Hier zullen we de tempel van onze God bouwen.’ (Foto tussen
1870 en 1873 door een onbekende fotograaf genomen.)

Het Eerste Presidium: Heber C. Kimball, Brigham Young en Willard Richards
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Laketempel gelegd. Dezelfde dag, tijdens de algemene

conferentie, zei hij: ‘Afgelopen juli was het vijf jaar gele-

den dat ik hier was en in de geest de tempel zag, op

nog geen drie meter van de plek waar we de hoeksteen

hebben gelegd. Ik heb niet gevraagd wat voor tempel we

moeten bouwen. Waarom? Omdat ik de tempel gezien

heb. Ik had dat stuk grond nog nooit gezien, maar wel

het visioen ervan. En ik zie het zo duidelijk voor me

alsof het echt is.’ (Journal of Discourses, deel 1, p. 133.)

De bouw van de tempel was vertraagd tijdens de

periode dat het leger van Johnston op weg naar de Salt

Lake Valley was, en er kon maar beperkt aan de bouw

worden gewerkt tijdens de vele jaren dat de kerk ern-

stig vervolgd werd vanwege het meervoudig huwelijk.

President Young stond erop dat alleen het beste materi-

aal voor de bouw van de tempel zou worden gebruikt,

en hij had het gevoel dat hij niet lang genoeg zou leven

om de inwijding mee te maken. Precies veertig jaar

nadat de hoekstenen waren gelegd, werd de tempel

ingewijd door Wilford Woodruff, de vierde president

van de kerk.
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Foto van de gedeeltelijk gebouwde Salt Laketempel
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De fundering van de Salt Laketempel

President Woodruff

had de leiding toen in

april 1892 de deksteen

van de Salt Laketempel

werd gelegd.

Vijftigduizend heiligen

der laatste dagen verza-

melden zich op Temple

Square en in de straten

eromheen om die gebeur-

tenis te vieren. Op 6 april

1893, toen de binnen-

kant van de tempel was

afgewerkt, werden de

inwijdingsdiensten gehouden. ‘President Woodruff zag

in de gebeurtenissen van die dag de vervulling van een

profetische droom. Hij vertelde de heiligen dat Brigham

Young hem jaren eerder ’s nachts in een droom de

sleutels van de tempel had gegeven en hem had gezegd

het gebouw toe te wijden aan de Heer. In zijn openings-

woord profeteerde president Woodruff dat de macht

van Satan van die tijd af aan gebroken zou zijn en dat

zijn macht over de heiligen zou verminderen, en dat er

meer belangstelling zou zijn voor de evangeliebood-

schap. [Zie Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff (1964),

pp. 582–583.]’ (Zie De geschiedenis van de kerk in de

volheid der tijden, p. 445.) De ‘berg van het huis des

Heren’ werd daadwerkelijk in het gebergte gevestigd.

(Zie Jesaja 2:2).

DE TABERNAKEL IN SALT LAKE CITY
WERD GEBOUWD

President Brigham Young geloofde dat er een

groot gebouw nodig was waar veel heiligen in zouden

kunnen. Hij had een groot, koepelvormig huis van aan-

bidding voor ogen. President Young liet Henry Grow
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De bouw van de Tabernakel in Salt Lake City, rond 1867
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Schilderij van Brigham Young, 1866
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bij zich op kantoor komen. Hij was een uitzonderlijk

werktuigkundige en een ervaren molenbouwer. President

Young had gezien dat hij pas een houten boogvormige

brug over de Jordan River had gebouwd, zonder steun-

ders in het midden. Met de hulp van William H. Folsom,

de architect van de kerk, werd in het voorjaar van 1863

aan de bouw van de Tabernakel begonnen.

De Tabernakel zou een van de grootste gebouwen

in zijn soort in de wereld worden, met een lengte van

75 meter, een breedte van ruim 45 meter en een hoogte

van 24 meter. In het najaar van 1867 was de bouw van

de Tabernakel en het orgel zodanig gevorderd dat ze

voor de oktoberconferentie gebruikt konden worden.

In 1870 werden het orgel en het interieur van het

gebouw helemaal voltooid. En in 1870 werd ook met de

bouw van het balkon begonnen. President John Taylor,

die president van het Quorum der Twaalf Apostelen

was, wijdde de voltooide tabernakel tijdens de oktober-

conferentie van 1875 in.

HIJ GAF BLIJK VAN EEN BALANS TUSSEN
PRAKTISCHE EN GEESTELIJKE ZAKEN

Er wordt meestal

nadruk gelegd op de

praktische kant van presi-

dent Brigham Young,

maar die praktische aan-

leg was stevig verankerd

in de geestelijke wortels

van de herstelling, van

het koninkrijk van God,

van Zion, en van de

celestiale heerlijkheid.

Hij heeft over zijn jonge

jaren gezegd: ‘Ik wilde

het evangelie luid aan

alle naties verkondigen. Het brandde in mijn botten als

een onderdrukt vuur. (...) Ik kon alleen maar tevreden-
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Brigham Young, rond 1870
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Brigham Young, 5 juni 1869Standbeeld van Brigham Young in het
Capitool in Washington.

heid vinden door aan de wereld te verkondigen wat de

Heer in de laatste dagen aan het doen was.’ (Journal of

Discourses, deel 1, p. 313.)

Als profeet, ziener en openbaarder bleef zijn ver-

langen nog intenser branden. Hij was vastbesloten om

al het mogelijk te doen om het werk van de Heer in de

laatste dagen te verwezenlijken. Hij heeft daarover

gezegd:

‘De profeet Joseph Smith heeft het fundament

gelegd van het koninkrijk van God in de laatste dagen;

anderen zullen de rest van het enorme gebouw moeten

bouwen. (...)

‘(...) Ik weet dat hij door God geroepen was, en

dat weet ik door de openbaringen van Jezus Christus,

door het getuigenis van de Heilige Geest. Als ik deze

waarheid niet had geleerd, was ik nooit een zogenoemde

“mormoon” geworden, en was ik hier vandaag niet

geweest.’ (Journal of Discourses, deel 9, pp. 364–365.)

President Young drong erop aan om tijd en geld

te blijven investeren om de Nauvootempel af te bou-

wen. Sommige heiligen vonden dat onpraktisch omdat

het duidelijk was dat de heiligen niet erg lang van de

tempel zouden genieten. Maar president Young wist

dat de heiligen in die tempel, die maar kort gebruikt

zou worden, de nodige kracht zouden ontvangen om

de offers te brengen en de ontberingen te doorstaan

waarmee zij tijdens hun uittocht geconfronteerd zou-

den worden. Door de tempel af te bouwen, liet hij zien

dat er een balans was tussen het praktische, het geeste-

lijke en het eeuwige perspectief.

‘Er waren uiteraard mensen die kritiek hadden op

de betrokkenheid van Brigham Young bij wereldse en

aardse aangelegenheden — zoals het omheinen van

boerderijen, onderhandelen over contracten om graan

te verkopen, aannemen van personeel om aan de trans-

continentale spoorweg te werken — maar hij vond dat

aardse en geestelijke zaken onverbrekelijk met elkaar

verbonden zijn. Omdat hij zoveel functies vervulde —
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Het Beehive House in Salt Lake City werd in 1854 voor het eerst bewoond
door Brigham en Mary Ann Angell Young. President Young woonde daar de
laatste 23 jaar van zijn leven.
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profeet, zakenman, gouverneur en patriarch van zijn

gezin — vond hij dat het zijn taak en doel was om zowel

het aardse als het geestelijke welzijn van zijn volk te

bevorderen. Volgens hem moest hij als rentmeester van

de Heer alle mogelijk middelen gebruiken — openbare

en particuliere, van de kerk en de staat — om een eco-

nomische en sociale maatschappijstructuur te ontwik-

kelen waar al Gods kinderen in vrede en voorspoed

konden leven. (...)

‘Waarnemers uit die

tijd, die we met recht res-

pecteren — mensen met

opleiding, ervaring en

status die naar Utah reis-

den om hem te observe-

ren — legden nadruk op

drie karaktereigenschap-

pen: zijn zelfvertrouwen,

zijn oprechtheid en zijn

gezonde verstand. Fitz

Hugh Ludlow, een natio-

naal bekend schrijver en

kunstcriticus, vond dat

Brigham Young “volledig

zeker van zichzelf en zijn overtuiging was.” [The Heart

of a Continent (1870), p. 368.] Hij schreef dat gouver-

neur Young ervan overtuigd was dat hij Gods werk deed,

en dat als hij en andere stervelingen alles deden wat zij

konden om het koninkrijk op te bouwen, God voor de

rest zou zorgen. Aldus kunnen we de standvastigheid,

de innerlijke rust en het onwrikbare optimisme van de

gouverneur beter begrijpen, ondanks de ogenschijnlijk

hopeloze omstandigheden.’ (Leonard J. Arrington en

Ronald K. Esplin, ‘Building a Commonwealth: The

Secular Leadership of Brigham Young’, Utah Historical

Quarterly, zomer 1977, pp. 219–220.)

ALS KOLONISATOR IS HIJ UNIEK IN
DE AMERIKAANSE GESCHIEDENIS

De voorgestelde staat Deseret

Oregon Idaho
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Brigham Young, rond 1876
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‘Terwijl de mormoonse buitenposten gevestigd

werden, werden er talloze stadjes gesticht op geschikte

plekken langs de waterwegen die langs de Salt Lake

Valley stromen. Geleidelijk aan werd de ene na de andere

vallei door de kolonisten ontgonnen, aanvankelijk alleen

naar het zuiden toe, omdat ze dachten dat daar het kli-

maat beter was voor de landbouw dan in het noorden.

(...) Tijdens de eerste tien jaar werden er zo’n honderd

stadjes gevestigd. De nederzettingen bevonden zich

voornamelijk ten oosten en ten zuiden van het Great

Salt Lake, de Jordan River, en het Utah Lake, met een

rij gemeenschappen in zuidwestelijke richting vanaf

Juab County [in het midwesten van de staat] tot in de

zuidwestelijke hoek van Utah. Naast deze grote groep

kolonies woonden er enkele mormonen in Sanpete

County [in het midden van de staat] en in [andere]

buitenposten. (…)

‘Dus binnen tien jaar nadat de heiligen in het

westen waren aangekomen, hadden ze nederzettingen

gevestigd in een gebied van 1.600 kilometer van noord

naar zuid en van 1.200 kilometer van oost naar west.

Het plan van Brigham Young om in het westen land te

bemachtigen, werd gerealiseerd. (...)

‘Gedurende de dertig jaar dat hij in de vallei

woonde, vestigde de mormoonse leider Brigham Young

met succes nederzettingen in bijna elke vallei in de hui-

dige staat Utah, maar ook in het zuiden van Idaho, in

Arizona en in Nevada. De meeste nederzettingen die de

mormonen vestigden, bevonden zich in een rechthoe-

kig gebied van zo’n 800 kilometer lang en 640 kilometer

breed, de nederzettingen in Arizona niet meegerekend.

Maar sommige nederzettingen lagen wel 1.600 kilome-

ter ten oosten van Salt Lake City in Iowa en Nebraska;

San Bernardino [Californië] lag zo’n 1.200 kilometer ten

zuidwesten, terwijl Fort Lemhi in het noorden van Idaho

lag. Ten tijde van het overlijden van Brigham Young

(1877) bestond de totale mormoonse bevolking uit

zo’n 140 duizend mensen.’ (Milton R. Hunter, Brigham

Young, the Colonizer [1940], pp. 354–355, 357.)

HET PERMANENT EMIGRATIEFONDS
WERD OPGERICHT

Het Permanent Emigratiefonds werd in 1849

opgericht om de heiligen te helpen die financiële hulp

nodig hadden om zich uit vele plekken op aarde in het

westen te vergaderen. In een algemene brief aan de kerk

verklaarde het Eerste Presidium in 1853: ‘Met de zegen

van God zullen de meeste, of alle van deze middelen

over een jaar gebruikt worden om arme emigranten te

helpen. Daarom mogen de heiligen hun middelen niet

achterhouden, en moeten ze royaal zijn. De bijdragen

worden in ontvangst genomen door de verschillende

zendingspresidenten over de hele wereld, voor het
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Permanent Emigratiefonds, zodat de heiligen naar “huis”

kunnen komen. En laat iedereen die zelf de middelen

heeft meteen komen, en niet op deze fondsen wachten,

zodat ze alleen gebruikt hoeven worden door mensen

die zelf geen geld hebben.’ (James R. Clark, Messages

of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of

Latter-day Saints, 6 delen [1965–1975], deel 2, p. 116.)

DE HEILIGEN KOLONISEERDEN VEEL
GEBIEDEN IN HET WESTEN

‘[Brigham Young]

stuurde groepen erop uit

om geschikte plekken

voor nieuwe nederzetttin-

gen te vinden, en koos

de locaties vaak zelf. Hij

stuurde evenwichtig

samengestelde groepen

met landbouwers en

industriële arbeiders op

pad om die nieuwe

gemeenschappen te vesti-

gen. Brigham hield vaak

zelf toezicht op de plan-

ning van vele stadsker-

nen, die landmeetkundig

in vierkante blokken wer-

den verdeeld, met brede

straten, landerijen en

kavels voor woonhuizen

in de bebouwde kom.Brigham Young, rond 1864
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Van de 57 kinderen van Brigham Young groeiden 17 zoons en 29 dochters op
tot volwassenheid. De tien oudste dochters waren ongeveer even oud. Ze
zien er nogal streng uit omdat het in die tijd niet gebruikelijk was om op een
foto te glimlachen.

‘Wanneer hij een nederzetting vestigde, verleende

hij zijn volgelingen ook een plaatselijk bestuur, met

maatschappelijke instellingen op het gebied van onder-

wijs en recreatie, en met de nodige middelen voor hun

economische onafhankelijkheid en welslagen. Op 12

maart 1849 werd hij tot tijdelijk gouverneur van de

“State of the Deseret” gekozen. Het volgende jaar, op

28 december 1850, werd Utah officieel een territorium

met Brigham als gouverneur. Hij vervulde dit ambt tot

1858, toen hij door Alfred Cumming werd vervangen.

Als gouverneur, en eigenlijk gedurende al zijn jaren als

president van de mormoonse kerk, heeft Brigham Young

veel betekend voor het succes van de federale indiaanse

vertegenwoordigers, de federale topografische verken-

ning van de vallei, de aanleg van de transcontinentale

spoorweg en de aanleg van de telegraaf.

‘Alle pionierprestaties van de mormonen waren

deels mogelijk door de toevoer van duizenden mensen

die door het werk van de zendelingen in de verschil-

lende delen van de Verenigde Staten lid van de kerk

werden, maar ook in Europa, Canada, Latijns-Amerika,

India, Australië en Oceanië. Hij was in staat om deze

heterogene groep mensen, van verschillende rassen,

tot een harmonieus geheel samen te smelten.’ (Hunter,

Brigham Young, the Colonizer, pp. 358–359.)

HIJ STEUNDE ONDERWIJS EN
CULTURELE ACTIVITEITEN

‘Terwijl ze huizen bouwden, farms opzetten en zich

bestuurlijk organiseerden, veronachtzaamden de mor-

moonse kolonisten de leuke dingen van het leven niet.

Onderwijs, godsdienst, kunst, toneel en muziek wer-

den aangemoedigd voor de sociale ontwikkeling van de

mensen. De heiligen bouwden hun eigen schouwbur-

gen en gaven hun kinderen les in de verschillende

natuurwetenschappen en in muziek. Naast de bouw

van woonhuizen bouwde iedere groep kolonisten ook

gezamenlijk een gemeenschapscentrum, dat gebruikt

werd als kerk, school en om dansavonden te houden

en toneelstukken op te voeren. In oktober 1847 richtte

de eerste groep pioniers een school op in een oude

militaire tent. Hoewel deze pioniers keihard moesten

werken om de eerste huizen in de Salt Lake Valley te

bouwen, was de school dagelijks open. Al na twee jaar

vaardigde gouverneur Young een wet uit, die door de

eerste wetgevende macht in de State of the Deseret

werd goedgekeurd, om een universiteit op te richten,

die later bekend zou staan als de University of Utah.

39



Presidenten van de kerk

‘Al in 1850 werd de Salt Lake Musical and Dramatic

Association opgericht, waarvan de eerste uitvoeringen

in de Temple Square Bowery gehouden werden. Later,

in 1852, werd de Social Hall gebouwd. Het was een

van de eerste schouwburgen die ten westen van de

Missouri werd gebouwd. Tien jaar later werd de Social

Hall vervangen door het Salt Lake Theatre.’ (Hunter,

Brigham Young, the Colonizer, pp. 359–360.)

Een van de dochters

van Brigham Young heeft

geschreven: ‘Vader reali-

seerde zich dat de men-

sen, die bijna volledig van

de buitenwereld waren

afgesloten, zelf voor hun

culturele ontwikkeling en

vermaak moesten zorgen.

Hij moet het gevoel heb-

ben gehad dat die zware

taak gerechtvaardigd was,

want jaren nadat het

[Salt Lake] theater was

gebouwd, zei hij: “Als ik

op een kannibaleneiland zou worden geplaatst om de

bevolking te civiliseren, zou ik voor dat doel meteen een

schouwburg bouwen.”’ (Clarissa Young Spencer with

Mabel Harmer, Brigham Young at Home [1940], p. 147.)
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Brigham Young, 1 juni 1871
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Interieur van de Salt Lake Theatre, rond 1900

ZIJN HUMOR EN LIEFDE WERDEN
GEWAARDEERD

Door zijn gevoel voor humor was hij geliefd onder

zijn volgelingen en bleek dat hij zichzelf niet te serieus

nam. Toen zijn zoons (zonder toestemming) wat rekwi-

sieten voor een toneelstuk aan hun vrienden hadden

gegeven, zei president Young tegen de directeur van de

schouwburg: ‘Deze jongens hebben een toneelstuk

ingestudeerd. Ze noemen het “De rovers van de Rocky

Mountains”. Ik weet niet veel over de bergen, maar zij

hebben mijn oude schuur goed leeggeroofd. Geef ze

een datum in de schouwburg.’ (Geciteerd in Spencer

en Harmer, Brigham Young at Home, p. 160.)

De eigenschap

waardoor de heiligen der

laatste dagen president

Young het meest eerden

en bewonderden, was de

liefde die bleek uit de

zorg voor een ieder van

hen, al vanaf het begin

van zijn leiderschap. Op

de vlakten, bij een rust-

plaats die Hickory Grove

werd genoemd, was hij

de hele dag in de regen

bezig om wagens recht te

zetten, tenten op te zet-

ten, hout te hakken, en

er op allerlei manieren voor zorgen dat wij het allemaal

comfortabel hadden. Later, in Utah, drong hij erop aan

om zo mogelijk ieder huifkarrenkonvooi of handkar-

renkonvooi te verwelkomen, en hij ging niet naar huis

totdat iedereen onderdak en werk had om zich gebor-

gen te voelen.

President Brigham Young heeft de kerk 33 jaar

lang geleid. Hij kende de goddelijke aard en bestem-

ming van het werk. Hij bracht de kerk naar het westen

en hielp bij het leggen van het fundament waarop het

koninkrijk van God voort kan blijven gaan om de aarde

te vervullen.
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Brigham Young, rond 1876
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HOOGTEPUNTEN UIT HET LEVEN VAN JOHN TAYLOR

Leeftijd Gebeurtenissen

Hij wordt geboren op 1 november 1808 te Milnthorpe, Westmoreland (Engeland),

als zoon van James en Agnes Taylor.

23 Hij emigreert naar Toronto, Canada (1832).

24 Hij trouwt met Leonora Cannon (28 januari 1833).

27 Hij laat zich dopen door Parley P. Pratt (9 mei 1836); hij wordt later geroepen om

de kerk in het oosten van Canada te presideren (1836).

30 Hij wordt tot apostel geordend door Brigham Young en Heber C. Kimball (19

december 1838).

31–32 Hij vervult zijn eerste zending in Groot-Brittannië (december 1839–april 1841).

33–37 Hij is redacteur van de kranten Times and Seasons en Nauvoo Neighbor (februari

1842–voorjaar 1846).

35 Hij raakt gewond door een bende in de gevangenis te Carthage (27 juni 1844).

37–38 Hij vervult een tweede zending in Groot-Brittannië (1846–1847).

40–43 Hij vervult een zending in Frankrijk en Duitsland (oktober 1849–augustus 1852).

42–43 Hij schrijft The Government of God (1851–1852).

46–48 Hij publiceert de krant The Mormon in New York City (februari 1855–september

1857).

49–68 Hij werkt als lid van de Utah Territorial Legislature [wetgevende macht in het

gebied Utah] (1857–1876).

63 De Wet Morrill Anti-Bigamy [wet tegen het meervoudig huwelijk] wordt uitge-

vaardigd, waardoor het recht van de kerk wordt beperkt om onroerend goed te

bezitten (3 juni 1862).

68 Na het overlijden van Brigham Young (29 augustus 1877) leidt hij de kerk als

president van het Quorum der Twaalf Apostelen.

71 Hij wordt president van de kerk (10 oktober 1880); de Parel van grote waarde

wordt als Schriftuur erkend (10 oktober 1880).

73 Hij publiceert An Examination into and an Elucidation of the Great Principle of

the Mediation and Atonement of Our Lord and Savior Jesus Christ (1882); het

congres van de Verenigde Staten vaardigt de Edmunds Act uit, waardoor het

meervoudig huwelijk illegaal wordt verklaard (16 februari 1882).

75 Hij wijdt de Logantempel in (17 mei 1884).

76 Hij geeft zijn laatste toespraak in het openbaar; hij duikt onder vanwege de

vervolgingen door het meervoudig huwelijk (1 februari 1885).

78 De Edmunds Tucker Act, waardoor de kerk de rechtspersoonlijkheid wordt

ontnomen, wordt als wet aangenomen (17 februari 1887); hij overlijdt in Kaysville

[Utah] (25 juli 1887).
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John Taylor was de eerste en enige president van

de kerk die niet in de Verenigde Staten is geboren. Hij

kwam in 1808 te Milnthorpe, Westmoreland (Engeland)

ter wereld, als zoon van James en Agnes Taylor; de

meisjesnaam van zijn moeder was ook Taylor. John was

een van tien kinderen; hij had zeven broers en twee

zussen. Drie van zijn broers overleden als kind, en zijn

oudste broer overleed toen hij 22 was. Hoewel ze niet

rijk waren, waren de Taylors een hecht en godsdienstig

gezin, en de kinderen leerden hoe belangrijk het is om

hard te werken. John werkte op de een boerderij op

het familiebezit; later werd hij houtbewerker.

Zijn ouders waren lid van de Church of England,

maar hoewel hij als kind was gedoopt, had hij niet veel

interesse voor de geloofsovertuiging van zijn ouders.

Als jongeman werd hij door dromen en visioenen geleid.

Hij heeft daarover geschreven: ‘“Als ik alleen was, en

soms in het gezelschap van anderen, hoorde ik mooie,

zachte, aangename muziek, alsof die door engelen of

buitennatuurlijke wezens ten gehore werd gebracht.”

Toen hij nog maar een kleine jongen was, zag hij in een

visioen een engel in de hemel met een trompet aan zijn

mond, die een boodschap aan de volken liet horen.

Het belang van dat visioen begreep hij pas later in zijn

leven.’ (B. H. Roberts, The Life of John Taylor [1963],

pp. 27–28.)
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De school te Beetham. De familie Taylor verhuisde naar Hale, Westmoreland,
toen John tien of elf was. Hij ging hier naar school, ongeveer anderhalve kilo-
meter bij zijn huis vandaan.

Het landgoed van de familie Taylor in Milnthorpe, Westmoreland (England)

ZIJN DIEP GODSDIENSTIGE AARD
MANIFESTEERDE ZICH REEDS IN ZIJN
JONGE JAREN

In zijn kinderjaren verhuisde de familie Taylor

geregeld. Toen hij veertien was, ging hij in de leer bij een

vatenmaker. John ging van huis om met een draaibank

hout te leren bewerken. Hij leerde en werkte in dat

beroep van zijn vijftiende tot zijn twintigste jaar.

Halverwege zijn tie-

nerjaren werd John Taylor

lid van de Methodistische

kerk en deed hij zijn best

om met zijn vrienden te

bidden en ze bij andere

godsdienstige activiteiten

te betrekken. Zijn

enthousiasme en aange-

boren uitdrukkingsver-

mogen maakten zoveel

indruk op de leiders van

de kerk dat hij al op 17-

jarige leeftijd als leken-

predikant werd aangesteld. Onderweg naar een afspraak

werd hij door een krachtige invloed overmand. Hij keek

zijn collega aan en zei: ‘Ik krijg sterk het gevoel dat ik

naar Amerika moet gaan om het evangelie te prediken!’

(Geciteerd in Roberts, Life of John Taylor, p. 28.)

De ouders van John Taylor emigreerden in 1830

naar Toronto (Canada). In 1832 kreeg John de kans om

zich bij hen aan te sluiten. Terwijl ze zich nog in het

Kanaal bevonden stak er een hevige storm op waardoor

verscheidene schepen schipbreuk leden. De officieren

en de bemanningsleden waren bang dat hun schip ook

zou vergaan, maar John bleef onverstoorbaar.

‘De stem van de Geest zei tegen hem: “Je moet toch

naar Amerika om het evangelie te prediken.” Hij zei:

“Ik was zo overtuigd van mijn bestemming dat ik rond

middernacht het dek opging en me midden in de storm

net zo rustig voelde alsof ik thuis in de huiskamer zat.

Ik geloofde dat ik Amerika zou bereiken om mijn werk

te verrichten.”’ (Roberts, Life of John Taylor, p. 29.)

DOOR MIDDEL VAN SCHRIFTSTUDIE
VOND HIJ DE KERK VAN JEZUS
CHRISTUS EN ZIJN VROUW

John Taylor ging in de buurt van zijn ouders in

Canada wonen. Daar oefende hij zijn vak uit. Toen hij

naar de plaatselijke Methodistische kerk ging, werd hij

al snel gevraagd om les te geven en als prediker rond

te trekken. Toen hij daarmee bezig was, kwam hij in

contact met Leonora Cannon. Leonora, die twaalf jaar

ouder was dan John, wees zijn huwelijksaanzoek af,

De jonge John Taylor
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Presidenten van de kerk

maar later, naar aanleiding van een droom, raakte ze

overtuigd dat ze met hem moest trouwen.

John Taylor en

enkele goede vrienden

ontdekten door hun

bijbelstudie dat hun

geloofsovertuiging nogal

afweek van de kerk in

het Nieuwe Testament en

van de leringen van Jezus

Christus. Over die erva-

ring heeft hij later gezegd:

‘Omdat ik toen niets van

deze kerk [De Kerk van

Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste

Dagen] afwist, kwamen enkelen van ons bij elkaar om

de Schriften te bestuderen. We ontdekten dat bepaalde

leerstellingen die door Jezus en zijn apostelen waren

verkondigd, niet door de methodisten, baptisten, pres-

byterianen, de anglicaanse kerk of enige andere gods-

dienstige groepering werden gepredikt. We kwamen tot

de conclusie dat als de Bijbel waar was, de leringen van

het hedendaagse christendom niet waar konden zijn; en

als die leringen wel waar waren, dan kon de Bijbel niet

waar zijn. Ons onderzoek was onpartijdig, en we gingen

verder met onze zoektocht naar de waarheid. We bestu-

deerden ieder godsdienstig beginsel dat we onder ogen

kregen, en alle verschillende stelsels die de sekten ver-

kondigden, om te beoordelen of enige ervan met het

woord van God overeenkwamen. Maar die konden we

niet vinden. Naast ons onderzoek baden en vasten we

voor God; en de hoofdzaak van onze gebeden was dat als

Hij een volk op aarde had, en predikanten die bevoegd

waren om het evangelie te prediken, of Hij die dan naar

ons toe wilde sturen. In die staat bevonden wij ons.’

(Journal of Discourses, deel 23, p. 30.)

PARLEY P. PRATT BRACHT ANTWOORD
OP ZIJN GEBEDEN

Ouderling Parley P.

Pratt, lid van het Quorum

der Twaalf Apostelen,

ging naar Canada om de

herstelling van de oor-

spronkelijke kerk van

Christus te verkondigen.

Hij vond John Taylor, die

studeerde, vergeleek,

overwoog, vragen stelde,

en vervolgens naar inspi-

ratie uit de hemel

Parley P. Pratt

Leonora Cannon Taylor (1796–1868),
vrouw van John Taylor

streefde. Zijn zoektocht naar de kerk van Christus was

tot een eind gekomen.

John Taylor heeft daarover gezegd: ‘In die tijd

[mei 1836] nam Parley P. Pratt contact met me op. Hij

had een introductiebrief bij zich van een koopman die

ik kende. Ik had gemengde gevoelens toen ik hem ont-

moette. Ik had al veel soortgelijke verhalen gehoord,

en ik moet zeggen dat ik vond dat mijn kennis een

beetje opdringerig was geweest om een man van deze

groepering naar me toe te sturen. Ik ontving hem ech-

ter beleefd, zoals van me verwacht werd. Maar ik zei

duidelijk tegen hem wat mijn gevoelens waren, en dat

ik in mijn onderzoek geen fabeltjes wilde horen. Ik

wilde dat hij zich tot de Schriften beperkte. We spraken

ruim drie uur, hij hield zich zoveel mogelijk aan de

Schriften, en bewees daaruit alles wat hij zei. Vervolgens

schreef ik acht toespraken op die hij had gehouden,

zodat ik ze met het woord van God kon vergelijken. Ik

vond er geen tegenstrijdigheden in. Toen bestudeerde

ik het Boek van Mormon, en de profetieën daarover.

Dat was ook allemaal juist. Toen las ik de “Leer en

Verbonden”, en vond er niets in dat niet schriftuurlijk

was. Hij moedigde ons aan om ons te bekeren en ons

ter vergeving van onze zonden te laten dopen. En we

moesten de Heilige Geest ontvangen. Maar wat is dat

dan? vroegen we. Hetzelfde als in de tijd van de aposte-

len, antwoordde hij, niets meer en niets minder. Enkele

anderen en ik lieten ons [op 9 mei 1836] dopen.’

(‘Three Nights’ Public Discussion [...]’, in A Series of

Pamphlets, by Orson Pratt (...) [1851], pp. 17–18.)

Vlak na zijn doop werd John Taylor geroepen om de

kerk in Canada te presideren. Door de geïnspireerde

roeping van ouderling Pratt om het evangelie aan de

mensen in Toronto (Canada) te verkondigen, werd niet

alleen de man tot de kerk gebracht die de derde presi-

dent van de kerk zou worden; maar ook Mary Fielding,

die met Hyrum Smith trouwde en de moeder werd van

president Joseph F. Smith en de grootmoeder van pre-

sident Joseph Fielding Smith.
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HIJ WAS EEN VERDEDIGER VAN DE
PROFEET JOSEPH SMITH

Bijna een jaar na zijn bekering ontmoette John

Taylor de profeet Joseph Smith in Kirtland (Ohio). Toen

zij elkaar de hand hadden geschud en met elkaar hadden

gesproken, was Johns getuigenis van de herstelde kerk

enorm versterkt door de geest die van de profeet uitging

en door zijn leringen en uitleggingen van het evangelie.

Hij bezocht Kirtland tijdens de donkere dagen van

afval, en verdedigde de profeet Joseph Smith met zijn

getuigenis in bijeenkomsten van afvalligen, die iedereen

die het opnam voor de profeet, met de dood bedreig-

den. Hij sprak ook met leden van de kerk van wie het

geloof wankelde en die kritiek op de profeet begonnen

te krijgen. Onder hen bevond zich ook ouderling

Parley P. Pratt, die zijn klachten en kritiek niet onder

stoelen of banken stak. Tegen deze apostel en zendeling,

van wie de leringen en het getuigenis er nog niet zolang

daarvoor toe hadden bijgedragen dat hij lid van de kerk

werd, zei John Taylor: ‘Het verbaast me dat u zo spreekt,

broeder Parley. Toen u in Canada was, hebt u krachtig

getuigd dat Joseph Smith een profeet van God is, en dat

het werk dat hij heeft ingeluid, waar is; en u hebt toen

gezegd dat u dat door openbaring en de gave van de

Heilige Geest te weten bent gekomen. U hebt me toen

op het hart gedrukt dat ik, mocht u of een engel uit de

hemel iets anders beweren, dat niet moest geloven.

Welnu, broeder Parley, het is niet de mens die ik volg,

maar de Heer. De beginselen die u me hebt geleerd,

hebben mij naar Hem geleid, en ik heb nu hetzelfde

getuigenis als waar u zich toen in verheugde. Als het

werk een half jaar geleden waar was, dan is het dat nu

ook; als Joseph Smith toen een profeet was, is hij nu

ook een profeet.’ (Geciteerd in Roberts, Life of John

Taylor, p. 40.)

Ouderling Pratt ‘probeerde niet langer John Taylor

op een dwaalspoor te brengen; en hij ging om te begin-

nen al niet meer in discussie. Ouderling Taylor zei: “Hij

en vele anderen gingen onder een donkere wolk door.

Hij bood de profeet Joseph zijn excuses aan en werd

als volwaardig lid van de kerk hersteld.’ (Roberts, Life

of John Taylor, p. 40.)

De Kirtlandtempel

Tijdens die donkere dagen in Kirtland wilden de

afvalligen graag gehoord worden. Eén man sprak alle-

maal leugens en trok fel van leer tegen de persoon

Joseph Smith, die niet aanwezig was. John Taylor hoorde

het zo lang mogelijk aan, maar vroeg toen toestemming

om iets tegen de groep te zeggen. Hij begon met de

opstand van het oude Israël tegen de Heer en zijn pro-

feet Mozes aan te halen. Vervolgens vroeg hij de aanwe-

zigen wat de bron van al hun kennis van het koninkrijk

van God en alle geestelijke zaken was. Hij beantwoordde

zijn eigen vraag: ‘Het was Joseph Smith die in opdracht

van de Almachtige de fundamentele beginselen heeft

ontwikkeld, en van hem kunnen we verdere instructies

verwachten. Als de geest waar hij blijk van geeft geen

zegeningen voortbrengt, dan ben ik bang dat de geest

van de mensen die hebben gesproken daar helemaal

niet toe in staat is. Vroeger kwamen de Israëlieten in

opstand en vervielen tot afgoderij nadat ze de macht

van God in hun midden hadden aanschouwd, en er is

een groot gevaar dat wij hier hetzelfde doen.’

(Geciteerd in Roberts, Life of John Taylor, p. 41.)

Door deze gebeurtenissen in Kirtland kreeg John

Taylor de reputatie van iemand die moedig en welspre-

kend het evangelie verdedigde. De titel ‘Voorvechter

van de vrijheid’ heeft hij echter onder hele andere

omstandigheden gekregen. Toen broeder Taylor werd

geroepen om de rechten van de kerk ten overstaan van

hun vijanden te verdedigen, kreeg deze Engelsman al

snel waardering voor de grondwettelijke vrijheden die

iedereen in de Verenigde Staten geniet.

HIJ WERD TOT APOSTEL GEROEPEN
EN GING OP ZENDING NAAR EUROPA

Toen hij 29 was,

kreeg John Taylor van de

profeet Joseph Smith de

opdracht om zich bij de

heiligen in Missouri aan

te sluiten. Dat waren don-

kere dagen. De getrouwe

leden waren uit Ohio ver-

dreven, en vlak nadat hij

na een zware reis van

ruim drieduizend kilome-

ter in Missouri aankwam,

werden de heiligen ook

uit Missouri verdreven.

Ouderling Taylor werd op 19 december 1838 tot

apostel geroepen en geordend, enkele dagen na zijn

dertigste verjaardag. Het Quorum der Twaalf Apostelen

had door openbaring de opdracht gekregen om op 26

april 1839 Far West (Missouri) te verlaten en naar

Engeland te reizen. (Zie LV 118.)
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De broeders die op zending gingen, lieten hun

gezin in armoede en ziekte achter. Ouderling Taylor

heeft over zijn gemengde gevoelens bij zijn vertrek naar

Engeland het volgende geschreven: ‘De gedachte aan

de problemen die zij hadden doorstaan, de onzekerheid

of zij in hun huis konden blijven wonen — dat slechts

uit een enkele kamer bestond — hun heersende ziekte,

de armoede van de algemene autoriteiten, de dreiging

van de bendes en de onzekerheid over wat er in mijn

afwezigheid allemaal kon gebeuren, veroorzaakten

ongebruikelijke gevoelens. (...) Maar de gedachte aan

het gebod van de God van Israël om mijn geboorteland

te bezoeken, de beginselen van de eeuwige waarheid te

ontvouwen en de zaken van God bekend te maken die

Hij voor de verlossing van de wereld had geopenbaard,

overtrof al mijn andere gevoelens.’ (Geciteerd in

Roberts, Life of John Taylor, pp. 67–68.)

Ouderling Taylor had zelf ook geen geld en ver-

keerde in slechte gezondheid. Maar net als zijn collega’s

had hij het gevoel dat hun beproevingen maar tijdelijk

waren, en hij wist dat de Heer in hun behoeften zou

voorzien. Met Brigham Young en anderen reisde hij terug

door Missouri zodat ze op zending naar Engeland kon-

den gaan vanaf de plek en op de dag die de Heer had

geboden. (Zie LV 118:4–5.)

HIJ GAF ZIJN GETUIGENIS IN
LIVERPOOL (ENGELAND)

Na een zware reis

kwamen ouderling John

Taylor en zijn zendings-

collega in Engeland aan,

waar zij in de havenstad

Liverpool aan het werk

gingen. Daar spraken ze

met leden van een pro-

testantse gemeente die

naar de herstelling van

de Heilige Geest en de

komst van het koninkrijk

van Christus uitkeken.

Toen hij met enkele lei-

ders van die groep sprak, getuigde ouderling Taylor

krachtig van de herstelling van de gaven en zegeningen

waar zij naar uitkeken:

‘Broeders en vrienden, wij zijn de nederige volge-

lingen van Jezus Christus en we komen uit Amerika. Ik

ben hier pas aangekomen en heb achtduizend kilome-

ter gereisd, zonder beurs of reiszak, en ik getuig tot u,

mijn broeders, dat de Heer zich uit de hemel geopen-

baard heeft en ons de dingen heeft gegeven waarnaar u

zo verlangend op zoek bent en om bidt. (‘Ere zij God’,

Gegraveerde prent van John Taylor:
Frederick Piercy

werd er door veel aanwezigen geroepen, en veel men-

sen waren ontroerd.)

‘Er is gebeurd wat Johannes in Openbaring voor-

spelde toen hij zei: “En ik zag een andere engel vliegen

in het midden des hemels en hij had een eeuwig evan-

gelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde

gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie;

en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem

eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aan-

bidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de

waterbronnen gemaakt heeft.” Broeders, wij zijn als

dienstknechten van God naar deze plaats gekomen om

de inwoners voor het dreigende gevaar te waarschu-

wen, en om ze tot bekering te roepen zodat ze zich in

de naam van Jezus Christus kunnen laten dopen en de

Heilige Geest kunnen ontvangen.

‘Ik heb een vurig verlangen om dit getuigenis te

verkondigen. Ik voel het woord van de Heer als een

vuur in mijn botten branden, en ik wil u graag vertel-

len over de zegeningen waarnaar u verlangt, zodat u

zich met ons kunt verheugen in de heerlijkheden die

God heeft geopenbaard voor het heil van de wereld in

de laatste dagen.’ (Geciteerd in Roberts, Life of John

Taylor, pp. 77–78.)

Het was gepast dat ouderling John Taylor in een

van zijn eerste toespraken in Engeland getuigde van

het visioen van een engel met een trompet dat hij vele

jaren vóór zijn bekering tot de kerk had gezien. Dat

visioen was in vervulling gegaan; de engel was geko-

men en het evangelie was hersteld. Door het harde

werk van ouderling Taylor lieten tien mensen van die

kerk zich al snel dopen. Vanaf dit prille begin groeide

de kerk snel en er werd een grote gemeente van de

kerk in Liverpool georganiseerd.
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In Groot-Brittannië legde ouderling Taylor een kort bezoek aan Ierland af.
Daar ontmoette hij Thomas Tait. Terwijl ze bij Loch Brickland liepen, vroeg de
heer Tait of hij zich kon laten dopen. Hij was de eerste persoon die zich in
Ierland door de zendelingen liet dopen.
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HIJ DOORSTOND TEGENSTAND OP
HET EILAND MAN

Toen hij in Groot

Brittannië op zending

was, werkte ouderling

John Taylor een tijdje op

het prachtige eiland Man,

in de Ierse Zee, de plaats

waar zijn vrouw, Leonora,

geboren en getogen was.

In bijna ieder gebied van

zijn zending werd hij

door de plaatselijke

geestelijken uitgedaagd

om het herstelde evange-

lie te verdedigen. Op het

eiland Man werd hij door vier predikanten uitgedaagd.

De predikant Robert Heys was sterk tegen de bewering

dat de kerk op nieuwe openbaring was gebaseerd. Hij

baseerde zijn bezwaar op drie passages uit de Bijbel

waarin de toevoeging van nieuwe openbaring ogen-

schijnlijk verboden wordt.

Ouderling Taylor antwoordde als volgt: ‘De [bewe-

ring van predikant Heys dat “God heeft bepaald en ver-

klaard dat niets mag worden toegevoegd aan (...) of

afgenomen van” de Bijbel] is vast een nieuwe openba-

ring, want zo’n decreet of verklaring is nergens in de

heilige Schriften te vinden! Het is waar dat hij drie pas-

sages uit de Schriften citeerde — uit Deuteronomium

[zie Deuteronomium 4:2], uit Spreuken [zie Spreuken

30:5–6] en uit Openbaring [zie Openbaring 22:18–19];

maar geen van deze teksten bevat die bewering! Die in

Deuteronomium verwijst uitsluitend naar dat wetboek.

Als daar verklaard was dat de openbaring van God vol-

ledig was, hadden de andere boeken nooit geschreven

geworden. Die in Spreuken verwijst naar het gedeelte

van de heilige schrift dat toen bestond. Als daar was

verklaard dat de heilige Schriften volledig waren, zou-

den er daarna niet nog meer openbaringen zijn opge-

schreven. En die in Openbaring verwijst uitsluitend

naar het boek Openbaring, wat een afzonderlijk boek

is, niet verbonden met de andere boeken in het Nieuwe

Testament, die toen nog niet verzameld waren. Daarom

kan het niet verwijzen naar enig ander boek van de hei-

lige Schriften. Volgens zijn eigen uitleg van de bovenge-

noemde Schriften zou hij, als hij Spreuken citeert, het

Nieuwe Testament en alle profeten na de tijd van

Salomo verwerpen. En als Hij Deuteronomium citeert,

zou hij de hele Bijbel verwerpen, behalve de vijf boeken

van Mozes. Maar laat meneer [Heys] oppassen dat hij

zichzelf niet blootstelt aan de vloek voor het verande-

ren van de woorden van de boeken waarop dat verbod
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zo duidelijk van toepassing is!’ (Geciteerd in Roberts,

Life of John Taylor, pp. 94–95.)

Tegenspoed en oppositie kunnen nuttig zijn bij

de opbouw van het koninkrijk van God. Door de

tegenspoed waarmee ouderling Taylor op het eiland

Man te maken kreeg, werden veel mensen tot de dis-

cussies aangetrokken, en merkten ze dat zijn boodschap

antwoorden op hun vragen bevatten. Ouderling Taylor

en zijn zendingscollega stichtten een bloeiende

gemeente van de kerk op het eiland voordat ze terug

naar Engeland gingen.

John Taylor was enkele jaren eerder uit Engeland

vertrokken, omdat hij het gevoel had dat hij naar

Amerika moest gaan om het evangelie te prediken.

Maar vreemd genoeg was hij naar Amerika gegaan om

het evangelie te vinden. En toen werd hij geroepen om

terug naar Engeland te gaan om het evangelie te

prediken.
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DE GEEST VAN VERGADERING DAALDE
OP DE HEILIGEN NEER

‘Toen de apostelen

op zending gingen, had

de profeet Joseph hun de

instructie gegeven om

nog niets te zeggen over

de vergadering van het

volk. Die instructie gaf

hij ongetwijfeld vanwege

de onbestendige omstan-

digheden van de kerk in

die tijd. De instructies

werden uiteraard door

de apostelen opgevolgd;

maar zodra de mensen

gedoopt waren, kregen ze een verlangen om zich bij

de hoofdgroep van de kerk aan te sluiten. “Ik vind het

moeilijk om de heiligen iets te onthouden”, schrijft

ouderling Taylor, “want de Geest van God openbaart

het aan hen. (...) Enige tijd geleden droomde zuster

Mitchel dat zij, haar man en enkele anderen zich op

een schip bevonden, en dat er andere schepen vol hei-

ligen waren die ergens heen gingen. Ze voelde zich erg

gelukkig en verheugde zich in de Heer.”’ (Roberts, Life

of John Taylor, p. 96.)

Toen de problemen in Missouri door de uittocht

van de kerk naar Illinois voorbij waren, en nadat de

profeet de apostelen in Engeland had laten weten dat

de emigratie kon beginnen, werkte ouderling John

Taylor mee aan de oprichting van een permanent reis-

bureau in Liverpool en hielp meer dan achthonderd

bekeerlingen met hun emigratie naar Amerika.

HIJ GAF EEN ZENDINGSVERSLAG AAN
DE BRITSE HEILIGEN

Voordat hij begin 1841 met de andere apostelen

naar Nauvoo vertrok, schreef ouderling John Taylor een

Het interieur van het huis van John Taylor

Het huis van John Taylor in Nauvoo

verslag van zijn werkzaamheden voor de heiligen in

Engeland. Daarin staat: ‘Ik ben blij en dankbaar dat

God mijn bescheiden inspanningen heeft gezegend om

zijn werk en koninkrijk te bevorderen, en voor alle

zegeningen die ik op dit eiland heb ontvangen. Hoewel

ik achtduizend kilometer heb gereisd, zonder beurs of

reiszak, en daarnaast in dit land veel afstanden heb

afgelegd, met de trein, paard en wagen, stoomboot,

vrachtkar, te paard en op andere manieren, en in een

vreemd land onder vreemde mensen heb geleefd, heb

ik nooit gebrek gehad aan geld, kleding, vrienden of

onderdak, en heb ik nooit iemand om een aalmoes

hoeven vragen. Aldus heb ik de Heer op de proef gesteld,

en ik weet dat Hij Zich aan zijn woord houdt. En nu ik

vertrek, geef ik mijn getuigenis dat dit het werk van God

is — dat Hij uit de hemel heeft gesproken — dat Joseph

Smith een profeet van de Heer is — dat het Boek van

Mormon waar is. En ik weet dat dit werk zal voortgaan

totdat de koninkrijken van deze wereld de koninkrijken

van onze God en zijn Christus zullen worden.’ (‘Com-

munications’, Millennial Star, mei 1841, pp. 15–16.)

Gedurende zijn hele zending in Engeland verhief

ouderling Taylor de waarschuwende stem. Duizenden

mensen kwamen naar de banier der waarheid die hij

omhoog hield. Hij verkondigde en verdedigde het ware

geloof in Engeland en keerde toen terug naar Nauvoo.

HIJ DIENDE EEN VERZOEKSCHRIFT IN
BIJ HET CONGRES

Al vanaf 1831 begonnen de leden van de kerk zich

in het westen van Missouri te vestigen. Vanaf april 1832

begonnen de problemen tussen de leden en hun buren.

De heiligen der laatste dagen werden aanvankelijk van

gewest tot gewest verjaagd, en in het najaar van 1838

werden ze uit de staat Missouri naar Illinois verdreven.

In 1839 begonnen de leden van de kerk beëdigde ver-

klaringen op te tekenen over het onrecht dat hun was

aangedaan, in een poging om schadeloosstelling voor

hun leed te krijgen.

Nadat ze uit hun nederzettingen in Missouri waren

verdreven, ondernamen de leden van de kerk drie

pogingen om genoegdoening van het Congres van de

Verenigde Staten te verkrijgen. Ouderling John Taylor

was een van de leiders die waren aangewezen om het

Congres om genoegdoening te vragen voor al het

onrecht dat de heiligen der laatste dagen in Amerika

was aangedaan. Alle verzoeken tot schadeloosstelling

werden door de regering verworpen of genegeerd.

HIJ BEKLEEDDE VEEL AMBTEN IN
NAUVOO

John Taylor was auditeur-militair en kolonel in het

Nauvoo Legion, lid van de gemeenteraad van de stad
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Nauvoo, en bestuurslid van de University of Nauvoo.

Hij was redacteur van de Times and Seasons, de officiële

krant van de kerk, en redacteur van de Nauvoo

Neighbor. De Nauvoo Neighbor werd van mei 1843 tot

oktober 1845 gepubliceerd. In de krant stonden de

werkzaamheden van de gemeenteraad van de stad

Nauvoo, de plaatselijke rechtbanken, de wetgevende

macht van de staat, en nationaal en internationaal

nieuws. De krant publiceerde geregeld artikelen over

plaatselijke belangen, zoals op het gebied van land-

bouw, literatuur, wetenschap en godsdienst. In al zijn

geschriften was John Taylor onverschrokken in zijn

pogingen om de kerk en de profeet Joseph Smith te

verdedigen.

ER WERD EEN NIEUWE
HUWELIJKSVORM GEOPENBAARD

Terug in Nauvoo werden de twaalf apostelen

geconfronteerd met een taak waar ze tijdens hun zen-

dingswerk nog niet mee te maken hadden gehad. De

profeet Joseph Smith leerde hun dat het celestiale

huwelijk hersteld moest worden, waaronder de leer

van het meervoudig huwelijk. Dat was moeilijk voor hen.

Ouderling John Taylor heeft zijn gevoelens daarover

als volgt beschreven: ‘Ik heb altijd een strenge opvatting

over kuisheid gehad, en afgezien van dit beginsel was

dit voor mij als gehuwde man iets verschrikkelijks.

Alleen al het idee om een jonge vrouw ten huwelijk te

vragen terwijl ik al getrouwd was! Het was een beginsel

dat gevoelens uit het diepst van de menselijke ziel

opriep. Ik had mij altijd strikt aan kuisheid gehouden.

(...) Door de gevoelens die ik erop na had gehouden,

had niets mij kunnen overhalen om zo’n beginsel te

aanvaarden, behalve de kennis en openbaringen van

God, en de waarheid daarvan.’ (Geciteerd in Roberts,

Life of John Taylor, p. 100.)

Gehoorzaam aan de raad van de profeet, en met

toestemming van Leonora, ging ouderling Taylor het

meervoudig huwelijk aan. En de rest van zijn leven was

De zoons van John Taylor

hij een van de belangrijkste woordvoerders van de kerk

op dat gebied.

Het meervoudig huwelijk was waarschijnlijk het

moeilijkste gebod van God dat de heiligen toen moesten

naleven. Maar het diende het doel van de Heer en het

was een geschikte beproeving van hun geloof in de Heer

en van hun gehoorzaamheid aan zijn profeet op aarde.

JOSEPH SMITH WERD
VOORGEDRAGEN ALS KANDIDAAT
VOOR HET PRESIDENTSCHAP VAN
DE VERENIGDE STATEN

In februari 1842 werd ouderling John Taylor

assistent-hoofdredacteur (en later hoofdredacteur) van

Times and Seasons, een publicatie van de kerk. Een

jaar later werd hij hoofdredacteur van de Nauvoo

Neighbor, een weekblad. De rubrieken van ouderling

Taylor stonden al gauw bekend om hun krachtig en

openhartig karakter.

Het jaar 1844 was een verkiezingsjaar. De heiligen

waren fel gekant tegen de kandidaten van beide natio-

nale partijen. Er werd contact opgenomen met de twee

grootste partijen, maar geen van beide wilde hulp toe-

zeggen om de grondwettelijke rechten van de heiligen

te beschermen. Er waren zelfs sterke aanwijzingen dat

er plannen waren om de heiligen na de verkiezingen

verder te vervolgen.

Veel kiezers in Illinois waren lid van de kerk. In

een artikel in de Nauvoo Neighbor nomineerde ouder-

ling Taylor de profeet Joseph Smith als president van

de Verenigde Staten. Een van de redenen daarvoor ver-

woordde hij als volgt: ‘Onder de huidige omstandighe-

den hebben we geen andere keus, en het is goed om

ons doel te bereiken. Indien we het niet bereiken, dan

weten we in ieder geval dat we gewetensvol hebben

gehandeld en ons gezond verstand hebben gebruikt.

En als we daarmee onze stem verspillen, doen we dat

liever aan een waardig dan aan een onwaardig man die
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Voorbeelden van kranten, boeken en brochures die door John Taylor zijn uit-
gegeven
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het wapen dat wij hem in handen gegeven hebben,

gebruikt om ons te vernietigen.’ (‘Who Shall Be Our

Next President!’ Nauvoo Neighbor, 14 februari 1844.)

HIJ RESPECTEERDE DE WETTEN VAN
HET LAND

Tegenwoordig blijft de kerk neutraal op politiek

gebied, maar de heiligen worden aangemoedigd om

een actieve rol te spelen in het kiezen van hun volks-

vertegenwoordigers. De leden worden aangemoedigd

om te stemmen voor verantwoordelijke, deugdzame

mensen die de soevereine rechten en vrijheden van de

mens in stand houden en gehoor geven aan de recht-

schapen wil van het volk. Heiligen der laatste dagen

worden aangemoedigd om het voorbeeld van ouder-

ling John Taylor te volgen en zich uit te spreken over

zaken die een wezenlijke invloed hebben op het land

en de burgers. In een ander redactioneel artikel legde

ouderling Taylor uit waarom het zo belangrijk is dat we

onze stem laten horen:

‘Als iemand zich met politieke zaken inlaat, moet

het iemand zijn die zich door rechtschapen beginselen

laat leiden — godsdienstige en politieke. Anders wor-

den de mensen die hun godsdienst belijden, geleid

door mensen die helemaal niets belijden, en moeten

zij zich aan hun regels onderwerpen. Dan worden de

wet en het woord van God vertrapt, en worden ze zo

goddeloos als Sodom en Gomorra, waarna ze zich op

de uiteindelijke vernietiging moeten voorbereiden. We

hebben geleerd: “Wanneer echter de goddelozen heer-

sen, treurt het volk” [LV 98:9]. Dat hebben we in de

staat Missouri voldoende duidelijk ervaren. En omdat

we onze vingers al een keer gebrand hebben, zijn we

nu extra voorzichtig. Om menselijkheid, gerechtigheid,

vrijheid, vaderlandslievendheid en de zaak van God te

bevorderen, moeten wij ons ervoor inzetten zodat

rechtschapen leiders worden gekozen. In onze openba-

ringen staat dat wij ijverig naar eerlijke en wijze men-

sen moeten zoeken. [Zie LV 98:4–10.] (...)

‘Laat iedere man die een hekel aan onderdrukking

heeft, en het goede liefheeft, niet alleen zelf naar de

stembus gaan, maar ook andere mensen aanmoedigen

om te gaan stemmen, zodat we op wettelijke wijze al het

mogelijke doen om die man te steunen die het meeste

voor het land als geheel zal betekenen.’ (‘Religion and

Politics’, Times and Seasons, 15 maart 1844, p. 471.)

HIJ RAAKTE GEWOND IN DE
GEVANGENIS TE CARTHAGE

Toen de profeet

Joseph Smith naar de

gevangenis te Carthage

ging, ging ouderling John

Taylor met hem mee. Hij

verbleef in dezelfde cel,

verleende steun en troost,

weigerde de gevangenis

te verlaten toen hij daar-

toe de kans kreeg, zong

een lofzang waarin de

hoogste beginselen van

hemzelf en het offer van de profeet tot uitdrukking

kwamen (“Een arme zwerver, moed’ en mat”), weerde

de pistolen bij de deur van de cel af; en toen dat niet

lukte, raakte hij zelf gewond. Ontsnappen was onmo-

gelijk. Hij werd door vier kogels geraakt, maar bleef in

leven.

Het was even na vijven in de hete middag van 27

juni 1844. De bende was in paniek weggevlucht toen

ze hun goddeloos doel hadden bereikt. Joseph Smith,

de profeet die was geroepen om aan het hoofd te staan

van de laatste en grootste evangeliebedeling, lag buiten
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De bovenkamer in de gevangenis te Carthage, waar de profeet Joseph Smith
en zijn broer Hyrum werden vermoord, en waar John Taylor gewond raakte.

De gevangenis te Carthage (Illinois)
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de gevangenis, bij de bron, dood op de grond. Hij had

zich uit het raam van de bovenverdieping gestort. Zijn

geliefde oudere broer, Hyrum, lag dood op de vloer van

de cel waarin ze gevangen hadden gezeten. De zwaar

gewonde John Taylor lag op wat stro onder een oude,

smerige matras in de ruimte daarnaast, waar Willard

Richards hen haastig naartoe had gesleept om hem voor

de moordenaars te verstoppen. Hij had hetzelfde lot

kunnen ondergaan, maar de Heer had anders besloten.

Hij moest nog zendingen en roepingen vervullen.

Veertig jaar later,

toen hij over zijn

ervaring tijdens het

martelaarschap vertelde,

heeft president Taylor

gezegd: ‘Was er iets

onverwachts in dit alles?

Nee. Als zij in het verle-

den Jezus vermoord

hebben, zouden dan in

deze tijd niet dezelfde

gevoelens en dezelfde

invloed heersen? Ik heb

vanaf het begin de kosten

afgewogen, en ik was

bereid om ze te betalen.’

(Journal of Discourses,

deel 25, p. 92.)

HIJ BERISPTE HEN DIE MEENDEN DAT
DE KERK NA DE DOOD VAN JOSEPH
SMITH TEN ONDER ZOU GAAN

Na de dood van de profeet Joseph en Hyrum Smith

geloofden veel vijanden van de kerk — en zelfs sommige

leden van de kerk — dat de kerk ten onder zou gaan.

In een redactioneel artikel in de Times and Seasons

beweerde ouderling John Taylor het tegengestelde. Het

was de kerk van de Heer, zei hij — niet van een mens.

‘De idee dat de kerk met de dood van de profeet

en de patriarch ontregeld zou raken en uiteen zou val-

len, is belachelijk. Deze kerk heeft de zaden van onster-

felijkheid in haar midden. Ze is niet uit de mens of door

de mens, maar uit God voortgekomen. De kerk is naar

een hemels patroon georganiseerd volgens de beginse-

len van openbaring; doordat de hemelen zich geopend

hebben, en door de bediening van engelen en de

openbaringen van Jehova. Ze ondervindt geen hinder

van de dood van een of twee of zelfs vijftig mensen. Ze

heeft het priesterschap naar de orde van Melchizedek,

met de macht van een eindeloos leven, “zonder begin

van dagen of einde van jaren”. De kerk is georganiseerd

om dit geslacht te redden, alsmede de geslachten die zijn

voorbijgegaan. Ze bestaat nu en zal in de eeuwigheid
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Het horloge van John Taylor, dat hij in
de gevangenis te Carthage droeg. Er
wordt aangenomen dat het horloge zijn
leven redde toen het door een van de
kogels werd geraakt.

blijven bestaan. Zal deze kerk het niet halen? Nee!

Tijden en seizoenen mogen veranderen, revolutie mag

op revolutie volgen, tronen mogen vallen, en wereldrij-

ken mogen uiteenvallen, aardbevingen mogen het

oppervlak der aarde vaneenscheuren, de bergen mogen

van hun plaats komen, en de grote oceanen mogen het

land overstromen, maar te midden van de ineenstorting

van werelden en het splijten van materie, zal de waar-

heid, de eeuwige waarheid, onveranderd blijven, en de

beginselen die God aan zijn heiligen heeft geopenbaard,

zullen tussen de botsende elementen ongemoeid blij-

ven en zo stevig als de troon van Jehova blijven staan.’

(‘The City of Nauvoo’, Times and Seasons, 15 december

1844, p. 744.)

HIJ VERDEDIGDE DE RECHTEN VAN
DE HEILIGEN IN NAUVOO

Na het martelaarschap begonnen de vijanden van

de kerk valse geruchten over de kerk en de leden te

verspreiden om zo de heiligen uit Nauvoo te kunnen

verdrijven. Benden staken huizen in brand, stalen het

vee, vermoordden mannen en verdreven vrouwen en

kinderen uit hun huis.

De plaatselijke autoriteiten boden geen bescher-

ming. Daarom werd er een burgerleger gestationeerd

om de orde te bewaren, zodat de heiligen zich in vrede

op hun reis naar het westen konden voorbereiden. Dit

burgerleger deed niets om de rechten van de heiligen

te beschermen, maar keek werkloos toe terwijl de ben-

den de heiligen en hun bezittingen geweld aandeden.

Boos over deze enorme minachting voor de rechten van

de heiligen sprak ouderling John Taylor met de leider

van het burgerleger, majoor Warren, om zijn beklag in

te dienen. Maar majoor Warren verweet de heiligen dat

zij de wet niet naleefden. Ouderling Taylor antwoordde:

‘Majoor Warren, ik sta voor u als een man die diep

gekwetst is door de burgers van deze staat, en daarom

heb ik iets op mijn hart. U praat over “de grootsheid

van de wet, en over het naleven van de wet”. Waarom?

Voor ons is de wet zinloos. De afgelopen jaren is de

wet alleen maar gebruikt als onderdrukkingsmiddel.

Wij zijn er nooit door beschermd. (...)

‘(...) U praat over de grootsheid van de wet! Wat is

er met die moordenaars [van de profeet en zijn broer]

gebeurd? Zijn ze opgehangen of doodgeschoten, of op

andere wijze gestraft? Nee, mijnheer, dat weet u. (...)

Ze steken onder uw toezicht nog steeds huizen in brand,

en u bent niet bereid of in staat om ze tegen te houden.

Sinds u hier bent, zijn er huizen platgebrand, zijn er

mannen ontvoerd, is er vee gestolen, en zijn onze

broeders mishandeld en beroofd. Moeten wij toekijken

hoe rovers en brandstichters in onze stad komen (...)

zonder enige tegenstand te bieden aan hun schandelijke
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gedrag? Worden wij door u vastgehouden, majoor, ter-

wijl zij ons zo wreed behandelen? Ik vertel u duidelijk

dat ik dat niet accepteer. Ik spreek nu op eigen titel, en

ik vertel u, meneer, dat ik het niet accepteer. (...) [Mijn

broeders] mogen niet onder het voorwendsel van een

wet of iets dergelijks mishandeld worden. En er is geen

vaderlandslievend mens in de wereld die me daarin

niet zou steunen.’ (Geciteerd in Roberts, Life of John

Taylor, pp. 163–165.)

HIJ WAS EEN ‘VOORVECHTER VAN DE
VRIJHEID’

Maanden later hadden de heiligen hun kamp

opgeslagen bij Council Bluffs (Iowa), toen ze benaderd

werden door kapitein Allen, een officier in het

Amerikaanse leger. Kapitein Allen was gekomen om

vijfhonderd mannen te werven om in de oorlog met

Mexico dienst te doen. Er waren niet veel gevoelens van

trouw en vaderlandsliefde onder de pioniers.

Tijdens een toespraak herkende ouderling John

Taylor die gevoelens toen hij zei: ‘Velen hebben een

gevoel van opstandigheid ten opzichte van de regering

van de Verenigde Staten. Ik ben zelf witheet geweest op

de regering voor de manier waarop we zijn behandeld,

hoewel ik me meestal heb kunnen beheersen. Met recht

ervaren we deze gevoelens, en iedere man met een

sprankje liefde voor de vrijheid in zich, zou soortgelijke

gevoelens hebben.’ (Geciteerd in Roberts, Life of John

Taylor, p. 173.)

Ondanks die logische gevoelens moedigde ouder-

ling Taylor de heiligen aan om de regering te vertrouwen

en het Mormoons Bataljon op te richten. Zijn voorstel

werd aangenomen. Deze ‘voorvechter van de vrijheid’

vond het net zo belangrijk om zijn land te ondersteunen

als om op te komen voor de grondwettelijke rechten

van de heiligen.
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Het Mormoons Bataljon

HIJ HIELP MET DE TOCHT NAAR HET
WESTEN EN BLEEF ZENDINGSWERK
VERRICHTEN

Ouderling John Taylor steunde president Brigham

Young als leider van de kerk en hielp hem bij de uittocht

van de heiligen der laatste dagen naar het westen. Hij

vervulde nog een zending in Engeland, en leidde toen

met ouderling Parley P. Pratt de tweede groep, met ruim

1.500 mensen, naar het westen. Hij kwam op 5 oktober

1847 in de Salt Lake Valley aan.

De pioniers waren nog maar twee jaar in de vallei

toen president Young vier apostelen riep om opnieuw

het evangelie in Europa te verkondigen. Franklin D.

Richards werd naar Groot-Brittannië geroepen, Lorenzo

Snow naar Italië, Erastus Snow naar Denemarken, en

John Taylor naar Frankrijk en Duitsland. In Frankrijk

organiseerde ouderling Taylor vier gemeenten van de

kerk, met zo’n vierhonderd leden. Een van de grote

prestaties op deze zending was de publicatie van het

Boek van Mormon in het Frans en het Duits.

HIJ VERDEDIGDE DE NAAM VAN
JOSEPH SMITH

Tijdens zijn zending

in Boulogne (Frankrijk)

werd ouderling John

Taylor door drie predi-

kanten uitgedaagd voor

een debat. Tijdens het

debat vielen deze predi-

kanten de goede naam

van de profeet Joseph

Smith aan. Ter verdedi-

ging van de profeet zei

ouderling Taylor:

‘Ik getuig dat ik

Joseph Smith jarenlang

heb gekend. Ik heb met

hem gereisd; ik ben privé

en in het openbaar bij

hem geweest; ik heb allerlei raadsvergaderingen met

hem bijgewoond; ik heb honderden malen naar zijn

toespraken in het openbaar geluisterd en naar zijn

adviezen van meer persoonlijke aard aan vrienden en

kennissen. Ik ben bij hem thuis geweest en heb zijn

houding in het gezin gezien. Ik heb gezien dat hij voor

de gerechtshoven van zijn land moest verschijnen; en

hoe hij werd vrijgesproken — verlost van de verderfe-

lijke kwaadsprekerijen, samenzweringen en onwaarheden

van goddeloze en verdorven mensen. Ik was bij hem

toen hij leefde, en bij hem toen hij stierf, vermoord door

een meedogenloze bende in de gevangenis in Carthage,

Een tweetalig exemplaar van het Boek
van Mormon. Oude Franse en Duitse
vertalingen van het Boek van Mormon
werden in één boek gedrukt, met op de
linkerpagina het Duits en op de rechter-
pagina het Frans.
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aangevoerd door de methodistische predikant Williams,

met hun gezicht beschilderd. Ik was erbij en raakte zelf

gewond: ik werd toen door vier kogels getroffen. Ik heb

hem dus in al deze omstandigheden gadegeslagen, en

ik getuig voor God, engelen en mensen dat hij een goed,

eerzaam en rechtschapen mens was; dat zijn leringen

goed, kundig en schriftuurlijk gestoeld waren; dat zijn

beginselen een man Gods waardig waren; dat zijn

karakter altijd en overal onberispelijk was; en dat hij

leefde en stierf als man Gods en als achtenswaardig mens.

Dat is mijn getuigenis. Als dat wordt aangevochten,

stuur dan maar iemand langs die een beëdigde verklaring

mag afnemen, en ik zal er een opstellen met woorden

van dezelfde strekking.’ (‘Three Nights’ Public Discussion’,

in A Series of Pamphlets, by Orson Pratt, pp. 23–24.)

HIJ GING ALS UITGEVER OP ZENDING
NAAR NEW YORK CITY

In 1852 werd het meervoudig huwelijk officieel

aangekondigd. Maar door de verhalen van corrupte

afvalligen werden er onjuiste voorstellingen van deze

praktijk in de landelijke pers gepubliceerd. Om het getij

van de vooroordelen te keren werden ouderling John

Taylor en vier andere broeders geroepen om door heel

de Verenigde Staten kranten te publiceren om de kerk

te verdedigen. In New York City opende ouderling Taylor

het kantoor van The Mormon, tussen de kantoren van

de New York Herald en de New York Tribune, de twee

kranten die de meeste kritiek op de kerk hadden.

In de eerste oplage van The Mormon legde ouder-

ling Taylor het redactionele standpunt van de krant uit:

‘Wij hebben geen specifieke maatstaf, dan alleen het

brede platform van de waarheid — op godsdienstig,

politiek, maatschappelijk, moreel en filosofisch vlak.

Wij zijn niet gebonden aan de één of andere partij of

gezindte — godsdienstig of politiek. Het is waar dat wij

mormoon zijn, innerlijk en uiterlijk, in binnen- en bui-

tenland, in het openbaar en persoonlijk, overal. Maar

dat zijn we om principiële redenen. We zijn het niet

omdat we geloven dat het populairder, lucratiever of
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eerzamer is (zoals in de wereld). Maar we zijn het omdat

we geloven dat het waarachtiger, redelijker en schrif-

tuurlijker, moreler en filosofischer is; omdat we oprecht

geloven dat het meer dan enig ander systeem dat we

ooit zijn tegengekomen in staat is om het geluk en het

welzijn van de mens in tijd en eeuwigheid te bevorde-

ren.’ (‘Introductory Address’, The Mormon, 17 februari

1855, p. 2.)

Er was moed voor nodig om de kerk zo krachtig

en onwrikbaar als ouderling Taylor te verdedigen.

President Brigham Young heeft gezegd: ‘Over het werk

dat broeder Taylor verricht om de krant The Mormon

in New York City uit te geven, heb ik veel berichten

gehoord over artikelen in die krant, niet alleen van de

heiligen, maar ook van hen die niet in onze godsdienst

geloven. Het is waarschijnlijk een van de beste kranten

die momenteel verkrijgbaar zijn.’ (Geciteerd in Roberts,

Life of John Taylor, p. 271.)

HIJ DEED EEN BEROEP OP PRESIDENT
BUCHANAN

In voorbereiding op

de status van staat werd

Utah in 1850 een territo-

rium. Brigham Young

werd door president

Millard Fillmore benoemd

als eerste gouverneur,

maar veel andere posities

werden bekleed door

vijandige overheidsfuncti-

onarissen uit andere

gebieden van het land.

Sommige van deze func-

tionarissen waren niet

eerzaam. De meesten van hen hadden geen kennis van

of begrip voor de normen, denkbeelden en doelstellin-

gen van de kerk.

In 1857 keeg president James Buchanan van een

corrupte rechter te horen dat de mormonen juridische

verslagen hadden vernietigd, tegen alle landswetten

waren, het land ontrouw waren en alleen naar Brigham

Young luisterden. De beschuldigingen waren belachelijk,

maar Buchanan benoemde zonder verder onderzoek

Alfred Cumming uit Georgia als de nieuwe gouverneur

van Utah, en stuurde een leger van 2.500 man naar

Utah als escorte van Cumming en om de zogenaamde

‘Utah-opstand’ te onderdrukken. En hij nam niet de

moeite om gouverneur Young van zijn plannen op de

hoogte te stellen. Dus toen sporadische berichten van

de ‘Utah Expedition’ de heiligen bereikten, vreesden zij

het ergste en bereidden zij zich voor op een oorlog.

President James Buchanan van de
Verenigde Staten
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Ouderling John Taylor werd teruggeroepen van

zijn zending in New York en richtte een verzoekschrift

aan de president en het congres van de Verenigde Staten,

waarin onder andere stond:

‘Wij wenden ons tot u als Amerikaanse burgers die

zijn verongelijkt, beledigd, mishandeld en vervolgd;

zonder ophouden door onze vijanden opgejaagd van

stad tot stad — van staat tot staat — totdat we uiteinde-

lijk uit de beschaafde wereld waren verdreven. Wij

zochten een toevluchtsoord in een dor, onherbergzaam

klimaat, tussen de wilde, primitieve stammen van de

woestijn. Als deel van het volk hebben wij rechten die

gerespecteerd moeten worden, rechten waar wij aan-

spraak op maken. Wij beweren dat in een republikeinse

staatsvorm zoals die welke onze voorvaderen hebben

gevestigd, en die onze regering nog steeds beweert te

zijn, de functionarissen dienaren van het volk moeten

zijn — en niet hun meesters, dictators of tirannen.

‘Wij pleiten onschuldig aan de talloze beschuldi-

gingen van onze vijanden en vragen de wereld om voor

een rechtvaardig gerecht met bewijzen te komen. (...)

Behandel ons vriendelijk en met respect, in plaats van

met valse agressie en oorlog. Behandel ons als vrienden

— als burgers die aanspraak maken op gelijke rechten

— en niet als vreemde vijanden, tenzij u dat van ons

maakt. (...) We vragen alleen maar om waarheid en eer-

lijkheid. De leiders van het land zijn misleid door valse,

doortrapte mensen. Hun handelingen zijn onbezonnen

en overhaast, wellicht door gebrek aan rijp beraad. Laat

ons alstublieft weten wat u van ons verlangt voordat u

de galg ophangt of ‘het mes beetpakt om het walgelijke,

weerzinwekkende gezwel weg te snijden’. Wilt u dat wij

onze God verloochenen en onze godsdienst afzweren?

Dat zullen we niet doen. (...) Trek uw troepen terug.

Geef ons ons grondwettelijke recht, dan kunnen we

ons thuis voelen.’ (Geciteerd in Roberts, Life of John

Taylor, pp. 294–295.)

Het leger van Johnston

JOHN TAYLOR HERKENDE DE HAND
VAN DE HEER TOEN DE HEILIGEN
BEHOED WERDEN

Hoewel de heiligen bereid waren om het opruk-

kende leger zo nodig te bestrijden, deden ze hun

uiterste best om een confrontatie te voorkomen. Door

onderhandelingen begonnen de misverstanden te ver-

dwijnen. Het Amerikaanse leger stuurde kapitein

Stewart Van Vliet naar Salt Lake City. Kapitein Van Vliet

trof niet aan wat hij verwachtte. Toen hij in het kamp

van het leger terugkeerde om verslag uit te brengen,

had hij zijn opvatting drastisch veranderd en stelde hij

een vreedzame verzoening voor.

De heiligen waren in staat om het leger tot het

voorjaar van 1858 uit de Salt Lake Valley te houden.

Toen het leger na een belofte van goed gedrag de vallei

binnenkwam, merkten ze dat de heiligen liever hun huis

in brand staken dan dat ze zich aan een onwettige onder-

drukker overgaven. In december 1857 had ouderling

John Taylor in de Tabernakel in Salt Lake City gezegd:

‘Ik kan me niet herinneren dat ik ooit heb

gehoord of in een historisch verslag heb gelezen dat

een leger zo gemakkelijk is overwonnen, en hun macht

zonder bloedvergieten zo succesvol is weggevaagd. Als

dat geen blijk van de macht van God is, dan weet ik

niet wat wel. Is er enig leven verloren gegaan? Nee —

geen enkel. (...)

‘Stel dat de federale regering in haar woede een

leger van vijftigduizend man zou sturen. (...) Wie kan

ons dan vertellen wat er gaat gebeuren? Ik spreek hier-

over zodat we zullen nadenken. Wie kan voorspellen

wat er hierna zal gebeuren? Wie kan in de toekomst kij-

ken? U begrijpt in wat voor positie wij ons bevinden —

dat we afhankelijk zijn van de Heer en zijn raad. En alles

wat wij kunnen doen en zeggen is daar afhankelijk van,

nu en voor eeuwig. Zion begint te verrijzen, haar licht

begint te schijnen. De heerlijkheid van de Heer begint

toe te nemen.(...)

‘En als we naar de bergen worden verdreven? Dan

worden we verdreven. En als we onze huizen in brand

moeten steken? Nou, dan zeggen we een dankgebed en

steken ze in brand, en dansen we eromheen. Waarom

zou ik me daar druk om maken? We bevinden ons in

Gods hand, en alles is wel.’ (Journal of Discourses,

deel 6, pp. 112–113.)
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DE APOSTELEN LEIDDEN DE KERK
VAN 1877–1880

Na de dood van president Brigham Young op 29

augustus 1877 werd het Quorum der Twaalf Apostelen

het presiderende quorum van de kerk. Het Quorum der

Twaalf, met John Taylor als quorumpresident, waaraan

op 4 september 1877 officieel steun werd verleend,

fungeerde in plaats van het Eerste Presidium totdat het

Eerste Presidium op 10 oktober 1880 officieel gereor-

ganiseerd werd. (Het Quorum der Twaalf Apostelen

had ook gepresideerd na de dood van de profeet Joseph

Smith op 27 juni 1844, totdat Brigham Young op 27

december 1847 president van de kerk werd.)

DE HEER BESCHERMDE JOHN TAYLOR

Het leven van John

Taylor is gered tijdens de

moord op de profeet

Joseph en Hyrum Smith

in de gevangenis te

Carthage. De Heer heeft

dat bevestigd in een

openbaring gegeven

op 26 januari 1880 aan

ouderling Wilford

Woodruff, die toen lid

van het Quorum der

Twaalf Apostelen was. ‘Ik,

de Heer, heb voor u mijn

dienstknecht John Taylor

grootgebracht, om u te

presideren en een

Het Eerste Presidium op 10 oktober 1880: George Q. Cannon, John Taylor en
Joseph F. Smith

wetgever in mijn kerk te zijn. Zijn bloed is vermengd

met dat van de vermoorde profeten. En hoewel ik mijn

dienstknechten Joseph en Hyrum Smith tot Mij heb

genomen, heb ik mijn dienstknecht John Taylor met een

wijs oogmerk in leven gehouden.’ (Wilford Woodruff ’s

Journal, 1833–1898 Typescript, onder redactie van

Scott G. Kenney, 9 delen [1983–1985], deel 7, p. 620.)

President Taylor had een bijzondere zending te

vervullen, en hij leidde de kerk door een bijzonder kri-

tiek decennium. Tijdens de viering van pioniersdag op

24 juli 1880 sprak hij de profetische woorden: ‘Er zul-

len in de nabije toekomst gebeurtenissen plaatsvinden

waarbij we al ons geloof nodig hebben, al onze ener-

gie, al ons zelfvertrouwen, al ons vertrouwen in God,

om de invloeden te kunnen weerstaan die op ons uit-

geoefend worden. We mogen niet op onze intelligentie

vertrouwen, niet op onze rijkdom. We kunnen niet ver-

trouwen op de externe omstandigheden om ons heen.

We moeten alleen op de levende God vertrouwen om

ons te besturen, te leiden, te onderwijzen en te onder-

richten. En er is nog nooit een tijd geweest dat we

nederiger moesten zijn en meer moesten bidden. Er is

nog nooit een tijd geweest dat we meer trouw, zelfver-

loochening en gehoorzaamheid aan de beginselen van de

waarheid nodig hadden.’ (Geciteerd in Joseph Fielding

Smith, Essentials in Church History [1950], p. 479.)

ER WERD EEN JUBELJAAR GEVIERD

Hoewel de onweerswolken aan de horizon ver-

schenen, heerste er in 1880 een algemeen gevoel van

vreugde onder de heiligen. Het was de vijftigste gedenk-

dag van de herstelling van de kerk. In het oude Israël

was ieder vijftigste jaar een jubeljaar — een tijd om

schulden kwijt te schelden en de armen tot zegen te zijn.

President John Taylor besloot dat dit het thema zou zijn:

‘Ik vind dat we iets

moeten doen zoals ze

vroeger deden om hen

die terneergedrukt wor-

den door schulden ver-

lichting te geven, om de

behoeftigen te helpen en

het juk weg te nemen

van hen die zich verdrukt

voelen, en er een tijd

van grote algemene

vreugde van te maken.’

(Conference Report, april

1880, p. 61.)

De kerk schold de schulden kwijt van de armen die

goed lid waren en geld uit het Permanent Emigratiefonds

hadden ontvangen om naar Utah te verhuizen, en die

na hun aankomst problemen en ontberingen hadden

President John Taylor wijdt de
Logantempel in (17 mei 1884).
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ervaren waardoor ze niet in staat waren om hun schuld

aan het fonds terug te betalen.

President Taylor gaf de volgende raad aan de leden

die welvarender waren: ‘De rijken (...) hebben een

geschikte mogelijkheid om de armen van de Heer te

gedenken. Als zij u geld verschuldigd zijn en dat niet

kunnen terugbetalen, scheld ze dan de rente en de

schuld kwijt, of zoveel daarvan als u zou willen dat u

kwijtgescholden werd als de situatie omgekeerd was.

Daarmee doet u voor anderen wat u wilt dat zij voor u

doen. Want hieraan hangt de ganse wet en de profeten.

Als u een hypotheek hebt verleend aan broeders en

zusters die arm, maar goed lid en eerlijk zijn, en die u

graag willen terugbetalen maar dat niet kunnen, scheld

hun schuld dan geheel of gedeeltelijk kwijt. Verleen

hun ook een jubeljaar als u kunt. Dan zult u hun geloof,

gebeden en vertrouwen hebben, wat wellicht meer

waard is dan geld.’ (Geciteerd in Roberts, Life of John

Taylor, pp. 336–337.)

ER GING EEN SOMBERE PROFETIE IN
VERVULLING

De algemene aprilconferentie van 1882 werd geken-

merkt door opeengepakte wolken en zware regenval. Het

weer leek wel een voorspelling van de nabije toekomst.

Er waren negentien maanden voorbijgegaan sinds pre-

sident John Taylor had gewaarschuwd voor de invloeden

die zich tegen de kerk zouden keren. Nu begonnen die

invloeden steeds merkbaarder te worden. In het najaar

van 1881 begonnen predikanten van verschillende ge-

nootschappen om strengere regels op het gebied van het

meervoudig huwelijk te roepen. Op 22 maart 1882 te-

kende de president van de Verenigde Staten de Edmunds

Bill, waardoor de kerk uit haar recht werd ontzet en

alle mannelijke leden die het meervoudig huwelijk

praktiseerden of erin geloofden, gevangengenomen

konden worden. President Taylor adviseerde de leden

om hun kraag op te zetten en deze storm uit te zitten:

‘We willen ten

opzichte van deze rege-

ring niet vijandig of

opstandig zijn. Zonder

onze beginselen geweld

aan te doen zullen we de

letter van die onrecht-

vaardige, onmenselijke,

onderdrukkende en

ongrondwettelijke rechts-

regel zoveel mogelijk

naleven. Maar we kun-

nen niet al onze mensen-

rechten opofferen, zoals

corrupte, onredelijke en
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gewetenloze mensen van ons verwachten. We kunnen

niet de hoogste en edelste beginselen van de menselijke

natuur overtreden en van hoogstaande, deugdzame en

eerzame vrouwen verstotelingen en verschoppelingen

maken. Ook kunnen we niet op het altaar van de

publieke opinie de hoogste en edelste beginselen van

humaniteit offeren!

‘Wij zullen alle grondwettelijke rechtsregels nako-

men, zoals we altijd hebben gedaan. Maar hoewel we

godvrezend en gezagsgetrouw zijn, en alle eerzame

mensen en functionarissen respecteren, zijn we geen

lafhartige slaven. En we hebben niet geleerd om de hie-

len van onderdrukkers te likken, of ons aan onredelijke

eisen te onderwerpen. We zullen stap voor stap, wettelijk

en grondwettelijk, voor onze rechten als Amerikaanse

burgers strijden, en voor de algemene rechten van de

mens. Wij staan trots rechtop en beseffen wat onze

rechten als Amerikaanse burgers zijn, en wij houden

ons stevig vast aan de onschendbare garanties van de

grondwet. En in die wet staan niet alleen de machten

en rechten van de president, het congres en de rechter-

lijke macht gedefinieerd, er staat ook in dat “de mach-

ten die niet door de grondwet aan de Verenigde Staten

zijn overgedragen, en door die grondwet niet aan de

staten zijn verboden, respectievelijk aan de staten of

het volk zijn voorbehouden.”’ (Journal of Discourses,

deel 23, p. 67.)

Het Gardo House, de woning van president Taylor
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DE STORM TROF DE HEILIGEN MET
VOLLE KRACHT

De leden van de kerk werden weer door vervolging

geteisterd, en ze waren niet langer veilig in het westen.

Tijdens het decennium van vervolging (1877–1887) werd

er ingebroken en geplunderd, werden onschuldige

mensen door federale politiefunctionarissen gearresteerd

en ondervraagd. En mensen werden ver buiten de wet-

telijke grenzen bekeurd en opgejaagd. In het zuiden

van de Verenigde Staten werden veel zendelingen

beroofd en mishandeld, en sommige werden gedood.

Toen hij van de enorme mishandelingen door

regeringsfunctionarissen in Arizona hoorde, ging presi-

dent John Taylor daarheen en moedigde de leden aan

om zich tijdelijk in Mexico te vestigen. Meer dan drie-

duizend leden van de kerk gaven gehoor aan de raad

van de profeet en vestigden zich in de staat Chihuahua.

Zij vestigden de mormoonse kolonies Colonia Juarez,

Colonia Dublan en Colonia Diaz. (Zie Roberts, Life of

John Taylor, pp. 380–383.)

Later moedigde president Taylor de leden in Cache

Valley (Utah) aan om vanwege soortgelijke redenen

naar Canada te emigreren. Veel delen van de provincie

Alberta zijn door leden van de kerk gekoloniseerd.

HIJ TROK ZICH VRIJWILLIG TERUG
UIT DE OPENBAARHEID

Toen zij hoorden dat er plannen waren om hen te

arresteren, en wisten dat hun gevangenneming de leden

van de kerk ertoe kon aanzetten om zodanig wraak te

nemen dat de rechtbanken en regeringsfunctionarissen

een aanleiding zouden hebben om de kerk te vernieti-

gen, kozen de leden van het Eerste Presidium ervoor

om zich uit de openbaarheid terug te trekken.

In zijn laatste toespraak zei ouderling John Taylor:

‘Het is aan ons om het goede te doen, God te vrezen,

zijn wetten na te leven en zijn geboden te onderhouden.

Dan zal de Heer de rest doen. Maar geen gevechten,

bloedvergieten, en kwaad met kwaad vergelden. Laten

we proberen de geest van het evangelie te cultiveren,

en de beginselen van de waarheid na te leven. Laten

we onze God eren, en trouw zijn aan de eeuwige

beginselen van God die wij heilig moeten houden.

Houd ze net zo heilig als uw oogappel. En terwijl

andere mensen de grondwet willen vertrappen, zullen

wij die in stand proberen te houden.’ (Journal of

Discourses, deel 26, p. 156.)

‘LAAT ALLES GEBEUREN ZOALS GOD
HEEFT BESCHIKT’

Toen John Taylor als

jongeman naar een onbe-

kende bestemming in

Amerika voer, kwam het

schip in een hevige storm

terecht. De kapitein was

bang dat het schip zou

zinken. Maar John was

rustig en onbevreesd. Hij

trok zich weinig aan van

de wind en de golven.

Hij wist dat zijn leven zich

in Gods handen bevond.

Hij was bereid om alles te doen wat de Heer van hem

verwachtte. Later kwam hij in andere stormen terecht

— stormen van mensen, en stormen van de natuur.

Toch liet hij zich niet gaan; hij bleef kalm en rustig.

President Taylor trok zich terug uit de openbaarheid en er werd een beloning
voor zijn arrestatie uitgeloofd.
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Hij heeft eens gezegd: ‘Ik zou zeggen: laat alles

maar komen zoals God het beschikt heeft. Ik verlang niet

naar beproevingen; ik verlang niet naar kwelling. Ik zou

God bidden: “Leid mij niet in verzoeking, maar verlos

mij van de boze; want uwer is het koninkrijk en de

kracht en de heerlijkheid.” Maar als er een aardbeving

plaatsvindt, als het onweer losbarst, als de machten van

de duisternis worden losgelaten, als de boze geest

tekeergaat, en de heiligen door een kwade invloed

worden geteisterd, en mijn en hun leven op de proef

wordt gesteld; laat dat dan maar gebeuren, want wij

zijn heiligen van de allerhoogste God, en alles is waar,

alles is vreedzaam, alles is goed en zal dat blijven, in

tijd en eeuwigheid.’ (Journal of Discourses, deel 5,

pp. 114–115.)

HIJ OVERLEED IN BALLINGSCHAP

Van zijn dierbaren afgezonderd en zonder geregeld

contact met hen, en onder zware druk door de strijd

die de kerk voor haar grondwettelijke rechten moest

leveren, werd president John Taylor ziek en stierf of 25

juli 1887 in Kaysville (Utah). Hij was 78 jaar oud. Toen

hij overleed, had hij nog steeds enkele kogels in zijn

lichaam van de moord op de profeet Joseph en Hyrum

Smith. Na zijn overlijden gaven zijn raadgevers, George

Q. Cannon en Joseph F. Smith, een verklaring uit om

hem te eren. Daarin stond onder andere:

‘Er hebben maar weinig mensen geleefd die een-

zelfde integriteit en vastberaden morele en lichamelijke

moed hebben getoond als onze geliefde profeet die

zojuist is overleden. Hij kende geen angst in het werk

van God. En ten opzichte van boze benden, en op

andere momenten dat zijn leven in gevaar verkeerde,

en dat er gevaar dreigde voor de leden, is hij nooit

teruggedeinsd — zijn knieën knikten niet en zijn han-

den trilden niet. Als er vastberaden en moedig moest

worden opgetreden, wist iedere heilige der laatste dagen

steevast waar president John Taylor te vinden was en

hoe hij daar tegenover stond. Ieder probleem pakte hij
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President Taylor overleed in het huis van Thomas F. Rouche, bij Kaysville (Utah)

eerlijk en moedig aan, op een manier die bewondering

opriep bij iedereen die hem zag en hoorde.

Onverschrokken moed en onverzettelijke standvastig-

heid waren twee van zijn belangrijkste karaktereigen-

schappen, die hem onderscheidden van andere mensen

met soortgelijke eigenschappen. Daarbij had hij veel

liefde voor de vrijheid en een hekel aan onderdrukking.

Hij was een man op wie iedereen kon vertrouwen.

En gedurende zijn hele leven had hij het volledige,

onovertroffen vertrouwen van de profeten Joseph,

Hyrum en Brigham, en alle andere leiders en leden van

de kerk. De titel “Voorvechter van de vrijheid”, die

hij in Nauvoo had ontvangen, paste bijzonder goed

bij hem. (...)

‘Door de wonderbare macht van God, ontsnapte

president Taylor aan de dood die de moordenaars in

de gevangenis tet Carthage voor ogen hadden. Zijn

bloed werd vermengd met het bloed van de vermoorde

profeet en patriarch. Sindsdien is hij een levende mar-

telaar voor de waarheid geweest.’ (‘Announcement of

the Death of President John Taylor’, Deseret Evening

News, 26 juli 1887, p. 2.)

HIJ LEIDDE EEN LEVEN
VAN DIENSTBETOON EN
MARTELAARSCHAP

President John Taylor

overleed in ballingschap,

in wellicht de moeilijk-

ste periode in de overle-

vingsstrijd van de kerk,

als martelaar voor de

beginselen van trouw en

integriteit, als martelaar

voor de godsdienstvrij-

heid, als martelaar voor

de goddelijke aard en

het getuigenis van zijn

apostolische roeping, als

martelaar voor de her-

stelling van de ware

kerk van Jezus Christus,

en als martelaar voor de

waarachtige Jezus Christus, van wie hij een dienst-

knecht was.
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HOOGTEPUNTEN UIT HET LEVEN VAN WILFORD WOODRUFF

Leeftijd Gebeurtenissen

Hij wordt geboren op 1 maart 1807 te Farmington in Hartford County

(Connecticut), als zoon van Aphek en Beulah Thompson Woodruff.

14 Hij leert voor molenaar (1821).

26 Hij laat zich bij Richmond (New York) dopen (31 december 1833).

27 Hij neemt deel aan de mars van Zionskamp (mei–juli 1834).

27–29 Hij vervult een zending in het zuiden van de Verenigde Staten (1834–1836).

30 Hij trouwt met Phoebe Carter (13 april 1837).

30–31 Hij vervult een zending in het oosten van de Verenigde Staten en op de Fox

Islands (bij de kust van Maine; 1837–1838).

32 Hij wordt tot apostel geordend door Brigham Young (26 april 1839).

32–34 Hij vervult een zending in Groot-Brittannië (1839–1841).

36 Hij vervult een zending in het oosten van de Verenigde Staten om geld in te

zamelen (1844).

36–39 Hij presideert het zendingsgebied Europa (1844–1846).

40 Hij komt met Brigham Young in de Salt Lake Valley aan (24 juli 1847).

41 Hij presideert de kerk in de oostelijke staten (1848–1850).

44 Hij wordt benoemd als lid van de wetgevende macht in het territorium (1850).

49 Hij wordt geroepen als kerkhistoricus (1856).

60 Hij neemt deel aan de herstelling van de school der profeten (1867).

70 Hij wordt president van de St. Georgetempel; hij wordt in de St. Georgetempel

bezocht door de geesten van prominente personen uit de geschiedenis (1877).

73 Hij wordt president van het Quorum der Twaalf Apostelen (10 oktober 1880).

78 Hij duikt onder, omdat hij vervolgd wordt voor het praktiseren van het meervou-

dig huwelijk (februari 1886).

80 Na het overlijden van John Taylor (25 juli 1887) leidt hij de kerk als president van

het Quorum der Twaalf Apostelen.

81 Hij wijdt de Mantitempel (Utah) in (17 mei 1888).

82 Hij wordt president van de kerk (7 april 1889).

83 Het manifest ter beëindiging van het meervoudig huwelijk (Officiële verklaring 1)

wordt opgesteld (24 september 1890) en door de leden van de kerk aanvaard

(6 oktober 1890).

86 Hij wijdt de Salt Laketempel in (6 april 1893).

87 Hij organiseert de Utah Genealogical Society (november 1894).

91 Hij overlijdt op 2 september 1898 in San Francisco (Californië).

60



Wilford Woodruff    Hoofdstuk 4

Het leven van Wilford Woodruff beslaat bijna de

hele negentiende eeuw. En het grootste deel van zijn

leven, van zijn bekering in 1838 tot zijn dood in 1898,

heeft hij toegewijd aan de opbouw van het koninkrijk

van God.

HIJ ZAG DE REIKWIJDTE VAN HET
HERSTELDE EVANGELIE

Hoewel weinig men-

sen de invloed begrepen

hebben van de steen die

zonder toedoen van

mensenhanden losraakte

(zie Daniël 2:34–35), heeft

de Heer zieners voortge-

bracht die de doelen van

de Almachtige enigszins

begrepen — niet alleen

voor hun eigen bedeling

maar voor alle bedelin-

gen. Wilford Woodruff

was een van hen, en hij

heeft verkondigd hoe

belangrijk deze laatste evangeliebedeling is:

‘Dit is de enige bedeling die God ooit heeft

gevestigd die al voor de grondlegging van de wereld

was voorbestemd om niet meer door goddeloze men-

sen en duivels te worden overwonnen. (...) De profeet

[Henoch] vroeg de Heer of er ooit een periode zou

zijn dat de aarde zou rusten. En de Heer antwoordde

dat de aarde in de bedeling van de volheid der tijden

aan haar doel zou beantwoorden en zou rusten van

goddeloosheid en gruwelen. Want in die bedeling zou

Hij zijn koninkrijk vestigen om nooit meer neergehaald

te worden. Dan zou er rechtschapenheid op aarde

heersen, en de eerlijke en zachtmoedige mensen zouden

zich verzamelen om de Heer te dienen. En zij zouden

de macht hebben om het grote Zion van God in de

laatste dagen op te bouwen.

‘Dit is de bedeling waar alle patriarchen en profe-

ten naar hebben uitgekeken, en de Heer heeft deze

bedeling ingeluid en voortgezet. (...)

‘Het werk dat in de ogen van de mensen wonder-

lijk is, is reeds begonnen, en begint vorm aan te

nemen; maar zij kunnen het niet zien. Het bestaat uit

de prediking van het evangelie aan de hele wereld, en

het vergaderen van de heiligen uit alle landen die het

verwerpen; uit de opbouw van het Zion van God; uit het

permanent vestigen van zijn koninkrijk op aarde; uit het

voorbereidende werk om de Joden te vergaderen en op

de gebeurtenissen die na hun vestiging in hun eigen

land zullen plaatsvinden; en uit het gereed maken van

heilige plaatsen voor onszelf waar wij ons kunnen

Gravure van Wilford Woodruff:
Frederick Piercy

bevinden als de oordelen van God de naties zullen ver-

rassen. Dit is waarlijk een goed werk.’ (The Discourses

of Wilford Woodruff, G. Homer Durham [1946], pp.

109–111.)

HIJ WERD IN HET VOORSTERFELIJK
BESTAAN TOT ZIJN ZENDING IN DEZE
LAATSTE DAGEN GEORDEND

In zijn visioen van

de geestenwereld zag

president Joseph F. Smith

dat Wilford Woodruff een

van de grote en edele

geesten was die in het

voorsterfelijk leven waren

uitverkoren om leider in

deze bedeling te worden:

‘De profeet Joseph

Smith, en mijn vader,

Hyrum Smith, Brigham

Young, John Taylor,

Wilford Woodruff en

andere uitverkoren

geesten die bewaard waren om in de volheid der tijden

op aarde te komen en deel te nemen aan het leggen van

de grondslag voor het grootse werk der laatste dagen, (...)

‘ (...) [behoorden] ook tot de edelen en groten die

in het begin waren uitgekozen om heerser in de kerk

van God te zijn.

‘Ja, vóór hun geboorte ontvingen zij, met vele

anderen, hun eerste lessen in de wereld der geesten en

werden erop voorbereid om in de bestemde tijd des

Heren op aarde te komen, om in zijn wijngaard te

werken voor het heil van de zielen der mensen’ (LV

138:53, 55–56).

ZIJN JEUGD WERD DOOR VEEL
ONGELUKKEN ONTSIERD

Wilford Woodruff kwam op 1 maart 1807 ter wereld

in Farmington (Connecticut), als zoon van Aphek en

Beulah Thompson Woodruff. Zijn overgrootvader, Josiah

Woodruff, werd bijna honderd jaar oud, en werkte tot

aan zijn dood. Zijn grootvader, Eldad Woodruff, stond

bekend als de hardst werkende man in de omgeving.

Wilford leerde al in zijn jeugd hoe belangrijk het is om

te werken. Hij werkte met zijn vader in de graanmolens

in Farmington.

De jonge jaren van Wilford Woodruff werden

gekenmerkt door veel problemen en ongelukken. Hij

was vaak in gevaar, maar door de genade van God werd

zijn leven behouden. Hij heeft daarover in zijn dagboek

geschreven:
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‘Klaarblijkelijk (...) ben ik een van de mensen die

ogenschijnlijk altijd het slachtoffer van ongelukken

zijn. Het leek soms wel of een onzichtbare macht mij in

de gaten hield en iedere kans aangreep om mijn leven

te vernietigen. Daarom schrijf ik mijn behoud op aarde

toe aan de oplettende zorg van een barmhartige God,

die zijn hand uitstrekte om mij in de tegenwoordigheid

van de grootste gevaren van de dood te redden. Enkele

van die gevaren waaraan ik ternauwernood ontsnapt

ben, zal ik hier in het kort beschrijven:

‘Toen ik drie jaar oud was, viel ik in een ketel met

kokend water, en hoewel ik onmiddellijk gered werd,

was ik zo ernstig verbrand dat het negen maanden

duurde voordat ik buiten levensgevaar was. In mijn

vijfde en zesde levensjaar had ik veel ongelukken. Toen

ik op een dag met mijn oudere broers de schuur inliep,

klom ik voor de lol op een hooiberg. Al snel viel ik van

een grote balk af en kwam met mijn gezicht op de kale

vloer terecht. Ik raakte ernstig gewond, maar herstelde

snel en ging weer spelen.

‘Op een zaterdagavond speelde ik met mijn broers

Azmon en Thompson in de bovenkamer van mijn vaders

huis, wat hij ons verboden had. Ik verstapte me, viel

van de trap af en brak een arm. Dat heb je ervan als je

ongehoorzaam bent. Ik had veel pijn, maar herstelde

snel. Ik had het gevoel dat wat ik in de toekomst ook

zou ondergaan, het niet meer door ongehoorzaamheid

aan mijn ouders zou komen. De Heer heeft kinderen

geboden om hun ouders te gehoorzamen. En Paulus

zegt: “Dit is immers het eerste gebod, met een belofte.”

‘Kort daarna ont-

snapte ik ternauwernood

aan de dood. Mijn vader

had wat hoornvee, waar-

onder een vervelende

stier. Op een avond gaf ik

het vee wat pompoenen,

en de stier liet zijn eigen

pompoen liggen en nam

de pompoen die ik aan

mijn koe had gegeven. Ik

was boos omdat het dier

zo egoïstisch was, en

pakte de pompoen op

die hij had laten liggen

om die aan mijn koe te geven. Toen ik de pompoen

oppakte, kwam de stier woedend op me af. Ik rende de

heuvel af, met de stier op mijn hielen. Mijn vader zag

hoe gevaarlijk de situatie was en riep dat ik de pompoen

moest laten vallen, maar ik (vergat gehoorzaam te zijn

en) deed dat niet. En terwijl de stier als een wilde tijger

op me af kwam, struikelde ik en viel plat op de grond.

De pompoen rolde weg, de stier sprong over me heen

Een broche die Wilford Woodruff aan
zijn vrouw Phoebe had gegeven, met
een foto van hem op 45-jarige leeftijd.

en ramde zijn horens in de pompoen, die in stukken

vloog. Als ik niet op de grond was gevallen, had hij met

mij ongetwijfeld hetzelfde gedaan. Deze ontsnapping,

net als alle andere, schreef ik toe aan de genade en

goedheid van God.

‘Toen we datzelfde jaar bij mijn oom Eldad

Woodruff op bezoek waren, viel ik van een veranda af

op wat hout en brak mijn andere arm.

‘Enkele maanden later moest ik een groter ongeluk

ondergaan. Naast de graanmolen had mijn vader ook

een zaagmolen. Op een ochtend ging ik met enkele

andere jongens de zaagmolen in en klom op de voor-

kant van de slede, me niet bewust van het gevaar. Nog

voordat ik er erg in had kwam mijn been vast te zitten

tussen de voorkant en de beschermkap, en brak in

tweeën. Ik werd naar het huis gebracht en lag daar negen

uur lang totdat mijn been was behandeld. In die tijd

leed ik enorm veel pijn. Maar ik was jong, mijn botten

genazen snel, en binnen enkele weken was ik weer ter

been, en begon weer te sporten. In die tijd hield mijn

broer Thompson mij gezelschap. Hij leed aan tyfus.

‘Vlak daarna werd ik op een donkere avond door

een os in mijn buik getrapt. Ik stond te dicht bij het

beest om de volledige klap op te vangen, en was meer

geschrokken dan gewond.

‘Het duurde niet lang voordat ik mijn eerste

poging deed om hooi op te laden. Ik was nog erg jong,

maar dacht dat ik het goed had geladen. Toen het wiel

van de wagen op weg naar de schuur een steen raakte,

viel alle hooi eraf. Ik viel op de grond met een lading

hooi op me. Dat werd snel verwijderd, en behalve wat

ademnood was ik niet gewond.

‘Toen ik acht was, ging ik samen met mijn vader

en enkele anderen met een paard en wagen zo’n vijf

kilometer verderop om wat werk te verrichten. Onderweg

schrok het paard ergens van. Het rende een heuvel af

en de wagen sloeg over de kop, met ons erin. We ver-

keerden in gevaar, maar werden opnieuw door de hand

van God gered. Niemand van ons raakte gewond.

‘Op een dag klom ik in een iep om wat schors te

bemachtigen. Terwijl ik me zo’n vier en een halve meter

boven de grond bevond, brak de uitgedroogde tak waar

ik op stond en viel ik op mijn rug. Door het ongeluk

kon ik geen adem meer halen. Een neef rende naar het

huis en zei tegen mijn ouders dat ik dood was, maar

voordat mijn vrienden bij me waren, was ik weer bij

bewustzijn en liep hen tegemoet.

‘Toen ik twaalf was, verdronk ik bijna in de

Farmington River. Ik zonk in negen meter water, maar

werd op wonderbaarlijke wijze gered door een jonge-

man die Bacon werd genoemd. Mijn herstel was een

pijnlijk proces.

62



Wilford Woodruff    Hoofdstuk 4

‘Toen ik dertien was, liep ik midden in de winter,

tijdens een verblindende sneeuwstorm, door de wei-

landen bij Farmington. Ik kreeg het zo koud dat ik niet

meer verder kon. Ik kroop in de holte van een grote

appelboom. Een man die me uit de verte had gezien,

begreep hoe gevaarlijk dat was en haastte zich naar me

toe. Toen hij bij me kwam, was ik al in slaap gevallen.

Ik was bijna bewusteloos. Het kostte hem veel moeite

om me wakker te schudden zodat ik mij mijn situatie

bewust werd. Hij bracht me naar huis waar mijn leven

weer door een liefdevolle Voorzienigheid werd gered.

‘Toen ik veertien was, spleet ik mijn linkerwreef

open met een bijl die bijna door mijn voet ging. Ik leed

enorm veel pijn en het genezingsproces duurde negen

maanden.

‘Toen ik vijftien was, werd ik door een dolle hond

in mijn hand gebeten. Hij had niet door mijn huid heen

gebeten, en door de genade en macht van God werd ik

opnieuw van een afgrijselijke dood gered.

‘Toen ik zeventien was, kreeg ik een ongeluk

waardoor ik veel pijn leed en bijna mijn leven verloor.

Ik reed op een onrustig paard dat, terwijl we een bij-

zonder steile, rotsachtige heuvel afreden, plotseling van

de weg sprong en in volle vaart van het steilste gedeelte

van de heuvel met grote rotsen afrende. Hij begon ook

te springen en gooide me bijna over zijn hoofd heen

op de rotsen, maar ik bleef op zijn hoofd hangen en

hield me aan zijn oren vast. Ik verwachtte ieder moment

op de rotsen geworpen te worden. Terwijl ik wijdbeens

op de nek van het paard zat, zonder hoofdstel of ander

middel om hem te leiden, behalve zijn oren, galop-

peerde hij woedend tussen de rotsen door de heuvel af,

totdat hij een hoge rots raakte en omviel. Ik vloog over

zijn hoofd en kwam bijna vijf meter voor het paard op

mijn voeten terecht. Op mijn voeten neerkomen was

waarschijnlijk de enige manier om mijn leven te redden.

Want als ik de grond met een ander deel van mijn

lichaam had geraakt, was ik waarschijnlijk op slag dood

geweest. Een van mijn benen was op twee plaatsen

gebroken, en mijn beide enkels waren vreselijk ont-

wricht. Het paard rolde bijna over me heen in zijn

pogingen om op te staan. Mijn oom zag me en schoot

te hulp. Ik werd in een leunstoel naar zijn huis gedragen.

Ik lag van twee uur ’s middags tot tien uur ’s avonds in

hevige pijn op medische hulp te wachten. En toen kwam

mijn vader met dokter Swift uit Farmington aan. De

dokter zette mijn botten, immobiliseerde mijn benen,

en reed me die nacht in zijn rijtuig naar mijn vaders huis.

Er werd goed voor me gezorgd, en hoewel ik erg veel

pijn had, liep ik na acht weken alweer op krukken rond,

en snel daarna was ik weer helemaal gezond.’ (Geciteerd

in Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff, Fourth President

of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints:

History of His Life and Labors as Recorded in His

Daily Journals [1964], pp. 5–9.)

Hij vertelde nog over verscheidene andere onge-

lukken en bijna-ongelukken, en sloot dit deel van zijn

dagboek af met de volgende woorden: ‘Een samenvat-

ting hiervan kan als volgt in het kort worden weergege-

ven: Ik heb beide benen gebroken, een daarvan op twee

plaatsen; beide armen, beide enkels, mijn borstbeen en

drie ribben. Ik ben verbrand, bevroren en verdronken.

Ik heb in twee waterwielen gezeten die ronddraaiden.

Ik ben meerdere malen door het oog van de naald

gekropen. De herhaaldelijke bevrijding uit al die

opmerkelijke gevaren schrijf ik toe aan de genade van

mijn hemelse Vader. Als ik erover nadenk, krijg ik altijd

een gevoel om de dankbaarheid van mijn hart vreugde-

vol aan de Heer te laten blijken. Ik bid dat ik de rest

van mijn leven in zijn dienst mag doorbrengen, voor

de opbouw van zijn koninkrijk.’ (Geciteerd in Cowley,

Wilford Woodruff, pp. 11–12.)

HIJ ZOCHT NAAR DE WAARHEID

Wilford Woodruff had in zijn jeugd al een groot

verlangen naar rechtvaardigheid. Hij studeerde enthou-

siast de Bijbel en wilde graag de wil van de Heer kennen

en naleven. Hij heeft daarover het volgende geschreven:

‘In mijn enthousiasme om het goede te doen, organi-

seerde ik in ons dorp gebedsbijeenkomsten waar we

om licht en kennis baden. Ik wilde graag de verorde-

ningen van het evangelie ontvangen, want in de Bijbel

las ik dat de doop door onderdompeling een heilige

verordening was. Omdat ik onbekend was met het hei-

lig priesterschap en de ware bevoegdheid om de veror-

deningen van het eeuwige leven te verrichten, vroeg ik

in mijn enthousiasme aan de predikant van de baptisten

of hij me wilde dopen. Eerst weigerde hij omdat ik zei

dat ik geen lid van zijn kerk wilde worden, omdat die

niet overeenkwam met de apostolische kerk die de

Heiland had gevestigd. Maar uiteindelijk, na verschei-

dene gesprekken, doopte hij mij op 5 mei 1831. Hij

doopte ook mijn broer Asahel. Dat was de eerste en

enige verordening waarnaar ik gestreefd had totdat ik

lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der

Laatste Dagen werd.’ (Geciteerd in Cowley, Wilford

Woodruff, pp. 28–29.)

‘Toen hij een keer oprecht had gebeden om het

volk van de Heer te vinden, als dat op aarde was, zei

[Wilford Woodruff]: “De Geest des Heren zei tegen mij:

‘Raadpleeg mijn woord en ik zal mijn wil bekendmaken

en uw gebed beantwoorden.’ Ik sloeg de Bijbel wille-

keurig open en vroeg de Heer of Hij mij het deel van

zijn woord wilde laten zien dat mijn gebed zou beant-

woorden. Ik sloeg hoofdstuk 56 van Jesaja op. Ik wist

dat het een antwoord op mijn gebed was. Ik voelde dat
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het heil van God geopenbaard zou worden en dat zijn

rechtvaardigheid te voorschijn zou komen. Ik wist ook

dat ik het volk van God zou vinden dat zich had verga-

derd. Vanaf dat moment totdat ik met het evangelie in

aanraking kwam, was ik tevreden en had ik het gevoel

dat ik me niet meer druk hoefde te maken over kerken

en predikanten.’ (Cowley, Wilford Woodruff, p. 29.)

ROBERT MASON VERTELDE HEM
OVER DIENS VISIOEN

Robert Mason, een

gelovig man die naar het

volledige evangelie van

Jezus Christus zocht, was

iemand die veel invloed

op Wilford Woodruff had,

zelfs voordat Wilford over

de herstelling had

gehoord. De Heer was

hem genadig en door

middel van een visioen

kwam hij te weten wat er

korte tijd nadien op aarde

zou gebeuren. Wilford

Woodruff heeft het volgende over dat visioen geschreven:

‘De heer Mason beweerde niet dat hij enig gezag

had om de verordeningen van het evangelie te verrich-

ten, en hij geloofde niet dat die bevoegdheid op aarde

was. Maar hij geloofde wel dat alle mensen die in God

geloofden, het voorrecht hadden om te vasten en te

bidden voor de genezing van de zieken, door hun de

handen op te leggen. Hij geloofde dat het zijn recht en

het recht van alle eerlijke mensen was om door middel

van gelovig gebed licht, kennis, visioenen en openba-

ringen te ontvangen. Hij vertelde me dat de dag nabij

was dat de Heer zijn kerk en koninkrijk op aarde zou

vestigen, met alle gaven en zegeningen vanouds. Hij zei

dat dat werk nog voor zijn dood op aarde zou beginnen,

maar dat hij niet lang genoeg zou leven om de zegenin-

gen ervan te ontvangen. Hij zei dat ik zo moest leven

dat ik ze zou kunnen ontvangen, en dat ik een belang-

rijke rol in dat koninkrijk moest spelen.

‘De laatste keer dat ik hem zag, vertelde hij me

over het volgende visioen dat hij eens overdag op zijn

land had gehad: “Ik werd in een visioen weggevoerd en

bevond me in een grote boomgaard. Ik kreeg honger en

ging in deze grote boomgaard op zoek naar wat vruch-

ten om te eten, maar ik kon er geen vinden. Terwijl ik

verbaasd was dat ik geen vruchten kon vinden te midden

van al die bomen, begonnen ze om te vallen alsof er

een wervelwind opstak. Ze bleven vallen totdat er in de

boomgaard geen enkele boom meer overeind stond.

Maar meteen daarna zag ik jonge spruiten tussen de
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wortels uitkomen, die jonge, prachtige bomen werden.

Ze begonnen te bloeien en brachten vruchten voort die

rijp werden. Het was prachtig om naar te kijken, ik had

nog nooit zoiets moois gezien. Ik strekte mijn hand uit

en plukte een van de vruchten. Ik keek er met groot

genoegen naar, maar toen ik op het punt stond ervan

te eten, was het visioen afgelopen en kon ik de vrucht

niet proeven.”

‘“Na dat visioen knielde ik nederig in gebed neer

en vroeg de Heer of Hij me de betekenis van dat visioen

wilde uitleggen. Toen hoorde ik de stem van de Heer,

die zei: ‘Mensenkind, u hebt mij ijverig gezocht om de

waarheid aangaande mijn kerk en koninkrijk te leren

kennen. Hiermee laat ik u zien dat mijn kerk in deze

generatie niet op aarde is georganiseerd. Maar in de

generatie van uw kinderen zullen de kerk en het

koninkrijk van God geopenbaard worden, met alle

gaven en zegeningen die de heiligen vanouds ontvin-

gen. U zult lang genoeg leven om ervan te horen, maar

u zult in dit leven niet de zegeningen ervan ontvangen.

U zult na de dood door de Heer gezegend worden

omdat u in dit leven gehoor hebt gegeven aan de

influisteringen van mijn Geest.”’

‘Toen de heer Mason over zijn visioen en de uitleg

ervan had verteld, noemde hij me bij mijn voornaam

en zei: “Wilford, ik zal nooit in het vlees van deze

vrucht eten, maar jij wel en je zult een belangrijke rol

in het nieuwe koninkrijk spelen.” Toen draaide hij zich

om en liep weg. Dat waren de laatste woorden die hij

op aarde tegen me sprak. Dat was voor mij een buiten-

gewone ervaring. Ik had in een periode van twintig jaar

veel tijd met deze oude heer Mason doorgebracht. Hij

had me nooit eerder over dat visioen verteld. Maar hij

zei dat hij zich door de Geest van de Heer geïnspireerd

voelde om mij erover te vertellen.

‘Hij had het visioen rond het jaar 1800 ontvangen.

Hij vertelde mij erover in 1830, in het voorjaar dat de

kerk werd georganiseerd. Toen ik me drie jaar later in

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen liet dopen, dacht ik als eerste aan deze profeet,

Robert Mason. Toen ik met het Zionskamp in Missouri

aankwam, schreef ik hem een lange brief waarin ik hem

vertelde dat ik het ware evangelie met alle bijbeho-

rende zegeningen had gevonden; dat het gezag van de

kerk van Christus op aarde was hersteld, zoals hij me

had verteld; dat ik de verordeningen van de doop en

handoplegging had ontvangen; dat ik wist dat God de

kerk van Christus door middel van de profeet Joseph

Smith op aarde had gevestigd.

‘Hij las mijn brief keer op keer met grote vreugde.

Hij ging ermee om op de manier waarop hij in zijn visi-

oen met de vrucht omging. Hij was heel oud en stierf

al snel zonder de verordeningen van het evangelie van

een ouderling van de kerk te ontvangen.
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‘De eerste kans die ik kreeg nadat de verordening

van de doop voor de doden was geopenbaard, gebruikte

ik om me in de doopvont van de Nauvootempel voor

hem laten dopen.’ (Geciteerd in Cowley, Wilford

Woodruff, pp. 16–18.) 

HIJ BEGREEP HET DOEL VAN HET
LEVEN

Een groot deel van de wijsheid van Wilford

Woodruff was terug te voeren tot zijn voorstelling van

het ware doel van zijn leven. Hij heeft het volgende

geschreven:

‘Ik was 23 jaar oud; en toen ik op mijn leven

terugkeek, raakte ik er oprecht van overtuigd dat

gemoedsrust of waar geluk uitsluitend in dienst van

God te vinden was, en in het doen van dingen waar Hij

zijn goedkeuring aan zou geven. Voor zover mijn ver-

beeldingskracht me in staat stelde, dacht ik aan alle eer,

glorie en geluk van de hele wereld. Ik dacht aan het

goud en de rijkdom van de rijken, en aan de heerlijk-

heid, grootsheid en macht van koningen, presidenten,

prinsen en heersers. Ik dacht aan de militaire ver-

maardheid van Alexander, Napoleon en andere grote

generaals. Ik dacht na over de ontelbare paden die de

lichtzinnige wereld bewandelt op zoek naar plezier en

geluk. Als samenvatting van het gehele visioen in mijn

geest, moest ik met Salomo zeggen: “IJdelheid der

ijdelheden! Alles is ijdelheid! zegt Prediker.”

‘Ik kon zien dat binnen enkele jaren iedereen in

het graf terecht zou komen. Ik was ervan overtuigd dat

iemand alleen oprecht gelukkig kon zijn en voedsel voor

de onsterfelijke ziel kon ontvangen als God zijn vriend

was en Jezus Christus zijn voorspraak. En ik wist dat de

mens vriendschap met Hen kon sluiten door de wil van

de Vader te doen en zijn geboden te onderhouden. Ik

besloot dat ik vanaf dat moment de wil van de Heer zou

leren kennen en naleven, zijn geboden zou onderhouden

en de influisteringen van zijn Heilige Geest zou volgen.

Ik nam mij voor op dat fundament te bouwen, en de

rest van mijn leven op die overtuiging te baseren.’

(Geciteerd in Cowley, Wilford Woodruff, pp. 26–27.)

HIJ HERKENDE DE WAARHEID EN LIET
ZICH DOPEN

Toen hij op 29 december 1833 het getuigenis van

twee mormoonse zendelingen hoorde, herkende Wilford

Woodruff meteen de waarheid. Hij liet zich twee dagen

later dopen. Vanaf dat moment was er geen weg meer

terug. Hij heeft daarover geschreven: ‘Ik had het gevoel

dat ik samen met de profeet van God kon uitroepen:

“Ik wil liever staan aan de drempel van het huis van mijn

God dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.”

De volheid van het eeuwig evangelie was eindelijk te

voorschijn gekomen. Mijn hart was vervuld met vreugde.

Het was het fundament van een groter en glorierijker

werk dan ik ooit in dit leven verwacht had. Ik bid God

in de naam van Jezus Christus om mij in de toekomst

te begeleiden, zodat ik aan zijn eer en heerlijkheid mag

voldoen, een zegen voor mijn medemensen zal zijn, en

uiteindelijk in het celestiale koninkrijk verlost mag

worden. Amen.’ (Geciteerd in Cowley, Wilford

Woodruff, p. 36.)

HIJ NAM DEEL AAN HET ZIONSKAMP

In 1833 had de Heer de getrouwe priesterschaps-

dragers van zijn kerk opgeroepen om van Kirtland (Ohio)

naar Missouri te trekken om het land Zion aan te winnen

en in ere te herstellen. (Zie LV 101; 103.) De profeet

Joseph Smith leidde de groep, en Wilford Woodruff

was een van de ongeveer tweehonderd mensen in die

groep. Toen ze vertrokken was Wilford 27 jaar oud en

was hij nog geen zes maanden lid van de kerk.

Tijdens de tocht met de profeet Joseph Smith in

het Zionskamp werd Wilford verder verfijnd en gelou-

terd — voorbereid op het grote werk in dienst van de

Meester.

36 jaar later zei hij in Salt Lake City: ‘Toen de leden

van het Zionskamp geroepen waren, hadden velen van

De reis van het Zionskamp
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ons elkaar nog nooit gezien; wij waren vreemdelingen

voor elkaar en velen hadden nog nooit de profeet gezien.

We waren door het hele land wijd verspreid geweest,

als graan in een zeef. We waren jongemannen, geroe-

pen om op weg te gaan en Zion aan te winnen. En wat

we moesten doen, moesten we door middel van ons

geloof tot stand brengen. We verzamelden ons uit de

verschillende staten in Kirtland en vertrokken naar Zion,

als vervulling van het gebod van God. God aanvaardde

ons werk zoals Hij het werk van Abraham had aanvaard.

We bereikten heel veel, hoewel afvalligen en ongelovi-

gen vaak de vraag stelden: “Wat heb je nou eigenlijk

gedaan?” We deden ervaring op die we op geen enkele

andere wijze hadden kunnen opdoen. We hadden het

voorrecht de profeet te aanschouwen, we hadden het

voorrecht om 1600 kilometer met hem af te leggen, te

zien hoe de Geest Gods op hem inwerkte, de openba-

ringen van Jezus Christus die hij ontving, en de vervul-

ling van die openbaringen.’ En hij vergaderde zo’n

tweehonderd ouderlingen uit het hele land bij elkaar

en stuurde ons de wereld in om het evangelie van Jezus

Christus te prediken. Als ik niet met het Zionskamp

was meegegaan, was ik hier vandaag niet geweest, en ik

veronderstel dat dat ook voor veel anderen in dit terri-

torium geldt.’ (The Discourses of Wilford Woodruff,

samengesteld door G. Homer Durham [1946], p. 305.)

ALS ZENDELING WERD HIJ DOOR
ENGELEN BEDIEND

Halverwege het jaar 1834 werd het verlangen van

Wilford Woodruff om op zending te gaan zo sterk dat

hij in veel gebeden tot de Heer om dat voorrecht

smeekte. Hij vervulde zijn eerste zending in het zuiden

van de Verenigde Staten. Zonder beurs of reiszak liep

de jonge zendeling soms wel negentig kilometer op een

dag. Later getuigde hij dat hij tijdens zijn zending door

engelen was bediend, en dat hij nooit meer gezegend

was dan als priester in het Aäronisch priesterschap tij-

dens zijn zending.
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Het Zionskamp

‘Toen ik het ambt van priester had, werd ik door

engelen bediend. Ik kreeg visioenen en openbaringen.

Ik reisde duizenden kilometers. Ik doopte mensen,

maar kon ze niet bevestigen omdat ik daar het gezag

niet voor had.

‘Ik spreek over deze dingen om aan te tonen dat

een man zich niet hoeft te schamen als hij een deel van

het priesterschap draagt. Onze jongemannen die dia-

ken zijn, moeten hun taken in dat ambt vervullen. Als

ze dat doen, kunnen ze tot het ambt van leraar worden

geroepen, met de taak om de leden te onderrichten, de

heiligen te bezoeken en erop toe te zien dat er geen

ongerechtigheid onder de leden is. God is geen aanne-

mer des persoons in dit priesterschap. Hij verwacht

alleen dat zij hun roeping grootmaken en hun taken

vervullen.’ (Discourses of Wilford Woodruff, p. 298.)

HIJ TROUWDE MET PHOEBE CARTER

Wilford Woodruff

ontmoette Phoebe Carter

in 1837, in Kirtland

(Ohio). Toen ze elkaar

zo’n twee en een halve

maand kenden besloten

ze te trouwen. Ze trouw-

den op 13 april 1837 in

het huis van de profeet

Joseph Smith. De cere-

monie werd verricht

door president Frederick

G. Williams, die raadge-

ver in het Eerste

Presidium was, omdat de profeet toen op de vlucht was

voor zijn vijanden. Het pasgetrouwde stel begon hun

huwelijk bij de profeet thuis, en ze bleven 48 jaar bij

elkaar, totdat Phoebe op 19 november 1885 overleed.

HIJ ONDERWEES ZIJN FAMILIE IN HET
EVANGELIE

Veel familieleden van

Wilford Woodruff waren

sceptisch over de kerk en

niet geïnteresseerd in de

leringen. Wilford heeft het

volgende geschreven over

een ervaring die hij had:

‘Op 1 juli 1838

vond een van de belang-

wekkendste gebeurtenis-

sen van mijn hele leven

plaats. Toen vader Joseph

Smith mij mijn patriar-

chale zegen gaf, noemde De Kirtlandtempel

Phoebe Carter Woodruff
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hij als een van de prachtige beloften dat ik het huisgezin

van mijn vader tot het koninkrijk van God zou brengen.

Ik had het gevoel dat als ik die zegen ooit zou ontvan-

gen, die tijd nu was aangebroken. Met de hulp van

God predikte ik het evangelie aan het huisgezin van

mijn vader en aan allen die bij hem waren, maar ook

aan andere familieleden. Ik organiseerde op zondag 1

juli een bijeenkomst bij mijn vader thuis. Mijn vader

geloofde mijn getuigenis, net als de andere leden van

zijn huisgezin. Maar het leek op dat moment wel of de

duivel vastbesloten was om de vervulling van de belofte

van de patriarch te belemmeren. (...) Het hele huisge-

zin werd door ellende overweldigd, en iedereen kwam

in de verleiding om het werk te verwerpen. Het leek

wel of diezelfde macht mij wilde verteren. Ik moest een

uur gaan liggen voordat de bijeenkomst begon. Toen

bad ik tot de Heer met heel mijn ziel om redding. Want

ik wist toen dat de macht van de duivel werd uitgeoe-

fend om mij te weerhouden van wat God mij had gebo-

den. De Heer verhoorde mijn gebed en beantwoordde

mijn smeekbede. Toen de bijeenkomst zou beginnen,

stond ik op en ik kon zingen en juichen van vreugde

omdat ik was bevrijd uit de macht van de duivel.

Vervuld met de macht van God stond ik te midden van

de aanwezigen en verkondigde ik eenvoudig het evan-

gelie van Jezus Christus.

‘Na de bijeenkomst gingen we naar de oever van

de Farmington River “omdat daar veel water was”. Ik

leidde zes van mijn vrienden de rivier in en doopte hen

ter vergeving van hun zonden. Alle gezinsleden van mijn

vader lieten zich dopen, zoals de patriarch had beloofd.

(...) Het was waarlijk een vreugdevolle dag voor mij. Ik

had mijn vader, stiefmoeder en zus gedoopt. En later

heb ik nog meer familieleden mogen dopen. Ik had het

gevoel dat alleen al het werk van die dag al mijn zen-

dingswerk ruimschoots compenseerde.’ (Cowley,

Wilford Woodruff, pp. 91–92.)

HIJ WERD TOT APOSTEL GEROEPEN

Wilford Woodruff

werd op 26 april 1839

door Brigham Young tot

apostel geordend. Vlak

daarna begon ouderling

Woodruff aan een

gedenkwaardige zending

in Engeland. Net als

Paulus vanouds werd hij

door de Geest geleid en

bracht hij duizenden

zielen tot Christus.

President Heber J. Grant

heeft later over hem

gezegd: ‘Ik geloof niet dat er ooit een mens op aarde

is geweest die meer zielen tot het evangelie van Jezus

Christus heeft gebracht.’ (Conference Report, juni

1919, p. 8.)

Gedurende de volgende jaren, na zijn zending,

werd ouderling Woodruff lid van de gemeenteraad van

de stad Nauvoo (1841), werkte hij aan de Nauvootempel

(1842) en als business manager voor de Times and

Seasons.

DE SLEUTELS VAN HET KONINKRIJK
WERDEN OVERGEDRAGEN

Wilford Woodruff was aanwezig toen de profeet

Joseph Smith alle sleutels van het koninkrijk van God

aan het Quorum der Twaalf Apostelen verleende. Na de

dood van de profeet zag ouderling Woodruff de mantel

van het leiderschap op de getransfigureerde Brigham

Young terechtkomen. Hij kreeg een persoonlijk getui-

genis dat de sleutels van het koninkrijk in hun volheid

door het seniorlid van het Quorum der Twaalf werden

gedragen. In 1889 zei hij:

‘Toen de Heer de sleutels van het koninkrijk

Gods, de sleutels van het Melchizedekse priesterschap,

van het apostelschap, aan Joseph Smith gaf en ze op

zijn hoofd verzegelde, verzegelde Hij ze op zijn hoofd

met de bedoeling dat ze hier op aarde zouden blijven

tot de komst van de Zoon des Mensen. Brigham Young

heeft terecht gezegd: “De sleutels van het koninkrijk

Gods zijn hier.” Hij bezat ze tot de dag dat hij stierf.

Daarna rustten ze op het hoofd van een andere man:

president John Taylor. Hij bezat die sleutels tot het

moment dat hij stierf. Toen gingen ze, op hun beurt, of

in de voorzienigheid Gods, over aan Wilford Woodruff.

‘Ik zeg tot de heiligen der laatste dagen dat de

sleutels van het koninkrijk Gods onder ons zijn, en

dat ze hier ook blijven tot de komst van de Zoon des

Mensen. Laat heel Israël dat begrijpen. Zij mogen dan

maar kort op mijn hoofd rusten, maar daarna rusten ze

op het hoofd van een andere apostel, en na hem iemand

anders, enzovoort tot de komst van de Heer Jezus

Christus in de wolken van de hemel, “om elk mens te

Certificaat van ordening, toen Wilford Woodruff tot ouderling was geordend
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belonen naar de daden die hij in het vlees heeft

verricht.”’ (Discourses of Wilford Woodruff, p. 73.)

Hij heeft ook gezegd: ‘De God des hemels heeft

ons het evangelie gegeven, het priesterschap, de sleutels

van zijn koninkrijk, en de macht om de aarde te bevrij-

den uit de greep van zonde en kwaad, waaronder ze al

eeuwen gebukt gaat. Laten we deze dingen ter harte

nemen en onze godsdienst naleven, zodat we aan het

eind op ons leven kunnen terugkijken en aanvoelen

dat we gedaan hebben wat er van ons verwacht werd,

individueel en collectief. De Heer verwacht veel van

ons — meer dan Hij ooit van een generatie voor ons

heeft verwacht. Er is nog nooit een generatie op aarde

geweest die het koninkrijk van God op aarde moest

vestigen met de kennis dat het nooit meer zou worden

weggenomen.’ (Journal of Discourses, deel 14, p. 6.)

HIJ VERVULDE EEN ZENDING IN
ENGELAND

In 1880 sprak ouderling Wilford Woodruff over de

leiding die hij ontving om tijdens zijn zending in

Engeland zoveel succes te hebben.
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Duizenden mensen werden door het zendingswerk van Wilford Woodruff lid
van de kerk. Ouderling Woodruff predikte in de Gadfield Elm Chapel. De fami-
lie Benbow was eigenaar van het onroerend goed en droeg het over aan de
kerk toen zij naar de Verenigde Staten emigreerden. Het was het eerste kerk-
gebouw in eigendom van de kerk in Engeland.

Het huis van Wilford Woodruff in Nauvoo

‘Hoe vaak zijn we niet door openbaring geroepen

om in tegenstelling tot onze verwachting naar rechts of

links te gaan, hier en daar, of ergens anders heen?

‘Ik wil graag uit eigen ervaring vertellen wat er

gebeurde. Ik bevond me in 1840 in Staffordshire. Ik was

in de stad [Hanley] en hield een bijeenkomst in het

gemeentehuis. Ik had in die stad voor een week lang

afspraken staan. Voordat ik opstond om de mensen toe

te spreken, zei de Geest tegen mij: “Dit is voorlopig de

laatste bijeenkomst met deze mensen.” Toen ik opstond

vertelde ik de aanwezigen wat de Geest van de Heer

me had geopenbaard. Ze waren net zo verbaasd als ik.

Ik wist niet wat de Heer wilde, maar later begreep ik

de bedoeling van God. De Geest van de Heer zei tegen

mij: “Ga naar het zuiden.” Ik reisde 130 kilometer naar

het zuiden van Engeland. Toen ik daar aankwam, ont-

moette ik John Benbow. Het werd me al snel duidelijk

waarom ik hierheen gestuurd was. Ik had een goed

zendingsveld achtergelaten, waar ik iedere avond van

de week doopte. Maar toen ik hier aankwam, vond ik

een groep mensen — zo’n zeshonderd — die zich (...)

in een sekte hadden verenigd, de United Brethren

genoemd. Ik kwam erachter dat zij om licht en waar-

heid hadden gebeden en dat ze niet veel verder waren

gekomen. Ik wist dat de Heer me naar hen toe had

gestuurd. Ik ging onder hen aan het werk en doopte

uiteindelijk hun leider, veertig predikers en zo’n zes-

honderd leden. In totaal lieten zo’n 1.800 mensen zich

in dat gebied dopen. (...) Ik vertel deze dingen om te

laten zien dat we ons iedere dag door de openbaringen

van God moeten laten leiden. Zonder die openbarin-

gen kunnen we niets doen.’ (Discourses of Wilford

Woodruff, p. 60.)
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Wilford Woodruff bezig met de voorbereidingen van een doopdienst bij het
meertje op de boerderij van John Benbow.
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HIJ HIELD VERSLAGEN BIJ

Wilford Woodruff volgde de raad van de profeet

Joseph Smith op en hield trouw een dagboek bij. In de

archieven van het kantoor van de kerkhistoricus bevin-

den zich zo’n zevenduizend bladzijden uit de dagboe-

ken van Wilford Woodruff. Het verslag dat hij bijhield

was van onschatbare waarde voor hemzelf, zijn familie,

en nu voor de hele kerk. Later in zijn leven, in 1856

begon ouderling Woodruff aan zijn carrière als kerk-

historicus, maar vanaf het begin van zijn leven in de

kerk had hij het gevoel dat hij een bijzondere verant-

woordelijkheid had om belangrijke gebeurtenissen,

toespraken, plaatsen, mensen en manifestaties van de

herstelling vast te leggen. Zijn uitgebreide dagboeken

zijn de basis van veel kennis die we over de geschiede-

nis van de kerk hebben.

Op 20 januari 1872 schreef hij het volgende in

zijn dagboek, over wat hij tijdens een bijeenkomst op

de school der profeten had gezegd:

‘Er is een onderwerp dat ik wil bespreken, en dat

is het bijhouden van een dagboek wat betreft de omgang

van God met ons. Ik heb vaak gedacht dat het Quorum

der Twaalf Apostelen en anderen mij nogal enthousiast

op dat gebied vonden. Maar toen de profeet Joseph
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De geschriften van Wilford Woodruff omvatten negentien dagboeken met ruim
zevenduizend bladzijden, over een periode van 62 jaar.

Smith het Quorum der Twaalf Apostelen organiseerde,

vroeg hij ze om een geschiedenis van hun leven bij te

houden; en gaf hij zijn redenen daarvoor. Ik kreeg die

geest en roeping vanaf het moment dat ik lid van de kerk

werd. Ik heb een verslag gemaakt van de eerste toe-

spraak die ik hoorde, en vanaf die dag heb ik dagelijks

een dagboek bijgehouden. Vanaf het moment dat ik

Joseph Smith hoorde prediken, onderwijzen en profe-

teren, had ik altijd het gevoel dat het mijn plicht was

om het op te schrijven. Ik voelde me onrustig en kon

niet eten, drinken of slapen totdat ik het had opge-

schreven. En mijn geest was op dat gebied zo geoefend

dat ik, als ik Joseph Smith hoorde spreken en geen pen

en papier bij me had, naar huis ging en de hele toe-

spraak bijna woord voor woord en zin voor zin

opschreef. En nadat ik alles had opgeschreven, werd

het van me weggenomen, en kon ik het niet meer her-

inneren. Dat was een gave van God.

‘De duivel heeft al vanaf de dag van mijn geboorte

tot de dag van vandaag geprobeerd mij het leven te

benemen, meer nog dan het leven van andere mensen.

Ik schijn een uitgesproken slachtoffer van de tegenstan-

der te zijn. Ik kan daarvoor maar één reden bedenken:

de duivel wist dat ik, als ik mij zou aansluiten bij De

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen, de geschiedenis van die kerk zou schrijven en

een verslag zou nalaten van de werken en leringen van

de profeten, apostelen en ouderlingen.’ (Geciteerd in

Cowley, Wilford Woodruff, pp. 476–477.)

HIJ GETUIGDE VAN HET BIJHOUDEN
VAN EEN DAGBOEK EN WAARSCHUWDE
TOEKOMSTIGE GESCHIEDSCHRIJVERS

Op 6 september

1856 schreef Wilford

Woodruff in zijn dagboek:

‘Wij zijn niet geneigd om

aan het belang van

bepaalde gebeurtenissen

te denken als ze plaats-

vinden, maar we zien pas

later het belang ervan in.

We leven in een van de

belangrijkste bedelingen

sinds de mens op aarde

is, en we behoren een

verslag bij te houden van

de belangrijke gebeurte-

nissen die ter vervulling van de profetieën en openba-

ringen van God voor onze ogen plaatsvinden. Er is een

overvloed aan openbaringen in onze tijd, en we willen

er een verslag van bijhouden als ze zich voor onze ogen

voordoen.’ (Wilford Woodruff ’s Journal, deel 4, p. 444.)

Een bladzijde uit het dagboek van
Wilford Woodruff
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Op 17 maart 1857 schreef hij: ‘Ik heb mijn tijd nog

nooit nuttiger voor het welzijn van de mens besteed,

dan met het schrijven in mijn dagboek. (...) Sommige

van de prachtigste toespraken, waarheden en openba-

ringen van het evangelie, die God door middel van zijn

profeten Joseph, Brigham, Heber en de Twaalf aan zijn

volk heeft gegeven, zijn uitsluitend in mijn dagboeken

te vinden, en ze zijn in de kerkgeschiedenis verzameld

en worden doorgegeven aan de heiligen van God in

alle toekomstige generaties. Is dat geen betaling voor

mijn moeite? Ik vind van wel.’ (Wilford Woodruff ’s

Journal, deel 5, p. 37.)

Op 5 juli 1877 getuigde hij in zijn dagboek: ‘God

heeft me geïnspireerd om een dagboek en een geschie-

denis van deze kerk bij te houden. Ik waarschuw de

toekomstige geschiedschrijvers om geloof te hechten

aan mijn geschiedenis van deze kerk en dit koninkrijk,

want mijn getuigenis is waar en de waarheid van het

verslag zal in de komende wereld bewezen worden.’

(Wilford Woodruff ’s Journal, deel 7, p. 359.)

HIJ HAD VEEL LIEFDE VOOR HET
TEMPELWERK

Voor Wilford Woodruff was het werk voor de doden

een van de waardevolste beginselen van het evangelie.

Hij werd de eerste president van de St. Georgetempel

(Utah). Later speelde hij een belangrijke rol in het

organiseren van de Genealogical Society of Utah, die

het werk voor het heil van de mensen aan de andere

kant van de sluier bevorderde. In 1877 sprak ouderling

Woodruff over het belang van tempels en tempelwerk:

‘Het is onze plicht om ons te verheffen en deze

tempels te bouwen. Ik beschouw dat gedeelte van onze

bediening als een zending die even belangrijk is als het

prediken aan de levenden. De doden zullen in de
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De St. Georgetempel (Utah) in 1876, waar het tempelwerk voor de stichters
van de Verenigde Staten en andere leiders werd verricht.

geestenwereld de stem van de dienstknechten van God

horen, en zij kunnen niet in de morgen van de opstan-

ding voortkomen, als voor hen niet plaatsvervangend

bepaalde verordeningen in de tempel van God worden

verricht. Er is net zoveel nodig om een dode te verlos-

sen als een levende. (...)

‘Voordat ik afsluit wil ik graag zeggen dat gedu-

rende de twee weken voordat ik St. George verliet, de

geesten van de doden zich om mij heen vergaderden

en wilden weten waarom wij ze niet verlosten. Ze zei-

den: “U hebt nu al enkele jaren het Endowment House

en toch is er niets voor ons gedaan. Wij hebben het

fundament van de huidige regering gelegd, en wij zijn

daar nooit van afgedwaald, maar we zijn er trouw aan

gebleven en we zijn trouw aan God geweest.” Dit waren

de ondertekenaars van de onafhankelijkheidsverkla-

ring, en zij hebben twee dagen en twee nachten hun

opwachting bij mij gemaakt. Ik vond het eigenaardig

dat er zoveel werk was verricht, maar dat er niets voor

hen was gedaan. Dat was nooit bij me opgekomen. Ik

neem aan omdat we zo met onze eigen vrienden en

naaste familieleden bezig waren. Ik ging meteen naar

de doopvont en riep broeder McAllister om mij voor de

ondertekenaars van de onafhankelijkheidsverklaring te

laten dopen, en voor vijftig andere prominente mannen,

honderd in totaal, waaronder John Wesley, Columbus

en anderen; vervolgens doopte ik hem voor alle presi-

denten van de Verenigde Staten, behalve drie; en als

hun motief rechtvaardig is, zal iemand voor hen het

werk verrichten.’ (Journal of Discourses, deel 19, pp.

228–229.)

Sindsdien is het tempelwerk ook voor die drie

presidenten verricht.
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Opdat wij verlost mogen worden, de stichters van de Verenigde Staten en
Wilford Woodruff
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SATAN PROBEERDE HET WERK VAN DE
HEER TEGEN TE HOUDEN

Na een korte periode

van tien jaar vrede in het

westen (1847–1857),

kreeg de kerk opnieuw

met vervolging te maken.

De leiders van de kerk

wisten dat de leden, als

ze zich eenmaal in het

westen hadden gevestigd,

opnieuw met de vele ver-

volgingen en problemen

te maken zouden krijgen

die ze moesten doorstaan

toen ze uit Ohio, Missouri

en Illinois werden ver-

dreven. De goddelozen

konden de kerk niet met rust laten.

In een brief aan president John Taylor en het

Quorum der Twaalf Apostelen schreef ouderling Wilford

Woodruff op 15 september 1879: ‘De duivel vecht hard

om de bouw van tempels en het werk van God te

belemmeren. En de goddelozen helpen hem. Maar

broeders, God regeert en zal tot het einde toe naast u

staan.’ (Geciteerd in Cowley, Wilford Woodruff, p. 528.)

1884 WAS EEN CRISISJAAR

In 1884 had de regering van de Verenigde Staten

zijn krijgsmacht gemobiliseerd, niet alleen om de kwestie

van het meervoudig huwelijk aan te pakken, maar ook

om het leven van de heiligen der laatste dagen en het

bestaan van de kerk te bedreigen. De irritatie in die tijd

kwam gedeeltelijk tot uitdrukking door de volgende

woordenwisseling tussen John Nicholson, een mor-

moonse redacteur van een krant, en een federale

rechter, toen broeder Nicholson voor een rechterlijke

uitspraak op de rechtbank moest verschijnen.

In zijn verklaring zei broeder Nicholson: ‘Mijn doel

staat vast en is, naar ik hoop, onveranderlijk. Ik blijf bij

mijn trouw aan God, aan mijn gezin en aan wat volgens

mij mijn plicht is ten opzichte van de grondwet van het

land, die de burgers volledige vrijheid van godsdienst

garandeert.’ De rechter antwoordde: ‘Als u zich er niet

aan onderwerpt, zijn de gevolgen voor uzelf. Maar het

Amerikaanse volk heeft gesproken, (...) en deze wet zal

van kracht zijn en u en uw kerk verpulveren.’(Deseret

News [wekelijks], 21 oktober 1885, p. 1.)

De Mantitempel (Utah) werd op 17
mei 1888 in besloten kring ingewijd.
Ouderling Lorenzo Snow sprak het
inwijdingsgebed uit dat door president
Wilford Woodruff was geschreven.

HIJ WERD TOT PRESIDENT VAN DE
KERK GEROEPEN

Wilford Woodruff presideerde de kerk als presi-

dent van het Quorum der Twaalf Apostelen vanaf het

overlijden van president John Taylor op 25 juli 1887

totdat hij op 7 april 1889 tot president van de kerk

werd voorgesteld. Die dag zei hij tijdens de algemene

conferentie: ‘Deze zevende dag van april 1889 is een

van de belangrijkste dagen in mijn leven, want ik ben

met algemene stemmen, zo’n tienduizend, als presi-

dent van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen gesteund. De steunverlening vond

eerst in de quorums plaats en vervolgens in de alge-

mene bijeenkomst, net als bij president John Taylor.

Dit is het hoogste ambt dat een mens op aarde kan

ontvangen. Ik kreeg dat ambt toen ik 83 jaar oud was.

Ik bid tot God om me te beschermen en me de kracht

te geven om mijn roeping tot het eind van mijn leven

te vervullen. De Heer heeft tot op de dag van vandaag

over me gewaakt.’ (Geciteerd in Cowley, Wilford

Woodruff, pp. 564–565.)

Het Eerste Presidium in april 1889: George Q. Cannon, Wilford Woodruff en
Joseph F. Smith
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DE PRESIDENT BEHOORT STERK TE
STAAN BIJ GOD EN EEN BAND MET
HEM TE HEBBEN

Over zijn verantwoordelijkheid als president van

de kerk heeft president Wilford Woodruff gezegd: ‘Het

is mijn plicht om een band met God te hebben, omdat

ik een zwak instrument in de handen van God ben. Het

is mijn plicht om sterk te staan bij God. En als ik die

heb, dan behoren mijn raadgevers mij bij te staan. We

behoren een van hart en geest te zijn in alle zaken,

stoffelijk en geestelijk, waar wij in ons werk voor de

kerk en het koninkrijk van God ook mee te maken krij-

gen. En ik ben dankbaar dat ik kan zeggen dat dat ook

het geval is sinds ik tot deze positie ben geroepen, of

sinds de reorganisatie van het presidium van de kerk.’

(Discourses of Wilford Woodruff, p. 89.)

HIJ WAS PRESIDENT IN EEN ZEER
KRITIEKE TIJD

De kerk verkeerde in een grote crisis toen presi-

dent Wilford Woodruff aan zijn taak als president van

de kerk begon. President John Taylor was in balling-

schap overleden, en de meeste vooraanstaande leiders

van de kerk zaten in de gevangenis of waren door de

vervolgingen niet in staat om effectief leiding te geven.

Door de federale wetten was het meervoudig huwelijk

niet alleen verboden, maar mensen met zo’n huwelijk

mochten ook niet stemmen of zich kandidaat stellen.

Utahs toelating als staat kwam hevig onder druk te

staan. Er waren wetten uitgevaardigd die erop gericht

waren om alle leden van de kerk hun burgerrechten te

ontnemen. De rechtspersoonlijkheid van de kerk werd

ontnomen, het tiendegeld werd geconfisqueerd, en

Temple Square en andere panden van de kerk werden

door de regering van de Verenigde Staten in beslag

genomen. Er werden door veel mensen ernstige pogin-

gen ondernomen om De Kerk van Jezus Christus van

de Heiligen der Laatste Dagen te vernietigen. Het zen-

dingswerk voor de levenden en het tempelwerk voor

de doden werden ernstig bedreigd.

DE NATIE KEERDE ZICH TEGEN DE
HEILIGEN

In zijn dagboek vat president Wilford Woodruff

het jaar 1889 samen: ‘Zo eindigt het jaar 1889, en de

woorden van de profeet Joseph Smith gaan in vervul-

ling, dat de hele natie zich tegen Zion zou keren en

tegen de heiligen ten strijde zou trekken. De natie is

nog nooit zo vervuld geweest met leugens tegen de

heiligen als nu. 1890 wordt een belangrijk jaar voor de

heiligen der laatste dagen en [de] Amerikaanse natie.’

(Wilford Woodruff ’s Journal, deel 9, p. 74.)

HET MANIFEST WERD DOOR
OPENBARING ONTVANGEN

In het manifest over het meervoudig huwelijk (zie

officiële verklaring 1) stond duidelijk dat het de wil van

de Heer was dat er een eind gemaakt werd aan het

meervoudig huwelijk. Na jaren van offers en gehoor-

zaamheid aan het gebod van de Heer aangaande het

meervoudig huwelijk, werd het geloof van de heiligen

in hedendaagse profeten op de proef gesteld.

‘De jaren tachtig waren hachelijke jaren voor pre-

sident Woodruff, de andere leiders van de kerk en de

leden van de kerk in het algemeen. Er waren veel men-

sen gearresteerd vanwege het praktiseren van het

meervoudig huwelijk. De kerk raakte bezitttingen kwijt

door oneerlijke belastingen en beslaglegging. President

Nieuws over het manifest in de Salt Lake Herald van 7 Oktober 1890

Wilford en Emma Smith Woodruff
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Woodruff smeekte de Heer nederig om hulp. Wekenlang

worstelde president Woodruff hevig met de Heer. De

Heer gaf hem een visioen waarin Hij hem de gevolgen

van de voortzetting van het meervoudig huwelijk liet zien

en president Woodruff liet weten wat hij moest doen.

Op 24 september 1890 vaardigde hij het Manifest uit,

waarin het eind van het meervoudig huwelijk werd

aangekondigd.’ (Brian Smith, ‘Wilford Woodruff:

“Wilford the Faithful” Became God’s Anointed’, Church

News, 1 mei 1993, p. 10.)

Op 1 november 1891, in een toespraak tijdens een

ringconferentie in Logan (Utah), zei president Woodruff:

‘“En wat zij ook spreken wanneer gedreven door

de Heilige Geest, zal Schriftuur zijn, zal de wil des

Heren zijn, zal de zin des Heren zijn, zal het woord des

Heren zijn, zal de stem des Heren zijn, en de macht

Gods tot behoudenis” [LV 68:4].

‘Door die macht hebben we Israël geleid. Door die

macht heeft president Young de kerk gepresideerd en

geleid. Door diezelfde macht heeft president John Taylor

de kerk gepresideerd en geleid. En dat is de manier

waarop ik zo goed mogelijk in dat ambt werkzaam ben

geweest. Ik wil niet dat de heiligen veronderstellen dat de

Heer niet bij ons is, en dat Hij ons geen openbaringen

geeft. Want Hij geeft ons openbaringen, en Hij zal ons

openbaringen blijven geven totdat dit leven voorbij is.

‘Ik heb onlangs enkele openbaringen ontvangen,

en wel zeer belangrijke voor mij, en ik zal u vertellen

wat de Heer gezegd heeft. Laat mij uw aandacht vestigen

op wat in het manifest wordt genoemd (...). De Heer

heeft me door openbaring laten weten dat er leden van

de kerk in Zion zijn die door dat manifest ernstig

beproefd zijn in hun hart. (...)

‘De Heer heeft mij

in een visioen en door

openbaring laten zien wat

er precies zou gebeuren,

als we niet met die prak-

tijk ophielden. (...) Er

zou aan alle [tempel]ver-

ordeningen in het land

Zion een einde komen.

Er zou in geheel Israël

verwarring heersen en

vele mannen zouden

worden gevangengeno-

men. Deze ellende zou

over de gehele kerk gekomen zijn en we zouden

gedwongen zijn geweest aan die praktijk een einde te

maken. De vraag is nu of er op deze manier een einde

aan moet komen, of op de manier die de Heer ons heeft

geopenbaard, waardoor onze profeten, apostelen en

vaders op vrije voeten blijven, en de tempels in de han-

den van dit volk, zodat de doden verlost kunnen

worden. (...)

‘(...) Ik zag precies wat er zou gebeuren, als er

niet iets ondernomen werd. Ik heb die geest al lange

tijd bij me. Maar ik wil dit zeggen: Ik zou alle tempels

uit onze handen hebben laten gaan; ik zou zelf naar de

gevangenis zijn gegaan en toegelaten hebben dat alle

andere mannen er ook beland zouden zijn, als de God

des hemels mij niet geboden had te doen wat ik heb

gedaan; toen dan ook het uur aanbrak dat mij geboden

werd dat te doen, was het mij volkomen duidelijk. Ik

begaf mij voor het aangezicht des Heren en ik schreef

wat de Heer mij zei te schrijven (...). Ik legde het voor

aan mijn broeders — sterke mannen als broeder

[George] Q. Cannon, broeder [Joseph] F. Smith en de

twaalf apostelen. Ik had net zo goed kunnen proberen

een leger met banieren van een koers af te brengen die

volgens hen de juiste was. Deze mannen waren het

met me eens, en tienduizend heiligen der laatste dagen

waren het met me eens. Waarom? Omdat ze er door de

Geest van God en de openbaringen van Jezus Christus

toe aangezet waren om iets te ondernemen.’ (‘Remarks

Made by President Wilford Woodruff ’, Deseret Evening

News, 7 november 1891, p. 4; zie ook Officiële verkla-

ring 1, Gedeelten uit drie toespraken van president

Wilford Woodruff over het manifest.)

GOD STAAT AAN HET ROER

De doeleinden van

de Heer zullen vervuld

worden, en we kunnen

erop vertrouwen dat

iedere profeet die het

volk van de Heer presi-

deert de macht heeft

gekregen om een vaste

koers te varen. President

Wilford Woodruff heeft

verklaard: ‘Ik zeg vandaag

tot heel Israël, ik zeg tot

de hele wereld, dat de

God Israëls, die deze

kerk en dit koninkrijk

gesticht heeft, nog nooit

een president of presi-

dium heeft geordend om

de kerk te misleiden.

Luister, Israël, want geen mens die de levensadem ademt

kan deze sleutels van het koninkrijk Gods bezitten en

de mensen misleiden.’ (Discourses of Wilford

Woodruff, p. 74.)

Ephraim George Holding, elektricien
van de Salt Laketempel, bovenop een
van de torenspitsen in 1893
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HIJ SPRAK OVER OPENBARING

President Wilford Woodruff heeft het volgende

over openbaring gezegd:

‘Wat is openbaring? Het getuigenis van de Vader

en de Zoon. Hoevelen van u hebben openbaring ont-

vangen? Hoevelen van u hebben de Geest van de Heer

horen fluisteren — met de stille, zachte stem? Ik had al

vele jaren geleden naar de geestenwereld gegaan als ik

niet naar de influisteringen van de stille, zachte stem

had geluisterd. Dat waren de openbaringen van Jezus

Christus, het sterkste getuigenis dat een mens kan ont-

vangen. Ik heb veel getuigenissen ontvangen sinds ik lid

van deze kerk en dit koninkrijk ben geworden. Ik ben

soms gezegend met bepaalde gaven en tekenen van

genade, met bepaalde openbaringen en geestelijke

bediening. Maar ik heb nog nooit iets ervaren waar ik

meer op kan vertrouwen dan de stille, zachte stem van de

Heilige Geest.’ (Discourses of Wilford Woodruff, p. 45.)

‘Het is de voorkennis die God aangaande zijn werk

heeft gegeven (...) wat een van de belangrijkste oorza-

ken van de kracht van de heiligen der laatste dagen is.

Het is het beginsel van openbaring van het hoofd van

de kerk aan de kerk — een beginsel dat in de praktijk

niet tot een enkele man, drie mannen of twaalf man-

nen is beperkt. Het wordt geboden aan alle mensen in

de kerk, in meerdere of mindere mate, afhankelijk van

de manier waarop ze er gebruik van maken. Er is ech-

ter een aangegeven manier waarop openbaring van de

Heer voor zijn kerk wordt ontvangen. Er is slechts één

man op aarde die deze macht bezit. Maar ieder lid

heeft het voorrecht om openbaring van de Heer voor

zijn eigen zaken te ontvangen.’ (Discourses of Wilford

Woodruff, p. 54.)

‘De Heer zou me niet toestaan om dit ambt ook

maar een enkele dag te bekleden als ik niet ontvanke-

lijk was voor de Heilige Geest en de openbaringen van

God. De tijd is te ver gevorderd voor deze kerk om

zonder openbaring verder te moeten.’ (Discourses of

Wilford Woodruff, p. 57.)

HIJ KREEG EEN VISIOEN OVER DE
DOELEINDEN VAN GOD

Op 26 januari 1880 schreef Wilford Woodruff: ‘Ik

ging biddend en mediterend naar bed. Ik viel in slaap

en sliep ongeveer tot middernacht. Toen werd ik wak-

ker. De Heer stortte zijn Geest op mij uit en toonde mij

een visioen zodat ik de zin en de wil van de Heer en

zijn doeleinden voor ons land en de inwoners van Zion

beter kon begrijpen. En toen ik het visioen zag, begreep

ik de situatie van onze natie, hun goddeloosheid, gru-

welen en corruptie, de oordelen van God en de vernie-

tiging die hun te wachten stond. En toen ik de grote en

omvangrijke taak doorgrondde die het Quorum der

Twaalf Apostelen volgens de Heer en de hemelse heer-

scharen had, werd mijn hoofd een bron van tranen

waardoor mijn kussen als met dauw uit de hemel hele-

maal nat werd. Ik kon niet meer slapen en de Heer

openbaarde mij onze taak, ja, de taak van de twaalf

apostelen en alle getrouwe ouderlingen van Israël.’

(Wilford Woodruff ’s Journal, deel 7, p. 546.)

Ouderling Woodruff was toen lid van het Quorum

der Twaalf Apostelen, en hij schreef de openbaring op

en gaf een exemplaar aan het presidium van de kerk.

DE GENEALOGICAL SOCIETY WERD
GEORGANISEERD

President Wilford Woodruff was altijd erg begaan

met het werk voor de doden. In 1894 werd onder zijn

leiding de Genealogical Society of Utah georganiseerd.

In datzelfde jaar kondigde president Woodruff belang-

rijke zaken aan die de Heer had geopenbaard wat het

verzegelen van gezinnen betreft:

‘Wij willen dat de heiligen der laatste dagen vanaf

dit moment hun stamboom zover mogelijk natrekken

en aan hun ouders verzegeld worden. Verzegel de kin-

deren aan hun ouders en laat die keten zover mogelijk

doorlopen. Dat is wat de Heer van zijn volk wil, en ik

denk dat u, als u erover nadenkt, te weten zult komen

dat het juist is. (...)

Uitnodiging voor de inwijding van de Salt Laketempel
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Foto van het leggen van de deksteen van de Salt Laketempel op 6 april 1892.
Er waren vijftigduizend mensen aanwezig.
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‘(...) De voorouders van dit volk zullen het evan-

gelie aanvaarden. Het is mijn plicht om mijn aardse

vader te eren. Het is uw plicht om uw aardse vader te

eren. Als u dat doet, zult u de Geest van God bij u heb-

ben. En wij zullen dit werk voortzetten, en de Heer zal

ons meer licht geven dan we al hebben ontvangen. (...)

Er zijn mensen in de kerk die door mij geadopteerd

[aan mij verzegeld] willen worden. Ik zeg tot hen, als

zij mij kunnen horen: laat u aan uw voorouders verze-

gelen, verlos uw voorouders, en sta aan het hoofd van

uw geslacht, als heiland op de berg Zion. Dan zal God

u zegenen. Dat wilde ik graag zeggen, en ik wil dat dat

in onze tempels wordt gedaan. (...) Ik heb me erg veel

zorgen over deze kwestie gemaakt. Ik had een groot

verlangen om te blijven leven totdat ik deze beginselen

aan de heiligen der laatste dagen kon overbrengen, want

ze zijn waar. Ze zijn een stap voorwaarts in het werk

van de bediening en in het werk van de begiftigingen

in deze tempels van onze God. (...) Met de hulp van

mijn vrienden ben ik aan het werk gegaan om het voor-

geslacht van mijn vader en mijn moeder te verlossen.

Toen ik aan de Heer vroeg hoe ik mijn voorouders kon

verlossen toen ik in St. George was, en daar geen fami-

lie had, zei de Heer dat ik de heiligen in St. George om

hulp moest vragen en hen het werk voor mij in de tem-

pel te laten verrichten. Dat zou aanvaardbaar voor Hem

zijn. (...) Dat is een openbaring aan ons. Op die manier

kunnen we elkaar helpen.’ (Discourses of Wilford

Woodruff, pp. 157–159.)

DE WET VAN VASTEN WERD
VERDUIDELIJKT

In 1896 werd onder leiding van president Wilford

Woodruff de ‘vastendag’ op de eerste donderdag van de

maand verplaatst naar de eerste zondag van de maand.

Naast deze verandering herhaalde het Eerste Presidium

enkele eeuwige beginselen: ‘Op sommige plekken is

het gebruik geworden om alleen het ontbijt over te slaan

en dat als vasten te beschouwen. Dat is niet in overeen-

stemming met de zienswijze en het gebruik in het ver-

leden. Toen er voorheen gevast werd, was het een regel

om niets te eten vanaf de voorgaande dag tot na de

middagbijeenkomst op de vastendag. Wat betreft bijdra-

gen voor de armen was het gebruikelijk om het voedsel

dat gebruikt zou zijn voor de twee overgeslagen maal-

tijden aan de armen zou worden gegeven, en zoveel

meer als iemand wilde en kon geven.’ (‘An Address’,

The Deseret Weekly, 14 november 1896, p. 678.)

ZION GROEIT GESTAAG

President Wilford Woodruff heeft het volgende

geleerd:

‘Wat betreft de

opbouw van Zion zijn er

zoveel dingen gebeurd

die heel anders zijn

gegaan dan verwacht; en

we moeten een getuige-

nis hebben dat God ons

leidt op de weg die we

nu bewandelen. In de

ogen van sommige men-

sen die geneigd zijn om

wanhopig te worden en

een duistere kijk te heb-

ben, kan het lijken of het

schip Zion geleidelijk

wegdrijft van de ankerplaats, omdat bepaalde dingen

anders zijn of gedaan worden. In hun ogen is dat een

voorteken van onheil voor ons en het werk van God.

‘Er zijn altijd enkele mensen onder ons met ake-

lige voorgevoelens, die de wijsheid van God niet inzien

wat de stappen betreft die zijn volk moet nemen. Zij

plaatsen vraagtekens bij de raad die ze ontvangen en

de stappen die zijn genomen. Ze veronderstellen dat er

geen openbaringen meer worden gegeven en dat de

heiligen niet meer geleid worden door mensen aan wie

God zijn wil bekendmaakt. (...) Uit ervaring is gebleken

dat de mensen die dergelijke beschuldigingen uiten in

al die gevallen zelf in het duister verkeren.

‘Maar de getrouwe mensen — zij die strikt als hei-

ligen en volgens de vereisten van het evangelie leven

— hebben geen twijfels op dat gebied. Er kunnen veel

dingen zijn die ze niet volledig begrijpen, omdat de

redenen niet helemaal duidelijk zijn. Maar als zij de

Geest van God bij zich hebben, en zich daardoor laten

leiden, vertrouwen zij op de Heer en zijn zij bereid om

het bestuur van zijn koninkrijk aan zijn verheven wijs-

heid over te laten. In de loop van de tijd zijn ze de 

Een optocht om te vieren dat Utah in 1896 een staat werd
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juistheid gaan inzien van

de richting waarin de

kerk zich laat leiden. Dat

is zo vaak voorgekomen

dat de voorbeelden dui-

delijk zijn voor de men-

sen die onze geschiedenis

kennen. Op die manier

wordt het geloof van

het volk voortdurend

beproefd.’ (Discourses

of Wilford Woodruff,

pp. 141–142.)

WIJ MOETEN ERAAN WERKEN OM DE
GEEST BIJ ONS TE HEBBEN

Let op het volgende citaat van president Wilford

Woodruff:

‘Joseph Smith bezocht me geregeld na zijn dood

en onderrichtte me in veel belangrijke beginselen. (...)

Hij vertelde me onder andere dat ik de Geest van God

bij me moest hebben; dat we dat allemaal nodig had-

den. (...)

‘Brigham Young bezocht me ook na zijn dood. (...)

En hij vertelde me wat Joseph Smith hem in Winter

Quartes had geleerd, dat hij de mensen moest leren

om de Geest van God bij zich te hebben. Hij zei: “Ik

wil dat je de mensen leert om de Geest van God te

kunnen ontvangen. Want zonder de Geest kun je het

koninkrijk van God niet opbouwen.”
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Een wandelstok, een hoed en een sjaal
die president Woodruff tijdens de laat-
ste jaren van zijn leven gebruikte.

‘Dat wil ik de broeders en zusters vandaag bijbren-

gen. Iedere man en vrouw in deze kerk moet eraan

Foto (24 juli 1897) van de pioniers die vijftig jaar eerder, in 1847, de Salt Lake Valley waren binnengekomen
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werken om die Geest bij zich te hebben. We zijn omge-

ven door boze geesten die tegen God strijden en tegen

iedereen die het koninkrijk van God wil opbouwen. We

hebben deze Heilige Geest nodig om deze invloeden te

kunnen overwinnen. Ik heb op mijn reizen de Heilige

Geest bij me gehad. En dat geldt voor iedere man die

de wijngaard ingaat en trouw voor de zaak van God

aan het werk gaat. Ik heb over de bediening van enge-

len gesproken die ik heb ontvangen. Wat deden deze

engelen? Een van hen leerde me enkele dingen op het

gebied van de tekens die aan de wederkomst van de

Zoon des Mensen voorafgaan. Anderen hebben mijn

leven gered. En toen? Toen draaiden ze zich om en lie-

ten me achter. Maar hoe zit dat met de Heilige Geest?

De Heilige Geest gaat niet weg als ik mijn plicht doe.

Hij laat geen mens achter die zijn taken vervult. Dat

hebben we al die tijd ervaren. Joseph Smith zei een

keer tegen broeder John Taylor dat hij eraan moest

werken om de Geest van God te krijgen, en dat hij aan

zijn influisteringen gehoor moest geven. Dan zou het

een beginsel van openbaring worden. God heeft me

daarmee gezegend; en alles wat ik gedaan heb sinds ik

lid van deze kerk ben, is op dat beginsel gebaseerd. De

Geest van God heeft me verteld wat ik moest doen en

ik heb daar gehoor aan moeten geven.’ (‘Discourse’,

The Deseret Weekly, 7 november 1896, pp. 642–643.)

LEDEN EERDEN HEM MET EEN BLIJK
VAN WAARDERING OP ZIJN VERJAARDAG

‘Een van de belangrijkste gebeurtenissen in het

lange leven van president Woodruff was de viering van

zijn negentigste verjaardag op 1 maart 1897. Op die
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dag kwamen duizenden heiligen der laatste dagen bij

elkaar in de Tabernakel in Salt Lake City om hem eer te

bewijzen. Er werden gepaste woorden gesproken door

zijn raadgevers en andere algemene autoriteiten. Hij

kreeg een verzilverde wandelstok van de tempelwerkers.

Alle aanwezigen zongen: “Wij danken U, Heer, voor

profeten”. Toen hij thuiskwam, schreef president

Woodruff zijn indrukken van die dag in zijn dagboek.

“Ik was volledig overweldigd door het evenement. Ik

moest terugdenken aan gebeurtenissen uit mijn tijd als

jongere en jongvolwassene. Ik kon me nog goed herin-

neren dat ik aan de Heer vroeg of ik in mijn leven een

profeet of apostel mocht ontmoeten die me in het

evangelie van Christus zou onderwijzen. En hier stond

ik in de grote Tabernakel met tienduizend kinderen,

profeten, apostelen en heiligen. Mijn hoofd was een

bron van tranen. Toch sprak ik die enorme groep aan-

wezigen toe.’ (Preston Nibley, The Presidents of the

Church [1974], pp. 132–133.)

HIJ WAS EEN MAN MET EEN
VOORUITZIENDE BLIK

Wilford Woodruff had een heldere kijk op het leven

en was daar trouw aan. Hij heeft eens gezegd: ‘Want wat

baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan

zijn ziel schade te lijden? Niet veel. Want wat zou een

mens kunnen geven in ruil voor zijn ziel als hij zich aan

de andere kant van de sluier bevindt? Ik verbaas me er

enorm over hoe weinig interesse de bewoners van de

aarde over het algemeen voor hun toekomstige staat

hebben. Iedereen die hier vandaag aanwezig is, zal aan

de andere kant van de sluier verder leven, net zo lang als

zijn Schepper — tot in de eeuwigheid, en de eeuwige

bestemming van ieder mens is afhankelijk van de manier

waarop hij of zij de korte periode van het leven op aarde

besteedt. Ik vraag, in de naam van de Heer, wat popu-

lariteit voor u of mij betekent? Wat betekenen goud of

zilver, of andere wereldse goederen voor ons — meer dan

middelen om eten, drinken en kleding te kopen, en het
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Een van de geschenken die president Woodruff op zijn negentigste
verjaardag kreeg, was deze mooie bedsprei, gemaakt van zijde uit Utah.

koninkrijk van God op te bouwen? En het is het top-

punt van dwaasheid als wij niet meer bidden en uit alle

macht naar de rijkdommen van de wereld streven. Als

je ziet hoe sommige mensen leven, zou je kunnen den-

ken dat ze hier voor eeuwig zullen leven, en dat hun

eeuwige bestemming afhankelijk is van de hoeveelheid

geld die ze hebben. Ik vraag de heiligen der laatste

dagen soms hoeveel we hadden toen we op aarde kwa-

men? Hoeveel hadden we bij ons, en waar kwam dat

vandaan? Ik denk niet dat iemand van ons een vrouw

of een stenen huis bij zich had. Ik denk niet dat iemand

van ons op een paard of in een rijtuig is geboren, of

dat we aandelen, vee en huizen bij ons hadden. We zijn

net zo naakt geboren als Job, en ik vermoed dat we

allemaal net zo naakt als hij dit leven zullen verlaten.’

(Discourses of Wilford Woodruff, pp. 243–244.)

HIJ STOND BEKEND ALS ‘WILFORD
DE GETROUWE’

Toen het grote hart

van president Wilford

Woodruff op 2 september

1898 ophield met klop-

pen, hadden de heiligen

van God voldoende reden

om in de rouw te zijn,

want een edel leven was

uit hun midden wegge-

nomen. Het was een edel

leven omdat het was toe-

gewijd aan de opbouw

van Zion. Jaren eerder

had president Woodruff

in zijn dagboek geschre-

ven: ‘Ik verklaar dat ik,

Wilford Woodruff, uit vrije wil een verbond met mijn

God sluit dat ik mijzelf en al mijn bezittingen volmon-

dig aan de Heer toewijd, ter bevordering van de opbouw

van zijn koninkrijk en Zion op aarde, en dat ik zijn wet-

ten zal naleven. Ik stel alles ter beschikking aan de bis-

schop van zijn kerk, zodat ik een wettige erfgenaam van

het celestiale koninkrijk van God kan worden.’

(Geciteerd in Cowley, Wilford Woodruff, p. 45.)

Wilford Woodruff was een man die in zijn jeugd

gedroomd had dat hij op een dag een apostel van de

Heer Jezus Christus zou ontmoeten. Hij leefde als een

profeet en uiteindelijk werd hij geroepen om de heili-

gen te presideren. Het was zijn wens om tot het eind van

zijn leven op alle gebieden trouw te blijven. Hij stond

bij veel mensen bekend als ‘Wilford de Getrouwe’. In

een openbaring had de Heer hem ‘mijn dienstknecht’

genoemd (LV 118:6). Wat een fantastisch grafschrift

voor een zoon van God.

President Wilford Woodruff, augustus
1898
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HOOGTEPUNTEN UIT HET LEVEN VAN LORENZO SNOW

Leeftijd Gebeurtenissen

Hij wordt geboren op 3 april 1814 in Mantua in Portage County (Ohio), als zoon

van Oliver en Rosetta Leonora Pettibone Snow.

22 Hij gaat naar een Hebreeuwse school in Kirtland (voorjaar 1836); hij laat zich in

Kirtland (Ohio) dopen (19 juni 1836).

23 Hij vervult een zending in Ohio (voorjaar 1837).

24–25 Hij vervult een zending in het zuiden van Missouri, in Illinois, Kentucky en Ohio

(1838–1839).

26–29 Hij vervult een zending in Engeland (1840–1843).

31 Hij trouwt met Charlotte Merril Squires, Mary Adaline Goddard, Sarah Prichard en

Harriet Amelia Squires (1845).

34 Hij wordt tot apostel geordend (12 februari 1849).

35 Hij helpt bij de organisatie van het Permanent Emigratiefonds (oktober 1849).

35–38 Hij vervult een zending in Italië; hij organiseert en geeft leiding aan de vertaling

van het Boek van Mormon in het Italiaans (oktober 1849–juli 1852).

38 Hij wordt gekozen als lid van de wetgevende macht in Utah (1852) en vervult die

taak 29 jaar lang.

39 Hij staat aan het hoofd van de kolonisatie van Brigham City in Utah (1853).

49–50 Hij vervult een bijzondere zending in Hawaï; hij verdrinkt bijna (1864).

58–68 Hij is president van de wetgevende macht in Utah (1872–1882); hij neemt deel

aan de tweede toewijding van het land Palestina voor de terugkeer van de Joden

(1872–1873).

59–63 Hij is werkzaam als raadgever van president Brigham Young (april 1873–augustus

1877).

59 Hij organiseert de verenigde orde in Brigham City (1873–1880).

71 Hij vervult een zending onder de indianen in het noordwesten van de Verenigde

Staten (1885).

72–73 Hij zit elf maanden in de gevangenis omdat hij het meervoudig huwelijk praktiseert

(1886–1887).

74 Hij spreekt het inwijdingsgebed van de Mantitempel (Utah) uit (21 mei 1888).

75 Hij wordt president van het Quorum der Twaalf Apostelen (7 april 1889).

76 Het manifest wordt uitgevaardigd, waardoor er een eind komt aan het meervoudig

huwelijk (Officiële verklaring 1) (1890).

79 Hij wordt president van de Salt Laketempel (1893).

84 Hij wordt bezocht door de Heiland in de Salt Laketempel (1898); hij wordt president

van de kerk (13 september 1898).

85 Hij propageert het betalen van tiende, te beginnen in het zuiden van Utah

(mei 1899).

87 Hij overlijdt in Salt Lake City (10 oktober 1901).
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Lorenzo Snow was een boerenjongen die op de

beschavingsgrens van het negentiende-eeuwse Amerika,

in Ohio, opgroeide. Zijn dagelijkse taken bestonden uit

het kappen van bomen, het voorbereiden van de akkers

en het toezicht houden op de boerderij omdat zijn vader

zo vaak van huis was. Hij was de oudste zoon in een

groot gezin en wist niet wat luiheid was. In het gezin

werden duurzame banden van liefde, vertrouwen en

onderlinge hulp ontwikkeld.

OP JONGE LEEFTIJD LEERDE HIJ
VERANTWOORDELIJKHEID

Oliver en Rosetta Snow kwamen oorspronkelijk uit

New England. Na de geboorte van twee dochters ver-

huisden ze van New England naar Ohio, waar ze nog

vijf kinderen kregen — twee meisjes en drie jongens.

Lorenzo was het vijfde kind en de oudste jongen. Zijn

ouders vestigden zich met hun boerderij in Portage

County (Ohio). Ze werden al snel vergezeld door fami-

lieleden en voormalige vrienden uit New England.

Naarmate de jaren verstreken, werd de familie Snow

welvarend en invloedrijk.

De ouders en familieleden van Lorenzo Snow,

maar ook veel andere mensen in hun omgeving waren

goed opgeleid. Zij moedigden hun kinderen aan in hun

streven naar intellectuele prestaties, cultuur en sociale

vaardigheden. Lorenzo kreeg dezelfde aanmoedigingen

en werkte hard om aan de verwachtingen van familie

en buren te voldoen.

Zijn vader was voor zijn werk geregeld van huis.

Lorenzo was als kind al vaak verantwoordelijk. De verant-

woordelijkheid voor een grote en welvarende boerderij

leek geen onoverkomelijke hindernis voor hem te zijn.

Bij de uitvoering van deze taken was hij punctueel, vast-

beraden en actief. Naarmate hij ouder werd, hield hij

toezicht op het verschepen van de landbouwproducten

Geboorteplaats van Lorenzo Snow, Mantua (Ohio)

over de rivier naar New Orleans. Hoewel dergelijke rei-

zen maanden werk kostten, was hij erg verantwoordelijk

en tegen de taak opgewassen.

HIJ HAD GELEERD OM MEDELEVEND,
RUIMDENKEND EN VERDRAAGZAAM
TE ZIJN

In de biografie over

haar broer schrijft Eliza, de

oudere zus van Lorenzo:

‘Op godsdienstig vlak

waren onze ouders bap-

tist, maar niet van de

starre, strenge signatuur.

Hun huis was een toe-

vluchtsoord voor goede

en intelligente mensen

van alle groeperingen,

en hun gastvrijheid was

spreekwoordelijk.’ (Eliza

R. Snow Smith, Biography

and Family Record of

Lorenzo Snow [1975],

p. 2.) Discussies mochten

thuis nooit dweperig of

bekrompen zijn. Lorenzo en zijn broers en zussen wer-

den aangemoedigd om een grote vriendenkring met

verschillende meningen te vormen. Door zijn geregelde

reizen naar New Orleans kreeg hij veel praktische kan-

sen om verschillende soorten situaties en mensen waar

te nemen.

HIJ HIELD VAN LEZEN

Boeken waren een voortdurende gids in het leven

van Lorenzo Snow. Als hij niet met zijn taken op de

boerderij bezig was, nam hij een boek en ging hij ergens

heen waar hij niet gestoord zou worden. Hij las veel en

leerde veel over geschiedenis, geografie en literatuur,

zowel klassiek als hedendaags.

HIJ WILDE IN HET LEGER

Het kwam misschien gedeeltelijk door zijn inte-

resse in geschiedenis dat Lorenzo Snow zich bij het leger

wilde aansluiten. Vlak na zijn 21e verjaardag rondde hij

zijn middelbare school af en kreeg hij van de gouverneur

van Ohio een aanbieding om luitenant in het leger te

worden. Maar omdat hij het gevoel had dat een univer-

sitaire opleiding hem meer kansen in het leger zou bie-

den, stelde hij zijn militaire opleiding uit, verkocht hij

zijn deel van de nalatenschap van zijn vader en verhuisde

hij naar Oberlin (Ohio). Daar had de presbyteriaanse

Gravure van Lorenzo Snow: Frederick
Piercy
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kerk enkele jaren daarvoor een universiteit opgericht

die goed stond aangeschreven.

ZIJN MOEDER EN TWEE ZUSSEN
WERDEN LID VAN DE KERK

Lorenzo Snow studeerde een jaar aan het Oberlin

College. Hoewel hij van aard waardering voor andere

mensen had, was hij nooit zo onder de indruk van

georganiseerde godsdiensten. Aan het eind van het

semester schreef hij aan zijn zus Eliza: ‘Als er niets beters

te vinden is dan wat je hier op het Oberlin College ervan

ziet, wil ik niets meer met godsdiensten te maken heb-

ben.’ (Smith, Biography and Family Record, p. 5.)

Zijn moeder en een

zus waren de eerste leden

uit de familie Snow die

lid van De Kerk van Jezus

Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen wer-

den. Later werd zijn zus

Eliza lid. Lorenzo had veel

respect voor de mening

en het inzicht van Eliza,

en hij schreef haar in

Kirtland (Ohio) en stelde

veel vragen over de nieuw

geopenbaarde godsdienst.

Ze beantwoordde zijn

vragen en vroeg of hij naar Kirtland wilde komen om

bij professor Seixas te studeren, die door de leiders van

de kerk was gevraagd om Hebreeuws te doceren. In

het voorjaar van 1836 vertrok Lorenzo uit Oberlin en

verhuisde hij naar Kirtland.

HIJ STOND OPEN VOOR DE KERK

Lorenzo Snow wilde graag de profeet Joseph

Smith ontmoeten. Vlak nadat hij in Kirtland (Ohio) was

aangekomen, stond hij op straat met zijn zus Eliza te

praten toen ‘Joseph langskwam, die nogal haast leek te

hebben. Hij bleef lang genoeg staan om zich aan

Lorenzo voor te stellen en tegen Eliza te zeggen: “Eliza,

nodig je broer maar uit om bij ons te komen eten.” Zij

was toen in de kost bij de profeet thuis en gaf les op

zijn privéschool. Lorenzo keek de vreemdeling zo lang

mogelijk na, en zei toen tegen zijn zus: “Joseph Smith

is een opmerkelijk man. Ik wil hem beter leren kennen.

Misschien dat Joseph Smith en het mormonisme toch

meer voorstellen dan ik had kunnen dromen.”’ (Thomas

C. Romney, The Life of Lorenzo Snow [1955], p. 23.)

Eliza R. Snow

Net als zijn vader benaderde Lorenzo godsdienst

niet op een bekrompen, dogmatische wijze. Voor hem

was het mormonisme geestelijk soelaas voor de veron-

gelijkten. Hij bestudeerde de godsdienst behoedzaam,

hij luisterde naar de toespraken van de profeet Joseph

Smith, en hij sprak onder vier ogen met hem. Hij sloot

vriendschap met de vader van de profeet, die tegen hem

zei: “Je zult binnenkort overtuigd zijn van de waarheid

van het werk in de laatste dagen, je zult je laten dopen,

en je zult zo groot worden als je zelf maar wilt — zelfs

zo groot als God, en groter wil je niet worden.’

(Geciteerd in LeRoi C. Snow, ‘Devotion to a Divine

Inspiration’, Improvement Era, juni 1919, p. 654.)

HIJ OBSERVEERDE DE LEDEN
ZORGVULDIG VOORDAT HIJ ZICH
LIET DOPEN

Lorenzo Snow observeerde de leden van de kerk

en was verbaasd over het getuigenis van de ouderlingen

omdat zij zo duidelijk en positief over hemelse zaken

spraken. Hij was verbaasd over de goddelijke macht die

tot uitdrukking kwam door de bediening van patriarch

Joseph Smith sr. ‘Toen hij, voordat hij zich liet dopen,

in de [Kirtland]tempel een “zegenbijeenkomst” bij-

woonde, en naar verscheidene patriarchale zegens had

geluisterd die mensen ontvingen van wie hij de achter-

grond goed kende, en van wie de patriarch eigenlijk

niets afwist, was hij verbaasd dat er in hun zegens zoveel

positieve en duidelijke karaktereigenschappen van hen

genoemd werden. En, zoals hij later zei, was hij ervan

overtuigd dat een grotere invloed dan de menselijke

vooruitziendheid de woorden dicteerde aan de persoon

die de zegen gaf.’ (Smith, Biography and Family

Record, p. 9.)

Waar de familie Snow naar de kerk ging
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HIJ STUDEERDE, LIET ZICH DOPEN
EN KREEG EEN GETUIGENIS VAN DE
WAARHEID VAN DE HERSTELLING

Lorenzo Snow

bestudeerde en vergeleek

ijverig de leringen van

het mormonisme met het

oude christendom. Hij

heeft het volgende in zijn

dagboek geschreven:

‘Voordat ik de veror-

dening van de doop aan-

vaardde onderzocht ik de

beginselen van de heiligen

der laatste dagen. Volgens

mijn vergelijkingen zijn

die hetzelfde als die in

het Nieuwe Testament

Christus en zijn aposte-

len leerden. Ik was ervan

overtuigd dat gehoorzaamheid aan die beginselen won-

derbaarlijke machten, manifestaties en openbaringen tot

gevolg zou hebben. Vol vertrouwen liet ik me dopen

en ik ontving de verordening van handoplegging door

iemand die beweerde het juiste gezag daartoe te bezit-

ten. En omdat ik gehoorzaam aan deze verordeningen

was, verwachtte ik voortdurend dat de belofte van de

Heilige Geest in vervulling zou gaan.

‘Ik kreeg die manifestatie niet meteen na mijn

doop, zoals ik verwacht had. Maar hoewel het enige

tijd duurde, was het besef toen ik die eenmaal ontving,

veel volmaakter, tastbaarder en wonderbaarlijker dan ik

had gehoopt en verwacht.

‘Zo’n twee of drie

weken na mijn doop,

toen ik op een dag zat te

studeren, begon ik na te

denken over het feit dat

ik nog geen kennis van de

waarheid van het werk

had ontvangen — dat ik

nog niet de vervulling

had ontvangen van de

belofte “indien iemand

diens wil doen wil, zal hij

van deze leer weten”, en

ik begon me erg onrustig

te voelen. Ik legde mijn

boeken neer, ging het

huis uit, en liep door de velden onder de benauwende

invloed van een zwaarmoedige, wanhopige geest, terwijl

ik door een onbeschrijfelijke wolk van duisternis omge-

ven leek te worden. Ik was eraan gewend om aan het

De Chagrin River, waarin Lorenzo Snow
werd gedoopt
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Een van de eerste foto’s van
Lorenzo Snow

eind van de dag in een bos bij mijn huis in gebed te

gaan, maar nu had ik er geen behoefte aan. De geest van

het gebed had me verlaten en het leek wel of de heme-

len boven me van koper waren. Toen ik uiteindelijk

besefte dat het tijd voor mijn persoonlijke gebed was,

besloot ik die routine niet te doorbreken, en als een

formaliteit knielde ik zoals gewoonlijk op de gebruike-

lijke plaats neer — maar zonder de gevoelens die ik

normaal gesproken had.

‘Ik had mijn lippen nauwelijks geopend om te

bidden toen ik boven mijn hoofd een ritselend geluid

van zijden gewaden hoorde. Onmiddellijk daalde de

Geest van God op mij neer, en mijn hele wezen werd

volledig omhuld en vervuld, van top tot teen. Wat voelde

ik me blij en gelukkig! Geen taal kan de bijna ogenblik-

kelijke overgang beschrijven van een dichte bewolking

van mentale en geestelijke duisternis, naar een schitte-

ring van licht en kennis, die mij op dat moment werd

verleend. Toen ontving ik de volmaakte kennis dat God

leeft, dat Jezus Christus de Zoon van God is, en dat het

heilig priesterschap en de volheid van het evangelie zijn

hersteld. Het was een volledige doop — een tastbare

onderdompeling in dat hemelse element en beginsel,

namelijk de Heilige Geest, die zelfs wezenlijker en

fysieker op ieder onderdeel van mijn gestel inwerkte

dan de onderdompeling in water. Voor zover mijn

gezond verstand en geheugen intact blijven, is in mij

voor eeuwig iedere vorm van twijfel verdwenen over

het historische feit dat het “Kindeke van Betlehem”

waarlijk de Zoon van God is; en dat Hij zich nu aan de

mensen openbaart en kennis verschaft, op dezelfde

manier als in de tijd van de apostelen. Ik was volledig

tevredengesteld, want aan mijn verwachtingen was

meer dan voldaan; ik mag gerust zeggen: in eeuwige

mate voldaan.

‘Ik weet niet meer hoe lang ik in die staat van

hemelse vreugde en goddelijke verlichting verkeerde,

maar het duurde verscheidene minuten voordat het

celestiale element dat me vervulde en omgaf geleidelijk

aan begon te verdwijnen. Toen ik opstond en mijn hart

vervuld was met dankbaarheid ten opzichte van God,

meer dan ik onder woorden kon brengen, voelde ik — ja,

wist ik dat Hij mij had verleend wat alleen een almachtig

wezen kan verlenen — iets wat waardevoller is dan alle

rijkdom en eer die de wereld kan schenken. Toen ik die

avond naar bed ging, werden dezelfde prachtige mani-

festaties herhaald. En dat gebeurde verscheidene nachten

achter elkaar. De heerlijke herinnering aan die prachtige

ervaringen, vanaf dat moment tot op heden, ligt nog

vers in mijn geheugen en verleent me een inspirerende

invloed die mijn hele bestaan doordringt, en ik reken

erop dat dat tot het eind van mijn aardse leven zo zal

blijven.’ (Geciteerd in Smith, Biography and Family

Record, pp. 7–9.)
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Hij bad, dacht na, geloofde en liet zich dopen. Zijn

leven werd veranderd toen hij het evangelie met heel

zijn hart aanvaardde.

HIJ WILDE GOD DIENEN

Gedurende het

najaar van 1836 zag de

jonge Lorenzo Snow de

ouderlingen van hun

zending terugkomen en

wilde hij zelf ook graag

op zending. Hij heeft

daarover gezegd:

‘De getuigenissen

van jonge zendelingen

die over hun ervaringen

als arbeider in de wijn-

gaard vertelden en het

vreugdevolle nieuws ver-

kondigen dat God opnieuw tot zijn kinderen op aarde

heeft gesproken, dat hij een profeet had voorbereid

door wie Hij zijn wil bekendmaakte en alle inwoners

van de aarde tot bekering riep, omdat “het koninkrijk

der hemelen nabij is gekomen”, wekte bij mij een

onweerstaar verlangen op om me bij dat glorierijke

werk aan te sluiten.

‘Rond die tijd werd er van de kansel een proclamatie

van het Eerste Presidium voorgelezen, waarin iedereen

die lid van het ouderlingenquorum wilde worden, zijn

naam kon indienen en na goedkeuring door het presi-

dium geordend kon worden. Met vele anderen diende

ik mijn naam ter goedkeuring in. En dat was de enige

keer in mijn leven dat ik mijn naam voor een ambt of

roeping heb ingediend.’ (Geciteerd in Smith, Biography

and Family Record, p. 14.)

Binnen enkele weken na zijn ordening begon

Lorenzo aan de eerste van veel zendingen die hij zou

vervullen. Hij predikte tot zijn vaders familie in Ohio, en

later in Missouri, Illinois en Kentucky. Hij verkondigde

het evangelie ook in Engeland, Italië, Frankrijk en

Zwitserland. Net als Wilford Woodruff en John Taylor

bracht Lorenzo Snow duizenden mensen tot de kerk

en getuigde hij tot koninginnen en vorsten.

Hij heeft het volgende geschreven over zijn

gevoelens toen hij op weg ging om zijn eerste zending

te vervullen:

‘Vroeg in het voorjaar van 1837 hing ik mijn plun-

jezak over mijn schouder en ging ik net als de zendelin-

gen vanouds, “zonder beurs of reiszak”, te voet en alleen,

op pad om de herstelling van de volheid van het evan-

gelie van de Zoon van God te verkondigen en te getuigen

van wat ik had gezien en gehoord en van de kennis die

ik door inspiratie van de Heilige Geest had ontvangen.

‘Het was echter een zware beproeving voor mijn

natuurlijke gevoel van onafhankelijkheid om zonder

beurs of reiszak op pad te gaan — vooral de beurs,

want vanaf het moment dat ik oud genoeg was om te

werken, was het gevoel dat ik “mijn eigen kosten kon

betalen” altijd een noodzakelijk onderdeel van mijn

zelfrespect geweest. En alleen door de positieve kennis

dat God dat nu van mij verlangde, zoals Hij vroeger

van zijn dienstknechten, de discipelen van Jezus,

verlangde, kon ik afhankelijk zijn van mijn medemensen

wat mijn levensonderhoud betreft. Mijn plicht op dat

gebied was me goed duidelijk gemaakt en ik besloot

het te doen.’ (Geciteerd in Smith, Biography and

Family Record, p. 15.)

HIJ STOND TEGENOVER ZIJN EERSTE
MENIGTE IN OHIO

Lorenzo Snow hield zijn eerste preek in Medina

County (Ohio), in de buurt van zijn vaders familie.

Hij heeft die ervaring in zijn dagboek beschreven:

‘De mensen waren op de hoogte gesteld en er had zich

een behoorlijke menigte verzameld. Het was een onaan-

gename beproeving om als predikant tegenover die

menigte te staan, maar ik had geloof en voelde me ver-

zekerd dat de Geest van inspiratie me zou ingeven wat

ik moest zeggen. Ik had gebeden en gevast, ik had me

voor de Heer vernederd en Hem in krachtig gebed aan-

geroepen om me de macht en inspiratie van het heilig

priesterschap te verlenen. En toen ik voor die menigte

stond, had ik geen idee wat ik zou zeggen. Maar zodra

ik mijn mond opendeed, werd de Heilige Geest op mij

uitgestort en werd mijn verstand met licht, ideeën en de

juiste woorden vervuld. De mensen stonden versteld

en verzochten om nog een bijeenkomst.’ (Geciteerd in

Smith, Biography and Family Record, p. 16.)

Door die bijeen-

komsten doopte en

bevestigde Lorenzo zijn

oom, tante en verschei-

dene neven en nichten.

Een van zijn nichten,

Adaline, werd later zijn

vrouw. Tijdens deze zen-

ding reisde hij naar ver-

schillende delen van de

staat Ohio en doopte hij

veel mensen die trouw

aan de waarheid bleven.

Hij schreef dat hij voor

zijn zendingswerk bijzonder werd gezegend.’ (Zie

Smith, Biography and Family Record, pp. 16, 19.)

83



Presidenten van de kerk

HIJ PREDIKTE IN MISSOURI, ILLINOIS
EN KENTUCKY

Door het hardnekkige verlangen om het evangelie

te prediken, ging Lorenzo Snow in oktober 1838 weer

van huis en vertrok met ouderling Abel Butterfield naar

het zuiden van Missouri. Later besloten ze om uiteen te

gaan, zodat ouderling Butterfield in het noorden van

Illinois en in Indiana kon werken en ouderling Snow

in het zuiden van Illinois en in Kentucky. Hoewel er in

Illinois weinig interesse voor zijn boodschap was, had

hij in Kentucky uiteenlopend succes en werd hij ver-

schillend behandeld. Hij keerde na zo’n zes maanden

terug. Soms was hij beleefd ontvangen en was er met

interesse naar hem geluisterd, en soms was hij beledigd

en bespot.

HIJ VERVULDE EEN ZENDING IN
GROOT-BRITTANNIË

In het voorjaar van 1840 werd ouderling Lorenzo

Snow geroepen om in Groot-Brittannië op zending te

gaan, waar hij bijna drie jaar zou blijven. Er waren veel

leden van het Quorum der Twaalf Apostelen die ook

in Groot-Brittannië werkzaam waren, zoals Brigham

Young, Heber C. Kimball, Wilford Woodruff en John

Taylor. Tijdens zijn zending ondervond ouderling Snow

veel tegenstand. Maar ondanks de moeilijkheden ging

het zendingswerk voorwaarts en groeide de kerk.

Tijdens zijn zending in Groot-Brittannië presideerde

ouderling Snow de gemeente in Londen en zag hij het

ledental verdubbelen. Hij was ook raadgever van

Thomas Ward, de president van het zendingsgebied. En

ouderling Snow overhandigde twee speciaal gebonden

exemplaren van het Boek van Mormon aan koningin

Victoria en prins Albert.

HIJ TRAD IN HET HUWELIJK

Toen hij van zijn

eerste zending in Groot-

Brittanië terugkeerde,

arriveerde Lorenzo Snow

in de groeiende, nieuwe

stad Nauvoo (Illinois).

Vlak na zijn aankomst

hoorde hij van de profeet

Joseph Smith over de

leer van het meervoudig

huwelijk. Bijna twee jaar

later, na de moord op de

profeet, en toen het werk

aan de Nauvootempel

bijna was afgerond, aan-

vaardde Lorenzo de leer

In het najaar van 1845 trouwde Lorenzo
Snow in the Nauvootempel met Mary
Adaline Goddard.

van het meervoudig huwelijk. ‘Hij was zich bewust dat

de verzegeling van man en vrouw in het eeuwig huwe-

lijk een fundamentele verordening is die in de tempel

moet worden verricht. Gezien zijn volledige toewijding

aan de kerk en haar leer, de raad die hij van de profeet

Joseph Smith over het meervoudig huwelijk had ont-

vangen, en zijn leeftijd, kunnen we er bijna zeker van

zijn dat Lorenzo, toen de tempel bijna klaar was, zich

realiseerde dat het tijd was om te trouwen. De diep-

zinnigheid van zijn gevoelens kunnen worden afgeme-

ten aan het feit dat hij zich in 1845, op 31-jarige leeftijd,

in de Nauvootempel aan vier vrouwen liet verzegelen:

Mary Adaline Goddard (zijn nicht, die drie zoons uit een

eerder huwelijk had: Hyrum, Orville en Jacob); Charlotte

Squires; Sarah Ann Prichard; en Harriet Amelia Squires.’

(Francis M. Gibbons, Lorenzo Snow: Spiritual Giant,

Prophet of God [1982], p. 48.)

HIJ WERD GEROEPEN OM IN ITALIË
OP ZENDING TE GAAN

In oktober 1849 werd Lorenzo Snow geroepen

om in Italië op zending te gaan. Tijdens deze zending

predikte en onderwees hij ook in andere Europese lan-

den, zoals Engeland, Frankrijk en Zwitserland. Hij was

op zending tot juli 1852. In een brief aan zijn zus Eliza

schreef ouderling Snow over zijn ervaringen tijdens de

winter van 1849, toen hij met zijn collega’s over de

Amerikaanse vlakten naar de oostkust trok, vanwaar zij

zouden vertrekken. In die brief schreef hij onder andere:

‘Toen we op een dag rond het middaguur zaten te

eten en onze paarden rustig op de prairie stonden te

grazen, gebeurde het volgende: Er klonk een alarme-

rende kreet door ons kleine kamp — Te wapen! Te

wapen! De indianen komen eraan! We zagen een groot,

imponerend en beangstigend schouwspel. Tweehonderd

strijders op wilde paarden, beschilderd, gewapend en

gekleed in oorlogstenue kwamen op ons afgestormd.

Heel even namen we een verdedigende houding aan.

Het huis van Lorenzo Snow in de Brigham Street in Salt Lake City
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Maar konden we met dertig man deze machtige vijand

weerstaan? De bende woestelingen kwam steeds snel-

ler dichterbij, als een enorme rots die onstuimig van

een berg afrolt en alles op zijn pad verwoest, vernietigt

en verplettert. We merkten dat ze ons onder de voeten

van hun briesende paarden wilden vertrappen. Nu

waren ze heel dichtbij, elk ogenblik konden ze ons ver-

pletteren, toen plotseling een alarm als een elektrische

schok door hun gelederen ging en ze tot stilstand kwa-

men, alsof een lawine die van de berg afrolde door de

macht van een onzichtbare hand tot stilstand werd

gebracht. De Heer had gezegd: Raakt mijn gezalfden

niet aan en doet mijn profeten geen kwaad!

‘Er vonden veel gebeurtenissen plaats waar vaak

over gezegd werd dat in onze ervaring de hand van de

Heer nog nooit zo duidelijk zichtbaar was geweest.

Toen we bij de oever van de grote Missouri kwamen,

bevroor het water voor het eerst in het seizoen waardoor

er een brug ontstond waarover we naar de andere

kant konden gaan: en toen we aan de overkant waren

gekomen, begon de rivier weer krachtig te stromen.’

(Geciteerd in ‘The Apostle Lorenzo Snow’, Tullidge’s

Quarterly Magazine, januari 1883, p. 381.)

HIJ KREEG VEEL TEGENWERKING
IN ITALIË

Italië was het moederland van het katholicisme

en de mensen daar waren tegen het zendingswerk van

andere kerken. Er waren in het hele land wetten tegen

zendingswerk uitgevaardigd en er werden strenge straf-

fen uitgedeeld. Lorenzo Snow verwachtte veel tegen-

werking en vroeg zich ernstig af in hoeverre zijn leven

in gevaar was.

Toen hij op 27 juni 1851 in Rome was, zag hij dat

er een feestdag ter ere van Petrus werd gehouden. In

een brief aan president Brigham Young sprak ouderling

Snow over de ironie van de omstandigheden van die

viering. De Romeinen hadden Petrus gekruisigd. Eeuwen

later was er in Rome een grote kerk gebouwd ter ere

van zijn naam. En toch verwierpen ze weer de levende

profeten in hun midden. Ouderling Snow vroeg zich af

wat het uiteindelijke resultaat van zo’n houding voor

hem zou betekenen, en hij schreef aan president Young:

‘Hun voorouders hebben Johannes onthoofd en Petrus

gekruisigd: deze week hebben we de feesten ter ere

van hun naam aanschouwd. Aangename overwegingen

— verhongering! — ketenen! — gevangenschap! — en

martelaarschap! en opeenvolgende generaties die

onze naam vereren.’ (Geciteerd in Tullidge’s Quarterly

Magazine, januari 1883, p. 384.)

Hoe moeilijk de

zending ook was, de

hoeksteen van de toe-

komstige groei van de

kerk in Italië werd gelegd.

Tijdens de bijna drie jaar

dat ouderling Snow in

Italië op zending was,

organiseerde hij de kerk

in de valleien van het

gebied Piedmont, organi-

seerde en gaf hij leiding

aan de vertaling en publi-

catie van het Boek van

Mormon en verscheidene

brochures in het Italiaans,

gaf hij leiding aan het

zendingswerk in Zwitserland, stuurde hij zendelingen

naar India om daar een begin te maken, en gaf hij tal-

loze groepen heiligen in Groot-Brittannië, Frankrijk en

Zwitserland schriftelijke of mondelinge instructies.

Ouderling Snow leidde vijftig gezinnen naar Box Elder County (Utah), waar hij
een nieuwe stad stichtte die nu Brigham City wordt genoemd. Ouderling Snow
had daar twee huizen. Het grote huis met twee verdiepingen (onder) was
oorspronkelijk een hotel.

Lorenzo Snow
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HIJ RICHTTE EEN SUCCESVOL
COÖPERATIEF BEDRIJF OP

In oktober 1853 werd ouderling Lorenzo Snow,

die toen lid van het Quorum der Twaalf Apostelen was,

door president Brigham Young geroepen om met zijn

gezin naar Brigham City (Utah) te verhuizen en leiding

te geven aan de heiligen in dat gebied. Enkele jaren

later richtte ouderling Snow een financieel coöperatief

bedrijf op, gebaseerd op de beginselen van de verenigde

orde, om de mensen zowel geestelijk als stoffelijk te

verenigen.

‘Zijn eerste stap in de coöperatieve organisatie was

in de handel. In 1863–1864 begon hij met een coöpe-

ratieve winkel, met aandelen van vijf dollar, waardoor

ook mensen met weinig geld aandeelhouder konden

worden.

‘Aanvankelijk waren er veel moeilijkheden, en het

geheel kwam maar langzaam van de grond, maar de

mensen kregen er gestaag vertrouwen in. De aandeel-

houders kregen zo’n twintig tot vijfentwintig procent

per jaar aan goederen. Na vijf jaar was het bedrijf een

succes. Toen werd er, met de hulp van de handelsafde-

ling, een grote looierij van tienduizend dollar gebouwd.

De mensen konden door arbeid aandelen verdienen.

En toen deze twee bedrijven succesvol waren, werd er

een wolfabriek van bijna veertigduizend dollar gebouwd,

waarbij de mensen door arbeid weer aandelen konden

verdienen.

‘Toen werd er een coöperatieve schapenkudde aan

toegevoegd, om de fabriek van wol te voorzien, vervol-

gens coöperatieve boerderijen en een kaasboerderij.

Aldus werd het ene na het andere bedrijf opgericht,

totdat er zo’n dertig tot veertig gecombineerd waren —

die allemaal als de wielen van een grote machine har-

monieus samenwerkten.’ (Eliza R. Snow, geciteerd in

‘The Twelve Apostles’, Historical Record, februari 1887,

pp. 142–143.)

De Brigham City Cooperative

Velen die hem kenden, schreven zijn succes in

Brigham City toe aan zijn geestelijke aard. Later is

geschreven dat zijn ‘geestelijke instelling in hoge mate

ontwikkeld was. Het was de overheersende eigenschap

van zijn karakter. Alle andere eigenschappen waren

slechts toevoegsels en aanhangsels van deze centrale

eigenschap, gehoorzaam aan zijn wil en bereid om zijn

doel te bewerkstelligen. Jarenlang predikte en werkte

hij voor wereldse zaken, maar stoffelijke zaken waren

slechts een middel tot de geestelijke zaken. De financier

was altijd onderworpen aan de apostel.’ (Leslie Woodruff

Snow, ‘President Lorenzo Snow’, Young Woman’s

Journal, september 1903, p. 392.)

IN HAWAÏ WERD ZIJN LEVEN GERED

In november 1860 werd Walter Murray Gibson, een

nieuw lid, door president Brigham Young geroepen om

in Japan op zending te gaan. Onderweg naar Japan

kwam Gibson in de zomer van 1861 in Hawaï aan en

besloot daar te blijven. Omdat de zendelingen tijdens

de oorlog in Utah naar huis geroepen waren, kon

Gibson de leiding van de kerk in Hawaï overnemen.

Hij overtuigde veel plaatselijke leden om hun onroe-

rend goed aan hem over te dragen en in zijn aanwezig-

heid voor hem te buigen. Hij verkocht ook de rechten

van verscheidene ambten in de kerk aan plaatselijke

bewoners en droeg gewaden als hij met veel pracht en

praal de kerkdiensten leidde. Hij was van plan om de

eilanden over te nemen en koning te worden.

Toen het Eerste Presidium van de situatie in Hawaï

hoorde, stuurden ze Ezra T. Benson en Lorenzo Snow,

leden van het Quorum der Twaalf Apostelen, en de

voormalige zendelingen William W. Cluff, Alma Smith

en Joseph F. Smith die in Hawaï op zending waren

geweest, om Walter Gibson te disciplineren en de pro-

blemen aan te pakken. Terwijl ze probeerden in het

wilde water de kust te bereiken, stapten ze van hun

Het Council House, waar de wetgevende macht van het territorium vergaderde
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stoomboot over op een kleine boot. Joseph F. Smith

bleef achter omdat het water volgens hem veel te

gevaarlijk was. En dat bleek ook zo te zijn.

Toen ze over de rif voor de kust voeren, kapseisde

de boot door de hoge golven. Behalve Lorenzo bereikten

alle mannen veilig de kust. Zijn bewusteloze lichaam

werd half onder de gekapseisde boot in het water

gevonden. Zijn collega’s brachten hem naar de kust en

probeerden hem bijna een uur lang te reanimeren.

William Cluff heeft uitgelegd hoe ouderling Snow uit-

eindelijk werd gereanimeerd.

‘We deden niet alleen wat in dergelijke gevallen

gebruikelijk is, maar ook wat de Geest ons leek in te

fluisteren.

‘Nadat we enige tijd aan hem gewerkt hadden,

zonder enig teken van leven te zien, zeiden de omstan-

ders dat we niets meer voor hem konden doen. Maar

wij gaven de moed niet op, en we baden terwijl we aan

hem werkten in de overtuiging dat de Heer onze gebe-

den zou verhoren.

‘Uiteindelijk kregen we de ingeving om onze mond

over de zijne te plaatsen en lucht in zijn longen te blazen,

om zoveel mogelijk het natuurlijke ademhalingsproces

te imiteren. (...) Na enige tijd bespeurden we een zwak

teken van leven. (...) Dat werd steeds sterker en duide-

lijker totdat hij weer helemaal bij bewustzijn was.’

(Geciteerd in Romney, Life of Lorenzo Snow, pp.

203–204.)

Na een onderzoek en verscheidene vergaderingen

met de leden, werd Walter Gibson geëxcommuniceerd

en werd Joseph F. Smith aangesteld als leider van de kerk

en het zendingswerk in Hawaï. Ouderling Snow ging

met ouderling Benson naar huis.
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De Olijfberg bij Jeruzalem. In 1872 riep president Brigham Young zijn eerste
raadgever, George Albert Smith, om naar het Heilige Land te gaan en het aan
de Heer toe te wijden. Lorenzo Snow en zijn zus Eliza waren twee van de
zeven reisgenoten die met president Smith meegingen.

HIJ WAS EEN TOEGEWIJD APOSTEL EN
EEN VERDEDIGER VAN HET GELOOF

De Morrill Bill in 1862, de Edmunds Act in 1882 en

de Edmunds Tucker Bill in 1887 werden uitgevaardigd

tijdens de drie decennia die aan het manifest in 1890

voorafgingen. In die periode werden veel bezittingen

van de kerk in beslag genomen.

In 1886 werd ouderling Lorenzo Snow aangeklaagd

en veroordeeld voor het overtreden van de Edmunds Act.

Hoger beroep tegen zaken betreffende het meervoudig

huwelijk bij het hooggerechtshof van de Verenigde Staten

kon alleen aangetekend worden als de beklaagde

gevangenzat. Ouderling Snow werd gevangengezet, net

als veel van zijn broeders. Hij zat elf maanden in de

gevangenis. In die tijd richtte hij een school op.

Net als de apostel Paulus zat Lorenzo Snow gedul-

dig in de gevangenis. Jaren daarvoor had hij getuigd:

‘Wij zijn hier om een leerschool van lijden en

beproevingen door te maken. Onze oudste broer Jezus

moest die leerschool doormaken. In de Schriften staat

dat Hij door zijn leed volmaakt is geworden. Het is

noodzakelijk dat wij in alles beproefd worden zodat we

uiteindelijk geschikt en waardig geacht worden om

over alles te heersen en te regeren, net als onze Vader

in de hemel en zijn oudste zoon Jezus. (...)

‘En nu, waar is de man onder u die ooit achter de

sluier heeft gekeken en de zuiverheid, heerlijkheid,

macht, grootsheid en heerschappij van een volmaakt

mens heeft gezien, in celestiale heerlijkheid en eeuwig-

heid; die niet liever opgewekt zijn leven geeft en de

verschrikkelijkste folteringen ondergaat, het ene lede-

maat van het andere laat afrukken, dan zijn priesterschap

te onteren of neer te leggen?’ (‘Address to the Saints of

Great Britain’, Millennial Star, 1 december 1851, p. 363.)

HIJ WEKTE EEN JONGE VROUW UIT
DE DOOD OP

Vlak nadat Lorenzo

Snow was gedoopt, kreeg

hij een zegen van patri-

arch Joseph Smith sr.

Naast andere zegeningen

kreeg Lorenzo de belofte

dat ‘als het nodig is de

doden op uw bevel weer

levend zullen worden.’

(Geciteerd in Romney,

Life of Lorenzo Snow, p.

406.) Deze belofte ging

jaren later letterlijk in

vervulling toen president

Snow, als president van Lorenzo Snow
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het Quorum der Twaalf Apostelen, zijn nicht Ella Jensen,

uit Brigham City, een zegen gaf en haar geest uit de

geestenwereld terugriep toen ze al drie uur dood was.

Ella Jensen heeft het volgende over haar ervaring

geschreven:
‘Op 1 maart 1891 kreeg ik roodvonk en was ik een

week lang ernstig ziek. Op de ochtend van 9 maart werd
ik wakker met het gevoel dat ik zou sterven. Zodra ik
mijn ogen opendeed, zag ik enkele familieleden uit de
andere wereld. (...) Ik vroeg mijn zus of ze me wilde
helpen voorbereiden om naar de geestenwereld te gaan.
Ze kamde mijn haar, waste me, en ik poetste mijn tanden
en maakte mijn nagels schoon, zodat ik schoon voor mijn
Schepper zou verschijnen. (...) Toen nam ik afscheid
van mijn dierbaren en verliet mijn geest mijn lichaam.

‘Een tijdlang kon ik mijn ouders en familieleden
horen huilen en treuren, wat me bijzonder verontrustte.
Maar zodra ik een glimp van de andere wereld opving,
werd mijn aandacht van hen afgeleid en op mijn fami-
lieleden daar gericht, die allemaal blij waren mij te zien.
(...) Ik zag zoveel van mijn overleden vrienden en fami-
lieleden, die ik later vele malen heb genoemd, en met
wie ik toen heb gesproken. (...) Na een korte tijd met
mijn overleden vrienden te hebben doorgebracht, wat
achteraf enkele uren bleek te zijn, hoorde ik de stem
van apostel Lorenzo Snow, die tegen me zei dat ik terug
moest komen omdat mijn werk op aarde nog niet was
volbracht. Ik wilde die hemelse plaats eigenlijk niet ver-
laten, maar zei tegen mijn vrienden dat ik hen moest
verlaten. (...) Lange tijd daarna heb ik nog een groot
verlangen gehad om terug te gaan naar die hemelse
rustplaats, waar ik korte tijd mocht verblijven.’ (Geciteerd
in ‘Remarkable Experience’, Young Woman’s Journal,
januari 1893, p. 165.)

DE HEILAND VERSCHEEN AAN HEM
IN DE SALT LAKETEMPEL

‘De gezondheid van president Woodruff ging hard
achteruit. President Lorenzo Snow bezocht hem bijna
iedere avond. Die avond zeiden de artsen dat president
Woodruff niet lang meer te leven had, dat hij iedere
dag zwakker werd. President Snow maakte zich ernstig
zorgen. We kunnen ons niet voorstellen hoe slecht de
financiële situatie van de kerk was — miljoenen dollars
schuld. Ze was niet eens in staat om de rente over die
schulden te betalen.

‘Mijn vader ging naar zijn kamer in de Salt
Laketempel, gekleed in de kleding van het priesterschap.
Hij knielde neer aan het heilige altaar in het heilige der
heiligen in het huis des Heren en smeekte de Heer om
het leven van president Woodruff te sparen, dat president
Woodruff hem zou overleven en dat hij niet de grote
verantwoordelijkheid van president van de kerk op zijn
schouders hoefde te nemen. Maar hij beloofde de 

Heer dat hij toegewijd

alle opgedragen taken

zou verrichten. (...)

‘(...) [Op 2 septem-

ber 1898, na op de hoogte

te zijn gesteld van het

overlijden van Wilford

Woodruff, ging president

Snow] naar zijn kamer in

de Salt Laketempel.

‘President Snow

deed zijn heilige tempel-

kleding aan, ging opnieuw

naar datzelfde altaar, gaf

de tekens van het priester-

schap en stortte zijn hart

uit voor de Heer. Hij her-

innerde de Heer eraan dat hij had gesmeekt om het

leven van president Woodruff te sparen, dat president

Woodruff hem zou overleven zodat hij nooit die zware

last van de verantwoordelijkheid van de kerk op zich

hoefde te nemen. Hij zei: “Niettemin, uw wil geschiede.

Ik heb nooit naar deze verantwoordelijkheid verlangd,

maar als dat uw wil is, kom ik voor uw aangezicht om

uw leiding en instructies te ontvangen. Ik verzoek U

om me te laten weten wat ik moet doen.”

‘Na zijn gebed verwachtte hij een antwoord, een

bijzondere manifestatie van de Heer. Dus wachtte hij —

en wachtte — en wachtte. Er kwam geen antwoord,

geen stem, geen visioen, geen manifestatie. Hij stond

op van het altaar en verliet teleurgesteld het vertrek.

Toen hij door de celestiale zaal liep en de lange gang

inging, kreeg president Snow een prachtige manifestatie

die ik in de woorden van zijn kleindochter Allie Young

Pond zal vertellen. (...)

‘“Toen ik op een avond opa Snow in zijn kamer in

de Salt Laketempel bezocht, bleef ik tot de deurwach-

ten naar huis waren gegaan en de nachtwaker nog niet

was gearriveerd. Opa zei dat hij me naar de voordeur

zou brengen om me daar uit te laten. Hij pakte zijn

sleutelbos van zijn ladekast. Toen we zijn kamer uit

waren gelopen en door de lange gang liepen die naar

de celestiale zaal leidt, liep ik enkele stappen vooruit.

Opa bleef staan en zei: ‘Wacht even Allie, ik wil je iets

vertellen. Op deze plek is de Heer Jezus Christus aan

me verschenen toen president Woodruff overleed. Hij

zei dat ik het Eerste Presidium van de kerk meteen moest

reorganiseren, en niet hoefde te wachten zoals voorheen

gebruikelijk was toen de voorgaande presidenten over-

leden. Hij zei dat ik president Woodruff zou opvolgen.’

‘“Toen kwam opa dichter bij me staan. Hij strekte

zijn linkerhand uit en zei. ‘Hij stond hier, ongeveer een

meter boven de grond. Het leek wel of hij op een mas-

sief gouden plaat stond.’

Alice Armeda Snow Young Pond
(1876–1943), hoorde haar grootvader,
president Lorenzo Snow, over het
bezoek van de Heer in de Salt
Laketempel vertellen.
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‘“Opa vertelde me wat een glorierijke persoon de

Heiland is, en beschreef zijn handen, voeten, gelaats-

uitdrukking en zijn prachtige witte gewaad. Alles was

zo wit en helder dat hij er nauwelijks naar kon kijken.

‘“Toen kwam opa nog een stap dichter bij me

staan. Hij legde zijn rechterhand op mijn hoofd en zei:

‘Kleindochter, ik wil dat je dit getuigenis van je opa

zult onthouden, dat hij je persoonlijk heeft verteld dat

hij hier in de tempel de Heiland heeft gezien en van

aangezicht tot aangezicht met Hem heeft gesproken.’”’

(‘An Experience of My Father’s’, Improvement Era,

september 1933, p. 677.)

HIJ WERD TOT PRESIDENT VAN DE
KERK GEROEPEN

Lorenzo Snow was bijna negen jaar president van

het Quorum der Twaalf Apostelen en op 84-jarige leef-

tijd werd hij president van de kerk. Sommige mensen

waren bang dat een man van zijn leeftijd niet in staat zou 

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen

zijn om de druk en de

problemen van het presi-

dentschap aan te kunnen.

Hij was lichamelijk niet

groot. Hij was tenger en

leek op het oog zwak en

teer. Hij woog maar 57

kilo. Die twijfels verjoeg

hij echter snel. Hij was

oprecht, sterk, actief en

vol inspiratie tot de laat-

ste dag van zijn ziekte,

toen hij 87 was. Hij gaf

keer op keer blijk van

een helder verstand, als

hij de heiligen toesprak, de kerk leidde en eraan werkte

om het doel van het koninkrijk van God te bereiken.

Zijn jongste dochter, die geboren werd toen hij 82 was,

herinnerde zich dat hij haar tot in het laatste jaar van zijn

President Lorenzo Snow

89



Presidenten van de kerk

leven altijd op zijn rug de trap op droeg. Maar wat het

belangrijkste is: de Heer maakte zich geen zorgen over

de leeftijd van president Snow; Hij had deze 84-jarige

geestelijke reus geroepen om zijn profeet te worden.

HIJ ONTVING OPENBARING OM DE
FINANCIËLE CRISIS VAN DE KERK TE
BOVEN TE KOMEN

President Lorenzo Snow spande zich enorm in om

de kerk te bevrijden van de financiële problemen die

door decennia van vervolging waren veroorzaakt. Omdat

de regering zoveel bezittingen van de kerk had gecon-

fisqueerd, vonden veel leden dat het betalen van tiende

en andere gaven hetzelfde was als hun middelen aan

de vijanden van de kerk geven. De heiligen waren niet

rijk en velen van hen besloten om geen tiende meer te

betalen. De kerk had niet veel middelen meer.

In het begin van mei 1899 openbaarde de Heer aan

president Snow dat hij en andere leiders naar St. George

moesten gaan om een conferentie te houden. De Heer

openbaarde toen nog niet wat het doel van hun bezoek

was, maar zei slechts dat zij enkele bijzondere confe-

renties moesten houden. Zij reisden met paard en

wagen naar St. George.

De eerst bijeenkomst van de conferentie in St.

George werd op 17 mei 1899 gehouden. President Snow

zei tegen de heiligen: ‘Broeders en zusters, wij zijn naar

u toe gekomen omdat de Heer mij dat heeft geboden.

Het doel van onze komst is nog niet duidelijk, maar zal

tijdens ons verblijf onder u bekendgemaakt worden.’

(Geciteerd in Romney, Life of Lorenzo Snow, p. 456.)

LeRoi C. Snow, zoon van de president, was als ver-

slaggever van de Deseret News aanwezig en vertelde wat

er tijdens de volgende bijeenkomst gebeurde toen pre-

sident Snow sprak:

‘Plotseling pauzeerde vader in zijn toespraak. Het

was doodstil in de zaal. Ik zal deze aangrijpende gebeur-
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De tabernakel in St. George, waar de openbaring van president Snow over de
wet van tiende voor het eerst openbaar werd gemaakt

tenis nooit vergeten. Toen hij weer begon te spreken,

werd zijn stem krachtiger en leek het wel of de inspira-

tie van God op hem en alle aanwezigen neerdaalde.

Zijn ogen leken te glimmen en zijn gelaatsuitdrukking

leek te stralen. Hij was door een ongebruikelijke macht

vervuld. Toen openbaarde hij aan de heiligen der laat-

ste dagen het visioen dat hij zag.

‘Op dat moment openbaarde God aan hem niet

alleen het doel van zijn bezoek aan de heiligen in het

zuiden, maar ook de bijzondere opdracht van Lorenzo

Snow, het grote werk waar God hem voor had behouden

en op had voorbereid. En hij openbaarde het visioen

aan het volk. Hij zei dat hij kon zien, zoals hij nog nooit

eerder had gezien, dat de wet van tiende door de men-

sen was veronachtzaamd; en dat de heiligen zelf enorm

in de schulden zaten, net als de kerk. En door strikte

gehoorzaamheid aan die wet — het betalen van een

volledige en eerlijke tiende — zou niet alleen de kerk

van zijn hoge schulden worden verlost, maar zouden

de heiligen der laatste dagen door de zegeningen van

de Heer van hun schulden worden verlost en een wel-

varend volk worden.’ (LeRoi C. Snow, ‘The Lord’s Way

out of Bondage Was Not the Way of Men’, Improvement

Era, juli 1938, p. 439.)

Tijdens zijn toespraak zei president Snow tegen

de heiligen:

‘Het woord van de Heer tot u is niet nieuw, maar

luidt eenvoudig: DE TIJD IS NU AANGEBROKEN VOOR ELKE

HEILIGE DER LAATSTE DAGEN DIE ZICH OP DE TOEKOMST WIL

VOORBEREIDEN EN OP EEN STEVIG FUNDAMENT WIL BOUWEN,

OM DE WIL VAN DE HEER TE DOEN EN ZIJN VOLLEDIGE

TIENDE TE BETALEN. Dat is het woord van de Heer tot u,

en dat zal het woord van de Heer tot alle nederzettin-

gen in het land Zion zijn. Als ik vertrek en u hierover

nadenkt, zult u zelf tot de conclusie komen dat de tijd

is aangebroken dat iedereen een volledige tiende betaalt.

De Heer heeft ons gezegend en heeft in het verleden

mededogen met ons gehad. Maar de tijd is aangebroken
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dat de Heer van ons verwacht dat wij pal staan en doen

wat Hij heeft geboden, en dat niet langer uitstellen. Wat

ik in deze ring van Zion zeg, zeg ik tot alle georgani-

seerde ringen van Zion. Er is geen man of vrouw die nu

hoort wat ik zeg en die tevreden zal zijn als hij of zij geen

volledige tiende betaalt.’ (‘Discourse by President Lorenzo

Snow’, Millennial Star, 24 augustus 1899, p. 533.)

President Snow heeft eens gezegd: ‘Voordat ik sterf,

hoop ik de kerk zonder schulden en in een indrukwek-

kende financiële staat te zien.’ (‘Characteristic Sayings

of President Lorenzo Snow’, Improvement Era, juni

1919, p. 651.) Door openbaring riep hij de heiligen

op om de wet van tiende te gehoorzamen. Door de

gehoorzaamheid van de heiligen aan die oproep kon

de kerk haar schulden afbetalen (tijdens het president-

schap van president Joseph F. Smith) en werd er een

stevig financieel fundament voor het koninkrijk van

God gelegd. Veel van de hedendaagse groei in tempels,

kerken en andere gebouwen en programma’s van de

kerk over de hele wereld is een rechtstreeks gevolg van

het financiële succes van de kerk omdat de heiligen de

wet van tiende naleven.

HIJ GENOOT VAN EEN RACE MET
PAARD EN WAGEN

Na de conferentie in St. George (Utah), waar de

openbaring over de tiende was ontvangen, trokken

president Lorenzo Snow en zijn reisgenoten op hun

weg terug naar Salt Lake City met paard en wagen langs

zoveel mogelijk nederzettingen om te prediken. Toen

de groep zich tussen Cove Fort en Fillmore bevond,

reed president Snow voorop. Het was een heldere dag

en iedereen was in een goed humeur.

‘Over het algemeen had de groep wat moeite om

het tempo vol te houden, maar op deze dag reed het

rijtuig van de [85-jarige] president met een aardig vaar-

tje over de vlakte. President Joseph F. Smith, die achter

hem reed, kwam naast hem rijden en zei: “Misschien is

het beter om op deze goede wegen wat harder te gaan,

president Snow.”

‘“Dat is goed”, luidde zijn antwoord. “Volg ons

maar.” President Snow gaf zijn voerman een knikje en

binnen een minuut gingen ze ruim zestig kilometer per

uur, door struikgewas en greppels. De mensen achter

hen zagen alleen nog maar een stofwolk, met zo nu en

dan een glimp van wat op de bovenkant van een huifkar

leek. De paarden galoppeerden maar door en de

opwinding van de inzittenden nam alleen maar toe.

Het was stimulerend. De paarden renden al zo’n drie

kilometer nek aan nek. De ogen van de oude leider

glommen als diamanten toen hij rechtopzat en van de

race genoot.

‘“Doorgaan, doorgaan!” riep hij. “Let maar niet op

de hobbels. Anders worden we verslagen. Harder!” En

dat deed de voerman. Het span van President Smith

kon het nauwelijks aan en het andere span bleef aan

de leiding. Het struikgewas en de greppels waren niets

voor deze achtbare leiders, die zich nu diep in hun

jeugdherinneringen bevonden. Op en neer, de wielen

raakten hier en daar alleen de hooggelegen plekken.

De race duurde zo’n 24 kilometer, en president Snow

vertelde graag dat hij de winnaar was, hoewel dat door

president Smith werd betwist.’ (Geciteerd in Romney,

Life of Lorenzo Snow, pp. 453, 455.)

HIJ ONTVING EEN OPENBARING OVER
HET GODDELIJK POTENTIEEL VAN DE
MENS

‘In het voorjaar van 1840, vlak voordat hij aan zijn

eerste zending naar Engeland zou beginnen, bracht

Lorenzo Snow een avond in het huis van zijn vriend,

ouderling H. G. Sherwood, in Nauvoo, door. Ouderling

Sherwood probeerde de gelijkenis van de Heiland uit

te leggen over de heer des huizes die op verschillende

tijden arbeiders de wijngaard instuurt om te werken.

Toen hij daarover in gedachten verzonken was, gebeurde

het volgende, door president Snow zelf verteld:

‘“Terwijl ik aandachtig naar zijn (ouderling

Sherwoods) uitleg zat te luisteren, kwam de Geest van

de Heer op mij — de ogen van mijn begrip werden

geopend en ik zag zo duidelijk als de zon rond het

middaguur, verwonderd en verbaasd, de weg van God

en de mens. Ik formuleerde het volgende vers, waaruit

de openbaring blijkt die ik te zien kreeg. (...) :

Het Eerste Presidium, 18 september 1898: George Q. Cannon, Lorenzo Snow
en Joseph F. Smith
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Zoals de mens nu is,

is God eens geweest;

zoals God nu is,

kan de mens eens

worden.

‘“Ik had het gevoel

dat het een heilige bood-

schap was. Ik vertelde

niemand erover, alleen

mijn zus Eliza, totdat ik in

Engeland aankwam en in een vertrouwelijk gesprek met

president Brigham Young in Manchester over die bui-

tengewone manifestatie sprak.”

‘In januari 1843, vlak na zijn terugkeer uit Engeland,

vertelde Lorenzo Snow zijn verhaal aan de profeet

Joseph Smith, in het huis van ouderling Sherwood. Dat

was tijdens een vertrouwelijk gesprek in Nauvoo. De

reactie van de profeet luidde: “Broeder Snow, dat is ware

evangelieleer, en het was een openbaring van God aan

u.”’ (Snow, Improvement Era, juni 1919, p. 656.)

Het beginsel van het goddelijk potentieel van de

mens was al eerder aan de profeet Joseph Smith en

Joseph Smith sr. geopenbaard. Het was in feite een uit-

spraak die de patriarch van de kerk vier jaar eerder had

gedaan waardoor de gedachte bij Lorenzo Snow werd

opgewekt. Toen hij de leringen van de kerk onderzocht,

had Joseph Smith sr. tegen hem gezegd: ‘Je zult binnen-

kort overtuigd zijn van de waarheid van het werk in de

laatste dagen, je zult je laten dopen, en je zult zo groot

worden als je zelf maar wilt — zelfs zo groot als God,

en groter wil je niet worden.’ (Geciteerd in Snow,

Improvement Era, juni 1919, p. 654.) Maar die leer

werd niet eerder dan 1844 in het openbaar verkondigd.

Lorenzo Snow was aanwezig toen de profeet

Joseph Smith tijdens de aprilconferentie van de kerk

een lijkrede uitsprak voor King Follet, een ouderling in

de kerk. Tijdens die rede zei de profeet:

‘God was eens zoals wij nu zijn. Hij is een ver-

hoogd persoon en zit in de hemel op zijn troon! Dat is

de grote verborgenheid. Als de sluier nu vaneenge-

scheurd zou worden en de machtige God, die deze

wereld in haar loopbaan houdt en alle werelden en

alle dingen door zijn macht in stand houdt, Zich

zichtbaar zou maken — ja, als u Hem vandaag zou

zien, zou u Hem zien in de vorm van een mens; want

Adam was in de gelijkenis en vorm van God gescha-

pen; hij wandelde, sprak met Hem en ontving onder-

richt van Hem, zoals de ene mens met de andere

spreekt en communiceert. (...)

President Lorenzo Snow

‘Voor sommige mensen zijn dit onbegrijpelijke

ideeën, maar ze zijn eenvoudig. ‘Het is het eerste

beginsel van het evangelie om de aard van God met

zekerheid te kennen en te weten dat we met Hem kun-

nen communiceren zoals de ene mens met de andere

communiceert. Ja, dat God zelf, de Vader van ons

allen, net als Jezus Christus op de aarde heeft geleefd;

en dat zal ik aan de hand van de Bijbel aantonen.’

(Teachings of the Prophet Joseph Smith, pp. 345–346.)

Over die leringen uit de rede van de profeet, die

in de Times and Seasons en de Millennial Star werden

gepubliceerd heeft LeRoi C. Snow, de zoon van president

Snow, het volgende gezegd:

‘In zijn eigen exemplaar van de Times and

Seasons, die ik nu heb, vestigde president Snow, met

zijn watervaste potlood, meer aandacht op dit gedeelte

van zijn rede voor King Follett dan in enige andere ver-

wijzing in alle zes delen. Dit grote vertrouwen in de

bestemming van de mens, door strikte gehoorzaamheid

aan het evangelie, was zo vaak in zijn gedachten dat hij

er geregeld over sprak — in huiselijke kring, tijdens

toespraken, wanneer hij bejaarde ouders toesprak of

met kleine kinderen praatte. En veel van zijn goede

vrienden weten dat het zijn lievelingsonderwerp tijdens

vertrouwelijke gesprekken was.

‘Er zijn maar weinig vergelijkingen die president

Snow vaker in het openbaar herhaalde dan de volgende:

‘“Kijk als voorbeeld naar een baby aan de borst

van de moeder. Het kind kan zichzelf nog niet van

voedsel of kleding voorzien. Het is zo hulpeloos dat

het door de moeder gevoed moet worden. Maar kijk

eens naar zijn of haar mogelijkheden! Deze baby heeft

een vader en een moeder, hoewel hij of zij ze nauwe-

lijks kent. Wie is de vader? Wie is de moeder? De vader

is een keizer, de moeder een keizerin, en zij zitten op

een troon en besturen een keizerrijk. Op een dag zal

dit kleine kind waarschijnlijk op de troon van zijn

vader plaatsnemen en het keizerrijk besturen, net als

koning Edward van Engeland nu op de troon van zijn

moeder zit. Dat moeten we in gedachten houden, want

wij zijn zoons van God, zo mogelijk nog meer dan dat

we zoons van onze aardse vader zijn.

‘“Zusters, ik neem aan dat u het gedicht van mijn

zus, Eliza R. Snow Smith, hebt gelezen, dat ze jaren

geleden heeft geschreven, en dat nu als lofzang vrij

geregeld in onze bijeenkomsten wordt gezongen. [Zie

‘O mijn Vader’, lofzang 190.] Daarin staat dat we niet

alleen een Vader in ‘heerlijkheid en licht’ hebben, maar

ook een Moeder; en zusters, u kunt net zo verheven

worden als uw Moeder, als u getrouw blijft.”’

(Improvement Era, juni 1919, p. 658.)
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Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen

ZIJ ZULLEN WERELDEN SCHEPPEN EN
DIE BESTUREN

‘Vlak voor zijn dood bezocht president Snow de

Brigham Young University in Provo [toen nog de Brigham

Young Academy genoemd]. President Brimhall leidde

de groep door een van de gebouwen. Hij wilde zo snel

mogelijk naar de vergaderzaal toe omdat de studenten

al zaten te wachten. Ze liepen door een van de kleuter-

klassen. President Brimhall kwam bij de deur en wilde

die open doen en doorlopen, toen president Snow zei:

“Wacht even, president Brimhall, ik wil deze kinderen

aan het werk zien. Wat zijn ze aan het doen?” Broeder

Brimhall antwoordde dat ze van klei wereldbollen

maakten. “Dat is interessant”, zei de president. “Ik wil

graag even naar ze kijken.” Hij keek enkele minuten

stilletjes naar de kinderen. Toen pakte hij een meisje

van een jaar of zes op en zette haar op een tafel. Toen

nam hij de wereldbol van klei uit haar hand en zei tegen

broeder Brimhall:

‘“President Brimhall, deze kinderen zijn nu aan het

spelen en maken werelden van klei. Maar de tijd zal

komen dat deze jongens door hun getrouwheid aan

het evangelie, in de eeuwigheid vooruitgang zullen

maken en zich zullen ontwikkelen op het gebied van

kennis, intelligentie en macht, totdat zij in staat zijn om

het heelal in te gaan waar zij uit ongeorganiseerde

materie de noodzakelijke elementen bijeen zullen ver-

garen. En door hun kennis van en macht over de

natuurwetten en natuurkrachten zullen zij werelden

scheppen waarop hun eigen nakomelingen kunnen

wonen en over wie zij als goden kunnen heersen.”’

(Snow, Improvement Era, juni 1919, pp. 658–659.)

DE BEPROEVING VAN HET STERFELIJK
LEVEN IS DE LEERSCHOOL TOT
VOLMAKING

In 1851 gaf ouderling Lorenzo Snow, die toen

lid van het Quorum der Twaalf Apostelen was, de

volgende raad:

‘U moet zich in al uw handelingen en gedragingen

altijd bewust zijn dat u een leven leidt dat in de eeuwig-

heid zal worden voortgezet. Volg geen beginselen die

u niet in de hemel zou naleven, gebruik geen middelen

die door een celestiaal verlicht geweten zouden wor-

den afgekeurd. Hoewel gevoelens en enthousiasme tot

bepaald gedrag kunnen leiden, laat u zuivere, eerzame,

heilige en deugdzame beginselen altijd overheersen en

regeren. Wij bezitten goddelijke eigenschappen, onze

geestelijke structuur is goddelijk — wij zijn een kind

van God, naar zijn evenbeeld geschapen. (...)

‘Wij zijn hier om een leerschool van leed en

beproevingen door te maken. Onze oudste broer Jezus

moest die leerschool doormaken. In de Schriften staat

dat Hij door zijn lijden volmaakt is geworden. Het is

noodzakelijk dat wij in alles beproefd worden, zodat

we uiteindelijk geschikt en waardig geacht worden om

over alles te heersen en te regeren, net als onze Vader

in de hemel en zijn oudste zoon Jezus.’ (‘Address to the

Saints of Great Britain’, Millennial Star, 1 december

1851, p. 363.)
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WIJ MOETEN ONS UITERSTE BEST
DOEN OM GEHOORZAAM TE ZIJN

President Lorenzo

Snow heeft gezegd:

‘Het geeft veel

vreugde als we in het

verleden iets goeds heb-

ben gedaan en daarover

nadenken, en als we het

gevoel hebben dat we nu

iets goeds doen, omdat

iedere heilige der laatste

dagen het voorrecht heeft

om te wéten wanneer hij

de zaken van de Heer

behartigt. (...) Dat is een

voorrecht waar iedere

heilige der laatste dagen

naar moet streven, name-

lijk om zeker te weten dat zijn werk door God wordt

aanvaard. Ik ben bang dat heiligen der laatste dagen

niet veel beter en misschien zelfs wel slechter zijn dan

andere mensen als zij die kennis niet hebben en het

goede proberen te doen. (...)

‘(…) Johannes zegt: “Geliefden, nu zijn wij kinde-

ren Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn

zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard

zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem

zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem

heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is’ [1 Johannes 3:2–3].

‘Een ieder die deze hoop heeft, reinigt zich. Daaruit

vloeit vanzelfsprekend een vastbeslotenheid voort om

voor die hoge en edele positie te werken, om voor die

geweldige beloften te werken. Dat is een stimulans om

een rechtschapen koers te volgen.’ (Conference Report,

april 1898, p. 13.)

WIJ MOETEN ONS DAGELIJKS
VERBETEREN

President Lorenzo Snow heeft gezegd: ‘Wij moeten

ons verbeteren en harder naar volmaking streven. Er

wordt beweerd dat wij niet volmaakt kunnen worden.

Jezus heeft ons geboden om volmaakt te worden, net

als God de Vader volmaakt is. Het is onze plicht om

naar volmaaktheid te streven en ons iedere dag te ver-

beteren, om naar de resultaten van vorige week te kijken

en deze week beter ons best te doen, om vandaag

beter ons best te doen dan gisteren, en zo door te gaan

van de ene rechtschapenheid naar de volgende. Jezus

zal straks terugkomen en in ons midden verschijnen,

zoals Hij vroeger op aarde onder de Joden verscheen.

En Hij zal met ons eten, drinken en praten. Hij zal ons

President Lorenzo Snow

de verborgenheden van het koninkrijk bekendmaken en

ons dingen vertellen waar nu nog niet over gesproken

wordt.’ (Conference Report, april 1898, pp. 13–14.)

WIJ HEBBEN GODDELIJKE HULP NODIG
OM DE WERELD TE OVERWINNEN

President Lorenzo Snow heeft de volgende uit-

spraak gedaan over de manier waarop wij hulp van

God kunnen ontvangen:

‘Ik heb iets gelezen dat zeer bijzonder is wat

betreft de beloften die zijn gedaan, en waarvan ik weet

dat ze in vervulling zullen gaan als wij onze plicht doen.

Ik heb niet 62 jaar in deze kerk doorgebracht zonder

iets te leren. Ik heb mijzelf erop toegelegd om in aan-

merking te komen voor wat de mens niet zonder de

geest en macht van de Heilige Geest kan ontvangen. En

de Heer heeft me dingen laten zien en duidelijk gemaakt

die zo helder zijn als de middagzon betreffende de toe-

komst van de heiligen der laatste dagen die trouw zijn

aan hun roeping. (...) [Vervolgens citeerde hij Leer en

Verbonden 84:37–38 en Openbaring 3:21.]

‘Er zijn veel teksten over dat onderwerp te vinden.

Dat weet ik. Ik geloof dat wij zoons en dochters van

God zijn en dat Hij ons in staat stelt om oneindige

wijsheid en kennis te vergaren, omdat Hij ons een deel

van Zichzelf heeft gegeven.’ (Conference Report, april

1898, pp. 62–63.)

‘Wij zijn afhankelijk van de Geest van de Heer

voor hulp en inzicht in datgene wat wij ondanks de

moeilijke omstandigheden om ons heen moeten berei-

ken. De heiligen der laatste dagen hebben in moeilijke

tijden recht op de bovennatuurlijke kracht van God; en

door geloof kunnen we uit de omstandigheden om ons

heen dagelijks datgene halen wat nuttig is en ons ver-

der brengt in de beginselen van loutering en heilig-

heid, zodat we zoveel mogelijk op onze Vader zullen

gaan lijken.’ (Conference Report, Oct. 1898, p. 2.)

NIET ONTMOEDIGD RAKEN TERWIJL
WE NAAR VOORUITGANG STREVEN

President Lorenzo Snow heeft uitgelegd:

‘Als wij het leven van Abraham gedetailleerd zou-

den kunnen bestuderen, of het leven van andere grote

en heilige mannen, zouden we ongetwijfeld merken

dat hun streven naar rechtschapenheid niet altijd suc-

ces had. Daarom mogen we niet ontmoedigd raken als

we het in een zwak moment niet meer aankunnen.

Dan moeten we ons juist bekeren van de overtreding

die we hebben begaan, de schade zo mogelijk herstel-

len en God om hernieuwde kracht vragen om door te

gaan en beter ons best te doen. (...)
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‘Als de apostel Petrus ontmoedigd was geraakt toen

hij duidelijk faalde in zijn vast voornemen om onder

alle omstandigheden de Heiland bij te staan, zou alles

verloren zijn geweest. Maar omdat hij zich bekeerde en

volhardde, verloor hij niets maar verwierf hij alles. Wij

kunnen van zijn ervaring leren. De heiligen der laatste

dagen moeten deze ambitie voortdurend ontwikkelen,

zoals de apostelen vanouds zo duidelijk uiteen hebben

gezet. We moeten iedere dag proberen zo te leven dat

ons geweten ten opzichte van andere mensen zuiver is.

(...) We mogen onszelf niet toestaan om ontmoedigd te

raken als we een zwakheid ontdekken.’ (The Teachings

of Lorenzo Snow, Clyde J. Williams [1996], pp. 34–35.)

HIJ BOUWDE HET KONINKRIJK
VERDER OP

Lorenzo Snow was schoolmeester, campagneleider,

echtgenoot, vader, tempelbouwer, onderwijsinspecteur,

tempelwerker, gemeentepresident, pionier en apostel.

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen zat hij in

raadsvergadering en gaf hij leiding aan de zaken van

de kerk. Andere taken omvatten het beheer van het

Permanent Emigratiefonds, de organisatie van het zen-

dingsgebied Italië, leiding over de vertaling van het

Boek van Mormon in verschillende talen, de vervaardi-

ging en publicatie van brochures. Hij was werkzaam als

bestuurslid van een universiteit, als lid van het wetge-

vend lichaam van het territorium, en als oprichter van

filosofische en wetenschappelijke genootschappen. Hij

was eenvoudig, toegewijd en onzelfzuchtig. Hij werkte

niet voor zichzelf maar voor de Meester, van wie hij de

dienstknecht was. Hij werd tijdens zijn bediening door

dromen en openbaringen geleid.

Lorenzo Snow was

geroepen om de heiligen

in Box Elder (Utah) te

presideren, een plaats

die later Brigham City

werd genoemd. Hij

onderbrak die opdracht

om in de oorlog in Utah

te dienen en zendingen

in Hawaï en het Heilige

Land te vervullen. Toen

hij in Brigham City terug-

kwam, bloeide het coö-

peratieve bedrijf dat hij

had opgericht. (De coö-

peratie werd ontbonden

toen de federale regering

druk uitoefende tegen

het meervoudig huwelijk, laat in de jaren zeventig van

de negentiende eeuw.)

President Snow vierde op 3 april 1901
zijn 87e verjaardag.
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Lorenzo Snow was raadgever in het Eerste

Presidium toen Brigham Young president was, hij was

negen jaar president van het Quorum der Twaalf

Apostelen en op 84-jarige leeftijd werd hij president

van de kerk. Drie jaar lang spande hij zich enorm in

om de kerk te bevrijden van de financiële problemen

die door decennia van vervolging waren veroorzaakt.

Hij spoorde de heiligen aan om de wet van tiende na

te leven. Hij slaagde erin om de kerk goed op weg te

helpen naar volledige solvabiliteit. En toen ging hij

weer verder met het visioen van zijn eerste jaren als

apostel — om zendingsgebieden over de hele wereld

te vestigen. Hij stuurde zendelingen naar Japan en zei

dat hij het evangelie in alle landen wilde verkondigen.

Hij streefde ernaar om Zion te zuiveren en had alle ver-

trouwen in zijn levenslange overtuiging dat ‘het de

bestemming van de mens is om op zijn Vader te lijken

— een eeuwige God.’ Hij vond dat zijn kennis altijd

een heldere, lichtgevende ster voor hem moest zijn —

in zijn hart, in zijn ziel en in zijn verstand.

Zoals de mens nu is, is God eens geweest;

zoals God nu is, kan de mens eens worden.

Als zoon van God op God te lijken,

Ontneemt niets van de Godheid.

[Lorenzo Snow, Improvement Era, juni

1919, p. 651.]

President Lorenzo Snow was een profeet van God

en behoort als een van de voornaamste maatschappe-

lijke hervormers van de eeuw beschouwd te worden.
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HOOGTEPUNTEN UIT HET LEVEN VAN JOSEPH F. SMITH

Leeftijd Gebeurtenissen

Hij wordt geboren op 13 november 1838 te Far West, Caldwell County (Missouri),

als zoon van Hyrum en Mary Fielding Smith.

5 Zijn vader, Hyrum Smith, wordt vermoord (27 juni 1844).

9 Hij rijdt een ossenwagen over de vlakten, van Winter Quarters naar de Salt Lake

Valley (1848).

13 Zijn moeder, Mary Fielding Smith, overlijdt (21 september 1852).

15–19 Hij vervult een zending in Hawaï (1854–1857).

19 Hij maakt deel uit van de campagne Echo Canyon tijdens de oorlog in Utah (1857).

21 Hij trouwt met Levira A. Smith (5 april 1859).

21–24 Hij vervult een zending in Groot-Brittannië (1860–1863).

25 Hij vervult een bijzondere zending in Hawaï (1864).

27–35 Hij werkt als lid van het huis van afgevaardigden van het territorium (1865–1874).

27 Hij wordt tot apostel geordend en aangesteld als raadgever van president Brigham

Young (1 juli 1866; hij wordt later ook raadgever van de presidenten John Taylor

[1880–1887], Wilford Woodruff [1889–1898] en Lorenzo Snow [1898–1901].)

28 Hij wordt voorgesteld als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen (8 oktober 1867).

35 Hij is werkzaam als president van het zendingsgebied Europa (1874–1875).

39 Hij vervult een zending in het oosten van de Verenigde Staten om gegevens over

de geschiedenis van de kerk te verzamelen (1878).

46 Hij duikt vrijwillig onder omdat hij vervolgd wordt voor het praktiseren van het

meervoudig huwelijk (1884–1891).

51 Het manifest wordt uitgevaardigd waardoor er een eind komt aan het meervoudig

huwelijk (Officiële verklaring 1) (1890).

54 Hij werkt als lid van het wetgevend lichaam van de staat Utah (1893).

62 Hij wordt president van de kerk (17 oktober 1901; de steunverlening vindt op 10

november plaats).

65 Hij getuigt voor het Congres (2–9 maart 1904); hij geeft een tweede manifest over

het meervoudig huwelijk uit (6 april 1904).

67 Hij is de eerste president van de kerk die tijdens zijn presidentschap een reis door

Europa maakt (zomer 1906).

70 Het Eerste Presidium geeft een officiële verklaring uit over de oorsprong van de

mens (november 1909).

74 De gezinsavond wordt geïntroduceerd (1915).

75 Het Eerste Presidium geeft een leerstellige verklaring uit over de Vader en de

Zoon (1916).

79 Hij ontvangt een visioen over de verlossing van de doden (LV 138; 3 oktober 1918).

80 Hij overlijdt in Salt Lake City (19 november 1918).
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Joseph F. Smith werd op 13 november 1838 gebo-

ren, toen de heiligen van God onverbiddelijk vervolgd

werden. Zijn vader, Hyrum Smith, en zijn oom, de pro-

feet Joseph Smith, zaten in de gevangenis te Liberty.

Zijn moeder, Mary Fielding Smith, was ziek van de

lichamelijke en emotionele belasting. Ze had hulp nodig

om voor hem en Hyrums andere vijf kinderen te zorgen.

HIJ KWAM IN WOELIGE TIJDEN TER
WERELD

Leden van de bende

verzamelden zich buiten

het huis van Hyrum Smith

in Far West (Missouri). De

stem van Samuel Bogart,

een onstuimige predikant

die de haat van de bende

ten opzichte van de heili-

gen aanwakkerde, kon in

het huis gehoord worden,

waar Mary Fielding Smith

ziek op bed lag. Haar zus,

Mercy Thompson, die

bang was dat Mary niet

van haar ziekte zou gene-

zen, probeerde haar eigen

angst te onderdrukken en

haar zus gerust te stellen.

De ernstige conditie

van Mary werd emotio-

neel verergerd toen haar

man onder bedreiging

van een bajonet uit hun

huis werd weggerukt.

Een wrede gevangenbe-

waarder zei tegen Mary

dat ze maar afscheid van

Hyrum moest nemen

omdat ze hem niet meer

levend zou terugzien. Ze

moest dit allemaal door-

maken terwijl ze op de

geboorte van haar eerste

kind wachtte (dat twee

weken later werd gebo-

ren). Ze vernoemde de baby naar haar geliefde broer,

Joseph Fielding. Ze was zo zwaar op de proef gesteld

dat ze niet voldoende kracht had om voor haar baby te

zorgen. Haar zus Mercy (haar man was gevlucht om

zijn leven te redden) kwam bij haar inwonen om voor

haar en de baby te zorgen.

Hyrum Smith, de vader van
Joseph F. Smith

Mary Fielding Smith, de moeder van
Joseph F. Smith

Leden van de bende waren vele huizen binnenge-

vallen. Ze gebruikten als excuus dat ze op zoek waren

naar wapens, maar in werkelijkheid gebruikten ze de

gelegenheid om de heiligen te beroven en te mishan-

delen. Tot op dat moment waren de twee zussen nog

niet mishandeld, maar plotseling kwamen de bendele-

den binnen. Zonder aandacht voor de conditie van

anderen dreven de bendeleden iedereen, behalve de

baby Joseph F., naar een plek in het huis en begonnen

te plunderen en te roven. Ze braken een hutkoffer open

en namen de inhoud mee. Op zoek naar spullen haal-

den ze in een andere kamer een matras van een bed af

en gooiden dat op een ander bed. Door hun onver-

schilligheid ten opzichte van het leven hadden ze de

baby Joseph F. onder het verstikkende gewicht van het

beddengoed begraven.

Nadat ze hadden genomen wat ze wilden, vertrok

de bende net zo snel als ze waren gekomen. Het duurde

even voor het huisgezin van deze inval was bijgekomen.

Plotseling dachten ze aan Joseph F. Bezorgd werden de

dekens van het bed afgetrokken en werd de kleine jon-

gen gevonden. Hoewel hij er enige tijd onder had gele-

gen, en blauw zag door gebrek aan zuurstof, was zijn

leven gespaard. Mary hield de baby in haar armen,

dankbaar dat hij het had overleefd.

Ouderling Samuel O. Bennion, lid van de Zeventig,

getuigde: ‘Ik geloof dat de Heer hem al kende voordat

hij op aarde kwam. Ik geloof dat toen Joseph F. Smith

in Missouri ter wereld kwam, God hem kende. En ik

geloof dat Lucifer, de “zoon des dageraads”, hem kende,

en dat hij, de vijand van al het goede, hem wilde doden.

(...) Ik geloof dat Lucifer hem herkende en inzag dat hij

een groot leider in Israël zou worden.’ (Conference

Report, oktober 1917, p. 121.)

HIJ WAS ERG VOLWASSEN VOOR ZIJN
LEEFTIJD
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Mary Fielding Smith en haar zoon Joseph F. op weg naar de Salt Lake Valley
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Joseph F. Smith kende een ongebruikelijk zware

jeugd, waardoor hij erg volwassen voor zijn leeftijd was.

Toen hij vijf was, werden zijn vader en oom in Carthage

(Illinois) vermoord. Toen hij zeven was, reed hij een

ossenwagen van Montrose (Iowa), vlakbij Nauvoo, naar

Winter Quarters — een afstand van ruim 320 kilometer.

‘Mary Smith bleef tot de zomer van 1846 met haar

gezin in Nauvoo. Een dag of twee voor de slag om

Nauvoo, laadde ze onder bedreiging haar kinderen en

zoveel mogelijk spullen als ze kon dragen op een vlot

en stak de Mississippi over naar een plek bij Montrose.

Ze kampeerden die nacht onder de bomen aan de oever

van de rivier. Daar hoorden ze de verschrikkelijke aan-

vallen op Nauvoo. (...) Hoewel Joseph nog geen acht

was, moest hij een van de ossenwagens van Montrose

naar Winter Quarters rijden. Daar bleef het gezin tot het

voorjaar van 1848 waar ze, door hard werken en met

de hulp van vrienden die niet voorbereid waren om de

reis voort te zetten, voldoende trekdieren, voertuigen

en benodigdheden verzamelden om de reis over de

vlakten te maken.’ (Joseph Fielding Smith, Life of Joseph

F. Smith [1938], p. 131.)

Toen hij bijna negen was, moest Joseph F. met

enkele andere jongens op het vee passen dat drie kilo-

meter buiten Winter Quarters aan het grazen was. Toen

het vee op een ochtend aan het grazen was, bestegen

de jongens hun paarden en vermaakten zich door korte

wedstrijden te houden en over greppels te springen.

Plotseling werden ze door indianen overvallen.

Joseph F. herinnerde zich: ‘Mijn eerste indruk of

impuls was ervoor zorgen dat het vee niet werd wegge-

dreven, want heel even dacht ik aan onze reis naar de

vallei, hoe afhankelijk we van ons vee waren, en hoe

verschrikkelijk het zou zijn als we in Winter Quarters

moesten blijven. Ik voegde de daad bij het woord en

galoppeerde op volle snelheid om het vee zo mogelijk

in de richting van onze verblijfplaats te leiden.’

(Geciteerd in Smith, Life of Joseph F. Smith, p. 135.)

Terwijl de anderen hulp gingen halen, probeerde

Joseph F. om het vee zo snel mogelijk terug naar het

stadje te drijven. Maar hij was niet in staat om aan de

indianen te ontsnappen. Zij hadden hem al snel inge-

haald. Maar de jongen bleef ontwijken en vluchten tot-

dat zijn paard buiten adem raakte. Hij zei: ‘Er verscheen

een indiaan aan mijn linkerzijde en een aan mijn rech-

terzijde. Ze namen me ieder bij een arm en een been en

tilden me van mijn paard. Ze verminderden vaart totdat

mijn paard onder me vandaan was en gooiden me toen

gewelddadig op de grond. Verscheidene paarden spron-

gen van achteren over me heen, maar ik raakte niet

gewond. De indianen kregen mijn paard te pakken en

zonder snelheid te verminderen vertrokken ze in de

richting vanwaar ze gekomen waren.’ (Geciteerd in

Smith, Life of Joseph F. Smith, p. 136.)

De achtervolging duurde zolang dat de mannen die

van de velden kwamen de terugkeer van de indianen

konden verhinderen. Het vee werd gered, maar het

paard van Joseph F. werd nooit meer teruggevonden.

HET GELOOF VAN ZIJN MOEDER

Terwijl ze op weg

waren om voorraden in

te slaan voor de lange

reis van Winter Quarters

naar de Salt Lake Valley,

was Joseph F. Smith

getuige van het vertrou-

wen en het geloof in God

dat zijn moeder had om

beletsels uit de weg te

ruimen. Toen ze op een

avond bij een beekje hun

kamp opsloegen, vlakbij

enkele mannen met een

kudde vee, liet Joseph F.

de ossen van het gezin

verderop grazen.

De volgende ochtend konden ze hun beste juk

ossen niet vinden. Joseph F. en zijn oom zochten de

hele ochtend totdat ze allebei ontmoedigd waren. Hij

herinnerde zich: ‘Ik ging als eerste terug naar onze

wagens, en toen ik dichterbij kwam, zag ik mijn moeder

in gebed op haar knieën zitten. Ik bleef even staan en

kwam toen zachtjes naderbij totdat ik haar smeekbede

tot de Heer kon horen. Ze vroeg of Hij ons niet in deze

hulpeloze situatie wilde achterlaten, maar ons wilde

leiden om ons juk ossen terug te vinden, zodat we vei-

lig onze reis konden voortzetten. Toen ze opstond, stond

ik vlakbij haar. De eerste uitdrukking op haar dierbare

gezicht was een lieve glimlach, waardoor ik in mijn ont-

moedigde bui hernieuwde hoop kreeg en een gevoel

van vertrouwen dat ik nog nooit eerder had gehad.’

(Geciteerd in Smith, Life of Joseph F. Smith, p. 132.)
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Door gebed vond Mary Fielding Smith haar verloren ossen
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Nadat Joseph F. en zijn oom in het kamp waren

teruggekeerd, stond zijn moeder erop dat zij iets zouden

eten terwijl zij naar de ossen zou zoeken. Haar broer

probeerde dat af te raden omdat zij al overal gezocht

hadden. Maar ze was vastbesloten en liep een behoor-

lijke afstand richting de rivier. Daar kwam ze een van

de mannen tegen die de kudde vee bij zich hadden. Hij

zei dat hij de ossen de tegenovergestelde richting op

had zien lopen. Zij negeerde zijn opmerking en bleef

doorlopen. Toen ze bij de rivier kwam, draaide ze zich

om en riep haar zoon en broer. Zij haastten zich naar

haar toe en, zoals Joseph F. schreef: ‘Daar zag ik onze

ossen staan, vastgebonden aan een groepje wilgen,

onder in een diepe geul die door de rivier bij Little

Spring Creek was ontstaan, volledig aan het zicht ont-

trokken. We hadden ze al snel losgemaakt en mee naar

ons kamp genomen, waar het andere vee de hele och-

tend aan de wagenwielen was vastgebonden. We gin-

gen vreugdevol op weg naar huis. De brave veehoeders

waren plotseling vertrokken toen moeder niet naar hen

had geluisterd. Ik hoopte dat ze op zoek gingen naar

afgedwaalde eerlijkheid, die ze hopelijk zouden vinden.’

(Geciteerd in Smith, Life of Joseph F. Smith, p. 133.)

Later, tijdens de reis naar het westen, zag de jonge

Joseph opnieuw de kracht van zijn moeders geloof.

Toen ze een behoorlijk eind op weg waren naar Zion,

viel een van hun beste ossen tegen de grond. ‘De os

verstijfde spastisch, en was op sterven na dood. De dood

van dit trouwe dier zou noodlottig zijn voor de reis van

weduwe Smith naar de vallei. (...) Ze haalde een flesje

gewijde olie tevoorschijn en vroeg haar broer en James

Lawson of zij de os wilden zalven, zoals ze een ziek mens

zouden zalven. Want het was essentieel voor haar dat

de os zou herstellen zodat zij haar reis kon voortzetten.

Haar oprechte verzoek werd ingewilligd. De broeders

goten olie op de kop van de os en legden toen hun

handen op en bestraften de macht van de verderver,

net als ze gedaan zouden hebben als het beest een

mens was geweest. De os stond onmiddellijk op en

begon even later opnieuw het juk te trekken alsof er

niets was gebeurd. De leden van de groep vonden het

een wonder. Voordat de groep veel verder kwam, viel

ook een andere os ter aarde, maar na dezelfde behan-

deling stond die ook weer op. En dat gebeurde ook

een derde keer. De ossen werden door de zalving hele-

maal genezen.’ (Smith, Life of Joseph F. Smith, p. 150.)

EEN BETROUWBARE JONGEN

Joseph F. Smith heeft geschreven: ‘Van 1848 tot

1854 was mijn voornaamste beroep herdersjongen,

hoewel ik ook hielp met oogsten en dorsen op het land

en met hakken en vervoeren van hout in de ravijnen.

Hoewel ik van 1846 tot 1854 als herdersjongen voorna-

melijk voor het vee van het gezin zorgde, kan ik me niet

herinneren dat er in die periode een enkel dier verlo-

ren ging of stierf door verwaarlozing of onoplettend-

heid mijnerzijds.’ (Geciteerd in Smith, Life of Joseph F.

Smith, p. 163.)

In de winter van 1848 zag hij een keer ‘in het open

veld een wolf een schaap achtervolgen. Het was een

regenachtige dag en de grond was zacht. De wol van het

schaap was zwaar van het vocht waardoor het niet zo

hard kon rennen. Toen de wolf op het punt stond om

het schaap beet te pakken, kwam Joseph F. eraan en

redde het schaap. Hoewel er veel brutale wolven waren,

was Joseph F. na het donker en in de kou toch vaak

buiten, waar hij de wilde wolven hoorde janken. Hij

had een hond om hem te helpen, maar soms was de

hond zo bang voor het grote aantal wolven dat hij aan

zijn voeten ineendook. Dat was het soort afleiding dat
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Het oude stenen huis. Dit huis werd afgebroken en verhuisd naar het Pioneer
Trails State Park, bij het ‘This is the place’-monument in Salt Lake City.
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deze getrouwe jongen kende, terwijl de meeste jongens

aan sport en spel deden.’ (Smith, Life of Joseph F.

Smith, p. 164.)

TIJDENS ZIJN ZENDINGEN KWAM HIJ
VEEL BEPROEVINGEN TE BOVEN

Vlak na zijn vijftiende verjaardag werd Joseph F.

Smith tot ouderling geordend en geroepen om drie

jaar in Hawaï op zending te gaan. Tijdens zijn zending

overwon hij vermoeidheid, ernstige ziekte en verlies

van bezittingen door overstromingen en branden. Hij

predikte, genas de zieken, wierp duivels uit en presi-

deerde vele gemeenten van de kerk.

Ouderling Charles W. Nibley, die toen presiderende

bisschop van de kerk was, sprak over de moeilijkheden

die de vijftienjarige ouderling had overwonnen: ‘Tijdens

deze zending op het Sandwich Island [het huidige

Hawaï], moest hij zware ontberingen doorstaan. Ik kan

me onze eerste reis naar de eilanden nog herinneren;

ik ben daar vier keer met hem geweest. We bezochten

de verschillende eilandjes waar hij me op verschillende

plekken wees: “Hier heb ik zo lang in een strohut

gewoond” — die afbrandde of door een overstroming

werd vernietigd. Hier was een plek waar hij ziek was

geweest en waar de goede mensen van Hawaï voor hem

hadden gezorgd. Hij vertelde onderweg over deze en

andere ervaringen, die allemaal, als ik de tijd had om

ze te vertellen, geloofsversterkend en inspirerend waren

en wezen op de volwassenheid van deze jongeman —

want hij was toen pas vijftien of zestien.’ (Conference

Report, juni 1919, p. 62.)

Vlak nadat hij op

de eilanden aankwam,

werd ouderling Smith

ernstig ziek. Met de lief-

devolle hulp van zijn

vrienden herstelde hij.

Onverschrokken

gebruikte hij zijn

herstelperiode om de

Hawaïaanse taal te leren.

Ouderling Parley P. Pratt

had hem geleerd dat hij

de taal door middel van

geloof en studie machtig zou worden. Hij paste beide

toe en binnen honderd dagen sprak hij de taal vloeiend.

Enige tijd later werd hij weer ziek en duurde het

drie maanden tot hij herstelde. Maar ondanks dat bleef

hij het evangelie bestuderen en aan zijn taalvaardigheid

werken. Tijdens zijn tweede ziekte werd hij verzorgd

door een jonge, plaatselijke broeder en zijn vrouw. De

vrouw des huizes werd een keer door de macht van de

tegenstander bevangen waardoor ze allerlei afgrijselijke

Joseph F. Smith, rond 1857

verkrampingen kreeg. Hoewel hij aanvankelijk bang

was, bad de jongen en vond hij de kracht waarmee hij

de boze geest met succes kon uitwerpen.

Vele jaren later vertelde bisschop Charles W. Nibley

hoe president Joseph F. Smith door de heiligen werd

ontvangen toen hij jaren na zijn zending naar Hawaï

terugkeerde. De leden kwamen bij elkaar om de profeet

te begroeten toen zijn boot in de haven van Honolulu

aankwam. Hij werd overladen met bloemenkransen en

vele tranen. Tijdens de festiviteiten zag bisschop Nibley

‘een arme, oude, blinde vrouw, wankelend vanwege

haar negentig jaar. Ze werd geleid [naar de plaats waar

de heiligen zich verzameld hadden]. Ze had enkele

prachtige bananen in haar hand. Dat was alles wat ze

had — haar offergave. Ze riep: “Iosepa, Iosepa!” Toen

hij haar zag, rende hij meteen naar haar toe, omhelsde

haar, kuste haar telkens weer, aaide haar over haar

hoofd en zei: “Mama, mama, mijn lieve oude mama!”

‘Terwijl de tranen over zijn gezicht stroomden,

wendde hij zich tot mij en zei: “Charley, zij heeft mij

verpleegd toen ik nog een jongen was, toen ik ziek was

en niemand had om voor me te zorgen. Ze nam mij in

huis en was als een moeder voor me!” (Geciteerd in

Smith, Life of Joseph F. Smith, p. 186.)

HIJ KREEG OP ZIJN ZENDING HOOP
DOOR EEN DROOM

Als jonge zendeling — nederig, ziek en ontmoe-

digd — werd hij versterkt door een droom over zijn

vader en moeder, en over de profeet Joseph Smith en

anderen. Later heeft hij geschreven:

‘Ik heb inderdaad een keer gedroomd. Voor mij

was het echt en werkelijk.

‘Ik was tijdens een zending een keer zeer terneer-

gedrukt. Ik was bijna naakt en had geen vrienden,

behalve de vriendschap van een arm, onwetend en ver-

nederd volk. Ik had het gevoel dat ik aan lagerwal geraakt

was in mijn armoede, en door mijn gebrek aan

Joseph F. Smith ging voor het eerst op zending toen hij vijftien was — naar
Hawaï. Hij verbleef vaak in een dergelijke Hawaïaanse grashut.
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intelligentie, kennis en levenservaring zodat ik nauwe-

lijks de moed had om een blanke aan te kijken.

‘In die staat droomde ik op een nacht dat ik op reis

was, en ik had sterk het gevoel dat ik mij moest haasten

— mij haasten zoveel ik maar kon, uit angst dat ik te laat

zou komen. (...) Uiteindelijk kwam ik bij een prachtig

landhuis. (...) Ik wist dat het de plaats van mijn bestem-

ming was. Toen ik er snel op afliep, zag ik een bordje

met het woord “bad” erop. Ik sloeg vlug die richting in,

stapte in het bad en waste mezelf. Ik maakte het bun-

deltje dat ik bij me had open, en zag een schoon, wit

kledingstuk, iets wat ik in lange tijd niet had gezien.

(...) Ik trok het aan. Toen rende ik naar wat een grote

opening of deur leek te zijn. Ik klopte aan en de deur

ging open, en de man die daar stond, was de profeet

Joseph Smith. Hij keek mij een beetje verwijtend aan en

zijn eerste woorden waren: “Joseph, je bent laat.” Toch

had ik voldoende zelfvertrouwen om te zeggen:

‘“Ja, maar ik ben schoon — ik ben schoon!”

‘Hij pakte mijn hand beet, trok me naar binnen en

deed de deur dicht. (...) Toen ik naar binnen liep, zag

ik mijn vader, en Brigham en Heber en Willard en andere

goede mensen die ik had gekend in een rij staan. (...)

Mijn moeder was er ook. (...) en ik kon nog meer men-

sen noemen die ik bij naam had gekend. Zij zaten daar,

tussen de uitverkorenen en de verhoogden. (...)

‘Toen ik die ochtend

wakker werd, was ik een

man, hoewel ik nog een

jongen was. Er was niets

in de wereld waar ik bang

voor was. (...) Door dat

visioen, die manifestatie

en dat getuigenis ben ik

geworden wie ik ben —

als ik tenminste iets ben

dat goed is, of rein of

rechtschapen voor de

Heer, als er iets goeds in

me zit. Dat heeft me

geholpen bij iedere

beproeving en in iedere

moeilijke situatie.’

(Gospel Doctrine [1939],

pp. 541–543.)

Op 21-jarige leeftijd

trouwde hij met Levira A. Smith, op 22-jarige leeftijd

vervulde hij zijn tweede zending — deze keer in Groot-

Brittannië, waar hij verscheidene districten presideerde.

Toen hij pas vijf maanden thuis was, werd hij geroepen

om een derde zending te vervullen — weer in Hawaï,

waar hij als assistent van twee apostelen werkzaam was.

Joseph F. Smith

HIJ HAD HET VERLANGEN OM EEN
KRACHTIG GETUIGENIS TE GEVEN

In een brief die hij in 1854 aan zijn neef, ouder-

ling George A. Smith, stuurde, die lid van het Quorum

der Twaalf Apostelen was, schreef ouderling Joseph F.

Smith doordringend over zijn verlangens:

‘Ik weet dat het werk dat ik verricht het werk van

de ware en levende God is, en ik ben bereid om mijn

getuigenis daarvan te geven, wanneer of waar dan ook,

in wat voor omstandigheden ik me ook bevind. En ik

hoop en bid dat ik de Heer, mijn God, altijd trouw zal

dienen. Ik ben blij dat ik kan zeggen dat ik bereid ben

om voor deze zaak door dik en dun te gaan; en ik hoop

en bid oprecht dat ik tot het einde trouw zal blijven. (...)

‘Vertel mijn hele familie dat ik hen liefheb; (...) en

vertel ze dat ik hoop dat zij voor mij bidden, zodat ik

getrouw zal blijven en mijn taak eerzaam zal verrichten

ten behoeve van mijzelf en het werk waar ik me mee

bezighoud. Ik sterf liever op deze zending dan dat ik mij

of mijn roeping te schande maak. Dat zijn de gevoelens

van mijn hart. Het is mijn gebed dat wij tot het einde

getrouw zullen blijven en uiteindelijk in het koninkrijk

van God gekroond zullen worden, met de mensen die

ons zijn voorgegaan.’ (Geciteerd in Smith, Life of

Joseph F. Smith, pp. 176–177.)

ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE
WILDE HIJ ZIJN GETUIGENIS
VERLOOCHENEN

Onderweg naar huis van zijn eerste zending in

Hawaï kwamen Joseph F. Smith en zijn collega’s een

groep extremisten tegen. De leider van de groep zwoer

dat hij iedereen die mormoon was zou doden. Hij richtte

zijn vuurwapen op Joseph F. en vroeg: ‘Bent u mor-

moon?’ In de verwachting dat het vuurwapen zou afgaan,

Boek van Mormon in het Hawaïaans; laarzen van een zendeling
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antwoordde hij: ‘Jazeker meneer, door en door, onwrik-

baar, in hart en nieren.’ De agressieve man werd door

het moedige en aarzelloze antwoord volledig ontwa-

pend, en verbijsterd kon hij alleen maar de hand van

de jongeman schudden en hem prijzen voor zijn moed.

Vervolgens reden de mannen weg en deden hun verder

geen kwaad. (Zie Smith, Life of Joseph F. Smith, p. 189.)

Drie jaar later, in

1860, gaf Joseph F.

opnieuw blijk van de

kracht van zijn overtui-

ging. Deze keer was hij

onderweg om een zen-

ding in Engeland te ver-

vullen. Toen hij en zijn

collega’s Nauvoo nader-

den, waar zij een tijdje

wilden blijven, merkten ze

dat er een agressieve en

moordlustige sfeer heer-

ste. Hoewel Joseph F. en

zijn collega’s niet hadden

bekendgemaakt wie zij waren, om problemen te ver-

mijden, vroeg een katholieke priester of zij mormoonse

zendelingen waren. Op dat moment was de verleiding

groot om de waarheid te verloochenen. Maar Joseph F.

weerstond de verleiding en sprak de waarheid. Het ant-

woord stelde de priester tevreden en de andere men-

sen werden niet kwaad. Toen ze in Nauvoo aankwamen,

merkten ze dat ze in hetzelfde gebouw als de priester

verbleven. Joseph F. Smith heeft later over die ervaring

gezegd: ‘Ik voelde me bijzonder gelukkig (...) toen ik

de priester daar zag, omdat ik wist dat we hem de

waarheid over onze zending hadden verteld.’ (Gospel

Doctrine, p. 534.)

TOT HET APOSTELSCHAP GEROEPEN

‘Op 1 juli 1866 bevond Joseph F. Smith zich met

president Brigham Young en enkele apostelen in de

bovenkamer van het kantoor van de kerkhistoricus. Ze

hielden een raadsvergadering en een gebedsbijeenkomst

volgens het gebruik van de presiderende broeders.

Joseph F. was de secretaris van deze raad. Na de gebeds-

kring draaide president Brigham Young zich plotseling

om en zei tegen zijn broeders: “Wacht even, zal ik gehoor

geven aan de Geest? Ik doe altijd graag wat de Geest van

me verwacht. Volgens mij moeten we broeder Joseph F.

Smith tot apostel ordenen, en als een van mijn raadge-

vers aanstellen.” Toen vroeg hij de aanwezige broeders

wat zij daarvan vonden. Eenieder van hen antwoordde

dat ze het daar volledig mee eens waren. Vervolgens

legden de broeders hun handen op het hoofd van

Joseph F.’ (Smith, Life of Joseph F. Smith, pp. 226–227.)

Joseph F. Smith

Ruim een jaar nadat

hij tot apostel was geor-

dend, werd ouderling

Smith als lid van het

Quorum der Twaalf

Apostelen aangesteld. Als

apostel is hij raadgever in

het Eerste Presidium

geweest, president van

het zendingsgebied

Europa, raadgever in de

OOV, raadslid in de

gemeenteraad van Salt

Lake City en van Provo

en lid van de wetgevende macht van het territorium.

Hij presideerde ook het territoriaal grondwettelijk con-

gres van 1882.

HET GEZIN IS DE HEILIGSTE
HEMELSE INSTELLING

Joseph F. Smith was geroepen om het meervoudig

huwelijk te praktiseren. In de loop der jaren trouwde

hij met vijf vrouwen. Hij was zorgzaam en attent en hij

hield zielsveel van zijn vrouwen en kinderen. Hieronder

staan enkele uitspraken over het belang van het gezin:

‘De grootste van al mijn aardse vreugden zijn mijn

kinderen.’ (Geciteerd in Smith, Life of Joseph F. Smith,

p. 449.)

‘Er is geen vervanging voor het gezin. Het funda-

ment ervan is zo oud als de wereld en de taak ervan is

al vanaf het begin door God vastgesteld. (...) Het gezin

is dan ook meer dan een woonruimte, het is een instel-

ling die voor bestendigheid en liefde in personen en

volken staat.’ (Gospel Doctrine, p. 300.)

‘Het ware fundament

van het koninkrijk van

God, van rechtschapen-

heid, van vooruitgang,

van ontwikkeling, van

eeuwig leven en eeuwig

nakomelingschap in het

koninkrijk van God, is

gelegd in het van

Godswege geboden

gezin. En als het gezin

gebouwd kan worden op

de beginselen van rein-

heid, oprechte genegen-

heid, rechtschapenheid

en rechtvaardigheid, moet het niet moeilijk zijn om er

met de grootst mogelijke eerbied en verheven gedach-

ten trouw aan te blijven. De man en zijn vrouw die

elkaar volledig vertrouwen en besluiten de wetten van

Joseph F. Smith, in de veertig

Joseph F. Smith, rond 1874
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God na te leven en aan het doel van hun zending op

aarde te beantwoorden, zullen nooit tevreden zijn zon-

der het gezin. Hun hart, hun gevoelens, hun verstand,

hun verlangens zullen van nature naar het stichten van

een gezin en een eigen koninkrijk uitgaan; en naar het

leggen van het fundament van eeuwig nakomelingschap

en macht, heerlijkheid en heerschappij, van eeuwigheid

tot eeuwigheid.’ (Gospel Doctrine, p. 304.)

HIJ SPRAK OVER DE
PATRIARCHALE ORDE

President Joseph F.

Smith heeft gezegd:

‘Er is geen hoger

gezag in het gezin dan dat

van de vader, vooral als

die het hogere priester-

schap draagt. Dat gezag

is altijd in ere gehouden

en onder het volk van

God is het in alle bede-

lingen bijzonder geres-

pecteerd en vaak

benadrukt in de leringen

van de profeten, die door

God geïnspireerd waren.

De patriarchale orde is

van God afkomstig en zal in tijd en alle eeuwigheid

voortbestaan. (…) Vrouwen en kinderen moeten leren

dat de patriarchale orde in het koninkrijk van God met

een wijs en weldadig doel is gevestigd. En zij moeten

het hoofd van het gezin steunen en aanmoedigen bij

het vervullen van zijn taken, en alles in hun macht

doen om hem te helpen bij het uitoefenen van de rech-

ten en voorrechten die God hem als hoofd van het

gezin heeft gegeven. Deze patriarchale orde heeft een

goddelijke oorsprong en doel. Zij die er om de een of

andere reden geen acht op slaan, leven niet in overeen-

stemming met de geest van Gods wetten, die zijn

bestemd om in het gezin erkend te worden. Het gaat er

niet alleen om wie het best gekwalificeerd is. Het gaat

er ook niet alleen om wie het meest rechtschapen door

het leven gaat. Het is voornamelijk een kwestie van

orde en gezag. Het belang ervan kan vaak afgeleid wor-

den van het feit dat het gezag in stand blijft en geëer-

biedigd wordt als iemand het eigenlijk niet meer

waardig is.

‘Aan dit gezag is een belangrijke verantwoordelijk-

heid verbonden, met de bijbehorende rechten en voor-

rechten. De mens kan niet voorbeeldig genoeg zijn en in

het gezin niet zorgvuldig genoeg in overeenstemming

met deze belangrijke gedragsregel van God leven. Aan dit

gezag zijn bepaalde beloften en zegeningen verbonden,

Joseph F. Smith

en zij die dit gezag in acht nemen en respecteren, kun-

nen aanspraak maken op de steun van God. Die steun

kunnen zij uitsluitend krijgen als zij de wetten respecte-

ren en naleven die God voor het bestuur en het gezag

van het gezin heeft ingesteld. “Eer uw vader en uw moe-

der, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de

Here, uw God, u geven zal”, was een fundamentele wet

voor het oude Israël, die ook van toepassing is op alle

leden van de hedendaagse kerk, want het is een eeuwige

wet.’ (Gospel Doctrine, pp. 286–288.)

DE GEZINSAVOND WERD
GEÏNTRODUCEERD

Met uitzondering van de oorlogen wordt de twin-

tigste eeuw wellicht het best gekenmerkt door de strijd

tegen het gezin. Er zijn veel krachten die proberen het

fundament van het door God ingestelde gezin aan te

tasten. Uit tegengestelde richtingen klinken luide, uit-

gesproken stemmen met verleidelijke aantrekkingskracht.

Abortus, alternatieve samenlevingsvormen, homoseksu-

aliteit, de zogenaamde vrouwenbeweging en de druk

om geen of weinig kinderen te krijgen, worden naast

alle andere vormen van zelfzucht luid verkondigd. De

voorstanders van deze verraderlijke ideeën en bewegin-

gen roepen verontwaardigd als iemand het gezin, de

edelste instelling van God, verdedigt.

Het huis van Joseph F. Smith op 200 North in Salt Lake City.

Het gezin van Joseph F. Smith in 1898
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Ruim voordat dit ernstige kwesties werden, inspi-

reerde de Heer president Joseph F. Smith dat het belang-

rijk is om het gezin van de heiligen te versterken, zodat

ze zich afdoende kunnen beschermen tegen de krachten

die het gezin uiteen proberen te rukken. In een offici-

ele aankondiging van het Eerste Presidium werden de

heiligen in 1915 aangemoedigd om met een programma

te beginnen dat de basis van een sterk en gelukkig

gezin zou zijn. In de aankondiging staat onder andere:

‘Wij adviseren en bepleiten de invoering van een

“gezinsavond” in de kerk, een tijd dat de ouders met

hun kinderen thuis bij elkaar komen en hen in het

woord van de Heer onderwijzen. Op die manier kun-

nen ze beter achter de behoeften van hun gezin komen.

Tegelijkertijd kunnen ze zichzelf en hun kinderen ver-

trouwd maken met de beginselen van het evangelie van

Jezus Christus. Deze “gezinsavond” behoort te bestaan

uit bidden, lofzangen en liederen zingen, instrumentale

muziek, schriftlezing, gezinsonderwerpen, specifieke

instructies over de beginselen van het evangelie, ethische

vraagstukken en de taken en plichten van kinderen ten

opzichte van hun ouders, het gezin, de kerk, de samen-

leving en het land. Voor kleinere kinderen kunnen

gepaste voordrachten, liedjes, verhalen en spelletjes

gebruikt worden. Er kunnen eenvoudige versnaperingen

genuttigd worden die thuis kunnen zijn klaargemaakt.

‘Formaliteit en stugheid moeten angstvallig wor-

den vermeden en het hele gezin behoort aan het pro-

gramma deel te nemen.

‘Deze bijeenkomsten zijn een gelegenheid om

wederzijds vertrouwen tussen ouders en kinderen te

ontwikkelen, tussen broers en zussen, en om de kinde-

ren te waarschuwen en raad te geven. Jongens en meis-

jes krijgen de kans om hun vader en moeder te eren en

om hun dankbaarheid te uiten voor de zegeningen van

het gezin, zodat de belofte van de Heer aan hen in ver-

vulling mag gaan en zij een lang en gelukkig leven

mogen leiden. (...)

‘We beloven grote

zegeningen aan de heili-

gen die deze raad gehoor-

zamen. De liefde thuis en

de gehoorzaamheid aan

de ouders zullen toene-

men. Het geloof in het

hart van de jongeren in

Israël zal toenemen en zij

zullen de kracht krijgen

om kwade invloeden en

verleidingen te bestrij-

den.’ (‘Home Evening’,

Improvement Era, juni

1915, pp. 733–734.)
Joseph F. Smith, in de tijd dat hij tot
apostel werd geroepen

HIJ NAM DE TIJD EN SPANDE ZICH IN
VOOR ZIJN KINDEREN

Bisschop Charles W. Nibley, die toen de preside-

rende bisschop van de kerk was, heeft verteld: ‘Ik ben

bij hem thuis geweest toen een van zijn kleine kinde-

ren ziek was. Ik heb hem ’s avonds moe van zijn werk

zien thuiskomen, wat begrijpelijk is, en toch liep hij

urenlang met dat kleintje in zijn armen. Hij koesterde

het, had het lief en moedigde het op alle mogelijke

manieren aan, met zoveel tederheid, medeleven en

liefde zoals niet één moeder op de duizend zou doen.’

(‘Reminiscences of President Joseph F. Smith’,

Improvement Era, januari 1919, p. 197.)

HIJ GAF ZIJN GETUIGENIS AAN ZIJN
KINDEREN EN ONDERWEES HEN

Een van de zoons

van president Joseph F.

Smith, Joseph Fielding

Smith, herinnerde zich

de kracht van zijn vaders

leringen: ‘Bij dergelijke

gelegenheden [als hij

thuis was], werden er

geregeld gezinsbijeen-

komsten gehouden en

onderwees hij zijn kinde-

ren in de beginselen van

het evangelie. Zij geno-

ten allemaal van zijn aanwezigheid en waren dankbaar

voor de prachtige raadgevingen en instructies die hij

hun te midden van alle zorgen gaf. Zij zijn nooit verge-

ten wat hij hun geleerd heeft, en de indrukken zijn altijd

bij hen gebleven en zullen waarschijnlijk voor eeuwig

bij hen blijven. (...) Mijn vader was de zachtaardigste

man die ik ooit heb gekend. (...) Een van mijn beste

herinneringen zijn de uren die ik samen met hem over

de beginselen van het evangelie heb gesproken en dat

hij me instructies gaf zoals alleen hij dat kon. Op die

manier werd het fundament van mijn eigen kennis in

de waarheid gebed.’ (Geciteerd in Joseph Fielding

Smith jr. en John J. Stewart, The Life of Joseph Fielding

Smith [1972], p. 40.)

VERANTWOORDELIJKE OUDERS
BRENGEN HUN KINDEREN DE
EVANGELIENORMEN BIJ

President Joseph F. Smith adviseerde de heiligen:

Joseph F. Smith en zijn zoon Joseph
Fielding Smith
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‘God verhoede dat

er iemand onder ons zo

onverstandig, onnaden-

kend en oppervlakkig in

onze liefde voor onze kin-

deren is, dat wij hen, in

de angst ze te beledigen,

niet durven tegenhouden

als ze onhandelbaar drei-

gen te worden, als ze het

verkeerde doen en als ze

in hun dwaasheid een

grotere liefde opvatten

voor wereldse zaken dan

voor rechtschapen zaken.

Ik wil daar het volgende over zeggen: Sommige mensen

hebben zo’n onbeperkt vertrouwen in hun kinderen

gekregen dat zij het niet mogelijk achten dat zij afdwa-

len of het verkeerde doen. (...) Het resultaat is dat zij ze

’s morgens, ’s middags en ’s avonds vrij laten om aller-

lei vormen van ontspanning en amusement op te zoe-

ken, vaak in het gezelschap van hen die zij niet kennen

of begrijpen. Sommigen van onze kinderen zijn dermate

onschuldig dat zij geen kwaad vermoeden, waardoor ze

niet op hun hoede zijn en door het kwaad in de val

gelokt worden. (...)

‘(...) Ik wil de heiligen der laatste dagen een waar-

schuwing geven. Het is tijd dat zij op hun kinderen gaan

letten. Ieder middel dat sluwe en geslepen mensen

kunnen gebruiken, wordt aangewend om onze kinde-

ren van hun geloof in het evangelie en hun liefde voor

de waarheid af te leiden. (...) Onze kinderen kunnen

uitsluitend van hun ouders en hun geloof in het evan-

gelie worden afgeleid als zij niet zelf een getuigenis van

de waarheid hebben ontvangen, en als ze geen goed

voorbeeld hebben gehad om hen ten goede te beïn-

vloeden. (...)

‘Neemt u mij niet kwalijk, want iedereen weet vol-

gens mij dat ik geen blad voor de mond neem als ik

spreek, daarom zeg ik tot u: (...) Ik begraaf liever een

van mijn kinderen dan dat ik hem of haar van dit evan-

gelie zie afdwalen. Ik volg hun lichaam liever naar de

begraafplaats om ze in onschuld begraven te zien wor-

den, dan dat ik zie dat ze door de wereld onzuiver zijn

geworden.’ (Conference Report, oktober 1909, pp. 4–5.)

Joseph F. Smith, rond 1893

HIJ HIELD OP HEILIGE EN ZUIVERE
WIJZE VAN ZIJN GEZIN

‘“Het zou moeilijk

zijn om waar ook ter

wereld een gezin te vin-

den waar de leden meer

liefde en aandacht voor

elkaar hebben dan in het

gezin van president

Joseph F. Smith”, schreef

[zijn zoon] Joseph

Fielding. “Vol vertrouwen

beweren we dat er nog

nooit een vader op aarde

heeft geleefd die zoveel

van zijn vrouw of vrou-

wen en kinderen hield,

en oprechter begaan was

met hun welzijn. (...) In

de wereld, waar het huwelijk maar al te vaak beschouwd

wordt als slechts een contract, dat bij de geringste pro-

blemen verbroken kan worden; waar gezinnen voort-

durend getroffen worden door onenigheid en waar

kinderen door echtscheiding beroofd worden van het

heiligste recht, namelijk liefdevolle ouders, wordt alge-

meen aangenomen dat een gezin zoals dat van president

Smith alleen maar een gezin kan zijn waar twist, jaloezie

en haat heerst. Integendeel, er was en is geen mono-

gaam gezin waar meer eenheid heerst. Tot verbazing

van de ongelovige wereld hielden zijn vrouwen ziels-

veel van elkaar. Als een van hen ziek was, zorgden ze

liefdevol en goed voor elkaar. Als bij een van hen thuis

een kind overleed, huilden en rouwden zij samen

oprecht. (...) Twee van de vrouwen [Julina en Edna]

waren vaardige en gediplomeerde verloskundigen die

veel kinderen op de wereld hielpen. Zij zorgden voor

elkaar en voor de andere vrouwen, en als er een baby

geboren werd, verheugden zij zich met elkaar.

‘“De kinderen beschouwden elkaar als volwaardige

broers en zussen, niet als halfbroers of halfzussen,

zoals ze in de wereld beschouwd zouden worden. Zij

verdedigden elkaar en stonden voor elkaar klaar, onge-

acht van welke tak van het gezin ze afkomstig waren.

(...) Joseph F. Smith hield van zijn vrouwen en kinde-

ren met een zeldzame, heilige liefde, die alles overtreft.

Net als Job bad hij dag en nacht voor hen en vroeg de

Heer of Hij hen zuiver op het rechtschapen pad wilde

leiden.”’ (Smith en Stewart, Life of Joseph Fielding

Smith, pp. 46–47.)

Joseph F. en Julina Smith op hun
vijftigste trouwdag, rond 1916
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AFGESCHEIDEN VAN ZIJN GEZIN

Een van de grootste beproevingen van Joseph F.

Smith was de periode dat hij jarenlang bij zijn gezin

vandaan was. Maar in opdracht van president John Taylor

deed hij dat om te vermijden dat hij gearresteerd zou

worden tijdens de zogenaamde ‘Mormon Crusade’, toen

de kerk vanwege het meervoudig huwelijk werd vervolgd.

Een groot deel van die tijd was hij in Hawaï, waar hij

het werk van de kerk leidde. Ver weg, machteloos, ver-

bolgen en ernstig ziek hoorde hij dat de heiligen ver-

volgd werden, dat zijn gezin uit hun huis was verdreven

en dat een van hun kinderen was overleden. Maar vast-

beraden en onwankelbaar heeft hij toen geschreven:

‘Beproevingen zijn noodzakelijk om de mens te vervol-

maken, net als onenigheid noodzakelijk is om de slakken

van het waardeloze menselijke oordeel te onderscheiden

van het zuivere goud van goddelijke wijsheid.’ (Geciteerd

in Smith, Life of Joseph F. Smith, p. 280.) Uiteindelijk

brak de dag van amnestie aan. En iedereen was blij dat

vader weer thuiskwam.

HIJ WIST UIT ERVARING HOE ERG
HET IS OM EEN KIND TE VERLIEZEN

Tien keer rouwden Joseph F. Smith en zijn vrou-

wen om de dood van een van hun kinderen — kinde-

ren voor wie hij liefdevol en oprecht had gebeden en die

hij had helpen opvoeden. ‘Op 17 maart 1898, toen een

van zijn lieve kinderen — Ruth — overleed, zei hij dat

hij de kleine tijdens haar ziekte liefdevol had verzorgd

Het Eerste Presidium in de tijd dat de Salt Laketempel werd ingewijd, rond
1893: George Q. Cannon, Wilford Woodruff en Joseph F. Smith

en oprecht om herstel had gebeden. “Maar onze gebe-

den waren vergeefs!”

‘“Uiteindelijk nam ik haar in mijn armen en liep

met haar rond, hulpeloos en machteloos omdat ik mijn

lieve, stervende kind niet kon helpen. Ik zag haar de

laatste adem uitblazen, en haar glorierijke intelligentie,

haar heldere geest als van een engel ging terug naar de

God bij wie ze vandaan kwam. Het was toen ongeveer

tien over half acht. Met haar werd al onze aardse hoop,

liefde en vreugde vernietigd. O, wat hield ik van dat

kind! Ze was intelligent voor haar leeftijd. Ze was opge-

wekt, liefdevol, uitverkoren en vreugdevol! Maar ze is

heengegaan om zich te verenigen met de grootse en

prachtige geesten van haar broers en zussen die haar

zijn voorgegaan! Sara Ella, M. Josephine, Alfred, Heber,

Rhoda, Albert, Robert en John. O, mijn ziel! Ik zie de

armen van mijn eigen lieve moeder de verloste, heer-

lijke geest van mijn eigen lieve kindje in haar omhel-

zing verwelkomen! O, mijn God! Ik dank u voor dit

heerlijke visioen! En daar zijn in mijn Vaders huis al

mijn lieve schatten vergaderd; niet in kinderlijke hulpe-

loosheid, maar in alle macht, heerlijkheid en majesteit

van geheiligde geesten! Vol intelligentie, vreugde, genade

en waarheid. Mij lieve kleine kind in haar eigen prachtige

huis met haar broers en zussen die haar zijn voorge-

gaan. Wat zal ze gezegend en gelukkig zijn! En wat zijn

wij verdrietig!”’ (Smith, Life of Joseph F. Smith, p. 463.)

HIJ WAS MOEDIG EN
ONVERSCHROKKEN IN HET
VERDEDIGEN VAN DE WAARHEID

Joseph F. Smith was onbevreesd en welbespraakt,

en hij was een krachtig spreker en schrijver. Als hulp-

middel van de Heilige Geest kon hij tranen laten rollen,

vreugde opwekken en de mensen de vermoeidheid van

een lange reis doen vergeten. Een ervaren verslaggever

was ooit zo onder de indruk van zijn toespraak dat hij

notities vergat te maken. Joseph F. Smith gebruikte

deze gaven om het koninkrijk te verdedigen — om de

Publicaties van Joseph F. Smith: Gospel Doctrine en The Father and the Son
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vijanden te beschuldigen en de waarheid te verdedigen

— totdat hij bekend werd als de ‘strijdende apostel’.

In een huldeblijk aan president Smith heeft John

A. Widtsoe, die later lid van het Quorum der Twaalf

Apostelen zou worden, geschreven:

‘Ze noemden hem de “strijdende apostel” omdat

hij de onwaarheden over het “mormonisme” bestreed.

En zijn gestage waakzaamheid werd een afschrikmiddel

onder de mensen die een goed en vredig volk kwaad

wilden doen.

‘Hij is altijd een strijdende apostel geweest, die

streed voor de waarheid.’ (Geciteerd in Smith, Gospel

Doctrine, p. 511.) (Zie De geschiedenis van de kerk in

de volheid der tijden, pp. 431–434, voor meer gegevens

over de vervolgingen die de heiligen moesten doorstaan

door het meervoudig huwelijk.)

HIJ WERD TOT PRESIDENT VAN DE
KERK GEROEPEN

Toen president

Lorenzo Snow in 1901

overleed, kwam het ambt

van president van de kerk

op de schouders van

Joseph F. Smith terecht.

Verscheidene leiders van

de kerk hadden al lang

van tevoren gevoeld dat

Joseph F. president van

de kerk zou worden.

‘De presidenten

Wilford Woodruff en

Lorenzo Snow hadden

beiden geprofeteerd dat

Joseph F. Smith ooit president van de kerk zou wor-

den. 37 jaar eerder in Hawaï, toen president Snow als

lid van de Raad der Twaalf bijna verdronk, zei hij dat

de Heer hem had laten weten dat “deze jongeman,

Joseph F. Smith (...) op een dag de profeet van God op

aarde zou worden.” President Woodruff vertelde ooit

aan een groep kinderen over enkele gebeurtenissen uit

het leven van de profeet Joseph Smith. “Hij richtte zich

tot ouderling Joseph F. Smith en vroeg hem om op te

staan. Ouderling Smith stond op. ‘Kijk naar hem, kin-

deren,’ zei Wilford Woodruff, ‘want hij lijkt sprekend op

de profeet Joseph Smith. Hij wordt op een dag president

van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der

Laatste Dagen. Ik wil dat jullie allemaal zullen onthouden

wat ik jullie vanmorgen vertel.’” Na het overlijden van

president Woodruff zei president Snow tegen Joseph F.

Smith dat de Geest van God hem had ingefluisterd dat

hij, Joseph, hem als president van de kerk zou opvolgen.’

(Smith en Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 124.)

President Joseph F. Smith

President Heber J. Grant heeft verteld: ‘Lorenzo

Snow verdronk in de haven van Honolulu in Hawaï. Het

duurde enkele uren om hem weer tot leven te wekken.

Op dat moment openbaarde de Heer aan hem dat de

jongeman Joseph F. Smith, die had geweigerd om van

het schip dat hen van San Francisco naar Honolulu had

gebracht in een kleine boot over te stappen, op een dag

de profeet van God zou worden. Tegen Lorenzo Snow,

die de leiding over de groep had, had hij gezegd: “Als u

mij door het gezag van het priesterschap van God, dat

u bezit, de opdracht geeft om in dat bootje te stappen,

in een poging om aan land te gaan, zal ik dat doen.

Maar tenzij u mij dat door het gezag van het priester-

schap gebiedt, doe ik het niet, want het is niet veilig om

in dit noodweer in zo’n kleine boot aan land te gaan.”

Zij lachten de jonge Joseph F. Smith uit, maar hij zei:

“De boot zal omslaan.” De anderen gingen in de boot

en die sloeg om. En als de Heer hen niet had gezegend

zodat zij Lorenzo Snow konden reanimeren, had hij

niet geleefd, maar was hij verdronken. Toen werd aan

hem geopenbaard dat de jongen, die de moed had om

voor zijn overtuiging uit te komen, met de ijzeren wil

om uitgelachen te worden omdat hij niet de moed zou

hebben om in dat bootje te stappen, en op het schip

bleef, ooit de profeet van God zou worden. Lorenzo

Snow vertelde me dat meer dan eens, lang voordat

Joseph F. Smith president van de kerk werd.’

(Conference Report, juni 1919, pp. 10–11.)

President Smith in Groot-Brittannië, rond 1906
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In 1906 bezochten president Smith en Charles W. Nibley, van de Presiderende
Bisschap, de zendingsgebieden in Europa. Het was de eerste keer dat een
president van de kerk Europa bezocht. President Smith ging in 1910 nog een
keer naar Europa. Hij staat linksonder op de foto.

108



Joseph F. Smith    Hoofdstuk 6

President Smith in Hawaii, rond 1909

Ouderling Melvin J. Ballard, die goed bevriend

was met president Smith, heeft als lid van het Quorum

der Twaalf Apostelen gezegd: ‘Ik denk met veel plezier

terug aan mijn eerste herinneringen aan president

Smith — omdat ik hem bewonderde, omdat hij mijn

voorbeeld was, omdat ik, naarmate ik hem beter leerde

kennen, op hem wilde lijken. Als kind wist ik dat presi-

dent Smith op een dag president van deze kerk zou

worden, want de Heer had me dat geopenbaard. En

daarnaast zag ik veel dingen die president Smith zou

doen. En toen hij afgelopen oktober voor de heiligen

stond, (...) wist ik dat alles wat president Smith van de

Heer moest doen, gedaan was. Wat ik als kind had

gezien, was in vervulling gegaan, voltooid.’

(Conference Report, juni 1919, p. 68.)

Als president van de kerk bleef Joseph F. Smith

nadruk leggen op de wet van tiende, waar president

Lorenzo Snow mee was begonnen. En uiteindelijk was

de kerk schuldenvrij. Hij gaf leerstellige verklaringen

uit en was een groot hulpmiddel om haat, onverdraag-

zaamheid en vervolging af te wenden.

ALS PRESIDENT VAN DE KERK
PERSOONLIJK AANGEVALLEN

Toen de felle campagne tegen het meervoudig

huwelijk was afgenomen, werd aan veel mannen die

dat aanvroegen, amnestie verleend. Joseph F. Smith was

een van die mannen. Toen hij in 1901 president van de

kerk werd, behoorden de vervolgingen van de negen-

tiende eeuw tot het verleden. Maar zijn beproevingen

waren nog niet voorbij. Er werd een anti-mormoonse

politieke partij in Utah opgericht. Deze partij begon

een omvangrijke aanval op de profeet en de kerk. De

belangrijkste spreekbuis was de Salt Lake Tribune.

De ‘strijdende apostel’ werd in de kranten belasterd,

gehekeld en vals beschuldigd. Maar hij schreef zelfs

geen brief om zichzelf te verdedigen. ‘In die jaren

[1905–1911] publiceerde deze krant bijna dagelijks iets

over president Joseph F. Smith, in een geest van godde-

loze en verraderlijke kwaadsprekerij. Deze kranten

werden overal in de Verenigde Staten verspreid. En

omdat er dag in dag uit, maand in maand uit over werd

gesproken, begonnen de inwoners van het land, en zelfs

mensen buiten de grenzen van de Verenigde Staten, te

denken dat de president van de kerk, Joseph F. Smith,

het meest laaghartige en verachtelijke wezen op aarde

was. Zendelingen over de hele wereld leden eronder

en werden overal op aarde vervolgd en bespot. Toch

bleef de kerk ondanks dat alles groeien.’ (Smith, Life of

Joseph F. Smith, p. 350.)

‘Joseph F. Smith onderging vervolging, bespotting

en kritiek van de goddelozen, alsmede valse beschuldi-

gingen van de meest verachtelijke en afschuwelijke

menselijke wezens. Hij doorstond dat allemaal zonder

enige wraakzucht. (...) Hij vond dat als Joseph Smith de

mishandelingen en kwaadsprekerij kon doorstaan, als

de Zoon van God het kon doorstaan zonder wraak te

nemen, dat hij het als nederige dienstknecht van God

dan ook in stilte moest kunnen doorstaan. Hij vreesde

de arm van het vlees niet, maar de Heer, en de tijd zou

Het Eerste Presidium, 1901–1910: John R. Winder, Joseph F. Smith en John
H. Smith
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komen dat de waarheid zou zegevieren en de vervalser

in vergetelheid zou raken.’ (Smith, Life of Joseph F.

Smith, p. 439.)

Hij stond erop dat iedereen vergeving zou ontvan-

gen. De waarheid zou uiteindelijk zegevieren. En dat

gebeurde ook. Toen hij overleed, schreven veel van die

bittere vijanden, die door de zuiverheid en nauwgezet-

heid van zijn leven waren verlicht, woorden van ver-

driet en lof.

HIJ GETUIGDE VOOR HET CONGRES

Een koude wind blies tegen de jas van president

Joseph F. Smith toen hij in maart 1904 de treden opliep

naar een vergaderzaal in het Capitool van de Verenigde

Staten. Er rustte een enorme verantwoordelijkheid op

zijn schouders. In een grote vergaderzaal zaten machtige,

invloedrijke mannen — senators van de Verenigde

Staten. Het doel van de vergadering was om te onder-

zoeken of Reed Smoot, de senator van Utah en apostel

van de kerk, zijn plaats in de senaat mocht behouden.

Maar hun werkelijke motief was heel anders.

Sommige senators in de onderzoekscommissie

stonden bijzonder vijandig ten opzichte van de kerk.

Slechts een van de veertien mannen in het comité gaf

blijk van enige sympathie of interesse. De meeste ande-

ren wilden hun invloed gebruiken om de kerk, haar

president en de leden in verlegenheid en diskrediet te

brengen.

President Smith was als eerste getuige opgeroepen.

Toen hij de lange trap opliep, was hij zich bewust van

het omvangrijke probleem. Het was niet Reed Smoot

die moest terechtstaan, maar de kerk. Op de voorpagi-

na’s van kranten uit het hele land stonden artikelen over

de hoorzitting. Velen daarvan waren maar al te bereid

om iets te publiceren om de kerk in een vals daglicht

te plaatsen. Maar president Smith was vol vertrouwen.

In Washington, D.C., lobbyen om van Utah een staat te maken in de jaren
negentig van de negentiende eeuw

Hoe anders was deze lange profeet dan de jongen

die jaren eerder als zendeling in Hawaï ‘het gevoel [had]

dat ik zo aan lagerwal geraakt was in mijn armoede,

en door mijn gebrek aan intelligentie en kennis, dat ik

nauwelijks de moed had om een blanke aan te kijken.’

(Gospel Doctrine, p. 542.)

Drie dagen lang getuigde president Joseph F. Smith

voor de senaatscommissie om Reed Smoot te verdedigen.

Zijn oprechtheid, openhartigheid en eerlijkheid hadden

grote invloed op de leden van het comité. Onbegrip en

onverdraagzaamheid leken te smelten. Hoewel de men-

sen die tegen de kerk getuigden anti-mormoons waren,

vertelden veel getuigen eigenlijk het verhaal van de kerk.

Deze getuigenissen werden door de pers vastgelegd, en

veel mensen begonnen voor het eerst de zienswijzen

en leerstellingen van de kerk te lezen en te begrijpen.

Overal begonnen mensen hun houding te veranderen

en begon de kerk geaccepteerd te worden. Het getui-

genis van president Smith nam ruim tweehonderd

bladzijden in beslag.

Bisschop Charles W. Nibley heeft verteld over een

gesprek dat hij met president Smith over zijn getuige-

nis voor het Congres had:

President Smith in het heilige bos, 1905
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‘Ik kan me een avond in 1906 herinneren dat we

ons aan boord van een schip vanuit Europa bevonden.

Het was een heldere avond en de maan scheen. We

leunden over de reling en genoten van de gladde zee

en de zachte zomeravond. Het onderzoek naar Smoot,

dat nog niet zo lang geleden had plaatsgevonden en

waardoor in het hele land veel onenigheid was, zat nog

vers in ons geheugen en we spraken erover. Ik was van

mening dat het niet verstandig zou zijn als Smoot weer

in de senaat zou worden gekozen. Mijn mening stond

vrij vast en ik had alle mogelijke feiten, argumenten en

logica gerangschikt. Ik dacht dat ik goed over het

onderwerp was geïnformeerd en dat ik ze zo duidelijk

en vaardig mogelijk aan hem had uitgelegd. Het zou te

veel ruimte kosten om alle argumenten hier te bespre-

ken, maar ik dacht dat ik de overhand had. Ik merkte dat

hij wat ongeduldiger naar me ging luisteren, maar toch

liet hij me uitpraten. Hij reageerde op een toon en een

manier die ik nooit zal vergeten. Hij sloeg met zijn vuist

op de reling en zei op krachtige en positieve wijze:

‘“Als de Geest van de Heer me iets duidelijk en

positief heeft laten weten, is het dat Reed Smoot in de

senaat van de Verenigde Staten moet blijven. Hij kan

daar meer goed doen dan op enige andere plek.”

‘Uiteraard ging ik niet verder met hem in discussie,

maar aanvaardde vanaf dat moment zijn zienswijze, en

maakte die me eigen. Dat was twaalf jaar geleden, en

als ik nu terugkijk, kan ik niet ontkennen hoe geweldig

en groots de inspiratie van de Almachtige is geweest,

terwijl er van mijn argumenten, feiten en logica niets is

overgebleven.’ (Improvement Era, januari 1919, p. 195.)

Reed Smoot heeft dertig jaar in de senaat van de

Verenigde Staten gezeteld.

HIJ NOEMDE DRIE GEVAREN DIE DE
KERK ONDER OGEN MOET ZIEN

President Joseph F. Smith heeft gewaarschuwd:

‘Er zijn minimaal drie gevaren waardoor de kerk

van binnenuit bedreigd wordt, en de leiders moeten zich

bewust zijn dat de leden daar voortdurend voor gewaar-

schuwd moeten worden. Volgens mij zijn dat: vleierij

Het Eerste Presidium in 1910: Anthon H. Lund, Joseph F. Smith en John H. Smith

van vooraanstaande mensen in de wereld, verkeerde

opvoedkundige beginselen en seksuele onreinheid. (...)

‘(...) Het derde punt, persoonlijke reinheid, is wel-

licht belangrijker dan de andere twee. Wij geloven in

een kuisheidsnorm voor mannen en vrouwen. Als we de

reinheid van het leven verwaarlozen, komen de andere

gevaren als kolkend water op ons af, alsof de sluizen

zijn geopend.’ (‘Three Threatening Dangers’,

Improvement Era, maart 1914, pp. 476–477.)

HIJ LEGDE NADRUK OP ZEDELIJKE
REINHEID

In een artikel voor

de Newspaper Enterprise

Association of San

Francisco (Californië)

heeft president Joseph F.

Smith verklaard:

‘Er zijn geen

kwaadaardige gezwellen

die het lichaam en de

ziel meer verminken dan

de afschuwelijke aandoe-

ning van seksuele zonde.

Het verontreinigt de

bronnen van het leven en

laat zijn immorele gevolgen na aan de ongeborenen, als

een dodelijk erfgoed. Hij ligt op de loer in gehuchten en

steden, in herenhuizen en krotten, als een wild beest dat

op zijn prooi loert. Hij sluipt door het land met laster-

lijke minachting voor de wetten van God en de mens.

Bouwterrein van de Laietempel (Hawaï). President Smith bezocht Hawaï vier
keer tijdens zijn bediening. Toen hij er in 1915 was, zocht hij een bouwterrein
uit voor de tempel in Laie, en wijdde hij die grond in. Hier de afbeelding van
een kerkgebouw waar in 1882 aan was begonnen. De tempel werd in 1919
ingewijd, een jaar na het overlijden van president Smith.

Joseph F. Smith
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‘De wettige omgang tussen man en vrouw is door

God voorgeschreven, niet alleen als de enige wijze van

voortplanting, maar ook voor de ontwikkeling van de

hogere menselijke eigenschappen, waardoor de liefde-

volle relatie tussen man en vrouw zeker kan worden

gesteld. (...)

‘De seksuele vereniging is wettig in het huwelijk

en het is, als het met de juiste bedoeling wordt gedaan,

eerbaar en heiligend. Maar zonder de huwelijksbanden

is seksuele omgang een onterende zonde, afschuwelijk

in de ogen van God. (...)

‘Net als veel lichamelijke ziekten brengen seksuele

zonden veel andere onheilen met zich mee. Zoals de

lichamelijke gevolgen van dronkenschap aantasting van

weefsel en stoornissen aan belangrijke lichaamsfuncties

tot gevolg hebben, waardoor het lichaam kwetsbaar

wordt voor iedere ziekte waaraan het wordt blootge-

steld, en waardoor het weerstandsvermogen volkomen

tekortschiet, zo stelt onkuisheid onze ziel bloot aan

verschillende geestelijke ziekten en tast het zowel het

weerstandsvermogen als het herstellingsvermogen aan.

De overspelige generatie in de tijd van Christus stond

niet open voor de waarheid, en vanwege hun aangetaste

gemoedstoestand zochten ze naar tekens en vonden ze

lege fabels belangrijker dan de boodschap van eeuwig

heil.’ (‘Unchastity the Dominant Evil of the Age’,

Improvement Era, juni 1917, pp. 739, 742–743.)

HIJ LEEFDE IN NAUW CONTACT MET
DE GEEST VAN DE HEER

Bisschop Charles W. Nibley heeft geschreven:

‘Toen we enkele jaren geleden van een reis naar

het oosten van de Verenigde Staten terugkwamen en

ten oosten van de Green River in de trein zaten, zag ik

hem vanuit de wagon naar het balkon gaan. Maar hij

kwam onmiddellijk teruggelopen, aarzelde even en ging

toen vlak voor me zitten. Toen hij net zat, ging er iets

mis met de trein. Door een gebroken rail werd de loco-

motief beschadigd en liepen de meeste wagons van de

rails af. In de slaapwagen werden we flink door elkaar

geschud, maar onze wagon bleef op de rails.

‘De president zei

meteen tegen me dat hij

op het balkon een stem

had gehoord die zei: “Ga

naar binnen en ga zitten.”

‘Hij was inderdaad

binnengekomen en ik

had hem even zien twijfe-

len, maar toen was hij

toch gaan zitten.

‘Hij zei ook dat toen

hij naar binnen was

gegaan en in het midden-

pad stond, hij dacht: “Ach,

misschien verbeeld ik het

me maar.” Maar toen hoorde hij de stem opnieuw: “Ga

zitten.” Hij ging meteen zitten en ik heb al verteld wat

er toen gebeurde.

‘Hij was ongetwijfeld ernstig gewond geraakt als

hij op het balkon van de wagon was blijven staan, want

de wagons waren allemaal tegen elkaar aan gedrukt.

Hij zei: “Ik heb die stem al vaak in mijn leven gehoord,

en gehoorzaamheid eraan is me altijd van nut

geweest.” (...)

‘Hij leefde in nauw contact met de Geest van de

Heer, en zijn leven was zo voorbeeldig en kuis dat de

Heer zichzelf gemakkelijk aan zijn dienstknecht kon

openbaren. Hij kon waarlijk zeggen: “Spreek Here,

want uw knecht luistert.” Niet iedere dienstknecht kan

zijn stem horen. Maar het hart van president Smith

stond op celestiale melodieën afgestemd — hij kon

horen, en hoorde ook.’ (Improvement Era, januari

1919, pp. 197–198.)

HIJ KREEG EEN VISIOEN OVER DE
VERLOSSING VAN DE DODEN

Gedurende de laatste maanden van zijn leven was

de sluier erg dun en stond hij in voortdurend contact

met de Geest. Op 4 oktober 1918, tijdens de ope-

ningstoespraak van zijn laatste algemene conferentie,

een maand voor zijn overlijden, verklaarde hij: ‘Ik zal

niet proberen, en dat durf ik ook niet, om te spreken

over de vele gedachten die ik deze ochtend heb, maar

dat zal ik uitstellen totdat de Heer mij toestemming

geeft om u te vertellen over de gedachten in mijn geest

en in mijn hart. Ik heb deze vijf maanden niet alleen

doorgebracht. Ik heb ze in de geest van gebed, smeek-

bede, geloof en vastberadenheid doorgebracht; en ik

ben voortdurend met de Geest van de Heer in contact

geweest.’ (Conference Report, oktober 1918, p. 2.)

President Smith, rond 1917
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De dag daarvoor, op 3 oktober 1918, was de hemel

geopend en had hij een visioen over de verlossing van

de doden ontvangen, waarin hij de bediening van de

Heer in de geestenwereld zag. Deze prachtige openba-

ring is nu als afdeling 138 in de Leer en Verbonden

opgenomen.

HIJ TRIOMFEERDE OVER ZIJN
BEPROEVINGEN EN PROBLEMEN

President Joseph F.

Smith overleed op 19

november 1918. Zijn leven

was niet gemakkelijk

geweest, maar zijn karak-

ter, aard en geloof waren

zo sterk dat hij niet door

zijn beproevingen over-

mand werd. Door die

beproevingen was hij zo

gezuiverd dat hij de

geestelijke zaken kon

zien en openbaren die

de Heer aan zijn kinde-

ren bekend wilde maken.President Joseph F. Smith

Ouderling James E. Talmage heeft als lid van het

Quorum der Twaalf Apostelen verklaard: ‘Ik geef u mijn

getuigenis dat Joseph F. Smith een van de echte aposte-

len van de Heer Jezus Christus was. Ik heb zijn krachtige

woorden van getuigenis en waarschuwing ten overstaan

van duizenden gehoord. Ik heb af en toe onder vier

ogen met hem gesproken. En geregeld, maar niet echt

vaak, heb ik met mijn broeders en collega’s naar zijn

woorden geluisterd. En ik heb zijn gezicht nooit zo ver-

licht en zijn wezen nooit zo ontroerd gezien als wanneer

hij krachtig zijn getuigenis van Christus gaf. Het leek wel

of hij Jezus Christus kende zoals een mens een vriend

kent.’ (Conference Report, juni 1919, p. 59.)

Edelmoedig diende en leidde Joseph F. Smith de

kerk. Hij liet niet toe dat tegenspoed zijn ziel vernietigde

of zijn liefde verzwakte. Door zijn nederige volharding

kreeg hij macht. De sluier werd dunner, en hij kon de

Heiland, de geestenwereld en de dingen van God zien.

Tot aan het eind van zijn leven getuigde hij vurig van

Christus, wiens dienstknecht hij was.
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HOOGTEPUNTEN UIT HET LEVEN VAN HEBER J. GRANT

Leeftijd Gebeurtenissen

Hij wordt geboren op 22 november 1856 te Salt Lake City (Utah), als zoon van

Jedediah M. en Rachel Ridgeway Ivins Grant. Zijn vader overlijdt als hij negen

dagen oud is.

15 Hij wordt tot zeventiger geordend (1871); hij begint een carrière als bankbediende

(1871).

20 Hij trouwt met Lucy Stringham (1 november 1877); zij overlijdt in 1893.

23 Hij wordt president van de ring Tooele (30 oktober 1880).

25 Hij wordt tot apostel geordend (16 oktober 1882).

26–27 Hij vervult een zending onder de indianen (1883–1884).

33 Het manifest wordt uitgevaardigd, waardoor er een eind komt aan het meervou-

dig huwelijk [Officiële verklaring 1] (1890).

40 Hij stelt zich kandidaat voor het gouverneurschap van de staat Utah (1896); hij

trekt zich later vrijwillig terug.

41 Hij wordt lid van de algemene leiding van de OOVJM (Onderlinge

Ontwikkelingsvereniging voor Jongemannen; 1897).

45 Hij organiseert en presideert het zendingsgebied Japan (1901–1903).

47–49 Hij presideert de zendingsgebieden Groot-Brittannië en Europa (1904–1906).

58–62 De Eerste Wereldoorlog woedt (1914–1918).

60 Hij wordt president van het Quorum der Twaalf Apostelen (23 november 1916).

62 Hij wordt president van de kerk (23 november 1918).

63 Hij wijdt de Laietempel (Hawaï) in (27 november 1919).

67 Hij wijdt de Cardstontempel (Alberta) in (26 augustus 1923); hij spreekt tijdens

de eerste radio-uitzending van de algemene conferentie (1923).

70 De kerk koopt de heuvel Cumorah en de boerderij van Whitmer aan (1926).

71 Hij wijdt de Mesatempel (Arizona) in (23 oktober 1927).

79 Het welzijnsprogramma van de kerk wordt georganiseerd (1936).

80 Hij bezoekt zendingsgebieden in Europa (juni–september 1937).

83 Zendelingen worden uit Europa weggehaald als de Tweede Wereldoorlog uit-

breekt (1939).

85 Hij roept de eerste assistenten van het Quorum der Twaalf Apostelen (6 april 1941).

88 Hij overlijdt in Salt Lake City (14 mei 1945); het einde van de Tweede Wereldoorlog

(2 september 1945).
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Heber Jeddy Grant

werd op 22 november

1856 geboren, toen de

heiligen der laatste dagen

meer dan ooit onpopulair

waren bij de andere

Amerikanen. Het feit dat

dit negatieve gevoel tij-

dens het leven van presi-

dent Grant aanmerkelijk

begon te veranderen, kan

grotendeels worden toe-

geschreven aan zijn per-

soonlijke inspanningen

om het algehele beeld van

de kerk te verbeteren.

Toen Heber negen

dagen oud was, overleed zijn vader, Jedediah M. Grant.

Omdat Heber een zwakke baby was en zijn moeder in

armoede leefde, voorspelden veel mensen dat hij niet

lang zou leven. Maar de Heer had andere plannen.

HIJ GROEIDE OP IN DE SALT LAKE
VALLEY

Toen Heber J. Grant negen jaar oud was, kwam er

een einde aan de burgeroorlog in de Verenigde Staten.

President Abraham Lincoln had Fort Douglas gevestigd

en had troepen op permanente basis naar Utah gestuurd.

Heber zag waarschijnlijk soldaten langs zijn huis, vlak-

bij de Salt Laketempel, komen.

Heber was meer gewend om in deze bedrijvige stad

op de beschavingsgrens de rijtuigen te zien voorbijrij-

den van Brigham Young, George Q. Cannon, Daniel H.

Wells en andere succesrijke mannen uit de kerk en de

gemeenschap. Hij zag ongetwijfeld goederenwagens

richting Ogden in het noorden gaan en richting Provo

naar het zuiden, getrokken door paarden, muilezels of

ossen. Hij maakte vast korte uitstapjes naar Temple

Het huis van de familie Grant in de Main Street in Salt Lake City
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Jedediah M. Grant, de vader van Heber
J. Grant, overleed negen dagen na de
geboorte van Heber.

Square om naar de bouw van de Tabernakel en de tem-

pel te gaan kijken. En het nieuwe Salt Lake Theatre was

vlak om de hoek.

Heber speelde vaak op straat en in de tuin. Hij

kon goed knikkeren en won vaak genoeg knikkers om

zijn vrienden mee te betalen om zijn karweitjes op te

knappen, zodat hij meer honkbal kon oefenen. En hij

ging uiteraard naar school.

Zijn beste vrienden

waren Feramorz L. en

Richard W. Young, een

zoon en kleinzoon van

president Brigham

Young. Samen renden ze

het Lion House in als de

bel ging om te bidden,

en ze namen deel aan de

gebeden van de familie

Young. Af en toe keek

Heber of president Young

met onze hemelse Vader

in gesprek was, omdat

zijn gebeden klonken

alsof dat het geval was. Naast de gebeden ging Heber

soms naar de school van Brigham Young. Hij had lange

gesprekken met president Young, Eliza R. Snow en

Erastus Snow, een familielid van Eliza, die Heber als

een ideale apostel beschouwde. Ze vertelden Heber

over de profeet Joseph Smith en over zijn vader,

Jedediah M. Grant, een van meest betrouwbare vrien-

den van de profeet. Alleen al door zijn naam werden

er in de zakenwereld deuren voor Heber geopend. Dat

waren sterke invloeden in het leven van dit intelligente

kind met een grote bestemming.

HOEWEL HIJ INTELLIGENT WAS,
VOELDE HIJ ZICH ONBEKWAAM

Heber J. Grant was iemand met veel talenten,

maar uit zijn uitspraken bleek hoe nederig hij was en

dat hij zich soms onbekwaam voelde. Hij had het gevoel

dat hij alleen met veel vastberadenheid en voortdurende

inspanning de doelen kon bereiken die hij voor zich-

zelf stelde.

Hij leefde in een tijd dat leiders vrij vaak waardering

uitspraken voor onderwijs, artistiek talent, professioneel

succes en andere prestaties die over het algemeen als

talenten of gaven werden beschouwd. Op dergelijke

vlakken had hij het moeilijk. Zijn talenten lagen op het

zakelijke en sociale vlak. Deze talenten werden vaak niet

opgemerkt, hoewel ze misschien belangrijker waren.

Door zijn kracht kon hij alle obstakels overwinnen.

De jonge Heber J .Grant, rond 1860.
Het was in die tijd gebruikelijk dat
jongetjes een jurk aankregen als ze
op de foto gingen.
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HIJ STREEFDE ALS ATLEET NAAR
UITMUNTENDHEID

Het volgende verhaal dat president Heber J. Grant

over zijn jeugd vertelde, verduidelijkt zijn vastberaden-

heid om obstakels te overwinnen:

‘Ik was enig kind en mijn moeder voedde me zorg-

zaam op. Ik groeide min of meer als een kasplantje op,

dat langzaam maar zeker groeit. Ik leerde vegen en afwas-

sen, maar ik deed niet aan stenen gooien en weinig aan

sporten, wat interessant en aantrekkelijk voor jongens

is en waardoor ze hun lichaam ontwikkelen. Dus toen

ik lid werd van een honkbalclub, speelden de jongens

van mijn leeftijd en iets ouder in het eerste team, de

jongeren speelden in het tweede team en de allerjong-

sten speelden in het derde team, waar ik ook in speelde.

‘Een van de redenen was dat ik de bal niet van het

ene naar het andere honk kon gooien. Een andere reden

was dat ik de lichamelijke kracht miste om te rennen of

de bal weg te slaan. Als ik de bal oppakte, riepen de

jongens meestal:

‘“Gooi maar hierheen, watje!”

‘Ik werd zo erg door mijn teamgenoten geplaagd

dat ik me plechtig voornam om eens in het eerste team

te spelen dat het kampioenschap van het gebied Utah

zou winnen.

‘Mijn moeder had

kostgangers in huis en ik

poetste hun schoenen

totdat ik genoeg geld had

om een honkbal te kopen.

Ik stond urenlang met de

bal tegen de schuur van

bisschop Edwin D.

Woolley te gooien. Hij

noemde mij de luiste

jongen in de dertiende

wijk. Vaak deed mijn arm

zo zeer dat ik ’s avonds
Heber J. Grant en zijn moeder, Rachel
Ridgeway Ivins Grant
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Heber J. Grant was vastbesloten om zijn talenten te ontwikkelen

bijna niet in slaap kon komen. Maar ik bleef oefenen en

uiteindelijk ging ik naar het tweede team van onze club.

Daarna werd ik lid van een betere club en uiteindelijk

speelde ik in het team dat het kampioenschap van het

territorium won. We versloegen het team dat het kam-

pioenschap van Californië, Colorado en Wyoming had

gewonnen. Toen ik die belofte aan mezelf was nageko-

men, stopte ik met honkballen.’ (Gospel Standards, G.

Homer Durham [1969], pp. 342–343.)

ZIJN VASTBERADENHEID WERD
AANGEMOEDIGD DOOR ZIJN
VERSTANDIGE MOEDER

In een toespraak tijdens de begrafenis van presi-

dent Heber J. Grant zei president David O. McKay, die

toen raadgever in het Eerste Presidium was:

‘Al op jonge leeftijd had hij in zijn jonge ziel een

gevoel van onafhankelijkheid en vastberadenheid,

waardoor hij later met kop en schouders boven zijn

collega’s uitstak. (...) In de nederige omgeving en

geestelijke sfeer van zijn kinderjaren ontwikkelde hij
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De naaidoos van Rachel Grant. Zij naaide voor anderen om in het onderhoud
van zichzelf en de jonge Heber te voorzien.
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Honkbalkampioenen van het territorium. Het honkbalteam The Red Stockings,
in augustus 1877. Zij versloegen teams uit Utah, Californië, Colorado en
Wyoming om het kampioenschap te behalen. Heber J. Grant staat in het
midden van de tweede rij.

117



Presidenten van de kerk

de zuivere karaktereigenschappen waardoor hij zich

later als volwassene kon onderscheiden.

‘President Grant sprak altijd met respect en waarde-

ring over het edele erfgoed van zijn beide ouders. (...)

‘Omdat hij zijn vader nooit gekend had, waardeerde

president Grant des te meer de transformerende macht

van de liefde van zijn moeder. Zij had zijn verlegenheid

in moed omgezet; zijn zelfkritiek in zelfvertrouwen;

zijn onstuimigheid in zelfbeheersing; zijn gebrek aan

initiatief in volharding.’ (‘President Heber J. Grant’,

Improvement Era, juni 1945, p. 334.)

HIJ WAS DIEP ONTROERD DOOR DE
OFFERS VAN ZIJN FAMILIE

President Heber J. Grant heeft gezegd: ‘Ik heb

mijn lievelingslofzang — “Komt, heil’gen, komt, geen

werk noch strijd gevreesd, maar uw reis blij volbracht!”

— nooit gehoord, en verwacht die tot aan mijn dood

ook niet te horen, zonder te denken aan de dood en

begrafenis van mijn zusje, en aan de wolven die haar

lichaam op de vlakte opgroeven. Ik denk aan de dood

van de eerste vrouw van mijn vader, en dat haar lichaam

vanuit Echo Canyon hier naartoe werd gebracht om

begraven te worden. En ik denk aan andere mensen

die ik ken die hun leven hebben gegeven. Ik denk aan

de prachtige reis van Brigham Young en de pioniers die

hem volgden. En ik voel meer dankbaarheid in mijn

hart dan ik onder woorden kan brengen dat mijn vader

en moeder zich onder de mensen bevonden die God

trouw bleven en voor hun overtuiging offers brachten,

omdat ze wisten dat God leeft, dat Jezus de Christus is

en dat Joseph Smith zijn profeet is.’ (Conference

Report, oktober 1922, p. 13.)
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Een nieuw huis voor zijn moeder. Het had oorspronkelijk vier kamers en een
grote kast, waar Heber verbleef toen ze kostgangers in huis kregen.

HIJ VERGAT NOOIT DE HEILIGE AARD
VAN ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID
IN HET GEZIN

President Heber J. Grant heeft over een ervaring

geschreven waaruit bleek hoe belangrijk het is om zelf-

redzaam te zijn en voor familieleden te zorgen:

‘Wat mijn lieve moeder betreft kan ik me herinneren

dat we op een dag minimaal zes emmers op de vloer

hadden staan om de regen op te vangen die door het

dak kwam. Het regende erg hard en bisschop Edwin D.

Woolley kwam bij ons thuis en zei:

‘“Maar zuster Grant, dat gaat zo niet. Ik zal wat geld

uit het vastengavenfonds halen om een nieuw dak op

het huis te laten zetten.”

‘“Nee hoor, dat doet

u niet”, zei moeder. “Er

zal nooit met armengeld

een dak op mijn huis

worden geplaatst. Ik heb

hier naaiwerk.” (Jarenlang

voorzag ze in haar en mijn

onderhoud met naald en

draad, en later met een

naaimachine van Wheeler

and Wilcox. […])

‘Moeder zei: “Als ik

dit naaiwerk klaar heb,

zal ik wat dakbedekking

kopen om de gaten te

dichten, en ik zal in dit huis blijven wonen totdat mijn

zoon oud genoeg is om een nieuw huis voor me te

bouwen.”

‘De bisschop ging weg en zei dat hij medelijden

met zuster Grant had. Want als ze op die jongen moest

wachten om voor haar een huis te bouwen, zou dat

nooit gebeuren, want hij was de luiste jongen in de

dertiende wijk. Hij vertelde dat ik mijn tijd verspilde

door urenlang, dag in dag uit, week in week uit, achter

het huis met een bal tegen zijn schuur te gooien.

‘Ik dank de Heer dat mijn moeder een groot leid-

ster en een heilige der laatste dagen was. Zij besefte dat

het een buitengewoon goede zaak is om een jongen

aan te moedigen om ook iets anders te doen dan op

een boerderij koeien te melken als hij sportieve ambi-

ties heeft.’ (Gospel Standards, pp. 343–344.)

HIJ WERD AANGEMOEDIGD OM HET
BOEK VAN MORMON TE LEZEN

President Heber J. Grant heeft het volgende

geschreven over zijn ervaring toen hij voor het eerst

het Boek van Mormon las.

De jonge Heber J. Grant
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‘Ik kan me nog goed

herinneren dat oom

Anthony Ivins (...) tegen

mij en zijn zoon, Anthony

C. Ivins, zei:

‘“Heber, Anthony,

hebben jullie ooit het

Boek van Mormon

gelezen?”

‘Ons antwoord

luidde: “Nee”.

‘Hij zei: “Ik wil dat

jullie het lezen. Ik wil dat

jullie mij beloven dat je

geen woord zult over-

slaan. En aan degene die

het boek het eerst uit-

leest, geef ik een paar

leren handschoenen van

tien dollar.”

‘Iedere jongen die zo’n paar handschoenen had,

was helemaal “in”. Ik kan me nog herinneren dat mijn

moeder me aanspoorde om het Boek van Mormon vol-

Heber J. Grant (voor), Louis A. Kalsch,
Horace S. Ensign en Alma D. Taylor
wijdden op 1 september 1901 Japan
toe voor het zendingswerk.

Voorbeeld van het handschrift van Heber J. Grant
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gens een bepaald schema te lezen, maar dat had ik niet

gedaan. Ik besloot toen om 25 bladzijden per dag te

lezen, zodat ik er ook nog iets van zou leren. Ik geloofde

dat het boek waar was omdat mijn moeder en veel ande-

ren dat tegen mij gezegd hadden. En door het getuige-

nis van de leerkracht van de klas waar Richard Young

en ik in zaten, begreep ik dat als ik de handschoenen

wilde winnen, ik het boek zo snel moest lezen dat ik er

helemaal niets aan zou hebben. Daarom besloot ik dat

ik Anthony de handschoenen zou laten winnen.

‘Ik kwam mijn neef, Anthony C., de volgende och-

tend tegen en hij vroeg: “Hoeveel bladzijden heb je al

gelezen?”

‘Ik zei: “Ik heb 25 bladzijden gelezen.”

Hij zei: “Ik heb meer dan 150 bladzijden gelezen.

Ik ben tot na middernacht opgebleven.”

‘Ik zei: “Dag handschoenen.”

‘Ik bleef 25 bladzijden per dag lezen en af en toe

was het zo interessant dat ik wel 50 of 75 bladzijden

las. En toen bleek dat ik het boek als eerste uit had en

de handschoenen kreeg. Hij was zo goed begonnen dat

hij niet de moeite nam om verder te lezen totdat ik het

boek uit had.’ (Gospel Standards, pp. 350–351.)
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ZIJN HANDSCHRIFT VERBETERDE
VAN ‘HANENPOTEN’ TOT HET BESTE
IN UTAH

‘Toen Heber op een dag met enkele andere jongens

aan het knikkeren was, liep de boekhouder van de Wells

Fargo Company Bank aan de overkant van de straat

voorbij. Een van de jongens zei: “Die man verdient 150

dollar per maand.” Heber rekende uit dat als hij de

zondag niet meerekende die man zes dollar per dag

verdiende en dat hij 120 paar laarzen moest poetsen

om zes dollar te verdienen — als hij vijf cent per paar

rekende. Hij besloot onmiddellijk dat hij op een dag

als boekhouder bij de Wells Fargo Company Bank zou

werken. In die tijd werden alle documenten en afschrif-

ten met een pen geschreven en een goede boekhouder

moest netjes kunnen schrijven. Netjes leren schrijven

was zijn eerste stap op de weg om die baan te krijgen

en zijn plan te verwezenlijken. Dus ging hij aan het werk

om schoonschrijver te worden.

‘Aanvankelijk was zijn handschrift zo slecht dat toen

twee vrienden ernaar keken, de een tegen de ander

zei: “Het lijken wel hanenpoten.” “Nee,” zei de ander,

“het lijkt wel of de bliksem in een inktpot is geslagen.”

Hierdoor werd Heber in zijn trots aangetast. Hij sloeg

met zijn vuist op tafel en zei: “Ooit zal ik in staat zijn

jullie les in schoonschrijven te geven.” (...)

‘Toen hij vijftien was, werd hij aangenomen als

boekhouder en medewerker polisadministratie op een

verzekeringskantoor. Daarover zei hij: “ Ik kon al vrij

netjes schrijven en dat was meer dan voldoende voor

de positie die ik bekleedde. Maar ik was niet tevreden

en bleef dromen en “krabbelen” als ik even niets anders

te doen had. (...) Ik leerde zo mooi schrijven dat ik vaak

buiten kantooruren meer verdiende dan mijn gewone

salaris door kaarten, uitnodigingen en dergelijke te

schrijven en landkaarten te maken. Op negentienjarige

leeftijd deed ik de boekhouding en de polisadministratie

van Henry Wadsworth, de agent van Wells, Fargo & Co.

Ik werkte niet voltijds, en werkte ook niet voor het

bedrijf maar voor de agent persoonlijk. Ik deed hetzelfde

als dat ik in de bank van de heer White had gedaan. Ik

bood aan om veel brieven en dergelijke te archiveren,

en een aantal boeken bij te houden van de Sandy

Smelting Co., die de heer Wadsworth zelf bijhield. De

heer Wadsworth was zo tevreden met mijn werk dat hij

me aannam om voor Wells, Fargo & Co. de incasso’s te

verzorgen. Hij betaalde me daar twintig dollar per maand

voor, bovenop mijn gewone salaris van vijfenzeventig

dollar van het verzekeringsbedrijf. Daarmee stond ik op

de loonlijst van Wells, Fargo & Co., en werd een van

mijn dromen verwezenlijkt.”’ (Bryant S. Hinckley,

Heber J. Grant: Highlights in the Life of a Great Leader

[1951], pp. 39–42.)

‘Toen Heber op de polisadministratie van het kan-

toor van H.R. Mann and Co. werkte, nog geen twintig

jaar oud, kreeg hij drie keer zijn salaris aangeboden om

als schoonschrijver naar San Francisco te verhuizen.

Later werd hij leraar schoonschrijven en boekhouden

op de University of Deseret (University of Utah). (…)

‘Tijdens een van de territoriale wedstrijden waar-

aan hij niet meedeed, zag hij het werk van vier profes-

sionele schoonschrijvers. Hij zei tegen de man die de

leiding over de afdeling kunst had dat hij al voor zijn

zeventiende beter kon schrijven. De man lachte en zei

dat alleen een onbeschaamde verzekeringsagent zo’n

opmerking zou maken. Hij gaf de man drie dollar, het

inschrijfgeld om voor een diploma in aanmerking te

komen, en liet toen het voorbeeld ophalen van het werk

dat hij voor zijn zeventiende had geschreven. Hij hing het

op en zei: “Als de juryleden weten wat goede schoon-

schrijfkunst is, zal ik een diploma krijgen.” Hij vertrok

met een diploma voor de beste schoonschrijver van het

territorium. Hij stimuleerde de schoonschrijfkunst onder

de jongeren van Zion en bood veel prijzen voor de

beste resultaten.’ (Hinckley, Heber J. Grant, pp. 40–41.)

HIJ WAS VASTBESLOTEN OM TE LEREN
ZINGEN

Net als met honkbal en schoonschrijven was Heber

J. Grant vastbesloten om te leren zingen, ondanks de

negatieve opmerkingen van anderen. Jarenlang oefenen

leverde middelmatige resultaat op. Hij heeft daarover

geschreven:

‘Mijn moeder probeerde me als klein kind al te

leren zingen, maar dat lukte niet omdat ik geen wijs

kon houden.

‘Toen ik op tienjarige leeftijd van professor Charles

J. Thomas zangles kreeg, probeerde hij vergeefs om me

toonladders te laten zingen of wijs te houden, maar

uiteindelijk gaf hij wanhopig de moed op. Hij zei dat ik

op deze wereld nooit zou leren zingen. Misschien dacht

hij dat ik die goddelijke gave in een andere wereld zou

S
ch

ild
er

ij:
 R

ob
er

t T
. B

ar
re

tt.
 K

O
P

IË
R

E
N

 N
IE

T 
TO

E
G

E
S

TA
A

N
‘Ik heb leren zingen.’
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leren. Sinds die pogingen heb ik herhaaldelijk gepro-

beerd te zingen als ik alleen was en vele kilometers bij

andere mensen vandaan. Maar ik kon geen wijs houden,

ook niet als ik een enkel vers, of zelfs maar een regel,

van een bekende lofzang probeerde te zingen.

‘Zo’n 25 jaar geleden zei professor Sims dat ik best

wel kon zingen, maar daar voegde hij aan toe: “Maar

dan wil ik wel minimaal zestig kilometer bij je vandaan

zijn.” (...)

‘Tijdens mijn laatste reis naar Arizona vroeg ik de

ouderlingen Rudger Clawson en J. Golden Kimball of

zij er bezwaar tegen hadden als ik die dag honderd lof-

zangen zou zingen. Ze dachten dat ik een grapje maakte

en zeiden dat het ze een genoegen zou zijn. We waren

onderweg van Holbrook naar St. Johns, een kleine

honderd kilometer. Toen ik zo’n veertig lofzangen had

gezongen, zeiden ze dat als ik de andere zestig ook zou

zingen, ze een zenuwinzinking zouden krijgen. Ik schonk

geen aandacht aan hun smeekbede, maar hield hen aan

onze afspraak en zong de volledige honderd lofzangen.

115 liederen op een dag en vierhonderd in vier dagen

is het grootste aantal dat ik ooit heb geoefend.

‘Nu [1900] begint mijn toondoofheid te verdwij-

nen. En als ik op een piano de melodie speel, kan ik de

lofzang in minder dan een tiende van de tijd leren als

toen ik voor het eerst begon te oefenen.’ (Gospel

Standards, pp. 351–352, 354.)

HIJ TROUWDE MET LUCY STRINGHAM

‘Toen zijn zakelijke

carrière goed op weg

was, begon Heber zijn

aandacht op doelen te

richten die verder in de

toekomst lagen. Ook

begon hij zich op per-

soonlijke doelen te rich-

ten die hij al jaren in zijn

achterhoofd had. In zijn

memoires geeft hij ons

het volgende inzicht in

het proces en de omvang

van zijn doelstellingen:

“Ik had mezelf als jonge-

man beloofd dat ik voor

mijn 21e zou trouwen als ik een goed meisje kon vinden

dat met me wilde trouwen, zodat ik als volwaardige man

aan mijn volwassen leven kon beginnen. Tegelijkertijd

stelde ik doelen tot in mijn dertiger jaren en besloot

ik wat ik in mijn leven wilde bereiken.”’ (Francis M.

Gibbons, Heber J. Grant: Man of Steel, Prophet of God

[1979], pp. 27–28.)

Heber en Lucy Grant met hun familie
toen zij tien jaar getrouwd waren (1887)

Heber was vastbe-

sloten om zijn doelen te

bereiken. Hij vond dat

zijn sociale vaardigheden

te zwak waren en nam

zich voor om daaraan te

werken. Dansen was een

probleem, maar uiteinde-

lijk werd het een van zijn

lievelingsactiviteiten. Hij

hielp zelfs bij het organi-

seren van dansavonden

en gebruikte die gelegen-

heden om een vrouw te

zoeken. Tijdens zijn uit-

gaansleven ontmoette hij

Emily Wells, de dochter

van Daniel H. Wells, een vooraanstaand leider in de kerk.

Zij hadden veel gemeen en het leek erop dat ze zouden

gaan trouwen. Maar ze kwamen erachter dat ze allebei

een andere mening over het meervoudig huwelijk had-

den. Heber kwam uit een gezin waar het gepraktiseerd

werd en was verbaasd over de sarcastische opmerkingen

die Emily erover maakte. Hij vroeg de Heer in gebed

over zijn plannen met Emily en was verbaasd over het

negatieve antwoord dat hij zo duidelijk ontving. Hij

huilde bittere tranen omdat hij haar zo had bewonderd.

Maar toen werd zijn aandacht getrokken door Lucy

Stringham. (Zie Gibbons, Heber J. Grant, pp. 29–31.)

‘Hebers eerste avances werden door Lucy niet erg

enthousiast ontvangen. Hij liep met haar mee naar huis

van de zondagavondbijeenkomsten, een gebruikelijke

manier in die tijd om naar iemands hand te dingen.

Het was echter ook gebruikelijk dat de jongedame haar

begeleider in de huiskamer uitnodigde, waar ze onder

streng toezicht van haar ouders en wellicht onder het

genot van een versnapering een serieus of verliefd

gesprek konden hebben. Maar iedere zondag kreeg hij

bij het hek een onverschillig en kil “prettige avond” te

horen in plaats van een uitnodiging om in de huiskamer

van de familie Stringham plaats te nemen. Dat hij zich

hierdoor niet uit het veld liet slaan, was weer een bewijs

van de kenmerkende volharding van Heber J. Grant.

‘Het keerpunt in deze koele relatie vond plaats

op een zondagavond, toen Rodney C. Badger langs het

hek van de Stringhams liep en Lucy net tegen Heber de

gebruikelijke woorden “prettige avond” had gesproken.

Terwijl deze twee vrienden samen naar de hoek liepen,

ging Heber niet naar het zuiden richting zijn huis, maar

zei hij tegen Rodney: “Ik ga naar de hoek bij de Wells

om daar met wat meisjes te praten.”

Heber J. Grant werd op 23-jarige leeftijd
als ringpresident geroepen en op 25-
jarige leeftijd als apostel.
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‘Geschokt door die

ogenschijnlijke wispeltu-

righeid sprak Rodney zijn

afkeuring uit voor het feit

dat hij het ene meisje

achterliet om naar ander

vrouwelijk gezelschap op

zoek te gaan. Maar

Rodney leek gerustge-

steld toen Heber uitlegde

hoe afstandelijk Lucy ten

opzichte van hem was.

‘Of Rodney iets

tegen Lucy had gezegd of

dat het toevallig was, in

ieder geval werd Heber

de volgende zondag in de huiskamer van de familie

Stringham uitgenodigd, waar hij een vaste verschijning

werd totdat hij enkele maanden later met Lucy trouwde.

Het bleek dat Lucy best wel gevoelens had voor de grote

man waar ze later mee zou trouwen, maar dat ze ten

onrechte bang was dat ze slechts een tijdelijke vervan-

ging van Emily Wells was.

‘Toen het ijs eenmaal gebroken was en Lucy besefte

dat Heber trouwplannen had, kwam hun verkering in een

stroomversnelling terecht. Ze trouwden op 1 november

1877 in de St. Georgetempel, drie weken voor Hebers

21e verjaardag.’ (Gibbons, Heber J. Grant, pp. 32–33.)

In 1884, met volledige toestemming van Lucy,

trouwde Heber ook met Hulda Augusta Winters en

Emily Wells.

HIJ VERRIJKTE ZIJN VASTBERADENHEID
MET GELOOF IN GOD EN OVERWON
ZIJN ZWAKHEDEN

President Heber J. Grant heeft over de volgende

ervaring verteld:
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Ouderling Heber J. Grant met andere algemene autoriteiten en leden tijdens
een begrafenis in het kerkgebouw van de wijk Grantsville 1 (september 1892).

Heber J .Grant en zijn familie (1892)

‘Voordat ik 24 was, werd ik geroepen als president

van de ring Tooele. Ik zei in die toespraak van zeven

en een halve minuut dat ik van niemand in Tooele ver-

wachtte dat hij een eerlijkere tiende betaalde dan ik zelf;

dat ik van niemand verwachtte meer van zijn middelen

af te staan dan ik zelf; dat ik van niemand verwachtte

dat hij het woord van wijsheid beter zou naleven dan

ik; en dat ik mijn uiterste best zou doen om de mensen

in die ring van Zion tot zegen te zijn.

‘Die avond hoorde ik een man minachtend in het

donker zeggen: “Het is betreurenswaardig dat de alge-

mene autoriteiten een man hierheen moeten sturen om

te presideren, (...) dat ze niet iemand konden sturen

die in ieder geval meer dan tien minuten kon speken;

dat ze een jongen gestuurd hebben om ons te leiden.”

‘Toen ik dat hoorde, dacht ik: “Deze jongen is de

enige die recht tot klagen heeft.” (...) Maar de volgende

drie of vier zondagen was ik niet in staat om langer dan

die eerste keer te spreken. Ik was na vijf, zes en zes en

een halve minuut uitgesproken.

‘Tijdens de lunch na die eerste korte toespraak die

zeven en een halve minuut had geduurd, zei president

Smith tegen me: “Heber, je hebt gezegd dat je met heel

je hart in het evangelie gelooft, en dat je het naleeft,

maar je hebt niet getuigd dat je weet dat het waar is.

Weet je niet zeker of het evangelie waar is?”

‘Ik antwoordde: “Nee.”

‘“Allemachtig! Een ringpresident?” zei president

Joseph F. Smith.

‘“Dat is nu eenmaal zo.”

‘“President [John] Taylor, ik denk dat we vanmid-

dag ongedaan moeten maken waar we vanmorgen aan

begonnen zijn. Ik denk niet dat iemand een ring behoort

te presideren als hij geen volledige en duurzame kennis

van dit goddelijke werk heeft.”

‘Ik zei: “U hoort mij niet klagen.”

‘Broeder Taylor had

de gewoonte om hard

te lachen en met zijn

lichaam te schudden als

iets hem heel veel plezier

deed. Hij zei: “Joseph,

Joseph, dat weet hij net

zo goed als wij dat weten.

Hij weet alleen nog niet

dat hij het weet. Het zal

niet lang meer duren

voordat hij dat ook zal

weten. Hij maakt het zich

gemakkelijk. U hoeft zich

geen zorgen te maken.”

‘Ik ging naar het stadje Vernon in Tooele County

en nam twee anderen met me mee om te spreken. Ik

Heber J. Grant
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stond op om enkele woorden te spreken en sprak zon-

der problemen 45 minuten lang onder leiding van de

Heer. Die avond stortte ik tranen van dankbaarheid

omdat ik van de Heer een duurzaam, volmaakt en

onvoorwaardelijk getuigenis had ontvangen van de

goddelijkheid van dit werk.

‘De zondag nadat ik in Vernon had gesproken,

was ik in Grantsville. Ik zei tegen de Heer dat ik graag

45 minuten wilde spreken. Ik stond op en wist na vijf

minuten al niets meer te zeggen en ik zweette.

‘Na de bijeenkomst liep ik voorbij het verste huis

in het westelijke gedeelte van Grantsville, bijna vijf kilo-

meter, en ik knielde neer achter een hooiberg en begon

te huilen. Het waren tranen van vernedering. ‘Ik beloofde

God dat ik nooit meer voor een groep mensen zou staan

met het gevoel dat ik alleen maar hoefde op te staan en

te spreken; maar dat ik altijd zou opstaan met het ver-

langen om iets te zeggen waar de mensen iets aan heb-

ben, zonder enige hoogmoed, zoals het geval was toen

ik in Grantsville opstond. En vanaf die dag — vijftig jaar

geleden — tot op de dag van vandaag heb ik altijd een

verlangen in mijn hart gehad om iets te zeggen of voor

te lezen dat van blijvend nut is voor de mensen die naar

mijn stem luisteren.’ (Gospel Standards, pp. 191–193.)

HIJ WAS BEREID OM OFFERS TE
BRENGEN

Heber J. Grant probeerde altijd de raad van de

dienstknechten van de Heer op te volgen: ‘Sinds ik pre-

sident van de ring Tooele werd, toen ik nog geen 24 jaar

oud was, heb ik altijd willen weten wat de president

van de kerk wilde en wat de andere leiders van de kerk

van mij verwachtten. En ik heb altijd willen doen wat

zij van mij verwachtten, ongeacht mijn eigen gevoelens

van voorkeur of afkeer. Ik heb zelfs grote financiële

offers gebracht. Een goede vriend van mij [Kolonel A.

G. Hawes] had me bijvoorbeeld een baan van veertig-

duizend dollar per jaar aangeboden, terwijl ik van de

kerk een vergoeding van 3600 dollar kreeg.’ (Gospel

Standards, pp. 200–201.)

In 1901 werd ouderling Grant geroepen om in Japan op zending te gaan.

ZIJN GELOOF IN GOD GAF HEM
ZELFVERTROUWEN

Heber J. Grant geloofde dat de Heer ons op vele

manieren zegent als wij onze plicht doen:

‘Ik kan me herinneren dat ik als jongeman 50 dollar

in mijn zak had, die ik op de bank wilde storten. Toen

ik op donderdagochtend naar de vastendienst ging —

de vastendienst werd toen op donderdag in plaats van

zondag gehouden — en de bisschop een verzoek om

geld deed, ging ik naar hem toe en gaf hem de 50 dollar.

Hij nam er vijf van en gaf me de resterende 45 terug.

Hij zei dat het mijn volledige deel was.

‘Ik zei: “Bisschop Woolley, op grond waarvan wilt

u mij de zegeningen van de Heer ontnemen? Hebt u

vandaag niet verkondigd dat de Heer ons viervoudig

zou zegenen? Mijn moeder is weduwe, en zij heeft 200

dollar nodig.”

‘Hij zei: “Jongen, geloof je dat je die 200 dollar snel-

ler kunt bemachtigen als ik jouw 45 dollar aanneem?”

‘Ik zei: “Absoluut.”

‘En toen nam hij het aan.

‘Toen ik van de vastendienst naar mijn werk liep,

kreeg ik een idee. Ik stuurde een telegram naar een man

met de vraag hoeveel obligaties hij binnen 48 uur voor

een bepaalde prijs wilde kopen en of ik een wissel

mocht trekken via de Wells Fargo Bank. Ik kende die

man niet. Ik had nog nooit met hem gesproken, maar

ik had hem in Salt Lake City wel eens op straat gezien.

‘Hij stuurde een telegram terug dat hij er zoveel

mogelijk wilde kopen. Ik verdiende 218,50 dollar aan

die transactie.

‘De volgende dag ging ik naar de bisschop en zei:

“Bisschop, nadat ik u die 50 dollar had gegeven heb ik

218,50 dollar verdiend, dus ben ik u 21,85 dollar aan

tiende verschuldigd. Ik zal zelf het verschil tussen de

21,85 en 18,50 dollar moeten bijleggen. De Heer heeft

me bovenop de viervoudige zegeningen niet de volle-

dig tiende gegeven.”

‘Sommige mensen zullen beweren dat het toch

wel gebeurd zou zijn. Ik denk van niet. Ik denk niet dat

ik het idee had gehad. Ik denk niet dat ik het telegram

had verstuurd.

Ouderling Grant (midden) in Japan (1902)
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‘(...) Ik geloof dat de Heer de vensters van de

hemel opent als wij op financieel gebied onze plicht

doen. Dan stort Hij geestelijke zegeningen op ons uit,

die veel belangrijker zijn dan aardse zaken. Maar ik

geloof dat Hij ons ook aardse zegeningen geeft.’

(Geciteerd in Hinckley, Heber J. Grant, pp. 98–100.)

HIJ WIST WAT HET WAS OM
DIERBAREN TE VERLIEZEN

Heber J. Grant was een liefdevolle, attente echtge-

noot en vader. Hij behandelde zijn vrouwen en dochters

als koninginnen en prinsessen. Zijn voorkomendheid,

edelmoedigheid en eerlijkheid waren een voortdu-

rende bron van vreugde voor hen. Maar ziekte en dood

in het gezin waren enkele van zijn grootste beproevin-

gen. Hij verloor zijn enige twee zoons — een als baby,

de andere als kind. Zijn verdriet kende geen grenzen

omdat hij zo graag een zoon wilde hebben. Hij verloor

ook twee van zijn drie vrouwen — de eerste overleed

drie jaar nadat het manifest was uitgevaardigd, de

tweede enkele jaren later. Hoe groot zijn verdriet ook

was, deze gebeurtenissen gingen ook gepaard met

geestelijke ervaringen die tot hem getuigden van Gods

liefde en wil aangaande het verlies van dierbaren.

HIJ HAD DE REPUTATIE EERLIJK TE ZIJN

Heber J. Grant wees een kans af om naar de offi-

ciersopleiding van de marine te gaan en concentreerde

zich op zakelijke aangelegenheden. Daar werkte hij hard

aan, in goede en slechte tijden, met succes en tegenslag.

Hij had zoveel moed en welverdiende diploma’s dat

zelfs zijn jonge leeftijd geen bezwaar was. De grote

financiers van Wall Street in Chicago en steden in het

westen kwamen tot de conclusie dat Heber J. Grant

nooit in gebreke zou blijven.

Tegen de tijd dat hij president van de kerk werd,

had Heber veel vrienden in de wereld. Hun bewonde-

ring voor zijn vaardigheid en integriteit was zo groot

Heber J .Grant tijdens een internationale Scout Jamboree

dat zij eenvoudigweg van mening waren dat hij niets

zou doen wat ook maar enigermate oneerlijk of slecht

was. Hij heeft de volgende ervaring opgeschreven: ‘Toen

ik als jongeman apostel van de kerk werd, kreeg ik een

brief van iemand die geen lid van de kerk was. (...) Hij

genoot aanzien in de zakenwereld want hij was de direc-

teur van een groot bedrijf. (...) Hij zei: “Ik had nooit een

hoge dunk van de mormoonse leiders, ik dacht zelfs dat

ze pientere, gretige, geslepen mannen waren, die rijk

werden van de tiende die ze van veel onnozele, bijgelo-

vige en overijverige godsdienstige mensen inzamelden.

Maar nu u een van de vijftien mannen aan het hoofd

van de kerk bent, wil ik mijn excuses aan de andere

veertien aanbieden. Ik weet dat als er iets oneerlijk in

de leiding van de mormoonse kerk zou zijn, u dat zou

onthullen.’ (Gospel Standards, p. 70.)

Hij gebruikte alle mogelijke kansen om door middel

van zijn vriendschappen de kerk te promoten. Hij was

een veelgevraagd spreker en werd gerespecteerd door

belangrijke groepen en personen buiten de kerk. Zijn

onderwerp was altijd hetzelfde — het verhaal over zijn

kerk, de mensen en hun beginselen. Hij kreeg staande

ovaties.

HIJ WERD ALS LID VAN HET QUORUM
DER TWAALF APOSTELEN GEROEPEN.

Een maand voor zijn 26e verjaardag werd Heber J.

Grant door president John Taylor in het Quorum der

Twaalf Apostelen geroepen. Voor die roeping had hij al

veel functies in de kerk gehad, waaronder algemeen

secretaris van de OOVJM op zijn 23e en president van de

ring Tooele. Heber J. Grant was een belangrijke pijler

van de brug waarover de kerk ging van een oude

Een handgeschreven exemplaar van de openbaring die president John Taylor
ontving om Heber J. Grant als apostel te roepen; en een foto van ouderling
Grant toen hij nog niet zo lang apostel was.
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wereld vol kritiek en onbegrip naar een nieuwe wereld

vol behoedzaam respect en onmiskenbare bewondering

en vriendelijkheid.

Heber J. Grant heeft alle presidenten van de kerk

van Brigham Young tot en met Gordon B. Hinckley per-

soonlijk gekend. Enkele algemene autoriteiten die door

hem zijn geroepen zijn president Harold B. Lee, presi-

dent Spencer W. Kimball en president Ezra Taft Benson.

Heber voelde zich onbekwaam toen hij tot apostel

werd geroepen en vroeg om een bevestiging van de Heer.

Toen hij een keer met een groepje aan het paardrijden

was, kreeg hij de kans om even alleen te zijn en over

zijn roeping na te denken. Hij heeft zijn ervaring als

volgt beschreven:

‘Toen ik op het

paard naar de anderen

op weg was (...), leek ik

te zien en te horen wat

volgens mij een van de

meest wezenlijk dingen in

mijn leven was. Het leek

wel of ik kon horen wat

er besproken werd. Ik

luisterde vol interesse

naar de bespreking. Het

Eerste Presidium en het

Quorum der Twaalf

Apostelen konden het niet

eens worden over twee mannen om de open plaatsen in

het Quorum der Twaalf in te nemen. Twee jaar lang was

er al een vacature voor één persoon, en een jaar lang al

voor twee personen. Maar tijdens de conferentie waren

ze niet vervuld. In deze raadsvergadering was de Heiland

aanwezig, mijn vader was er, alsmede de profeet Joseph

Smith. Zij bespraken dat het een vergissing was om die

twee vacatures niet te vullen en dat het waarschijnlijk

nog zes maanden zou duren voordat het quorum weer

compleet zou zijn. En ze bespraken wie ze op die posi-

ties wilden hebben, en besloten dat een openbaring de

oplossing was om deze vergissing te verhelpen. Ik hoorde

dat de profeet Joseph Smith en mijn vader mij voorstel-

den. Ik zat daar en huilde van vreugde. Ik had het gevoel

dat ik niets had gedaan om die hoge positie te verdienen,

behalve dat ik een rein, goed leven had geleid. De pro-

feet Joseph en mijn vader wilden dat ik die positie zou

krijgen omdat mijn vader tijdens de zogenoemde grote

reformatie in de begintijd van de kerk in Utah praktisch

zijn leven had geofferd. En ik werd geroepen vanwege

hun trouwe werken en niet omdat ik iets bijzonders

gedaan of bereikt had. Ik kreeg ook te horen dat dat

alles was wat de profeet en mijn vader voor me konden

doen; vanaf die dag was ik zelf verantwoordelijk om

van mijn leven een succes of een mislukking te maken.’

(Gospel Standards, pp. 195–196.)

Heber J. Grant

HIJ PRESIDEERDE ZENDINGSGEBIEDEN
IN JAPAN EN ENGELAND

Over de momenten dat de Heer hem zegende als

hij bad om goed in bepaalde posities te kunnen functi-

oneren, heeft Heber J. Grant tegen de jongeren van de

kerk gezegd:

‘Toen ik in Japan was en het gevoel had dat ik daar

niets bereikte, ging ik naar het bos en zei tegen de

Heer op mijn knieën dat ik bijzonder blij en dankbaar

zou zijn als Hij me, zodra Hij daar met mij klaar was,

waar ik toch niets bereikte, naar huis zou roepen en

me naar Europa zou sturen om de Europese zendings-

gebieden te presideren. Enkele dagen later kreeg ik

een telegram: “Kom met de eerste boot naar huis.” En

ik ging naar huis.

‘Broeder Joseph F. Smith zei tegen me: “Heber, ik

begrijp dat je in Japan niets bereikt hebt. We hebben je

er voor drie jaar naartoe gestuurd. Als je bereid bent,

wil ik dat je het laatste jaar in Engeland doorbrengt.”

‘Ik zei: “Ik ben meer dan bereid.”

‘Later ging ik naar hem toe om afscheid te nemen

en zei: “Tot over een jaar.”

‘Hij zei: “Nou nee, ik heb besloten er anderhalf

jaar van te maken.”

‘Ik zei: “Goed, vermenigvuldig dat met twee en

zeg daar tegen mij niets over.” En dat deed hij.

‘Ik wil de jonge mensen laten weten dat ik door al

mijn werk dichter bij de Heer ben gekomen, en dat ik in

het zendingsveld meer heb bereikt en meer vreugde heb

ervaren dan ooit daarvoor of daarna. De mensen zijn,

opdat zij vreugde zullen hebben, en de vreugde die ik

in het zendingsveld had, overtrof alles wat ik ooit heb

ervaren. Jonge mensen, bereid je voor om de wereld in

te gaan waar je op je knieën kunt gaan en dichter bij

de Heer kunt komen dan in enig ander werk.’ (Gospel

Standards, pp. 245–246.)

Heber J. Grant en zijn gezin toen hij in 1905 president van het zendingsge-
bied Europa was.
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HIJ VERDIENDE HET RESPECT VAN
LEIDERS IN DE ZAKENWERELD

‘Als jongeman werkte Heber J. Grant hard om een

belangrijke rol in de economische geschiedenis van

zijn volk te spelen. Op Brigham Young na was hij de

grootste pionier in het bedrijfsleven. Pionierswerk in

het bedrijfsleven vereist bijna dezelfde krachtige eigen-

schappen als pionierswerk in nieuwe landen: geloof,

visie, verbeeldingskracht, geduld en standvastigheid,

gesteund door een vastberadenheid zonder faalangst.

Heber J. Grant bezat al die eigenschappen.

‘Een jeugdvriend,

Heber M. Wells, heeft het

volgende over hem

gezegd: “Meer dan enig

mens in die tijd heeft hij

een essentiële rol

gespeeld in het vestigen

en bevorderen van suc-

cesrijke bedrijven in dat

gebied. Door zijn eigen

kredietwaardigheid, zijn

onbetwistbare integriteit

en zijn uitzonderlijke

overredingskracht zorgde

hij voor kapitaal voor de

kerk, de gemeenschap en

particuliere ondernemin-

gen. In tijden van vertwij-

feling of overvloed was

Heber J. Grant in staat om enkele dollars of miljoenen

bij elkaar te krijgen, waar andere mensen niet toe in

staat waren. En dat kwam voornamelijk door zijn eigen

waarborg en overreding. Hij is nooit in gebreke gebleven

om schulden af te betalen waarvoor hij direct of indirect,

wettelijk of moreel, verantwoordelijk was. Het gevolg

daarvan was dat hij decennia lang, sinds hij een jonge-

man was, bij directeuren van grote financiële instellin-

gen in Amerika kon binnenlopen en hartelijk begroet

kon worden door mannen die trots waren dat ze hem

als vriend en als leider in de financiële wereld kenden.”’

(Hinckley, Heber J. Grant, pp. 51–52.)

Op een reis naar Hawaï, rond 1935. Heber J. Grant zit op de eerste rij,
tweede van links.

Van wat vrije tijd genieten

HIJ KENDE DE BEKOMMERING OVER
SCHULDEN

Lucy, de dochter van Heber J. Grant, heeft eens

gezegd: ‘Tijdens die magere jaren na de crisis in 1893,

toen het moeilijker was om vijf cent bij elkaar te krijgen

dan het voorheen was om vijf dollar te geven, hielp

vader nog steeds de behoeftigen. Hij wist hoe de wedu-

wen ervoor stonden; hij had de pijn van armoede

gevoeld; hij kende de bitterheid en slavernij van schul-

den. Door alle duisternis in zijn leven scheen een vast

geloof in God en zijn beloften, waardoor hij op de been

bleef. Ik weet dat in die jaren de ellende van financiële

verplichtingen diegenen onder ons zwaar belastte die

oud genoeg waren om hem onder die grote spanning te

zien lijden. Daardoor zagen wij schulden als een grote

draak, die in zijn afschuwelijke bek het levensbloed uit

zijn slachtoffers haalt. Geen wonder dat hij de mensen

voortdurend aanspoorde om geen schulden aan te gaan.

Iemand die net als hij dergelijke ervaringen heeft gehad,

weet hoezeer het eergevoel en de reputatie worden

aangetast als men niet meer aan zijn verplichtingen kan

voldoen.’ (Geciteerd in Hinckley, Heber J. Grant, p. 206.)

HIJ WAS EERVOL EN BETAALDE AL
ZIJN SCHULDEN AF

President Heber J. Grant heeft het volgende ver-

kondigd over het nakomen van onze verplichtingen ten

opzichte van de Heer en andere mensen:

‘Vrienden van mij hebben me gesmeekt om mijn

faillissement aan te vragen. Ze zeiden dat ik niet lang

genoeg zou leven om al mijn schulden af te betalen.

‘Als er iemand is die kan zeggen “Blijf schulden-

vrij”, dan is het Heber J. Grant. Ik dank de Heer dat ik

in staat was om alles af te betalen, zonder ook maar

om een enkele dollar korting te vragen.

‘Ik denk niet dat ik ooit in staat zou zijn geweest

om het af te betalen als ik niet volledig eerlijk tegen de

Heer was geweest. Als ik geld verdiende, betaalde ik

altijd eerst mijn schuld aan de Heer. En ik geloof zon-

der enige twijfel dat als de heiligen der laatste dagen

Bij het noordelijke gedeelte van de Grand Canyon
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als volk het advies van de profeet van de Heer hadden

opgevolgd en consequent hun tiende hadden betaald,

ze nu niet in deze omstandigheden zouden verkeren.’

(Gospel Standards, p. 59.)

LEER EN VERBONDEN 121 WAS EEN
VAN DE LEEFREGELS IN ZIJN LEVEN

Ouderling Heber J. Grant heeft als lid van het

Quorum der Twaalf Apostelen gezegd: ‘Als ik tot de hei-

ligen der laatste dagen spreek, is er geen openbaring in

de Leer en Verbonden waaruit ik vaker citeer dan afdeling

121 (...): “Geen macht of invloed kan of dient krachtens

het priesterschap te worden gehandhaafd dan alleen door

overreding, door lankmoedigheid, door mildheid en

zachtmoedigheid, en door ongeveinsde liefde.” Er schuilt

geen gevaar in een priesterschap van deze soort —

mildheid, zachtmoedigheid en ongeveinsde liefde. Maar

als we de macht van het priesterschap gebruiken (...) om

“onze hoogmoed, onze ijdele eerzucht te bevredigen,

of in enige mate van onrechtvaardigheid zeggenschap

of heerschappij of dwang op de ziel der mensenkinderen

uit te oefenen, zie, dan trekken de hemelen zich terug;

de Geest des Heren is gegriefd; en wanneer die zich

heeft teruggetrokken, vaarwel dan het priesterschap of

het gezag van die man.” Dat zijn de woorden van God.’

(Conference Report, april 1902, p. 80.)

ZIJN DEFINITIE VAN SUCCES WAS
EENVOUDIG EN PRAKTISCH

Ouderling Grant zei wat waar succes is: ‘Van hem

die alleen maar rijk wordt en daardoor de natuurlijke

liefde van het hart laat afstompen en de liefde voor zijn

medemensen verjaagt, kan niet gezegd worden dat hij

waarlijk succesrijk is, maar wel van hem die zo leeft dat

zij die hem het best kennen, hem het meest liefhebben;

en dat God, die niet alleen zijn daden maar ook zijn

innerlijkste gevoelens kent, hem liefheeft. Alleen van zo

iemand — die trouwens in armoede kan sterven — kan

waarlijk gezegd worden dat “hij met de kroon van succes

Op bezoek in Nederland, 12 augustus 1937

moet worden gekroond.”’ (Conference Report, oktober

1911, p. 24.)

DIENSTBETOON IS EEN VAN DE
VERBORGENHEDEN VAN SUCCES

President Heber J. Grant heeft geschreven: ‘Ik ben

ervan overtuigd dat hulpvaardigheid de manier is om

vrede en vreugde te ontvangen. Dat is volgens mij de

ware sleutel tot geluk, want als wij bijvoorbeeld zen-

dingswerk verrichten, kunnen we ons hele leven terug-

kijken op onze prestaties in het zendingsveld. Als we

iets aardigs doen, krijgen we een gevoel van tevreden-

heid en geluk in ons hart, terwijl gewoon amusement

verwatert. We kunnen niet met tevredenheid terugkijken

op een avond die we alleen met lang en luid lachen

hebben doorgebracht.’ (Gospel Standards, p. 187.)

President Grant was gekozen om op 6 mei 1922 tijdens de eerste uitzending
van het radiostation KZN in Salt Lake City te spreken.

Ontmoeting met de autofabrikant Henry Ford
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HIJ HAD EEN GETUIGENIS VAN DE
PROFEET JOSEPH SMITH

President Grant zei: ‘Ik heb honderden mensen

ontmoet die zeiden: “Zonder Joseph Smith zou ik uw

godsdienst kunnen aanvaarden.” Iedereen die niet

gelooft dat Joseph Smith een profeet van de ware en

levende God was, heeft niets in deze kerk te zoeken.

De openbaring van Joseph Smith is het fundament. Als

Joseph Smith dat gesprek met God en Jezus Christus

niet had gehad, is het hele mormoonse systeem één list

en bedrog. Dan is het niets waard. Maar God kwam om

zijn Zoon te introduceren. God inspireerde die man

om de kerk van Jezus Christus te organiseren, en alle

tegenstand in de wereld kan die waarheid niet weer-

staan. Het groeit en bloeit, en het zal blijven groeien.’

(Gospel Standards, p. 15.)

HET WELZIJNSPROGRAMMA IS
OP GEOPENBAARDE BEGINSELEN
GEBASEERD

Het welzijnspro-

gramma van de kerk is

gebaseerd op onveran-

derlijke, morele en eco-

nomische wetten van

God. President Heber J.

Grant heeft uitgelegd:

‘Ons eerste doel was om,

voor zover mogelijk, een

systeem op te zetten

waardoor met de vloek

van werkloosheid en uit-

keringen zou worden afgerekend, en waardoor onze

mensen weer onafhankelijk, bedrijvig en spaarzaam

zouden worden en weer zelfrespect zouden krijgen. De

kerk stelt zich ten doel de mensen te helpen om zich-

zelf te helpen. Werken moet weer als het leidende

beginsel in het leven van onze leden gaan gelden.’

(Conference Report, oktober 1936, p. 3.)

HET WELZIJNSPROGRAMMA VAN DE
KERK IS DOOR INSPIRATIE GEGEVEN

Ouderling Harold B. Lee gaf als pasgeroepen lid

van het Quorum der Twaalf Apostelen zijn getuigenis

van het welzijnsprogramma: ‘De laatste vijf fantastische,

vermoeiende jaren heb ik in opdracht van het Eerste

Presidium met een groep mannen samengewerkt om

een plan te ontwikkelen en bekend te maken dat we

President Heber J. Grant

nu het welzijnsprogramma van de kerk noemen. Ik heb

het gevoel dat ik tot slot mijn getuigenis moet geven

over dat werk. Ik was op 20 april 1935 op het kantoor

van het Eerste Presidium uitgenodigd. Dat was een jaar

voor de officiële aankondiging van het welzijnspro-

gramma in deze Tabernakel. Na een bijeenkomst van

een halve dag, in de aanwezigheid van president Grant

en president McKay, terwijl president Clark zich in het

oosten van het land bevond — ze hadden contact met

hem, zodat alle leden van het presidium in overeen-

stemming waren — was ik verbaasd toen ik hoorde dat

er al jarenlang, door hun overpeinzing en planning, en

onder inspiratie van de almachtige God, een plan was

ontwikkeld en voorbereid voor de tijd dat volgens hen

het geloof van de heiligen der laatste dagen zodanig

was dat zij bereid zouden zijn de raad van de leiders en

presidenten in deze kerk op te volgen.’ (Conference

Report, april 1941, pp. 120–121.)

HIJ SPRAK OVER DE WELZIJNSZORG
EN HET WOORD VAN WIJSHEID

President Heber J. Grant heeft ook het woord van

wijsheid genoemd als een belangrijk welzijnsbeginsel.

Hij noemde dat welzijnsbeginsel in feite net zo vaak als

dat hij het betalen van tiende en het vermijden van

schulden noemde. Het woord van wijsheid kan als wel-

zijnsbeginsel beschouwd worden omdat welzijnszorg is

gebaseerd op zelfzorg en op het bewaren van middelen

voor later gebruik.

President Grant heeft gezegd: ‘Ik wil dat iedereen

weet dat als wij als volk nooit thee, koffie, tabak of alco-

hol gebruiken, wij een van de rijkste volken op aarde

kunnen worden. Waarom? Omdat we dan meer licha-

melijke en geestelijke kracht zullen hebben, geestelijk

zullen groeien en beter met God, onze hemelse Vader,

kunnen communiceren.’ (Gospel Standards, p. 50.)

President Heber J .Grant en zijn vrouw, 1942
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Hij heeft ook de grote hoeveelheden geld genoemd

die verspild werden aan het behandelen van ziekten als

gevolg van het gebruik van schadelijke stoffen, aan

werkloosheid, aan verminderde productiviteit door

katers, aan rook- en koffiepauzes, en aan de ongeluk-

ken die door dronken bestuurders op de weg en door

dronken werknemers in het bedrijfsleven plaatsvonden.

DOOR HET BETALEN VAN TIENDE
EN OFFERGAVEN OVERWINNEN WE
ZELFZUCHT

President Heber J. Grant heeft uitgelegd: ‘Sommige

mensen vinden het erg moeilijk om tiende te betalen.

Hoe moeilijker het voor iemand is om gehoorzaam te

zijn aan de vereisten van de Heer om tiende te betalen,

hoe groter de zegeningen zijn als hij uiteindelijk toch

betaalt. De Heer heeft een vrijgevige schenker lief. Geen

mens op aarde kan bijdragen aan de zorg voor de armen,

aan de bouw van kerkgebouwen, tempels, scholen en

universiteiten, zijn middelen gebruiken om zijn zoons

en dochters het evangelie te laten verkondigen, zonder

zelfzucht uit zijn ziel te bannen, hoe zelfzuchtig hij aan-

vankelijk ook was. Dat is voor de mens een van de

beste dingen in de wereld — om het punt te bereiken

Het Eerste Presidium: Anthony W. Ivins, Heber J. Grant en Charles W. Nibley

Heber J .Grant met zijn vrouw en negen dochters

waarop we van zelfzucht zijn genezen. Als die uit onze

aard is verbannen, zijn we blij, enthousiast en gewillig

om goede werken te verrichten met de middelen die we

van de Heer hebben gekregen, in plaats van te proberen

steeds meer te vergaren.’ (Gospel Standards, p. 62.)

DE WET VAN VASTEN IS HET
GEESTELIJKE FUNDAMENT VAN DE
WELZIJNSZORG

President Heber J. Grant heeft het volgende gezegd

over de zegeningen van het vasten:

‘Ik beloof u vandaag dat als de heiligen der laatste

dagen vanaf dit moment eerlijk en plichtsgetrouw maan-

delijks vasten en hun bisschop het geld geven dat ze

voor die twee [opeenvolgende] maaltijden zouden heb-

ben uitgegeven, en als ze daarnaast eerlijk hun tiende

betalen, alle problemen wat de zorg voor de armen

betreft, worden opgelost. Dan zouden we al het geld

hebben dat nodig is om voor alle werklozen en armen

te zorgen.

‘Iedere levende ziel onder de heiligen der laatste

dagen die twee maaltijden per maand overslaat, zal

worden gezegend en in het geloof van het evangelie

van de Heer Jezus Christus gesterkt — op wonderbaar-

lijke wijze geestelijk gezegend. Dan zal de bisschop

voldoende middelen hebben om voor alle armen te

zorgen.’ (Gospel Standards, p. 123.)

TIENDE IS DE WET VAN DE HEER
VOOR FINANCIEEL SUCCES

Tijdens de inwijding van de Albertatempel (Canada) in augustus 1923, de eer-
ste tempel die buiten de Verenigde Staten werd gebouwd. President Grant
wijdde ook de Laietempel (Hawaï) en de Mesatempel (Arizona) in.
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President Heber J. Grant

heeft vaak gezegd hoe belang-

rijk het is om een eerlijke tiende

te betalen. In 1898 getuigde hij

als lid van het Quorum der

Twaalf Apostelen: ‘Iemand zegt:

“Ik sta in de schuld bij mijn

naaste en ik moet hem eerst

betalen voordat ik tiende

betaal.” Nou, ik ben een hoop

mensen geld schuldig en dat

proberen ze van mij terug te

krijgen. Maar ik ben de Heer

een eerlijke tiende schuldig. Hij

heeft me een getuigenis van

Jezus en hoop op het eeuwige

leven gegeven. Ik betaal Hem

eerst en dan pas mijn naasten.

Het is onze plicht om eerst de

Heer te betalen; en dat ben ik

met de hulp van mijn hemelse

Vader ook van plan. Ik wil zeg-

gen dat als u eerlijk ten opzichte

van de Heer bent, tiende betaalt

en zijn geboden onderhoudt,

Hij u niet alleen zal zegenen

met het licht en de inspiratie

van zijn Heilige Geest, maar ook

met de nodige middelen. Dan zult u in staat zijn om

uw schulden af te betalen en zal de Heer stoffelijke

zegeningen in overvloed op u uitstorten.’ (Conference

Report, april 1898, p. 16.)

In 1925 zei hij: ‘De wet van financiële voorspoed

voor de heiligen der laatste dagen is het verbond met

God om eerlijk tiende te betalen en de Heer niet van

tiende en offergaven te beroven. Wie de wet van tiende

naleeft, zal voorspoedig zijn. En als ik voorspoed zeg,

denk ik niet alleen aan geld, hoewel de heiligen der

laatste dagen die trouw hun tiende betalen financieel

meestal voorspoed kennen. Maar wat ik als echte voor-

spoed beschouw, wat boven alles voor ieder mens

waardevol is, is de toenemende kennis van God, een

groeiend getuigenis en de kracht om het evangelie na te

leven en onze gezinsleden aanmoedigen dat ook te doen.

Dat is voorspoed in de zuiverste vorm.’ (Conference

Report, april 1925, p. 10.)

SCHULDEN MIJDEN IS EEN
WELZIJNSBEGINSEL

President Heber J. Grant heeft de volgende raad

gegeven aangaande schulden: ‘Als mensen eigenaar van

hun bezittingen waren zonder rente te hoeven betalen,

en alleen iets kochten als zij daar het geld voor hadden,

President Heber J. Grant

zouden de meeste mensen in redelijk goede omstan-

digheden leven. (...) Ik ben van mening dat veel van ons

leed door schulden is veroorzaakt. Wij hebben een

hypotheek op onze toekomst genomen zonder rekening

te houden met onvoorziene omstandigheden — zoals

ziektes, operaties enzovoort.’ (Gospel Standards, p. 112.)

ZIJN BESTE KENNISSEN KENDEN HEM
ALS EEN VRIJGEVIG MAN

In een toespraak tijdens de begrafenis van president

Heber J. Grant zei president David O. McKay: ‘President

Grant hield ervan om geld te verdienen, maar hij

gebruikte het ook graag om anderen tot zegen te zijn.

Meer dan eens heeft hij onopvallend, soms krachtig,

maar altijd zonder veel vertoon, de goede naam van zijn

medewerkers beschermd. Hij heeft hypotheken van

weduwen afgelost en kosten van zendelingen betaald,

werklozen aan werk geholpen en waar nodig hulp

geboden. Geen mens was zo enthousiast om anderen

tot zegen te zijn. Geen hart was liefdevoller en geen

hand was vrijgeviger dan het hart en de hand van presi-

dent Grant. Doordat hij “weldoende rondging”, heeft

hij de vlam van de menselijke liefde aangewakkerd en

de norm van burgerlijke deugdzaamheid onder de mens

verhoogd.”’ (Improvement Era, juni 1945, p. 361.)

Joseph Anderson, de secretaris van president Grant,

heeft ooit geschreven: ‘Niemand zal ooit te weten

komen hoeveel hypotheken op huizen van weduwen

hij uit eigen zak heeft betaald. Keer op keer infor-

meerde hij hoeveel geld hij op de bank had staan. Hij

had alleen interesse om geld te vergaren omdat hij er

veel goeds mee kon doen.’ (Prophets I Have Known

[1973], p. 30.)

HIJ DEED VEEL OP HET GEBIED VAN
DIENSTBETOON EN NAASTENLIEFDE

Heber J. Grant heeft veel taken in de kerk gehad,

waaronder een levenslange betrokkenheid bij de OOV,

President Heber J. Grant en ouderling David O. McKay
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waarin hij veel taken verrichtte. Hij heeft ook bijgedragen

aan het oprichten van de Improvement Era, waar hij

vanaf het begin als redacteur en medewerker werkzaam

was. Hij nam ook altijd de tijd om naar de tempel te

gaan als hij in de buurt was. Hij zorgde er meestal voor

dat gezinsleden mee konden. Als president van de kerk

wijdde hij drie nieuwe tempels in. ‘President Grant

steunde op praktische wijze het werk voor de doden.

Hoewel hij niet vaak over dat onderwerp sprak, blijkt

uit de verslagen dat hij meer voor zijn overleden voor-

ouders deed dan enig ander mens. Dat was kenmerkend

voor hem. Dat was de manier waarop hij te werk ging.’

(Hinckley, Heber J. Grant, p. 125.)

Naast dat alles stuurde hij duizenden boeken met

persoonlijke boodschappen in zijn eigen handschrift

uit naar leden en niet-leden. Hij besteedde veel tijd aan

het heractiveren van afgedwaalde leden, hij loste veel

hypotheken van weduwen af. En hij verrichtte veel

andere filantropische werkzaamheden.

HIJ OVERLEED IN SALT LAKE CITY

‘In de namiddag van 14 mei 1945 overleed presi-

dent Heber J. Grant vreedzaam in zijn huis in Salt Lake

City. Hij was al vijf jaar ziek, maar zijn moed en vastbe-

radenheid om door te gaan en zijn taken te verrichten,

lieten hem nooit in de steek. Tot vlak voor zijn dood

was hij iedere dag net zo lang op kantoor aanwezig om

zijn werkzaamheden te verrichten als de arts toeliet.

Hij had een actief leven geleid. In het begin van zijn

leven had hij zwak geleken, was hij vanwege zijn licha-

melijke gesteldheid afgewezen voor een levensverzeke-

ring. Maar hij was altijd actief, deed mee aan sporten

en speelde zelfs in het honkbalteam van Utah dat kam-

pioen werd. Zijn kracht was enorm en hij bleef altijd

actief. Hij liet zich nooit in met het kwaad. Sommige

van zijn sterkste eigenschappen zijn nooit algemeen

In het heilige bos, 22 september 1923

bekend geworden. Hij had een liefdevolle, sympathieke

aard. Hij had zijn vrienden lief. Hij was aardig voor

mensen die in nood verkeerden. Hij hielp keer op keer

de armen, waar verder geen verslagen van zijn bijge-

houden. Zijn getuigenis van de waarheid wankelde nooit.

Hij had veel vrienden buiten de kerk en hij was zeer

geliefd onder zijn volk.’ (Joseph Fielding Smith, Essentials

in Church History, 26 e editie [1950], pp. 530–531.)

De Tweede

Wereldoorlog liep in

Europa ten einde toen

zijn lange, dunne

lichaam werd begraven.

Leden en niet-leden

loofden en eerden hem.

Duizenden kwamen op

condoléancebezoek.

Tijdens de begrafenis zei

een van zijn raadgevers,

president J. Reuben

Clark jr.: ‘Hij leidde zo’n

goed leven dat hij niets

te verbergen had. Er was

niets waarvoor hij zich

hoefde te schamen en

niets wat hij voor zich

moest houden.’

(Geciteerd in Hinckley,

Heber J. Grant, p. 262.)

‘HIJ WAS EEN REUS’
Op 14 maart 1995

schreef president Gordon

B. Hinckley, toen hij zijn

nieuwe taak als president

van de kerk onder ogen

zag, in zijn dagboek: ‘In

juli is het zestig jaar gele-

den dat ik als jonge

teruggekeerde zendeling

voor het eerst in deze

kamer kwam om op ver-

zoek van mijn zendings-

president, ouderling

Joseph F. Merrill van het

Quorum der Twaalf

Apostelen, met het Eerste Presidium te spreken. Het is

moeilijk om je te realiseren wat er sindsdien allemaal

gebeurd is. Om te bedenken dat ik nu zit waar president

Heber J. Grant toen zat. Hij was een reus die ik liefhad.’

(Geciteerd in Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: The

Biography of Gordon B. Hinckley [1996], p. 511.)

President Heber J. Grant

President Heber J. Grant was 1,86 meter
lang. Hij was de eerste president van de
kerk die in het westen is geboren.
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HOOGTEPUNTEN UIT HET LEVEN VAN GEORGE ALBERT SMITH

Leeftijd Gebeurtenissen

Hij wordt geboren op 4 april 1870 te Salt Lake City (Utah), als zoon van John

Henry en Sarah Farr Smith.

13 Hij begint zijn carrière in de kledingfabriek van ZCMI (1883). Hij krijgt zijn patri-

archale zegen, waarin staat dat hij tot apostel zou worden geroepen (januari 1884).

21 Hij vervult een zending in het zuiden van Utah voor OOVJM (Onderlinge

Ontwikkelingsvereniging voor jongemannen; 1891).

22 Hij trouwt met Lucy Emily Woodruff (25 mei 1892).

22–24 Hij vervult een zending in het zuiden van de Verenigde Staten (juni 1892–juni 1894).

28 Hij wordt door de president van de Verenigde Staten, William McKinley (1897–1902),

benoemd tot ontvanger van de U.S. Land Office and Special Disbursing Agent in

Utah.

33 Hij wordt tot apostel geordend (8 oktober 1903).

34 Hij schrijft zijn geloofsbelijdenis (1904).

39–42 Hij heeft ernstige gezondheidsproblemen (1909–1912).

49–51 Hij is werkzaam als president van het zendingsgebied Europa (juni 1919–juli 1921).

52 Hij wordt gekozen als vice-president van de National Society of the Sons of the

American Revolution (1922).

61 Hij wordt lid van de National Executive Board of the Boy Scouts of America (1931).

73 Hij wordt aangesteld als president van het Quorum der Twaalf Apostelen

(1 juli 1943).

75 Hij wordt president van de kerk (21 mei 1945); hij wijdt de Idaho Fallstempel in

(23 september 1945); hij ontmoet Harry S. Truman, president van de Verenigde

Staten (3 november 1945).

77 De Utah Pioneer Centennial wordt gevierd (1947).

81 Hij overlijdt in Salt Lake City (4 april 1951).
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Ulysses S. Grant,

Charles Darwin, Alexander

Graham Bell — dat waren

enkele namen die in 1870

populair waren. In het

verafgelegen Utah ging

een voorsterfelijke

benoeming in vervulling

met de geboorte van een

kind die de aardse naam

kreeg die op een dag

door duizenden geliefd

en gerespecteerd zou

worden. Het kind, George

Albert Smith, werd op 4

april in Salt Lake City

geboren. Net als andere

profeten was zijn jeugd bescheiden. Hij kwam uit een

pioniersgezin en werd opgevoed in een tijd dat er veel

opwinding over de bouw van de Salt Laketempel was.

Als kind zorgde hij voor de koeien, reed paard en ging

naar school. Hij maakte ook graag muziek.

De patriarchale zegen die de dertienjarige George

Albert Smith van patriarch Zebedee Coltrin kreeg, had

grote invloed op zijn geest en instelling. Daarin werd

tegen hem gezegd: ‘U bent al voor de grondlegging van

de aarde geroepen en gekozen om in deze bedeling

voort te komen en te helpen aan de opbouw van het

Zion van God op aarde. (...) En u zult een groot profeet

onder de zonen van Zion worden. En de engelen van

de Heer zullen u dienen. (...) U bent voorbestemd om

een groot dienstknecht van de Heer te worden, want u

zult een groot apostel in de kerk en het koninkrijk van

God op aarde worden, want geen enkel lid van uw vaders

familie zal meer goddelijke macht hebben dan u, want

geen van hen zal u overtreffen.’ (Geciteerd in George

Albert Smith, The Teachings of George Albert Smith,

Robert en Susan McIntosh [1996], p. XIX.)

HIJ HAD AL OP JONGE LEEFTIJD
ERVARINGEN MET GROTE LEIDERS

George Albert Smith werd te midden van grote

dienstknechten van God opgevoed. Hij was vernoemd

naar zijn grootvader, George A. Smith, die apostel en

lid van het Eerste Presidium was geweest. Zijn vader,

John Henry Smith, was ook apostel en werd raadgever

van president Joseph F. Smith.

Toen George Albert vijf was, vroeg zijn moeder of

hij een brief bij president Brigham Young wilde afgeven.

Toen hij het grote hek voor het huis van Brigham Young

opendeed, werd hij tegengehouden door een bewaker

die vroeg wat hij wilde. De jongen antwoordde dat hij

president Young wilde spreken. De bewaker lachte en
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George Albert Smith, ongeveer vier
jaar oud

zei dat Brigham Young geen tijd voor een jongetje had.

Op dat moment kwam president Young zijn huis uit en

vroeg wat er aan de hand was. De bewaker gaf uitleg

en president Young zei: ‘Laat hem maar binnenkomen.’

Over dit voorval zei George Albert Smith later:

‘President Young nam me bij de hand en bracht

me naar zijn kantoor. Hij ging achter zijn grote bureau

zitten en tilde me op zijn schoot en sloeg zijn arm om

me heen. Op uitermate vriendelijke toon vroeg hij:

“Wat kan president Young voor je betekenen?”

‘Stel u voor! Hij was president van een grote kerk

en gouverneur van het territorium, en ondanks alle taken

die hij moest verrichten, ontving hij me zo voortreffelijk

en vriendelijk alsof ik een gouverneur van een andere

staat was.’ (Geciteerd in Arthur R. Bassett, ‘George

Albert Smith: On Reaching Out to Others’, New Era,

januari 1972, p. 51.)

Door deze ervaring leerde hij dat ‘grote mensen

altijd tijd vrijmaken voor mensen in nood. (...)

‘Stel u voor wat voor indruk de toekomstige pro-

feet van de Heer, George Albert Smith, van president

Young had toen hij als kleine jongen uit zijn kantoor

kwam. In zijn volwassen leven vergat hij die les nooit

en was hij zich altijd bewust van mensen die gemakke-

lijk over het hoofd werden gezien.’ (Bassett, New Era,

januari 1972, pp. 51–52.)

Jaren later, als lid van het Quorum der Twaalf

Apostelen, sprak ouderling George Albert Smith over

de belangrijke lessen die hij van die grote leiders had

geleerd: ‘Van kinds af aan heb ik geleerd om het goede

te doen, om andere kinderen van onze hemelse Vader

geen pijn te doen. En ik heb geleerd om goede eigen-

schappen te ontwikkelen zoals vlijt, gematigdheid, eer-

lijkheid, integriteit en alle deugden die mensen bezitten

die door God geëerd en gezegend worden. Ik dank

mijn hemelse Vader dat ik die leringen door middel

van zijn trouwe dienstknechten heb mogen ontvangen.’

(Conference Report, oktober 1906, pp. 46–47.)

Kinderen van John Henry en Sarah Farr Smith. George Albert is de
eerste van links.
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HIJ LEERDE VAN HET VOORBEELD EN
DE LERINGEN VAN ZIJN VADER

Het voorbeeld van

zijn vader had veel

invloed op George Albert

Smith. Edith Elliott, de

dochter van George Albert

Smith, heeft daarover het

volgende gezegd: ‘Op een

dag liep mijn vader met

zijn vader, John Henry

Smith, op straat in Salt

Lake City. Er kwam een

dronkaard naar John

Henry toe die om een

kwartje vroeg zodat hij

iets te eten kon kopen.

Zonder aarzeling gaf

John Henry hem het geld. Na dit voorval vroeg George

Albert zijn vader waarom hij de dronkaard het geld had

gegeven, omdat de kans groot was dat hij het voor drank

zou gebruiken. Zijn vader antwoordde dat hij wel aan

tien dronkaards een kwartje zou geven als er een kans

bestond dat een van hen het op de juiste wijze zou

gebruiken.’ (Persoonlijk gesprek met CES Curriculum

Services, 30 juni 1972.)

President George

Albert Smith heeft een

ander voorbeeld aange-

haald van zijn vaders

liefde voor anderen: ‘Als

ik denk aan mijn waarde-

ring en liefde voor het

gezin van mijn hemelse

Vader, de mensheid, denk

ik aan iets wat mijn aardse

vader gezegd heeft en wat

ik waarschijnlijk gedeel-

telijk van hem heb geërfd.

Hij heeft gezegd: “Ik heb

nog nooit een kind van

God zo diep in de goot zien liggen dat ik niet de nei-

ging had om me te bukken, hem op te richten, hem op

de been te helpen en op gang te helpen.” Ik wil graag

zeggen dat ik nog nooit een kind van mijn hemelse

Vader heb gezien zonder te beseffen dat hij mijn broer

is en dat God al zijn kinderen liefheeft. Maar Hij heeft

onze goddeloosheid en ontrouw niet lief.’ (‘President

Smith’s Leadership Address’, Church News, 16 februari

1946, p. 6.)

Sarah Farr Smith, de moeder van
George Albert Smith
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John Henry Smith, de vader van
George Albert Smith

HIJ HAD HET GELOOF OM GENEZEN
TE WORDEN

‘Als jong kind kreeg hij tyfus. De arts zei tegen zijn

moeder dat ze hem drie weken in bed moest houden,

dat ze hem geen vast voedsel mocht geven en dat ze

hem koffie moest laten drinken. Later heeft George

Albert daarover gezegd:

‘“Toen hij weg was, zei ik tegen mijn moeder dat

ik geen koffie wilde drinken. Ik had geleerd dat het

woord van wijsheid, dat de Heer aan Joseph Smith had

geopenbaard, ons afraadde om koffie te drinken.

‘“Mijn moeder had

drie kinderen ter wereld

gebracht waarvan er twee

waren overleden. Ze

maakte zich erg veel

zorgen.

‘“Ik vroeg haar of ze

broeder Hawks, een van

onze huisonderwijzers,

wilde laten komen. Hij

werkte in de metaalgiete-

rij, een arme en eenvou-

dige man met een groot

geloof in de macht van

de Heer. Hij kwam langs

om me te zalven en gaf

me een zegen dat ik zou

genezen.

‘“Toen de arts de volgende ochtend langskwam,

speelde ik met de andere kinderen buiten. Hij was ver-

baasd. Hij onderzocht me en zag dat mijn koorts weg

was en dat ik in orde leek te zijn.

‘“Ik was de Heer dankbaar voor mijn herstel. Ik

wist zeker dat Hij me had genezen.”’ (Teachings of

George Albert Smith, p. XVII.)

HIJ BLEEF IN MOEILIJKE TIJDEN
STANDVASTIG EN TROUW

Het veilige gevoel dat mensen hebben die op de

Heer vertrouwen, ondanks de onrust om hen heen,

komt duidelijk tot uitdrukking in het volgende verhaal

dat ouderling George Albert Smith als lid van het

Quorum der Twaalf Apostelen over zijn jeugd verteld

heeft: ‘Wij (...) woonden in een houten huis met twee

verdiepingen dat als het hard waaide heen en weer

bewoog alsof het zou omvallen. Soms was ik te bang

om te gaan slapen. Ik sliep alleen in een kamertje. Vaak

kroop ik ’s nachts mijn bed uit om op mijn knieën mijn

hemelse Vader te vragen of Hij voor het huis wilde zor-

gen en het wilde beschermen zodat het niet in elkaar

zou storten. En dan ging ik terug in mijn kleine bed en

wist ik zeker dat Hij me tegen het kwaad zou bescher-
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George Albert Smith en zijn drie broers:
Don Carlos (staand), George Albert,
Winslow Farr en Ezra Chase (zittend,
van links naar rechts)
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men, alsof ik mijn vaders hand vasthield.’ (‘To the Relief

Society’, Relief Society Magazine, december 1932, pp.

707–708.)

Hij besteedde vele

jaren aan voorbereiding,

werk, dienstbetoon en

gehoorzaamheid. Het

waren jaren dat hij een

korte zending in het zui-

den van Utah vervulde,

voor het grootste waren-

huis in Utah werkte en

met zijn jeugdliefde,

Lucy Woodruff, trouwde.

Het waren ook jaren dat

hij door pijn gelouterd

werd — tyfus als kind,

een ernstige oogblessure

toen hij in de westelijke

woestijn voor de spoorwegen werkzaam was; twee keer

ontsnapte hij aan de dood toen hij in het zuiden van de

Verenigde Staten op zending was. Hij leed vijf jaar lang

aan een ernstige ziekte. Hij vreesde voor zijn leven,

maar hij kreeg de ingeving dat zijn aardse zending nog

niet volbracht was. Door zijn leed ontwikkelde hij

kracht en medeleven.

Als jonge zendeling

predikte George Albert

Smith met zijn collega, J.

Golden Kimball, in

Alabama. ‘Hun prediking

in de buurt had bittere

tegenstand opgeroepen;

die avond kwam er

geweld bij kijken. Rond

middernacht werd hun

huisje omsingeld door

een woedende bende.

De leider bonkte op de

deur en zei vloekend en

scheldend dat de zendelingen naar buiten moesten

komen, anders “zouden ze neergeschoten worden”.

Toen ze daar geen gehoor aan gaven, begon de bende

in de hoeken van het huisje te schieten. “De splinters

vlogen ons om de oren”, schreef ouderling Smith over

dat voorval. “Er waren momenten dat het even stil was

en dan werd er weer een salvo schoten afgevuurd en

vlogen er meer splinters rond.” Hij was benieuwd naar

zijn reactie op wat hij “een van de verschrikkelijkste

gebeurtenissen” in zijn leven beschouwde. “Ik lag er

volkomen rustig bij,” schreef de zendeling later, “want

ik was ervan overtuigd dat de Heer me zou beschermen

zolang ik het woord Gods verkondigde en zijn leringen

volgde, en dat deed Hij ook.” Toen de zendelingen de

Foto van George Albert Smith als
zendeling

George Albert Smith (rechts), 16 jaar,
en vriend John Howard hielden ervan
om anderen te vermaken.
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volgende ochtend naar buiten gingen, vonden ze een

hoeveelheid hardhouten stokken. Soortgelijke stokken

waren gebruikt om in het zuiden andere zendelingen te

slaan.’ (Francis M. Gibbons, George Albert Smith: Kind

and Caring Christian, Prophet of God [1990], pp. 26–27.)

Tussen 1909 en 1912

had George Albert Smith

als lid van het Quorum

der Twaalf Apostelen ern-

stige gezondheidsproble-

men. Later zei hij tegen

een vriend over die moei-

lijke tijd: ‘Toen ik met die

ernstige ziekte kampte

[1909–1912], wist ik niet

of mijn werk al dan niet

was volbracht. Maar ik

zei tegen de Heer dat als

het volbracht was en Hij

me voorbereidde om

terug naar huis te keren, ik bereid was om te gaan.

Maar als ik nog bepaalde werkzaamheden moest ver-

richten, dat ik dan graag beter wilde worden. Ik stelde

mijn vertrouwen volledig in de Heer en snel daarna

begon ik te herstellen.’ (Geciteerd in Glen R. Stubbs,

‘A Biography of George Albert Smith, 1870 tot 1951’

[proefschrift, Brigham Young University, 1974], p. 317.)

HIJ TROUWDE MET LUCY WOODRUFF

Lucy Emily Woodruff

was een kleindochter van

president Wilford

Woodruff. Zij was een

gelovige en intelligente

vrouw. Zij en George

Albert Smith kenden

elkaar al van kinds af aan

en zij had hem lief en

respecteerde hem. Maar

haar liefde werd verdeeld

tussen George Albert en

een andere kandidaat.Lucy Emily Woodruff, 10 jaar oud

De ouderlingen George Albert Smith en
Henry Foster

Zendelingenconferentie, Chattanooga (Tennessee), 1893
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In 1891 werd hun

verkeringstijd onderbro-

ken toen George door

het Eerste Presidium van

de kerk op zending werd

geroepen om in de ringen

Juab, Millard, Beaver en

Parowan, in het zuiden

van Utah, de jongeren te

versterken, de jongeman-

nen en de jongevrouwen.

Toen hij een week op

zending was, schreef hij

in zijn dagboek: ‘De brief

waar ik naar uitkeek kwam

niet.’ Toen George de volgende dag een brief van Lucy

Woodruff kreeg, ging die over haar trouwplannen met

de andere huwelijkskandidaat. George schreef een brief

terug over zijn gevoelens voor Lucy en gaf haar het vol-

gende advies: ‘Wees gebedsvol en nederig; beoordeel

je plicht ten opzichte van anderen niet verkeerd. Je eer-

ste plicht is ten opzichte van jezelf. Ik heb het gevoel

dat je gelukkig zult zijn en daar bid ik voor.’ (Geciteerd

in Gibbons, George Albert Smith, p. 19.)

Lucy ging niet ver-

der met haar huwelijks-

plannen, maar ze bleef

twijfelen tussen de twee

mannen. Na maanden

van verwarring maakte

ze een einde aan haar

relatie met de andere

man en trouwde op 25

mei 1892 met George

Albert Smith in de

Mantitempel (Utah).

‘Later, toen ze de zaak

in perspectief bracht en

inzag dat ze alleen maar

verliefd was op een

knappe man met weinig inhoud, riep Lucy Woodruff

herhaaldelijk uit dat ze “bijna een verschrikkelijke

vergissing had begaan”.’ (Gibbons, George Albert

Smith, p. 21.)

HIJ WERD TOT APOSTEL GEROEPEN

George Albert Smith werd op 8 oktober 1903

geordend tot lid van het Quorum der Twaalf

Apostelen. Hij was 33 jaar oud. Ondanks bijna voort-

durende lichamelijke zwakheid, reisde, predikte,

werkte en bad hij. Iedereen kreeg zijn aandacht —

jeugdige misdadigers, daklozen, blinden, splintergroe-

peringen van de kerk, scouts.

Lucy Woodruff in kostuum voor een
toneelstuk
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Lucy Woodruff, 19 jaar oud

HIJ HAD ZIJN EIGEN
GELOOFSBELIJDENIS

Op 34-jarige leeftijd

maakte George Albert

Smith een lijst met

levensdoelen. Zijn roe-

ping tot apostel was een

belangrijk moment om

op te schrijven wat hij de

rest van zijn leven wilde

doen: ‘Ik zal vriendschap

sluiten met mensen zon-

der vrienden en vreugde

vinden in het zorgen

voor de armen. Ik wil de

zieken en de bedroefden

bezoeken en in hen het

verlangen opwekken om

door middel van geloof te genezen. Ik wil de waarheid

verkondigen, waardoor de mensen begrip en zegenin-

gen kunnen ontvangen. Ik wil de verdwaalde opzoeken

en hem aansporen een rechtschapen en gelukkig leven

te leiden. Ik wil mensen niet dwingen om mijn idealen

na te streven, maar hen door liefde aanmoedigen het

goede te doen. Ik wil met de grote massa leven en aan

de oplossing van hun problemen bijdragen, zodat hun

leven op aarde gelukkig kan zijn. Ik wil de publiciteit van

hoge posities vermijden en de vleierij van onattente

vrienden ontmoedigen. Ik wil niet opzettelijk iemands

gevoelens kwetsen, ook niet als hij mij iets aangedaan

heeft, maar ik wil proberen goed voor hem te zijn en

vriendschap met hem te sluiten. Ik wil de neiging tot

zelfzucht en afgunst overwinnen en mij verheugen in

het succes van alle kinderen van onze hemelse Vader.

Ik wil van niemand een vijand zijn. Omdat ik weet dat

de Verlosser van de mensheid de wereld het enige plan

heeft gegeven aan de hand waarvan wij ons volledig

kunnen ontwikkelen en hier en in het hiernamaals

gelukkig kunnen worden, is het niet alleen een plicht

maar een gezegend voorrecht om deze waarheid te ver-

spreiden.’ (Geciteerd in Bryant S. Hinckley, ‘Greatness

in Men: Superintendent George Albert Smith’,

Improvement Era, maart 1932, p. 295.)

George Albert Smith probeerde zijn geloofsbelij-

denis tot in de kleinste details na te leven. Daar moest

hij veel offers voor brengen. Zijn liefde was oprecht en

onveranderlijk. Tijdens zijn reizen en werkzaamheden

gaf hij duidelijk blijk van verdraagzaamheid, vertrouwen

en bezorgdheid ten opzichte van de kinderen van onze

hemelse Vader. Hij was een gevoelig werktuig door wie

de liefde van de Meester tot uitdrukking kwam. In het

leven van George Albert Smith zien we dat liefde geen

passief gevoel is. Maar liefde is actief — onveranderlijk,

George Albert Smith
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alert en verlangend om ten koste van alles dienstbaar

te zijn.

‘WAT HEB JE MET MIJN NAAM GEDAAN?’
Na zijn roeping tot

apostel leerde George

Albert Smith een belang-

rijke les toen hij over zijn

grootvader George A.

Smith droomde, die lid

van het Quorum der

Twaalf Apostelen was

geweest en raadgever van

president Brigham Young,

en die was gestorven toen

George Albert vijf jaar

oud was. George Albert

was ernstig ziek geweest

en herinnerde zich later:

‘Ik verloor het

bewustzijn en dacht dat ik naar de andere kant van de

sluier was gegaan. Ik stond met mijn rug naar een groot,

prachtig meer, en keek naar een groot bos. Er was nie-

mand te zien en er was geen boot op het meer of een

andere aanwijzing hoe ik daar terecht was gekomen. Ik

besefte, of meende te beseffen, dat mijn werk op aarde

volbracht was en dat ik naar huis was gegaan. Ik begon

om me heen te kijken om te zien of ik iemand kon zien.

Er was geen enkele aanwijzing dat er iemand woonde.

Ik zag alleen de prachtige bomen voor me en het schit-

terende meer achter me.

‘Ik begon de omge-

ving te verkennen en

vond al snel een pad tus-

sen de bomen dat wel-

eens gebruikt leek te zijn,

hoewel het grotendeels

door gras werd verbor-

gen. Ik volgde het pad

en toen ik een tijdje had

gelopen en een behoor-

lijke afstand door het bos

had afgelegd, zag ik een

man mijn richting op

komen. Ik zag dat hij een

grote man was, en ik ging sneller lopen omdat ik hem

als mijn grootvader herkende. In het sterfelijk leven

woog hij ruim 136 kilo. Daaruit blijkt wel hoe groot hij

was. Ik kan me nog herinneren hoe gelukkig ik me

voelde toen ik hem zag. Ik was naar hem vernoemd en

was daar altijd trots op geweest.

‘Toen mijn grootvader enkele stappen bij me van-

daan was, bleef hij staan. Dat was voor mij een reden

George Albert Smith, tussen 1912 en
1914

George A. Smith, de grootvader van
George Albert Smith

G
ra

vu
re

 v
an

 H
. B

. H
al

l a
nd

 S
on

s 
(N

ew
 Y

or
k)

.
A

fd
el

in
g 

bi
jz

on
de

re
 v

er
za

m
el

in
ge

n,
 J

. W
ill

ar
d 

M
ar

rio
tt 

Li
br

ar
y,

 U
ni

ve
rs

ity
 o

f U
ta

h

om ook stil te staan. En toen — en ik wil dat de jon-

gens en meisjes en jonge mensen dit nooit vergeten —

keek hij me ernstig aan en zei:

‘“Ik wil graag weten wat je met mijn naam hebt

gedaan.”

‘Alles wat ik ooit gedaan had ging als een film

door mijn gedachten — letterlijk alles. Al snel bereikte

deze heldere terugblik het moment dat ik daar stond.

Mijn hele leven was afgespeeld. Ik glimlachte, keek

mijn grootvader aan en zei:

‘“Ik heb nog nooit iets met uw naam gedaan waar-

voor u zich hoeft te schamen.”

‘Hij kwam dichterbij en nam me in zijn armen. En

toen hij dat deed, werd ik me bewust van mijn aardse

omgeving. Mijn kussen was nat alsof er water op gego-

ten was — nat van de tranen van dankbaarheid dat ik

zijn vraag zonder schaamte had kunnen beantwoor-

den.’ (‘Your Good Name’, Improvement Era, maart

1947, p. 139.)

HIJ VERKONDIGDE HET EVANGELIE
ZONDER VREES

George Albert Smith was een zendeling. In een

periode van tien jaar zijn er twaalfhonderd boeken en

brochures uitgestuurd naar mensen die geen lid van de

kerk waren en die hij tijdens zijn reizen had ontmoet.

Historische plaatsen zoals de heuvel Cumorah en het

heilige bos werden aangekocht om de boodschap van

het eeuwig heil te verspreiden. Als ontvanger van het

kadaster van de staat Utah, als president van nationale

congressen, voorzitter van de raden van bestuur van

veel bedrijven, en actief begaan met maatschappelijke

ontwikkeling, kunst en wetenschappen, was het zijn

hoogste doel om de kerk aan de wereld te presenteren.

Over het zendings-

werk heeft hij gezegd:

‘Alle vreugde en geluk die

naam waardig spruiten

voort uit het onderhou-

den van de geboden Gods

en van gehoorzaamheid

aan zijn advies en raad.

Dus niemand onder ons,

die voorwaarts gaat en

invloed uitoefent op zijn

naasten en vrienden, mag

verlegen zijn. We hoeven

mensen niet lastig te val-

len, maar laten we ervoor

zorgen dat ze voelen en weten dat we om hen geven,

niet om er leden bij te krijgen, maar om hen tot de

kerk te brengen zodat zij dezelfde zegeningen mogen

George Albert Smith
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ontvangen die wij ontvangen.’ (Conference Report,

april 1948, p. 162.)

WE GAAN NAAR ALLE DELEN VAN DE
WERELD

President George Albert Smith heeft tot de

priesterschapsdragers gezegd: ‘We moeten het evange-

lie in alle Zuid-Amerikaanse landen verkondigen, waar

we nauwelijks zijn geweest. We moeten het evangelie

in alle Afrikaanse landen verkondigen, waar we nog

helemaal niet zijn geweest. We moeten het evangelie in

Azië prediken. En ik kan zo doorgaan en alle landen in

de wereld noemen waar we nog geen toegang hebben.

Ik kijk naar Rusland als een van de vruchtbaarste gebie-

den om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.

En als ik me niet vergis, zal het niet lang duren voordat

de mensen daar het verlangen zullen hebben om iets te

weten te komen over het evangelie, dat het leven van

zoveel mensen heeft veranderd. Broeders, het is onze

belangrijkste taak om alle fundamentele waarheden,

alle regels en verordeningen die ons voorbereiden op

het eeuwige leven, namelijk het evangelie van Jezus

Christus, aan de kinderen van onze hemelse Vader te

verkondigen. Zolang we dat met alle macht hebben

gedaan, zullen we niet alle zegeningen ontvangen die

we anders zouden krijgen.’ (Conference Report, okto-

ber 1945, p. 119.)

HET EVANGELIE ZAL MET VERBETERDE
TECHNOLOGIE VERKONDIGD WORDEN

In 1946 sprak presi-

dent George Albert Smith

over toekomstige techno-

logische verbeteringen

die de opbouw van het

koninkrijk van God op

aarde zullen bevorderen:

‘Kortegolfuitzendingen

zullen steeds beter wor-

den, en het zal niet lang

duren totdat vanaf dit

spreekgestoelte en andere

plekken de dienstknech-

ten van de Heer hun

boodschappen kunnen verkondigen aan verafgelegen

mensen die moeilijk bereikbaar zijn. Op deze en andere

manieren zal het evangelie van onze Heer, Jezus

Christus, de enige macht van God tot eeuwig heil en

ter voorbereiding op het celestiale koninkrijk, in alle

delen van de wereld gehoord worden; en velen van u

zullen die dag meemaken.’ (Conference Report, okto-

ber 1946, p. 6.)

MILJOENEN ZULLEN DE WAARHEID
AANVAARDEN

President George Albert Smith heeft gezegd: ‘Onze

hemelse Vader (...) heeft mij geroepen om naar ver-

schillende delen van de aarde te gaan. Ik heb sinds

mijn roeping meer dan anderhalf miljoen kilometer

gereisd. Ik ben in veel landen en windstreken geweest,

en overal heb ik goede mensen ontmoet, zoons en

dochters van de levende God die op het evangelie van

Jezus Christus wachten. En er zijn duizenden, honderd-

duizenden, miljoenen mensen die de waarheid zouden

aanvaarden als ze wisten wat wij weten.’ (Conference

Report, oktober 1945, p. 120.)

ER KAN VREDE IN EEN DOOR OORLOG
VERSCHEURDE WERELD ZIJN

Toen de wereld tijdens de Eerste Wereldoorlog in

beroering was, zei ouderling George Albert Smith:

‘Hoewel de wereld in nood verkeert, de hemelen duister-

nis vergaren, het onweer tekeergaat, en de aarde van

de kern tot de cirkelomtrek schokt, zullen wij, als we

weten dat God leeft en als we rechtschapen leven, geluk-

kig zijn. We zullen onbeschrijfelijke gemoedsrust heb-

ben omdat we weten dat onze Vader onze levenswijze

goekeurt.’ (Conference Report, oktober 1915, p. 28.)

Na de Eerste Wereldoorlog speelde ouderling

Smith een belangrijke rol in het reorganiseren van het

zendingswerk in Europa. Als president van het zen-

dingsgebied Europa overwon hij vooroordelen en vij-

andige gezindheden door regeringsfunctionarissen en

krantenuitgevers te bezoeken. Hij verdedigde de roe-

ping van hedendaagse profeten en profeteerde dat zij

die de raad van de profeten in de wind sloegen, de

rampzalige gevolgen zouden ondervinden.

TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG
KONDIGDE HIJ VERANDERING AAN

In 1942 was de wereld opnieuw in een oorlog ver-

wikkeld. Ouderling George Albert Smith sprak toen

over de verandering die het naleven van evangeliebe-

ginselen kan veroorzaken.

‘Vanavond zijn wij in vrede en rust bij elkaar. De

wereld verkeert in oorlog. Overal is de vrede van de

aarde weggenomen en de duivel heeft macht over zijn

machtsgebied. God heeft gezegd dat als wij Hem eren

en zijn geboden onderhouden — als we zijn wetten in

acht nemen — Hij onze strijd zal strijden en de godde-

lozen zal verwoesten. En als het zover is zal Hij in de

hemel naar beneden komen — niet uit de hemel — maar

Hij zal de hemel met zich meebrengen — dan zal deze

aarde het celestiale koninkrijk worden.
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‘Wat zou er gebeuren als de wereld dat wist en

geloofde? Welke verandering zou dat in de omstandig-

heden van de mens teweegbrengen! Hoeveel vreugde

zouden we dan in plaats van verdriet en pijn hebben?

Wij, die deze kennis hebben ontvangen, hebben tot

taak die met anderen te delen.’ (Conference Report,

oktober 1942, p. 49.)

De gevolgen van de

Tweede Wereldoorlog

waren afschuwelijk en

ontmoedigend. Er waren

ruim vijftig landen bij

betrokken, en zo’n 55

miljoen mensen hadden

het leven verloren. De

oorlog had ruim een bil-

joen Amerikaanse dollar

gekost. Miljoenen mensen

in Europa en Azië hadden

niet genoeg voedsel,

onderdak en kleding.

Verdriet, haat en wanhoop

overheersten in landen en gezinnen. Op de een of andere

manier had de oorlog zowat iedereen op aarde getroffen.

HIJ WERD TOT PRESIDENT VAN DE
KERK GEROEPEN

Op 21 mei 1945, toen de volledige omvang van de

slachting en verwoesting van de Tweede Wereldoorlog

duidelijk begon te worden, liep zijn periode van voor-

bereiding ten einde en werd hij president van de kerk.

President Smith matigde het zich niet aan om te gaan

verklaren wat zijn persoonlijke zending als profeet, zie-

ner en openbaarder zou zijn. Maar ouderling Joseph

Fielding Smith, patriarch van de kerk, een zoon van

Hyrum Mack Smith en een kleinzoon van president

Joseph F. Smith, heeft daar het volgende over gezegd:

‘Er wordt vaak gezegd dat de Heer een specifieke

man voor een specifieke zending doet opstaan. Ieder

van ons heeft dat gehoord en ook dat iedere president

van de kerk specifieke talenten bezit die van bijzondere

President Smith maakte zich zorgen over de gevolgen van de Tweede
Wereldoorlog. Op deze foto staan Nederlandse heiligen die aardappelen
rooien voor de leden in Duitsland.

President Smith was ‘Man van het jaar’
van het tijdschrift Time, 21 juli 1947.

waarde blijken te zijn tijdens hun respectieve zending. Ik

zou willen dat alle leden van de kerk de raadsvergadering

hadden kunnen bijwonen waar het Eerste Presidium

werd gereorganiseerd. Als er ooit een moment is geweest

dat de Geest van de Heer zich onbetwijfelbaar mani-

festeerde, dan was het wel bij die gelegenheid. Alle aan-

wezigen waren erdoor ontroerd. En alle aanwezigen

wisten zonder twijfel dat het absoluut rechtmatig was.

‘Het is niet aan mij om te beweren wat de speci-

fieke zending van president George Albert Smith is.

Maar ik weet wel dat er in de geschiedenis van de

wereld nog nooit zoveel behoefte aan liefde onder de

broeders is geweest als tegenwoordig. Ook weet ik dat

er geen enkel mens is die ik ken, die meer liefde voor

de mens heeft, individueel of als groep, dan president

George Albert Smith. Deze twee dingen samen, de

behoefte aan liefde en zijn presidentschap, hebben

voor mij in ieder geval, een bijzonder betekenis.’

(Conference Report, oktober 1945, pp. 31–32.)
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Het Eerste Presidium: J. Reuben Clark, George Albert Smith en David O. McKay

B. H. Roberts, George Albert Smith en Andrew Jenson
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HIJ STUURDE EEN VREDESAPOSTEL

Voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werden

de zendelingen naar huis geroepen; en veel heiligen

der laatste dagen, vooral in Europa, zagen jarenlang

geen vertegenwoordiger van de kerk meer. President

George Albert Smith maakte zich zorgen over die heili-

gen. Omdat hij daartoe zelf niet in staat was, stuurde

president Smith na de oorlog ouderling Ezra Taft Benson

om te onderzoeken hoe de kerk ze kon helpen en hoe-

veel hulp ze nodig hadden. Ouderling Benson heeft

zijn bevindingen als volgt beschreven:

‘Ik zal vandaag niet de verschrikkingen van de

oorlog beschrijven, waarvan het ergste niet zozeer de

fysieke strijd is maar wat daarop volgt: de veronachtza-

ming van morele en godsdienstige grenzen, de toename

van zonde en ziekte, de toename van het aantal baby’s

dat overlijdt en al het leed dat hoort bij hongersnood,

ziekte en onzedelijkheid. Dergelijke zaken hebben we

aan alle kanten gezien. We zagen landen die machte-

loos waren, die economisch verwoest waren. Toen we

aankwamen was het moeilijk om van Londen naar de

vele zendingsgebieden op het vasteland te bellen. We

konden niet eens naar Nederland bellen, laat staan

naar landen als Polen, Tsjecho-Slowakije en andere lan-

den. En de enige beschikbare transportmiddelen ston-

den onder de controle van het leger. (...)

‘Ik zal die eerste bijeenkomsten met de heiligen

nooit vergeten. Mijn broeders en zusters hebben veel

geleden. We vroegen ons af hoe ze ons zouden ontvan-

gen, wat hun reactie zou zijn. Zou hun hart vol verbit-

tering zijn? Zouden ze haatgevoelens hebben? Zouden

ze opstandig ten opzichte van de kerk zijn? Ik kan me

onze eerste bijeenkomst in Karlsruhe nog goed herin-

neren. Nadat we in België, Nederland en Scandinavië

waren geweest, gingen we naar het bezette Duitsland.

Uiteindelijk vonden we de plek waar de bijeenkomst

werd gehouden: in een gedeeltelijk gebombardeerd

gebouw tussen andere huizen in. De bijeenkomst was

ongeveer twee uur daarvoor begonnen en de heiligen

hadden op ons zitten wachten in de hoop dat we zouden

komen, omdat het gerucht de ronde deed dat we de

conferentie misschien zouden bijwonen. Toen we het

podium opkwamen, zag ik voor het eerst in mijn leven

een hele zaal vol mensen in tranen omdat zij beseften

dat er na zes of zeven jaar eindelijk weer vertegen-

woordigers van Zion, zoals zij het noemden, bij hen

aanwezig waren. Aan het eind van de bijeenkomst, die

op hun verzoek was verlengd, stonden ze erop dat wij

bij de deur gingen staan om iedereen die het gebom-

bardeerde pand verliet een hand te geven. We zagen dat

velen van hen die ons een hand hadden gegeven, weer

achter in de rij gingen staan om ons voor een tweede of

derde keer de hand te schudden. Toen ik in de opgehe-

ven gezichten van de heiligen keek, bleek en mager,

velen in lompen gekleed, sommigen zelfs blootsvoets,

kon ik het licht van het geloof in hun ogen zien stralen

terwijl zij getuigenis aflegden van de goddelijkheid van

dit belangrijke werk en uiting gaven aan hun dankbaar-

heid voor de zegeningen van de Heer.” (Conference

Report, april 1947, pp. 153–154.)

Het aantal voltijdzendelingen nam toe van 386 in

1945 tot meer dan 5.800 in 1951.

HIJ SPRAK MET DE PRESIDENT VAN
DE VERENIGDE STATEN

Haat, wanhoop en verdriet waren wijd verspreid

in de jaren veertig van de twintigste eeuw. De Tweede

Wereldoorlog had het hart van veel mensen verhard.

De liefde die president George Albert Smith voor ande-

ren had, was door intens lijden gevormd. Hij was

iemand die zich door nachtenlange gebeden en jaren-

lang dienstbetoon aan de Heer had toegewijd. Nu was

hij de profeet van God. Hij stuurde negentig treinwa-

gons vol voedsel en kleding naar de getroffen heiligen

in Europa. Er werd een bijzondere vastendag aange-

kondigd. Het geld werd niet alleen voor leden maar

ook voor anderen gebruikt. Zendingsgebieden werden

heropend en nieuwe georganiseerd. President Smith

heeft over zijn bezoek aan de toenmalige president van

de Verenigde Staten in die tijd het volgende gezegd:

‘Toen de oorlog voorbij was, ging ik als vertegen-

woordiger van de kerk naar de president van de

Verenigde Staten. Ik werd hartelijk ontvangen — we

hadden elkaar al eens ontmoet — en ik zei: “President,

ik ben langsgekomen om te vragen wat u ervan zou

vinden als de heiligen der laatste dagen klaar staan om

voedsel, kleding en beddengoed naar Europa te sturen.”

‘Hij glimlachte, keek me aan en zei: “Waarom wil-

len jullie dat daarheen verschepen? Hun geld is niets

waard.”

President George Albert Smith en Harry S. Truman, president van de
Verenigde Staten
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‘Ik zei: “Wij willen hun geld niet.” ‘Hij keek me

aan en vroeg: “U wilt toch niet zeggen dat u het aan

hen geeft?”

‘Ik zei: “Natuurlijk geven we het hun. Het zijn

onze broeders en zusters en ze verkeren in nood. God

heeft ons gezegend met meer dan we nodig hebben;

daarom versturen we het graag als we de medewerking

van de regering kunnen krijgen.”

‘Hij zei: “U bent aan het goede adres”, en voegde

daaraan toe: “Het zal ons een genoegen zijn u te hel-

pen met alles wat in ons vermogen ligt.”

‘Ik heb daar vaak over nagedacht. Toen we daar

even zaten, vroeg hij: “Hoelang duurt het voordat u

alles klaar hebt?”

‘Ik zei: “Alles staat al klaar.”

‘Zoals u misschien weet heeft de regering tijdens

de oorlog voedsel vernietigd en geen nieuw graan

gezaaid, dus zei ik tegen hem:

‘“President, terwijl de regering in Washington advi-

seerde om voedsel te vernietigen, hebben we silo’s

gebouwd en met graan gevuld; en hebben we onze

kudden vergroot. Wat we nu nodig hebben zijn voertui-

gen en vaartuigen om grote hoeveelheden voedsel, kle-

ding en beddengoed naar de mensen in Europa te

sturen die in nood verkeren. We hebben een organisa-

tie in de kerk die meer dan tweeduizend zelfgemaakte

dekens heeft klaarliggen.”

‘(...) Het resultaat was dat veel mensen zonder

enige vertraging warme kleding, dekens en voedsel kre-

gen. Zo snel als wij voertuigen en vaartuigen konden

regelen, hadden we wat nodig was om naar Europa te

sturen.’ (Conference Report, oktober 1947, pp. 5–6.)

LIEFDE PROBEERT DE VERMOEIDE TE
BEREIKEN

President George Albert Smith stond bekend als een

man die oprecht liefdevol en zorgzaam voor anderen

President George Albert Smith

was, vooral voor mensen die hulp nodig hadden. Op 8

april 1951, vlak nadat president Smith overleden was,

vertelde John A. Widtsoe, die lid van het Quorum der

Twaalf Apostelen was, de volgende ervaring:

‘Met alles wat er

de afgelopen dagen is

gebeurd, zijn er veel her-

inneringen in mijn

gedachten opgekomen.

Op een warme, benauwde

dag in augustus of sep-

tember zat ik laat in de

middag moe in mijn kan-

toor. Op de University of

Utah was onderlinge ver-

deeldheid ontstaan die

door de vijanden van

de kerk tot een nationaal

schandaal was

opgeblazen.

‘Ik was gevraagd om

de mensen te helpen die

de werking van de uni-

versiteit wilden normaliseren. Het was de derde keer in

mijn leven dat ik het genoegen had om de staat in die

hoedanigheid te dienen. Ik was moe. Toen werd er op

de deur geklopt en kwam George Albert Smith binnen.

Hij zei: “Ik ben op weg naar huis na een dag hard wer-

ken. Ik dacht aan jou en de problemen die je moet

oplossen. Ik kwam je even troosten en zegenen.” ‘Dat

was George Albert Smith ten voeten uit. Van de vele

vrienden die ik in de staat en daarbuiten heb, was hij,

behalve enkele zeer goede vrienden, de enige die de

tijd nam om mij de liefdevolle hulp te verlenen in het

werk dat ik moest doen. Uiteraard was ik daar dankbaar

voor; ik zal het nooit vergeten. We spraken nog even

samen. Toen namen we afscheid en ging hij naar huis.

Ik was opgebouwd. Ik voelde me niet zo moe meer.’

(Conference Report, april 1951, p. 99.)

LIEFDE IS OP ZOEK NAAR
GELEGENHEDEN OM TE
DIENEN

‘[George Albert Smith] was een keer onderweg

naar huis van een conferentie. De dochter van presi-

dent Heber J. Grant bevond zich ook in het gezelschap.

Zij vertelde dat hij een jonge moeder met haar kinde-

ren zag, omgeven door bagage. Hij had het gevoel dat

hij even met haar moest praten om te vragen hoe het

met haar ging.

President Smith ontmoette Helen Keller
in 1941 bij het Hotel Utah. Toen hij op
achttienjarige leeftijd als landmeter voor
de spoorwegen werkte, liep George
Albert Smith een oogblessure op door
de zon. Hij was de rest van zijn leven
visueel gehandicapt.
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“‘Enkele minuten

later zat president Smith

met de jonge moeder te

praten. Hij kwam weer

op zijn plaats zitten en

zei: “Dat dacht ik wel. De

jonge moeder heeft een

lange reis voor de boeg.

Ik heb haar plaatsbewijs

gezien. Ik begrijp niet

waarom de man die haar

het ticket verkocht geen

betere route voor haar

heeft uitgestippeld. Nu

moet ze zowel in Ogden

als in Chicago lang wach-

ten. Ik heb haar plaatsbe-

wijs en zal in Ogden proberen de nodige veranderingen

aan te brengen zodat ze niet zo lang hoeft te wachten

in Ogden en Chicago.”’

‘President Smith sprong uit de trein zodra die

stilstond en zorgde ervoor dat de jonge moeder een

plaatsbewijs kreeg dat beter bij haar omstandigheden

paste. Zo attent was hij ten opzichte van andere men-

sen.’ (Bassett, New Era, Jan. 1972, p. 52.)

LIEFDE MAAKT TIJD VRIJ VOOR
ANDEREN

‘Op een (...) reis

naar het midwesten [van

de Verenigde Staten]

haastte [president George

Albert Smith] zich om

een trein te halen toen

een moeder met vier

jonge kinderen hem aan-

sprak en vroeg of haar

kinderen hem een hand

mochten geven. Iemand

nam er een foto van en

stuurde president Smith

een exemplaar met de

volgende woorden: “Ik stuur u deze foto omdat het

treffend illustreert wat voor soort man u volgens ons

bent. De reden waarom we er zoveel waarde aan hech-

ten is dat u, ondanks het feit dat u haastig naar uw

auto werd gebracht om uw trein te halen, toch de

moeite nam om alle kinderen van dit gezin een hand te

geven.”’ (D. Arthur Haycock, ‘A Day with the President’,

Improvement Era, april 1950, p. 288.)

Bij de inwijding van het ‘This is the
place’-monument

George Albert Smith was een enthousi-
ast lid van de Boy Scouts.

GELUK STAAT IN VERHOUDING TOT
LIEFDE EN DIENSTBETOON

Ouderling George

Albert Smith heeft als lid

van het Quorum der

Twaalf Apostelen gezegd:

‘Hoeveel geld u ook

geeft, hoezeer u ook naar

wereldse zaken verlangt

om geluk te vinden, ver-

geet niet dat uw geluk in

verhouding staat tot uw

naastenliefde, uw goed-

heid en uw liefde voor

de mensen met wie u in

dit leven omgaat. Onze

hemelse Vader heeft heel

duidelijk gezegd dat hij

die beweert God lief te hebben, maar zijn broeder haat,

een leugenaar is.’ (Relief Society Magazine, december

1932, p. 709.)

HIJ KREEG EEN VISIOEN OVER DE
INDIANEN EN ONTWIKKELDE LIEFDE
VOOR HEN

Ouderling Spencer W. Kimball heeft als lid van het

Quorum der Twaalf Apostelen het volgende gezegd

over de begaanheid van president George Albert Smith

met de nakomelingen van Lehi:

‘Naarmate zijn grote liefde voor zijn medemens zich

tot groot medeleven ontwikkelde, zag hij in een visioen

een heel volk dat spreekwoordelijk van Jeruzalem naar

Jericho afdaalde en in de handen van rovers viel. Hij

zag dat zij van hun kleding beroofd werden en ernstig

gewond raakten. Hij zag dat zij achtergelaten en beroofd

werden. Hij zag priesters langskomen die aan de andere

kant van de weg voorbijgingen. Hij zag hedendaagse

President George Albert Smith met enkele Navajo’s, 23 oktober 1948

President George Albert Smith ontving
de zilveren bever en de zilveren bizon
van de Boy Scouts of America.
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Levieten die hen zagen en aan de andere kant van de

weg voorbijliepen. President Smith besloot dat het tijd

was om iets goeds te doen voor deze indianen die met

zoveel tegenspoed te maken hadden. Hij besloot dat

het tijd was om hun wonden te verbinden en er olie

op te gieten.

‘Hij ging naar president Heber J. Grant toe (presi-

dent Smith was toen lid van de Raad der Twaalf) en

vroeg hem toestemming om onder de indianen te mogen

werken. Zijn verzoek werd ingewilligd. Er werd een

comité opgericht en het werk begon op kleine schaal,

zoals zoveel programma’s.’ (‘Elder Kimball Tells of

President Smith’s Concern for His Lamanite Brethren’,

Church News, 11 april 1951, p. 11.)

ZIJN LIEFDE STREKTE ZICH UIT TOT
AFVALLIGE GROEPERINGEN

President George Albert Smith was bijzonder

begaan met mensen die van de kerk waren afgevallen.

Hij probeerde hen te overtuigen van hun dwaling. Eén

gebeurtenis is daar een voorbeeld van. Een grote groep

had zich van de kerk afgescheiden en was een eigen

kerk begonnen. Ze waren ontevreden over enkele lei-

ders van de kerk en besloten om de zaak zelf in handen

te nemen. President Smith legde in 1946 een historisch

bezoek aan deze groep af. Hij ging naar hen toe, schudde

hen de hand, sprak met hen, bad voor hen en huilde

om hen. Ze waren ontroerd door zijn aanwezigheid.

Hij zag eruit als een profeet en gedroeg zich daar ook

naar. Zij erkenden dat hij een profeet was. Twaalfhonderd

mensen, die door middel van de gezalfde des Heren de

stralende liefde van Christus voelden, keerden terug

naar de kerk die ze de rug hadden toegekeerd.

HIJ WAARSCHUWDE VOOR DE
OORDELEN IN DE LAATSTE DAGEN

Vanwege zijn grote liefde voor de mensheid kon

president George Albert Smith niet zwijgen over de

President George Albert Smith met actrice Ann Blyth, rond 1949

oordelen die de wereld zouden overspoelen als de

mensen zich niet bekeerden. Net als Elia sprak hij met

macht en gezag. Hij waarschuwde op een keer: ‘Als de

mensen zich niet snel bekeren zal het niet lang meer

duren voordat de mensen door rampen overvallen

worden.’ (Conference Report, april 1950, p. 169.)

Hij was zo moedig als Abinadi, die ondanks de kri-

tiek en kwaadsprekerij over de gevolgen van godde-

loosheid profeteerde. Over de mensen die de profeet

Joseph Smith kleineerden, zei president Smith: ‘[Zij]

zullen vergeten worden en hun overblijfselen zullen

terug in de aarde gaan, als dat nog niet gebeurd is. De

geur van hun minheid zal nooit sterven, terwijl de

heerlijkheid, eerzaamheid, majesteit, moed en trouw

van de profeet Joseph Smith voor eeuwig bij zijn naam

horen.’ (Conference Report, april 1946, pp. 181–182.)

DE WERELD IS GEESTELIJK ZIEK

President George Albert Smith heeft gewaarschuwd:

‘De wereld is ziek. En dat is niet de eerste keer.

De wereld heeft al soortgelijke ervaringen gehad. Hele

landen zijn vernietigd geworden door de goddeloosheid

van hun bevolking. De Heer heeft door de eeuwen heen

tot zijn geïnspireerde leiders en leerkrachten gesproken,

maar als de wereld geen gehoor geeft aan de leringen

die op de juiste wijze zijn verkondigd, lijkt het wel of

ze tegen onze hemelse Vader — die deze wereld in

eigendom heeft en onze huisbaas is — zegt: “We heb-

ben U niet nodig. We doen wel wat we zelf willen.”

‘Helaas beseffen de mensen die dat zeggen, niet

dat ze hun eigen levenservaringen te kort doen en zich

voorbereiden op het verdriet dat daarop volgt.’

(Conference Report, september–oktober 1949, p. 167.)

VELEN ZIJN VAN HET WARE GELOOF
IN GOD AFGEVALLEN

President Smith heeft over het afnemend geloof in

God en in de goddelijke zending van Jezus Christus

gesproken.

President George Albert Smith en zijn raadgevers, David O. McKay en J.
Reuben Clark

144



George Albert Smith    Hoofdstuk 8

‘Het is vreemd om te zien hoe moeilijk het voor

veel mensen is om te geloven dat er een God is. Er zijn

veel anti-Christussen, die bijna in alles kunnen geloven

wat een mens kan bedenken en daar argumenten voor

aanvoeren. En vandaag wil ik tegen u zeggen dat de

meeste mensen op deze aarde tegen Christus zijn, want

helemaal geen volgelingen van Christus. En onder de

mensen die in het christendom geloven, zijn er maar

relatief weinig mensen die daadwerkelijk in de godde-

lijke zending van Jezus Christus geloven.

‘En wat is daarvan het gevolg? Mensen hebben

zich van de Heer afgekeerd en Hij kan ze niet zegenen

als ze niet gezegend willen worden.’ (Conference

Report, april 1948, p. 179.)

ONWAARHEDEN WORDEN BOVEN
WAARHEDEN VERKOZEN

President George Albert Smith heeft gezegd:

‘Iemand heeft van de mensen in de wereld gezegd dat

zij liever een leugen geloven en vervloekt worden dan

dat ze de waarheid accepteren. Dat is een vrij barre uit-

spraak, maar volgens mij is het wel de waarheid. Niets

in de wereld is verderfelijker en schadelijker voor de

mens dan haat, vooroordelen, achterdocht en de kwa-

lijke houding die sommige mensen ten opzichte van

hun medemensen hebben.’ (Conference Report, okto-

ber 1949, p. 5.)

DE SITUATIE IS NIET HOPELOOS

President George Albert Smith heeft gewaarschuwd

voor de gevolgen van onrechtvaardigheid, maar bood

hulp voor het voorkomen ervan: ‘Ik ben bang dat de tijd

zal komen dat de grote oorlog die net achter de rug is

[de Tweede Wereldoorlog] wat onheil betreft onbedui-

dend zal zijn vergeleken met de toekomst, tenzij we

een manier kunnen vinden om niet alleen mensenlevens

te redden door slordige ongelukken te voorkomen, maar

ook door de mensen op te roepen zich van hun zon-

den te bekeren. En dat is mogelijk. Maar dan moeten
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George Albert Smith was een van de algemene autoriteiten die de opdracht
kregen om belangrijke historische plaatsen van de kerk te kopen en te behou-
den. Op deze foto staat Lucy Woodruff Smith op de heuvel Cumorah met
Pliny T. Sexton, die eigenaar van het grootste deel van de heuvel was. De
kerk kocht uiteindelijk alle grond rondom de heuvel Cumorah, evenals de
heuvel zelf in 1928.

wij allemaal ons deel doen. Dan is het mogelijk.’

(Conference Report, oktober 1946, p. 149.)

ONHEIL VOORKOMEN MOET OP DE
MANIER VAN DE HEER GEDAAN WORDEN

Toen de legers in 1945, na de Tweede Wereldoorlog,

naar huis gingen, gingen de regeringsfunctionarissen

van verschillende landen over verdragen, wetten en

handvesten nadenken en vergaderen. Er was veel hoop

op blijvende vrede. Maar ze probeerden op wereldse

wijze vrede te bereiken of om de problemen van de

oorlog door politiek op te lossen. Terwijl men interna-

tionaal al jachtig bezig was met wederopbouw, wetge-

ving en menselijke beloften, sprak er een andere

duidelijke en betrouwbare stem. Het was de stem van

de Heer door zijn profeet. President George Albert Smith

heeft gezegd: ‘We kunnen tot aan de dag des oordeels

wetten uitvaardigen, maar daar wordt de mens niet

rechtschapen van. Het is noodzakelijk dat de mensen

die zich in het duister bevinden, zich van hun zonden

bekeren, hun leven op orde brengen en zo rechtscha-

pen leven dat zij de Geest van onze hemelse Vader

kunnen ontvangen.’ (Conference Report,

september–oktober 1949, p. 6.)

ALLEEN MET DE GEEST KAN DE MENS
DUURZAME VREDE BEREIKEN

Ruim voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, had

ouderling George Albert Smith van het Quorum der

Twaalf Apostelen gewaarschuwd: ‘Er is veel verwarring

in de wereld en het lijkt wel of we die zonder de macht

van onze hemelse Vader niet kunnen wegnemen. De

wijsheid van de wereld schiet tekort, de Schriften gaan

in vervulling: wijze mannen proberen door wetgeving

betere omstandigheden en een gezonder leven voor de

mensheid te bewerkstelligen. Daar kunnen ze naar stre-

ven, maar tenzij de mensen geloof in God hebben en het

President Smith met Boy Scouts, 14 februari 1950
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doel van het leven begrijpen, zullen ze niet ver komen.

De mensen moeten zich van hun zonden bekeren voor-

dat de Heer ze de gemoedsrust en het geluk kan geven

waar ze zo naar verlangen. Geen ander plan zal daar in

slagen.’ (Conference Report, april 1934, p. 27.)

Jaren later, na de Tweede Wereldoorlog, heeft pre-

sident Smith verklaard: ‘Deze verschrikkelijke wereld-

oorlog, waardoor de mensen elkaar zijn gaan haten,

heeft ogenschijnlijk op iedereen invloed gehad. Er heerst

onder de mensen niet meer het gevoel dat zij rond een

vredestafel kunnen gaan zitten en aan de behoeften van

alle betrokkenen tegemoet kunnen komen. Waarom?

Omdat zij de Geest van God niet hebben. En zonder

die Geest komen zij nooit tot overeenstemming. Wij

weten dat, maar de wereld weet dat niet.’ (Conference

Report, april 1948, p. 180.)

DE GRONDWET VAN DE VERENIGDE
STATEN DOOR GOD GEÏNSPIREERD

President George Albert Smith heeft gezegd: ‘U en

ik weten dat de tien geboden de wil van onze hemelse

Vader bevatten, en ik ben niet alleen dankbaar voor de

landswetten, maar ook voor de wetten die God ons

gegeven heeft. Ik voel me verplicht om volgens de tien

geboden te leven. Ik voel me evenzeer verplicht om de

grondwet van de Verenigde Staten na te leven, die uit

dezelfde bron als de tien geboden afkomstig is. Als de

mensen van dit prachtige land dat niet beseffen en zich

niet bekeren, kunnen ze de vrijheid kwijtraken die ze

nu genieten en de zegeningen die ze nu zo rijkelijk

ontvangen.’ (Conference Report, april 1949, p. 169.)

WE MOETEN ZO LEVEN DAT WE
IN AANMERKING KOMEN VOOR DE
ZEGENINGEN WAAR WE OM BIDDEN

President George Albert Smith heeft gezegd: ‘En

het land Amerika? Ik woonde onlangs een bijeenkomst

bij waar een groep verkenners opstond en “God Bless

Gedenkwaardigheden van de Boy Scouts

America” [God zegene Amerika] zong. Ze zongen

prachtig, en gedurende hun optreden vroeg ik me af:

“Hoe kan Hij Amerika zegenen als de Amerikanen zich

niet bekeren?” Iedere grote zegen die we willen ont-

vangen, wordt door onze hemelse Vader beloofd op de

voorwaarde dat we Hem eren en zijn geboden onder-

houden. Bidden is niet voldoende. We moeten niet

alleen bidden, we moeten zo leven dat we die zegen

verdienen.’ (Conference Report, oktober 1948, p. 184.)

‘BLIJF AAN DE KANT VAN DE HEER’

President George Albert Smith verdeelde invloeden

vaak in twee categorieën. Als we de ene kiezen, zijn we

volkomen veilig; als we de andere kiezen, is er geen

veiligheid. Zijn woorden zijn een eenvoudige sleutel

om in deze woelige wereld vrede te vinden:

‘Er zijn twee invloeden in de wereld. De ene is de

invloed van onze hemelse Vader, en de andere is de

invloed van Satan. We mogen zelf kiezen in wiens gebied

we ons willen bevinden — van onze hemelse Vader of

van Satan.

‘Ik heb vaak de woorden van mijn grootvader her-

haald. Hij heeft ook op dit podium gestaan; en ik ben

naar hem vernoemd. Hij leerde zijn gezin: “Er is een

duidelijke scheidingslijn. Aan de ene kant van de lijn is

het gebied van de Heer. Aan de andere kant van de lijn

is het gebied van de duivel.” En hij zei: “Als je aan de

kant van de Heer blijft, ben je volkomen veilig, omdat

de tegenstander van alle rechtschapenheid die lijn niet

kan overschrijden.”

‘Wat betekent dat? Dat betekent dat zij die recht-

schapen leven en alle geboden van onze hemelse Vader

naleven, volkomen veilig zijn, in tegenstelling tot hen

die zijn advies en raad in de wind slaan.’ (Conference

Report, september–oktober 1949, pp. 5–6.)

DE HEER ZAL ONZE STRIJD STRIJDEN

Tijdens de Tweede Wereldoorlog sprak ouderling

George Albert Smith als lid van het Quorum der Twaalf
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President George Albert Smith in vliegenierskostuum en zijn vrouw, Lucy,
staan bij een vliegtuig
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Apostelen over goddelijke bescherming: ‘Ongeacht de

donkere wolken die zich verzamelen, ongeacht de oor-

log om ons heen, ongeacht de omstandigheden in de

wereld, worden de leden van De Kerk van Jezus Christus

van de Heiligen der Laatste Dagen, die de geboden van

God eren en onderhouden, beschermd tegen de mach-

ten van het kwaad. Mensen die de geboden van onze

hemelse Vader onderhouden, kunnen op aarde leven

totdat hun leven in ere en heerlijkheid wordt afgesloten.’

(Conference Report, april 1942, p. 15.)

‘IK WEET DAT MIJN VERLOSSER LEEFT’
George Albert Smith

trachtte zijn leven lang

de mensen dichter bij de

Meester te brengen die

hij diende. In 1951 ging

zijn gezondheid hard

achteruit en ebde de

energie uit hem weg.

Zijn aardse zending was

volbracht. Bisschop

Robert L. Simpson, die

toen raadgever in de

Presiderende Bisschap

was, sprak met Edith

Elliott, de dochter van

president Smith, over de

laatste dag in het leven

van president Smith:

‘Ze vertelde me dat de familieleden zich op de

laatste dag van het leven van president Smith bij zijn

bed verzameld hadden. Hij begon zwaar adem te halen

en zij maakten zich zorgen. De arts ging opzij zodat de

familieleden dichterbij konden komen. De oudste zoon

boog zich over hem heen en zei: “Vader, is er iets dat u

tegen de familie wilt zeggen — iets bijzonders?”

‘Vervolgens beschreef ze dat deze grote profeet

met een glimlach op zijn gezicht zei: “Ja, alleen dit: Ik

President George Albert Smith was 1
meter 83. Hij was actief en hield van
verschillende sporten. Hij stond bekend
om zijn vriendelijke aard en zijn talent
om mensen op hun gemak te stellen.
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weet dat mijn Verlosser leeft. Ik weet dat mijn Verlosser

leeft.”’ (The Powers and Responsibilities of the

Priesthood, Brigham Young University Speeches of the

Year [31 maart 1964], pp. 7–8.)

De liefdevolle invloed van president Smith, die

door velen werd gevoeld, kwam tot uitdrukking in de

volgende huldeblijken van twee mannen die toen lid

van het Quorum der Twaalf Apostelen waren en met

president Smith hadden samengewerkt.

President Ezra Taft Benson: ‘God zegene de nage-

dachtenis van president George Albert Smith. Ik ben

uitermate dankbaar dat ik de afgelopen jaren zo nauw

met hem heb mogen samenwerken. Ik ben dankbaar

dat mijn gezin in dezelfde wijk zat en van zijn minzame

invloed en lieve geest heeft genoten. Ik zal altijd dank-

baar zijn voor de bezoeken die hij bij mij thuis aflegde

toen ik me na de Tweede Wereldoorlog als nederige

zendeling in het door oorlog verscheurde Europa

bevond. Ik ben vooral dankbaar voor een bezoek dat

hij midden in de nacht aflegde toen ons kleintje op

sterven lag. Zonder enige aankondiging nam president

Smith de tijd om naar ons huis te komen en zijn han-

den op het hoofd van dat zieke kind te leggen, dat al

urenlang in haar moeders armen lag, en hij beloofde

haar volledige genezing. Dat was president Smith, hij

nam altijd de tijd om te helpen, vooral mensen die ziek

waren, mensen die hem het hardst nodig hadden.’

(Conference Report, april 1951, p. 46.)

Ouderling Spencer W. Kimball: ‘Het leek wel of uit

iedere daad en iedere gedachte van onze president

bleek dat hij met heel zijn hart en ziel van de Heer en

zijn medemens hield. Zou er een sterveling zijn die

hen meer liefhad?’ (Church News, 11 april 1951, p. 11.]

George Albert Smith vervulde het grote gebod om

God en de mens lief te hebben. De wereld zou vandaag

een gezegend oord zijn als de mensen het voorbeeld

van zijn indrukwekkende leven hadden gevolgd en

naar zijn liefdevolle raad hadden geluisterd. Stel u voor

wat voor zegeningen de landen op aarde dan zouden

ontvangen.
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HOOGTEPUNTEN UIT HET LEVEN VAN DAVID O. MCKAY

Leeftijd Gebeurtenissen

Hij wordt geboren op 8 september 1873 te Huntsville in Weber County (Utah), als

zoon van David en Jennette Eveline Evans McKay.

3 President Brigham Young overlijdt (29 augustus 1877).

23 Hij is president van de klas die dat jaar aan de University of Utah afstudeert en hij

houdt de afscheidsrede (juni 1897).

23–25 Hij vervult een zending in Schotland (1897–1899).

27 Hij trouwt met Emma Ray Riggs (2 januari 1901).

32 Hij wordt door president Joseph F. Smith tot apostel geordend (9 april 1906).

44 Zijn eerste boek, Ancient Apostles, wordt gepubliceerd (1917).

45 Hij wordt algemeen superintendent van de zondagsschool (1918–1934).

46–48 Hij wordt commissaris van onderwijs van de kerk (1919–1921).

47 Hij krijgt tijdens een wereldreis een visioen van een celestiale stad (10 mei 1921).

49–51 Hij is president van het zendingsgebied Europa (1922–1924).

61 Hij wordt raadgever van president Heber J. Grant (6 oktober 1934; hij wordt later

raadgever van president George Albert Smith; 21 mei 1945).

77 Hij wordt president van de kerk (9 april 1951).

78 Hij bezoekt negen Europese landen (1952).

82 Hij wijdt de Berntempel (Zwitserland) in (11 september 1955); hij wijdt de Los

Angelestempel (Californië) in (11 maart 1956).

84 Hij wijdt de Hamiltontempel (Nieuw-Zeeland) in en de universiteit van de kerk in

Nieuw-Zeeland (20 april 1958); hij wijdt de Londentempel (Engeland) in (7 sep-

tember 1958).

85 Hij wijdt de universiteit van de kerk in Hawaï in (december 1958); hij vaardigt zijn

bekende uitspraak ‘ieder lid een zendeling’ uit (april 1959).

88 Hij kondigt aan dat de leden van het Eerste Raad der Zeventig tot hogepriester

moeten worden geordend; het coördinatiecomité van de kerk wordt georgani-

seerd (1961).

90 Het huisonderwijsprogramma wordt geïntroduceerd (januari 1964).

91 Hij wijdt de Oaklandtempel (Californië) in (17 november 1964).

94 Hij roept de eerste regionale vertegenwoordigers van het Quorum der Twaalf

Apostelen (1967).

96 Hij overlijdt in Salt Lake City (18 januari 1970).
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Presidenten van de kerk

Toen David Oman McKay op 8 september 1873 werd

geboren, was Brigham Young president van de kerk. Zijn

vader, die boer was, leerde hem hard werken. Zijn geloof

in het evangelie was in zijn hart gegrift door de lerin-

gen, het voorbeeld en de volharding die hij thuis zag.

De familie McKay (of MacKay ) kwam oorspronke-

lijk uit de noordelijke hooglanden van Schotland. Deze

afstammingslijn had een indrukwekkende reputatie.

Davids grootouders en ouders gaven tijdens hun beke-

ring tot de kerk blijk van een onwankelbare trouw aan

het evangelie.

AL OP JONGE LEEFTIJD HAD HIJ
BELANGRIJKE TAKEN

‘Toen [David O. McKay] acht jaar oud was, werd zijn

vader op zending werd geroepen. Het was niet gemak-

kelijk om zo’n roeping te aanvaarden waardoor je twee

of drie jaar van huis was. Er was een baby onderweg en

er waren plannen om het huis uit te bouwen en wat

meubels aan te schaffen. De verantwoordelijkheid om

de boerderij draaiende te houden kwam op de schouders

van zijn vrouw terecht, dus toen David hem de brief gaf

waarin hij op zending werd geroepen, zei hij: “Het is

voor mij onmogelijk om weg te gaan.” Jennette las de

brief, keek haar man aan en zei resoluut: ‘Natuurlijk

moet je die roeping aanvaarden; maak je over mij maar

geen zorgen. David O. en ik redden ons wel!” (...)

‘(...) In de afwezig-

heid van zijn vader richtte

de jonge David al zijn

energie op huishoudelijke

taken en de werkzaamhe-

den op de boerderij.

Door die omstandighe-

den werd hij al heel jong

volwassen.’ (Llewelyn R.

McKay, Home Memories

of President David O.

McKay [1956], pp. 5–6.]De jonge David O. McKay, zo’n vijf
jaar oud

De familie McKay, rond 1878. David O. zit bij zijn vader op schoot.

Vlak voor zijn veertiende verjaardag kreeg hij zijn

patriarchale zegen. Daarin werd tegen hem gezegd: ‘Gij

zijt nog jong en hebt instructies nodig, daarom zeg ik

tot u: Laat u door uw ouders in de wegen van het leven

en het eeuwig heil onderrichten, zodat gij al op jonge

leeftijd voor een belangrijke positie kunt worden voor-

bereid. Want het oog van de Heer is op u gericht. (...)

De Heer wil dat gij werkzaamheden verricht waardoor

gij veel van de wereld zult zien, waardoor gij zult bij-

dragen aan de vergadering van Israël en in de wijngaard

zult werken. Het zal uw bestemming zijn om in raads-

vergadering met uw broeders bijeen te komen, het volk

te leiden en de heiligen tot getrouwheid aan te spo-

ren.’ (Geciteerd in Jeanette McKay Morrell, Highlights

in the Life of President David O. McKay [1966], p. 26.)

ALS KIND LEERDE HIJ WAT
OPENBARING WAS

President David O. McKay heeft het volgende ver-

haal uit zijn kinderjaren verteld:

‘Sinds mijn kinderjaren is het voor mij heel

gemakkelijk geweest om te geloven in de visioenen van

de profeet Joseph Smith. Wat ik ga zeggen lijkt wellicht

erg eenvoudig, maar voor mij is het erg belangrijk.

‘Als kind was ik thuis ’s avonds bang. Dat kwam

door een droom die ik had gehad over twee indianen

die in de tuin kwamen. Ik rende naar het huis, maar

een van hen schoot me met een pijl in de rug. Het was

maar een droom, maar ik voelde die klap en ik was erg

bang. In de droom kwamen ze het huis binnen (...) en

maakten ze mijn moeder bang en belachelijk.

‘Die droom bleef me achtervolgen. Daarnaast had

ik met de angsten van mijn moeder te maken, want als

mijn vader met de kudde weg was of op zending was,

ging mijn moeder nooit naar bed zonder onder het

bed te kijken. Daarom was de dreiging van inbrekers

en mensen die ons huis binnen konden komen om

mijn moeder en de jonge kinderen iets aan te doen

een blijvende realiteit voor mij.

‘Maar wat de omstan-

digheden ook waren, ik

was erg bang. Ik kon een

keer niet slapen en

meende geluiden rond

het huis te horen. (...)

Ik kreeg een benauwd

gevoel en besloot te bid-

den, zoals mijn ouders

me geleerd hadden.

‘Ik dacht dat ik

alleen kon bidden als ik

mijn bed uitging en neer-

knielde, en dat was een
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enorme beproeving. Maar uiteindelijk kon ik mezelf ertoe

zetten om uit bed te gaan en God te vragen of Hij mijn

moeder en haar gezin wilde beschermen. En toen hoorde

ik een stem, zo duidelijk als u nu mijn stem hoort:

“Wees niet bang. Niemand zal je kwaad doen.” Ik kan

niet zeggen waar het vandaan kwam of wat het was.

Dat mag u zelf beoordelen. Maar voor mij was het een

rechtstreeks antwoord en ik kreeg het zekere gevoel dat

mij ’s nachts in bed nooit iets aangedaan zou worden.

‘Ik zeg dat het voor mij gemakkelijk is om de visi-

oenen van de profeet Joseph Smith te geloven en te

begrijpen. Ik vond het in mijn jeugd gemakkelijk om

zijn visioen te aanvaarden — de verschijning van God

de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, aan deze jongen.

Ik kon aan niets anders denken. Natuurlijk is het waar.

Het was voor mij gemakkelijk om te geloven dat Moroni

in zijn kamer verscheen. Hemelse wezens waren al van

jongs af aan een zekerheid in mijn leven, en in de loop

der jaren werden die indrukken versterkt door rede en

de rechtstreekse inspiratie van God in mijn ziel.’

(Conference Report, oktober 1951, pp. 182–183.)

Later heeft hij daaraan toegevoegd:

‘Hoe ouder ik word, des te dankbaarder ik ben

voor mijn ouders, voor de manier waarop zij in dat

oude huis op het platteland het evangelie naleefden.

(...) Zowel mijn vader als mijn moeder leefden het

evangelie na.

‘(...) Mijn getuigenis van het bestaan van God

dateert uit de tijd dat ik als kind in dat huis woonde.

En door de leringen en het voorbeeld van mijn ouders

kreeg ik kennis van de wereld van de geest. En ik

getuig dat die bestaat. (...)

‘Ik kan (...) begrijpen dat iemand zo kan leven dat

hij indrukken en boodschappen van de Heilige Geest

kan ontvangen. De sluier is dun tussen hen die het

priesterschap dragen en de mensen die zich aan de

andere kant bevinden. Dat getuigenis ontwikkelde zich

(...) in het huis waar ik mijn jeugd doorbracht, door het

Footballteam van de University of Utah, 1894. David O. McKay staat op de
achterste rij, tweede van links.

voorbeeld van een vader die het priesterschap eerde —

en zijn vrouw die hem daarin steunde en het evangelie

thuis naleefde.’ (Conference Report, oktober 1960, pp.

85–86.)

HIJ GING OP ZENDING VOOR DE HEER

Toen hij 21 was, ging

David O. McKay naar de

University of Utah waar

hij lid van de debatclub

was, piano in een band

speelde, deel van het

footballteam uitmaakte,

en Emma Ray Riggs ont-

moette, met wie hij later

trouwde. Hij studeerde

in 1897 af als president

van zijn klas, hij hield de

afscheidsrede en hij kreeg

een baan als docent aan-

geboden. Maar hij kreeg

ook een zendingsoproep.

De roeping van de

Heer om op zending te gaan, kwam misschien ongele-

gen, maar hij liet alles achter wat hem dierbaar was en

ging naar Schotland, het land van zijn voorouders. Zijn

natuurlijke leiderscapaciteiten werden herkend en hij

werd als districtspresident geroepen.

‘DOE HET GOED’
Als zendeling in Stirling (Schotland) had David O.

McKay een ervaring die de rest van zijn leven zou beïn-

vloeden. Hij en zijn collega waren al enkele weken in

de stad, maar hadden weinig succes. Ze bezochten een

keer Stirling Castle en ouderling McKay had heimwee.

Later zei hij:

‘Toen we terug naar

de stad liepen, zag ik een

onvoltooid gebouw dat

een paar meter van de

stoep stond. Boven de

voordeur zat een stenen

boog, ongebruikelijk aan

een woonhuis. Maar nog

ongebruikelijker was de

inscriptie in de boog die

ik vanaf de stoep kon zien.

‘Ik zei tegen mijn

collega: “Dat is vreemd!

Ik ga even kijken wat erop

staat.” Toen ik dichterbij

kwam, werd de bood-

schap duidelijk, niet

De inscriptie die het levensmotto van
David O. McKay werd. De originele
steen is nu te vinden in het Museum
voor kerkgeschiedenis en kunst, in Salt
Lake City (Utah).

David O. McKay kreeg zijn zendings-
oproep naar Schotland en werd op 1
augustus 1897 aangesteld.
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alleen de letterlijke inscriptie, maar het leken wel de

woorden van de Persoon voor wie we aan het werk

waren: “Wat gij ook doet, doe het goed.”

‘Ik draaide me om en liep bedachtzaam weg,

en toen ik naast mijn collega stond, herhaalde ik de

woorden.

‘Dat was een boodschap voor mij om mijn best te

doen als zendeling van De Kerk van Jezus Christus van

de Heiligen der Laatste Dagen. Het is slechts een andere

manier om te zeggen: (...) “Niet een ieder, die tot Mij

zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen

binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in

de hemelen is.” (Matteüs 7:21.)’ (Cherished Experiences

from the Writings of David O. McKay, Clare Middlemiss

[1955], pp. 174–175.) Hij besloot dat hij als toegewijde

zendeling goed zijn best zou doen.

In 1955 bezocht hij als president van de kerk

dezelfde plek en vertelde het verhaal aan de mensen

die daar waren. De steen is later door de kerk gekocht

en maakt nu deel uit van de tentoonstelling David O.

McKay in het Museum voor kerkgeschiedenis en kunst,

naast Temple Square.

ZIJN LEIDERSCAPACITEITEN WERDEN
HERKEND

Tijdens een bijeenkomst op 29 mei 1899, die

gepresideerd werd door James L. McMurrin van het

presidium van het zendingsgebied Europa, ervoeren

ouderling David O. McKay en de andere zendelingen

een sterke uitstorting van de Geest. President McMurrin

profeteerde toen over sommige zendelingen. Tegen

de jonge ouderling McKay zei hij: ‘Ik zeg u, broeder

David, dat Satan heeft verlangd u te ziften als de tarwe,

maar dat God u indachtig is, en als u uw geloof zult

behouden, zult u in de leidinggevende raden van de

kerk plaatsnemen.’ (Geciteerd in Morrell, Highlights in

the Life, pp. 37–38.)

HIJ VOND EEN EEUWIGE PARTNER

Toen hij in augustus

1899 terugkwam van zijn

zending in Schotland,

begon David O. McKay

les te geven op de Weber

Stake Academy. Op 2

januari 1901 trouwde hij

met Emma Ray in de Salt

Laketempel. Het was een

huwelijk dat 69 jaar lang

een voorbeeld voor de

hele kerk was. Hun liefde

en zorg voor elkaar werd

door de leden van de kerk

opgemerkt. De McKays

kregen zeven kinderen.

Voordat ze in het

huwelijk traden, schreef

David geregeld brieven naar Emma Ray. De volgende

brief van 18 december 1900 is daar een voorbeeld van.

Hij schreef:

‘Lieve schat,

Gelukkig zal ik zijn en trouw,

lieveling, als ik getrouwd ben met jou.

‘Die woorden blijven naklinken in mijn gedachten

toen ik ze vandaag weer hoorde. Ze vormen uiteraard

slechts een rijmpje of een eenvoudig liefdesgedichtje,

maar ze zijn een weergave van mijn hart, en ze hebben

voor mij een diepere betekenis dan de auteur ooit heeft

bedoeld. Als ik jou trouw ben voordat we getrouwd zijn,

zal het daarna zoveel gemakkelijker zijn. (...)

‘Het lijkt wel een week geleden dat ik je heb gezien,

en slechts twee dagen geleden dat ik op school was.

Na zijn zending aanvaardde hij een positie aan de Weber Stake Academy,
waar hij in september 1899 les begon te geven. Na twee en een half jaar werd
hij hoofd van de school. Foto van David O. McKay met leerlingen in 1905.

David O. en zijn zus Jeanette in 1897,
toen hij aan de University of Utah afstu-
deerde en de afscheidsrede hield.
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Als dat gevoel aanhoudt, lijkt het wel acht weken voor-

dat ik je weerzie! Iedere dag is een week als ik niet bij

je ben, en iedere dag is slechts een uur in jouw aanwe-

zigheid! Wat anders dan liefde kan de tijd in het eerste

geval zo vertragen, en in het andere geval onbewust zo

voorbij laten vliegen?

‘Ja, het is liefde — ware liefde. En ik ben dankbaar

dat ik weet wat reine liefde is, en dat de persoon die ik

liefheb, het juiste, liefste meisje op aarde is.

‘Lieveling, is zo’n liefde enige troost voor jou? Als

dat zo is, beantwoord die dan en maak je liefhebbende

Dave gelukkig.’ (Geciteerd in David Lawrence McKay,

My Father, David O. McKay [1989], p. 8.)

HIJ WERD TOT APOSTEL GEROEPEN

In 1906, toen David

O. McKay lid van het pre-

sidium van de zondags-

school van de ring Weber

was, riep president

Joseph F. Smith hem als

lid van het Quorum der

Twaalf Apostelen. David

was 32 jaar oud. Zijn

ambtstermijn in het

Quorum der Twaalf

Apostelen zou meer dan

een halve eeuw duren. Er

werd onmiddellijk een

beroep gedaan op zijn

talenten als onderwijs-

deskundige. Hij werd raadgever in het algemeen zon-

dagsschoolpresidium van de kerk en werd in 1919

commissaris van onderwijs. Volgens hem was lesgeven

het belangrijkste beroep.

Als apostel op 32-jarige leeftijd, april
1906

David O. en Emma Ray McKay met hun zoon David Lawrence

Tijdens zijn eerste

toespraak als apostel zei

ouderling David O. McKay:

‘De man die weet wat zijn

plicht is, maar die niet

nakomt, is zichzelf niet

trouw. Hij is zijn broe-

ders niet trouw. Hij leeft

niet volgens het licht van

God en zijn geweten. Op

dat punt bevinden we

ons. Het is onze verant-

woordelijkheid. Het is

mijn verantwoordelijk-

heid. Als ik volgens mijn

geweten een bepaalde richting op moet gaan, ben ik

mezelf niet trouw als ik daar geen gehoor aan geef. O!

Ik weet dat we beïnvloed worden door onze zwakheden

en door externe invloeden. Maar het is onze plicht om

bij het vervullen van al onze taken op het rechte en

nauwe pad te blijven. En vergeet niet: Iedere keer dat

we een kans krijgen en geen gehoor geven aan die

waarheid bij ons van binnen, iedere keer dat we een

goede gedachte niet uitspreken, iedere keer dat we

geen goede daad verrichten, verzwakken we onszelf en

maken we het moeilijker om in de toekomst die gedachte

te uiten of die daad te verrichten. Iedere keer dat we

een goede daad verrichten, iedere keer dat we een edel

gevoel onder woorden brengen, wordt het gemakkelij-

ker om in de toekomst die daad te verrichten of dat

gevoel onder woorden te brengen.’ (Conference Report,

oktober 1906, p. 113.)

HIJ HAD EEN AKELIG ONGELUK

In 1916 had ouderling David O. McKay een ernstig

auto-ongeluk. Zijn gezicht was zo ernstig gehavend dat

veel mensen dachten dat hij voor de rest van zijn leven

verminkt was. President Heber J. Grant, die toen presi-

dent van het Quorum der Twaalf Apostelen was, zegende

hem dat hij volledig zou herstellen. En dat gebeurde ook.

HIJ MAAKTE GEDURENDE 1920–1921
EEN WERELDREIS

In december 1920 begon ouderling David O. McKay

aan een ongekende wereldreis. Voordat hij vertrok,

kreeg hij een zegen die belangrijk was voor deze reis

met Hugh J. Cannon, redacteur van The Improvement

Era. ‘De presidenten Heber J. Grant, Anthon H. Lund,

Charles W. Penrose en verscheidene apostelen legden

hun handen op het hoofd van president McKay en gaven

hem een zegen en stelden hem aan als “zendeling die

over de wereld reist”. Zij beloofden hem dat hij “voor

Zijn vroege jaren als apostel
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zichtbare en onzichtbare gevaren gewaarschuwd zou

worden en de wijsheid en inspiratie van God zou ont-

vangen om alle verleidingen en valstrikken te vermijden

die op zijn pad zouden komen.” Maar ook dat hij “vrede,

vreugde en geluk zou vinden en veilig zou terugkeren

bij zijn dierbaren en in de schoot van de kerk.” Tijdens

al zijn reizen heeft hij de beschermende zorg van onze

hemelse Vader ervaren.’ (Clare Middlemiss, in McKay,

Cherished Experiences, p. 37.)

Ouderling McKay bezocht de Oriënt en met

apostolisch gezag wijdde hij China toe voor de prediking

van het evangelie. In Oceanië konden de Tahitiaanse

heiligen zijn woorden in hun eigen taal verstaan. In

Hawaï werd hij voor gevaar gewaarschuwd. Hij stapte

van een podium af dat toen in elkaar stortte. In het hei-

lige land Israël profeteerde hij dat er in het land wel

veel bloedvergieten zou zijn, maar dat de Joden toch

vergaderd zouden worden. Door deze reis kreeg de

jonge apostel een wereldvisie, en de alomvattendheid

van de evangelieboodschap werd nog duidelijker.

HIJ HAD EEN INSPIRERENDE DROOM

Tijdens zijn wereldreis had ouderling David O.

McKay een prachtige droom. Hij heeft er het volgende

over geschreven:

‘Ik (...) viel in slaap en kreeg een prachtig visioen.

In de verte zag ik een prachtige, witte stad. Hoewel

ver weg, meende ik bomen met veel vruchten te zien,

struiken met prachtige bladeren en overal bloeiende

bloemen. De heldere lucht leek die prachtige kleuren

wel te weerkaatsen. Toen zag ik een grote groep mensen

naar de stad lopen. Iedereen droeg een wit opperkleed

en een wit hoofddeksel. Mijn aandacht richtte zich

meteen op hun leider en hoewel ik alleen het profiel

van zijn lichaam kon zien, herkende ik onmiddellijk

mijn Heiland! De indruk en uitstraling van zijn verschij-

ning waren glorierijk! Er ging een verheven vrede van

Hem uit — een goddelijke vrede!

Op wereldreis met Hugh J. Cannon

‘Ik begreep dat het zijn stad was. Het was de

eeuwige stad; en de mensen die Hem volgden, verble-

ven daar in vrede en eeuwig geluk.

‘Maar wie waren zij?

‘Alsof de Heiland mijn gedachten kon lezen, ant-

woordde Hij door naar een halve cirkel te wijzen die

boven hen verscheen en waarop het volgende in gou-

den letters stond:

‘“Dit zijn de mensen die de wereld hebben over-

wonnen — die waarlijk zijn wedergeboren!”

‘Toen ik wakker werd, brak de dag al aan.’

(Cherished Experiences, p. 102.)

HIJ ERVOER DE GAVE VAN UITLEGGING
VAN TALEN

President David O. McKay heeft later verteld over

de volgende ervaring die hij tijdens zijn wereldreis met

een gave van de Geest had:

‘Een van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens

mijn wereldreis was de gave van uitlegging van de

Engelse taal aan de heiligen in Nieuw-Zeeland, tijdens

een conferentie op 23 april 1921 in de gemeente Puke

Tapu, in het district Waikato (Huntly, Nieuw-Zeeland).

‘De bijeenkomst werd in een grote tent gehouden,

waar honderden oprechte mensen in grote verwachting

bij elkaar waren gekomen om een apostel van de kerk

te zien en te horen, de eerste die dat land bezocht.

‘Toen ik naar die grote groep mensen keek en

nadacht over de hoge verwachtingen die zij in hun hart

hadden, besefte ik hoe gebrekkig ik aan de vurige ver-

langens van hun ziel tegemoet zou komen; ik verlangde

oprecht naar de gave van talen zodat ik ze in hun moe-

dertaal zou kunnen toespreken.

‘Tot op dat moment had ik nog nooit serieus over

de gave van talen nagedacht, maar bij die gelegenheid

Hugh J. Cannon en ouderling McKay bij de sfinx en de piramide van Cheops,
26 oktober 1921
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wenste ik met heel mijn hart dat ik die goddelijke gave

waardig zou zijn.

‘In andere zendingsgebieden had ik door middel

van een tolk gesproken, maar hoe vaardig tolken ook

zijn, ik voelde me toch belemmerd, zelfs wat gehinderd

om mijn boodschap over te brengen.

‘Nu zou ik een groep toespreken die ongebruike-

lijke verwachtingen had, en toen besefte ik als nooit

tevoren hoe belangrijk mijn ambt was. Vanuit de diep-

ten van mijn ziel bad ik om hulp.

‘Toen ik opstond om te spreken, zei ik tegen broe-

der Stuart Meha, onze tolk, dat hij niet zin voor zin

hoefde te vertolken wat ik zei. En toen zei ik tegen de

aanwezigen:

‘“Ik wou dat ik de macht had om u in uw eigen

taal toe te spreken, om u de verlangens van mijn hart

bekend te maken. Maar aangezien ik die gave niet heb,

bid ik, en vraag ik u om te bidden, dat u de gave van

talen, van onderscheiding zult ontvangen, dat u in

ieder geval de geest zult begrijpen als ik spreek, en dan

zult u broeder Meha’s samenvatting ontvangen.”

‘Mijn toespraak duurde veertig minuten, en ik heb

nog nooit een aandachtiger, eerbiediger groep mensen

toegesproken. Mijn luisteraars konden me uitstekend

verstaan — dat wist ik omdat ik de tranen in hun ogen

zag. Sommigen van hen, misschien wel de meesten van

hen, die geen Engels spraken, hadden de gave van

talen.’ (Cherished Experiences, pp. 73–74.)

HIJ WERD ALS LID VAN HET EERSTE
PRESIDIUM GEROEPEN

President Heber J. Grant riep ouderling David O.

McKay in 1934 als raadgever in het Eerste Presidium.

President McKay was later raadgever van president

George Albert Smith.

De familie McKay toen ouderling McKay van 1922 tot 1924 in Europa op
zending was

HIJ WERD PRESIDENT VAN DE KERK

President McKay

werd op 9 april 1951, tij-

dens de algemene confe-

rentie, voorgesteld als de

negende president van de

kerk. Op die dag zei hij:

‘Het is slechts een

week geleden dat ik

besefte dat deze verant-

woordelijkheid van lei-

derschap waarschijnlijk

op mijn schouders zou

vallen. (...)

‘En ik kan u vertel-

len dat ik bijzonder ont-

roerd was toen ik dat besefte. En dat ben ik vandaag

ook, en ik bid dat ik in staat zal zijn om u te vertellen

hoe zwaar die verantwoordelijkheid lijkt.

‘De Heer heeft gezegd dat de drie presiderende

hogepriesters, gekozen door de groep, aangewezen en

tot dat ambt geordend, worden “gesteund door het

vertrouwen, het geloof en het gebed van de kerk” [LV

107:22]. Niemand kan deze kerk presideren zonder

eerst afgestemd te zijn op het hoofd van de kerk, onze

Heer en Heiland, Jezus Christus. Hij is ons hoofd. Dit

is zijn kerk. Zonder zijn goddelijke leiding en voortdu-

rende inspiratie kunnen wij niet slagen. Met zijn lei-

ding en zijn inspiratie kunnen wij niet falen.

‘Daarnaast krijgen we als ondersteunende kracht,

het vertrouwen, het geloof, de gebeden en verenigde

steun van de kerk.

‘Ik beloof u dat ik mijn uiterste best zal doen om

zo te leven dat ik het gezelschap van de Heilige Geest

waardig zal zijn, en ik bid hier in uw aanwezigheid dat

mijn raadgevers en ik daadwerkelijk “deel mogen heb-

ben aan de goddelijke geest.”’ (Conference Report,

april 1951, p. 157.)

Vlak nadat hij tot profeet was geroepen, ging hij

op reis om over de hele wereld zendingsgebieden te

bezoeken. Uiteindelijk reisde hij meer dan een miljoen

kilometer, als een hedendaagse Paulus. Het zendings-

werk nam toe toen ieder lid werd aangemoedigd om

zendeling te zijn. Tijdens zijn presidentschap werden

er duizenden kerken gebouwd. Omdat hij negentien

jaar lang president van de kerk was, kenden veel leden

geen andere profeet dan David O. McKay.

David O. McKay
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President McKay wist

dat de Heer wilde dat de

heiligen geestelijk zouden

groeien. Hij sprak vaak

over het ontwikkelen van

onze goddelijke aard. Hij

sprak ook vaak over het

gezin. Onuitwisbaar grifte

hij in de ziel van de heili-

gen de uitspraak: ‘Geen

enkel succes weegt op

tegen falen in het gezin.’

(Conference Report, april

1935, p. 116.) Hij zei vaak

dat naast het leven zelf

de keuzevrijheid het belangrijkst is, en dat de grondwet

van de Verenigde Staten verdedigd moest worden.

EEN BLIJK VAN WAARDERING OP ZIJN
VERJAARDAG

Op zijn 78e verjaardag, zijn eerste verjaardag als

president van de kerk, kreeg president David O. McKay

een brief van zijn collega’s van het Quorum der Twaalf

Apostelen, met wie hij 45 jaar had samengewerkt, waarin

zij hem van harte feliciteerden. Daarin schreven zij:

‘Door uw veelbewogen leven bent u een inspiratie

voor jong en oud in de kerk. Uw nederige, maar briljante

carrière in dienst van de Heer is letterlijk een vervulling

van het gebod van de Heer tijdens de bergrede, aan de

hand waarvan een dichter de volgende woorden sprak:

Houd uw brandende lamp verheven,

Wees een ster in iemands leven

‘Door uw grote toewijding aan de waarheid hebt

u veel volgelingen geloof en vertrouwen gegeven. Door

uw liefde en genegenheid hebt u de donkere wolken

verwijderd van mensen die onder zorgen gebukt gin-

gen. Uw moed om ondanks alle belemmeringen het

werk voort te zetten, is een voorbeeld voor veel men-

sen die anders misschien niet tot het einde toe zouden

volharden.

‘Op deze geboortedag beloven wij u onze liefde

en toewijding, onze bereidheid om uw geïnspireerde

leiding te volgen, onze dankbaarheid voor het voor-

recht dat we hebben om samen met u de Heer te die-

nen.’ (Geciteerd in McKay, Home Memories, p. 251.)

David O. McKay

HIJ VOORZAG TEMPELS OVER DE
HELE WERELD

Tijdens de bediening van president David O. McKay

werden er meer tempels gebouwd dan tijdens die van

voorgaande profeten. Het aantal gebouwde tempels is

echter niet zo belangrijk als de locaties ervan. Er kwa-

men namelijk tempels over de hele wereld.

Llewelyn R. McKay, een van de zoons van presi-

dent McKay, sprak over de volgende gebeurtenis, die

plaatsvond toen zijn vader in de jaren twintig van de

vorige eeuw president van het zendingsgebied Europa

was: ‘Vader had de visie dat er een tempel voor de

Europese leden van de kerk gebouwd zou worden. Ik

vroeg hem of de zendelingen de leden moesten blijven

aanmoedigen om hun huis achter te laten en naar Zion

te verhuizen. “Nee,” antwoordde hij, “het is belangrijk

dat de plaatselijke gemeentes opgebouwd worden en

dat de leden blijven om daaraan te werken. Op een dag

zullen we tempels voor hen bouwen zodat het tempel-

werk verricht kan worden zonder gezinnen uit hun

thuisland weg te rukken.”’ (Home Memories, p. 33.)

Een andere keer vertelde president McKay over

zijn visioen hoe een tempel gebouwd moest worden.

‘De eerste tempel in Europa, in Zwitserland, was de

uitvoering van de toezegging van president McKay om

te zorgen voor de geestelijke behoeften van de heiligen

in de groeiende kerk. (...)

‘President McKay had kennelijk de tempel in een

visioen gezien — de eenvoudige contouren die herin-

neringen aan de eerste tempel in Kirtland opriepen.

Hij beschreef het zo duidelijk aan Edward O. Anderson,

een architect van de kerk, dat hij de tempel precies zo

kon ontwerpen. Maar tijdens de ontwerpfase werd de

originele tekening aangepast totdat president McKay de

tekeningen zag en zei: “Broeder Anderson, dat is niet

de tempel die wij samen gezien hebben.” De uiteinde-

lijke blauwdrukken kwamen uiteraard overeen met de
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De Berntempel (Zwitserland) was de eerste in Europa. De tempel werd op 11
september 1955 door president McKay ingewijd.
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oorspronkelijke beschrijving van president McKay.’

(‘The Swiss Temple’, Ensign, juni 1978, p. 80.)

HET EVANGELIE PREDIKEN, VERGT
WERELDWIJDE INSPANNING

Uit de volgende uitspraken van president David O.

McKay blijkt zijn toewijding aan de verkondiging van

het evangelie over de hele wereld:

‘En met u zeg ik : “Wij schamen ons niet voor het

evangelie van Christus.” Ik kijk naar een deel van de kerk

van Christus, een deel dat medeverantwoordelijk is voor

de verkondiging van het evangelie in de hele wereld,

want we zijn lid van een wereldwijde organisatie. Het

evangelie beperkt zich niet tot Utah, Idaho, Wyoming,

Californië, de Verenigde Staten of Europa, maar het is

de macht van God voor de verlossing van alle gelovigen.

En u en ik behoren een deel van die verantwoordelijk-

heid te dragen om het in de hele wereld te verkondigen.’

(Stepping Stones to an Abundant Life, Llewelyn R.

McKay [1971], pp. 120–121.)

‘De zending van De Kerk van Jezus Christus van

de Heiligen der Laatste Dagen kan in twee delen wor-

den opgesplitst: (1) de verkondiging aan de wereld van

de herstelling van het evangelie van Jezus Christus —

de verklaring aan alle mensen dat God de Vader en zijn

Zoon Jezus Christus in deze bedeling aan de profeet

Joseph Smith zijn verschenen; (2) het andere grote doel

van de kerk is het inzetten van de waarheid om een

betere samenleving te creëren, met andere woorden,

ervoor zorgen dat onze godsdienst werkzaam wordt in

het leven van andere mensen en gebruikt wordt om

maatschappelijke omstandigheden te verbeteren.’ (Man

May Know for Himself: Teachings of President David

O. McKay, Clare Middlemiss [1967], p. 162.)

Bezoek aan Nieuw-Zeeland, januari 1955

DE HEILIGEN BEHOREN PIONIERS IN
DE WERELD VAN VANDAAG TE ZIJN

President David O.

McKay, die toen raadgever

in het Eerste Presidium

was, was in 1947

voorzitter van de Utah

Centennial Commission.

Het was gepast dat hij

een belangrijke rol

speelde om de pioniers

uit het verleden te her-

denken. Zijn eigen leven

was in de begindagen

van Utah begonnen. Hij

zei ooit: ‘De beste manier

om de pioniers te eren is

de beginselen en deug-

den te evenaren en in

praktijk te brengen waar

zij door versterkt en

geïnspireerd werden. De eeuwige denkbeelden en

beginselen die zij koesterden en hoog hielden, zelfs

onder de meest ongunstige omstandigheden, zijn

tegenwoordig net zozeer van toepassing als toen ze

door de leiders onder de pioniers benadrukt werden.’

(Conference Report, april 1947, p. 118.)

HIJ WERD OVER DE HELE WERELD
GERESPECTEERD

Toen president David O. McKay over de wereld

reisde, werd zijn invloed op veel plaatsen buiten de

kerk gevoeld. Een van de ministers van de Verenigde

Staten noemde hem de beste goodwillambassadeur van

de Verenigde Staten. Vorsten eerden hem. Presidenten

vroegen om zijn raad. Landen gaven hem de hoogste

onderscheidingen.

President en zuster McKay

President David O. McKay
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President McKay zag eruit als een profeet, ook in

de ogen van de mensen die geen lid van de kerk waren.

Hij stond bekend als de ‘Mormoonse profeet’ en ‘in

december 1968 stond de naam van president McKay in

de top 5 van kerkleiders volgens een opiniepeiling van

het Dr. George Gallup’s Institute of Public Opinion.’

(Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History,

23e editie [1969], p. 556.) Of hij nu een receptie van

Koningin Elizabeth II van Engeland bijwoonde of met

gewone mensen omging, president McKay viel altijd

lichamelijk en geestelijk op.

Arch L. Madsen, die president van Bonneville

International Corporation was, heeft het volgende

verteld:

‘Ik kan me nog herinneren dat ik in New York was

toen president McKay uit Europa terugkwam. Er zou-

den foto’s worden genomen, maar de reguliere foto-

graaf was verhinderd. Daarom stuurde United Press in

wanhoop dan maar hun misdaadfotograaf, een man die

gewend was aan het ruwste werk in New York. Hij ging

naar de luchthaven, bleef twee uur weg en kwam even

later uit de donkere kamer met een grote stapel foto’s.

Hij had er maar twee hoeven nemen. Zijn baas gaf hem

onmiddellijk een uitbrander: “Waarom verspil je in

hemelsnaam zoveel tijd en fotomateriaal?”

‘De fotograaf antwoordde kortaf dat hij graag het

extra materiaal zou betalen en dat ze de extra tijd die hij

had besteed van zijn werkuren mochten aftrekken. Het

was duidelijk een gevoelig onderwerp voor hem. Enkele

uren later riep de vice-president hem bij zich, nieuws-

gierig naar wat er gebeurd was. De misdaadfotograaf zei:

“Toen ik klein was, las mijn moeder me altijd voor uit

het Oude Testament. Mijn hele leven heb ik me afge-

vraagd hoe een profeet van God er zou uitzien. Nou,

vandaag heb ik er een gezien.”’ (Geciteerd in ‘Memories

of a Prophet’, Improvement Era, februari 1970, p. 72.)

President en zuster McKay met de ouderlingen Richard L. Evans en Spencer
W. Kimball

HIJ BEVORDERDE DE COÖRDINATIE
UITGAANDE VAN DE PRIESTERSCHAP

Fundamentele coördinatie door de priesterschaps-

leiding van de kerk is altijd een belangrijke aangelegen-

heid voor de profeten van God geweest. In 1908 werd

David O. McKay, die toen lid van het Quorum der Twaalf

Apostelen was, door president Joseph F. Smith geroepen

om lid van een coördinatiecomité te worden. Later, als

president van de kerk, heeft hij die coördinatie ver-

sterkt en uitgebreid. In oktober 1961 sprak ouderling

Harold B. Lee, die toen lid van het Quorum der Twaalf

Apostelen was, over de behoefte aan coördinatie. Hij

legde het plan van president McKay uit om een coördi-

nerende raad voor de hele kerk in het leven te roepen.

In zijn toespraak zei hij:

‘De herhaalde nood-

zaak om de programma’s,

activiteiten en voorge-

schreven cursussen

opnieuw onder de loep

te nemen, is in de loop

der jaren duidelijk

geworden, om er zeker

van te zijn dat de originele

denkbeelden van iedere

organisatie worden nage-

leefd, dat iedereen vol-

doende functioneert, dat

niemand zich op het ter-

rein van anderen begeeft

en dat verdubbeling en

overlapping tot een minimum beperkt worden. (...)

‘Dit is een verandering die, zoals ik zeg, altijd al

president McKays aandacht heeft gehad, en nu als presi-

dent van de kerk geeft hij ons de opdracht om verder te

gaan, om te consolideren zodat we efficiënter en effec-

tiever te werk kunnen gaan in de priesterschap, de hulp-

organisaties en andere aspecten, met het doel om onze

tijd, energie en inzet te gebruiken voor het voornaamste

doel waarvoor de kerk is georganiseerd.’ (Conference

Report, september–oktober 1961, pp. 78, 81.)

Het Eerste Presidium bij de inwijding van de Los Angelestempel (Californië), 1956

President McKay op zijn 78e verjaardag,
1951
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Tijdens de bediening van president McKay is er

met de coördinatie veel vooruitgang gemaakt. President

Joseph Fielding Smith heeft later geschreven:

‘Tijdens de jaren zestig werd er onder leiding van

president McKay met coördinatie begonnen zodat de

priesterschapsdragers hun verplichtingen en taken beter

konden vervullen. Er werden vier comités gevormd

voor huisonderwijs, zendingswerk, genealogie en wel-

zijnswerk. Er werden geschikte priesterschapsleiders

geroepen om in deze algemene comités plaats te nemen

en om te assisteren bij het vervaardigen van materiaal

en overzichten voor de leiders in ringen en wijken.

Onder toezicht van de coördinatie uitgaande van de

priesterschap kregen quorums en groepen specifieke

leiderschapstaken. De hogepriesters kregen het genea-

logisch werk toegewezen, de zeventigers het zendings-

werk, de ouderlingen het welzijnswerk, en alle quorums

het huisonderwijs. Het voormalige ‘huisbezoekpro-

gramma’ werd aanzienlijk uitgebreid tot een nieuw

programma, en de mensen die als huisonderwijzer

werden geroepen kregen een grotere verantwoordelijk-

heid als geestelijk adviseur van een groepje gezinnen.

‘Als onderdeel van de coördinatie werd er een uit-

gewerkt programma op het gebied van de gezinsavond

geïntroduceerd. Er werd een lesboek samengesteld voor

alle gezinnen in de kerk, met instructies om een suc-

cesvolle gezinsavond te houden. Het lesmateriaal van

alle hulporganisaties werd gecoördineerd zodat er een

gelijkgeschakeld programma voor godsdienstonderwijs

in alle organisaties van de kerk werd gebruikt.

‘Door de coördinatie uitgaande van de priesterschap

en de nieuwe nadruk op de gezinsavond en het huis-

onderwijs thuis nam de geestelijke groei in de kerk aan-

zienlijk toe. In de kerk brak een nieuw tijdperk aan om

gezinnen te sterken en ouders te helpen om hun recht-

matige plaats als geestelijke leiders in het gezin in te

nemen.’ (Essentials in Church History, 26e editie, p. 543.)

HIJ WAS EEN VOORBEELD THUIS

President McKay

sprak met gezag over het

huwelijk en het gezin, en

over de edele rol van de

vrouw. Hij is zelf 69 jaar

getrouwd geweest en

werd beschouwd als een

voorbeeld in de kerk. Uit

het getuigenis van zijn

zoon Robert R. McKay

bleek hoe gepast het was

dat zo’n man profeet

werd:
President McKay en zijn vrouw Emma
aan de piano, 2 januari 1951

‘Als vader heeft hij mijn liefde en toewijding, en

dat geldt ook voor mijn broers en zussen. Als president

van de kerk en als profeet van onze hemelse Vader ben

ik hem als priesterschapsdrager gehoorzaam en heeft

hij mijn steun.

‘Dat kan ik zeggen en getuigen omdat in al die

jaren van nauwe omgang met hem thuis, op de boerde-

rij, in zaken en in de kerk, hij nooit iets heeft gedaan of

gezegd, zelfs niet als hij een koppig paard africhtte, dat

mij deed twijfelen aan zijn geschiktheid als gezant en

profeet van onze hemelse Vader, wat hij uiteindelijk

ook is geworden. Daarvan geef ik u mijn getuigenis.’

(Conference Report, april 1967, p. 84.)

HET GEZIN STAAT CENTRAAL IN HET
EVANGELIE

President David O. McKay sprak vaak over het

belang van een sterk gezin:

‘Een van onze kostbaarste bezittingen is ons gezin.

De gezinsrelaties hebben voorrang op en zijn, in ons

huidige bestaan, waardevoller dan alle andere sociale

contacten. Ze ontlokken aan ons hart de eerste emoties

en ontsluiten diepe liefdesbronnen. Ons thuis is de

belangrijkste school van de menselijke deugden. De

plichten, de blijdschap en het verdriet, de lach en de

traan, de hoop en de zorg in het gezin zijn de belang-

rijkste elementen van iemands leven. (...)

‘[James Edward McCulloch citerend:] Op het

moment dat iemand zaken of pleziertjes voorrang geeft

boven zijn gezin, begeeft hij zich op een hellend vlak en

zal zijn ziel schade oplopen. Als de club of vereniging

belangrijker is dan het gezin moet de man beschaamd

belijden dat hij niet voldoet aan de belangrijkste opdracht

in zijn leven en niet geslaagd is voor de uiteindelijke

test van ware mannelijkheid. Geen enkel succes weegt

Thuis bij zijn gezin
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op tegen falen in het gezin. De armoedigste hut waarin

een eendrachtig gezin woont dat vervuld is van liefde,

is voor God en voor toekomstige generaties van grotere

waarde dan alle rijkdom bij elkaar. In zo’n huis kan en

zal God wonderen verrichten.

‘Reine harten in een rein gezin bevinden zich altijd

op fluisterafstand van de hemel. [Einde citaat.]

‘Uit de Schriften, oude en hedendaagse, mogen we

concluderen dat het ideaal van Christus op het gebied

van het huwelijk een intact gezin is.’ (Conference

Report, april 1964, p. 5.)

HIJ GAF TIEN VOORWAARDEN VOOR
EEN GELUKKIG GEZIN

President McKay gaf het volgende advies voor een

gelukkig gezin:

‘1. Houd altijd in gedachten dat u al vóór het huwe-

lijk het fundament van een gelukkig gezin legt. Als

u verkering hebt, moet u al leren om trouw aan

uw toekomstige man of vrouw te zijn. Blijf rein en

zuiver. Leef de hoogste normen van kuisheid en

reinheid na. Laat u niet misleiden.

‘2. Kies uw partner aan de hand van zowel inzicht en

inspiratie, als lichamelijke aantrekkingskracht.

Intellect en voortplanting zijn een belangrijk

onderdeel van de mensheid.

‘3. Beschouw het huwelijk als een belangrijk onder-

deel van het leven. Het huwelijk is door God inge-

steld. Een huwelijk sluit men niet ondoordacht,

noch moet het bij de eerste tegenslag die zich

voordoet, worden ontbonden.

‘4. Houd in gedachten dat voortplanting het edelste

doel van het huwelijk is. Het gezin is de natuur-

lijke bakermat voor kinderen. Geluk in het gezin

neemt toe als er kinderen thuis zijn.

‘5. Zorg voor een eerbiedige sfeer thuis. Zorg ervoor

dat als de Heiland onverwacht aan de deur komt,

dat Hij uitgenodigd kan worden en zich op zijn

gemak zal voelen. Bid in het gezin.

‘6. Laat man en vrouw nooit tegen elkaar schreeuwen.

Hij kon goed paardrijden. Hier zit hij met zijn gezin in een arrenslee,
rond 1954.

‘7. Ontwikkel zelfbeheersing. We hoeven ons nooit te

verontschuldigen voor onuitgesproken woorden.

Gebrek aan zelfbeheersing is de grootste bron van

ongeluk in het gezin. Kinderen moeten zelfbeheer-

sing, zelfrespect en respect voor anderen leren.

‘8. Versterk de ban-

den thuis door

voortdurende

omgang met

elkaar. Door

kameraadschap

wordt de liefde

gevoed. Doe alles

om de liefde

voor eeuwig te

versterken.

‘9. Zorg ervoor dat

kinderen toegang

tot gepaste lec-

tuur en muziek

hebben.

‘10. Moedig door voorbeeld en lering deelname aan

activiteiten van de kerk aan.

Dat is fundamenteel in de ontwikkeling van

een zuiver karakter. Activiteit in de kerk moet aan-

gemoedigd, niet afgedwongen worden.’

(Geciteerd in McKay, Home Memories, p. 213.)

DE HEILIGEN MOETEN DE RINGEN
VAN ZION IN HUN LAND VERSTERKEN

In mei 1952 begon

president David O. McKay

aan een rondreis door

Europa van twee maan-

den. ‘President McKay zei

tegen leergierige toe-

hoorders dat het belang-

rijkste doel van zijn reis

was om te onderzoeken

of er kerkgebouwen in

Europa gebouwd konden

worden — om de leden

aan te moedigen in hun

eigen land te blijven en

niet naar Amerika te emi-

greren.’ (Morrell,

Highlights in the Life, p. 121.) Tijdens die reis koos hij

de bouwterreinen uit voor de tempels in Engeland en

Zwitserland, de eerste in Europa.

President McKay hield van zijn kinderen
en zij hielden van hem.

Thuis in Huntsville (Utah), rond 1947
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HIJ HIELD VAN GOEDE LITERATUUR

President David O. McKay was goed opgeleid en

hield van de grote Engelstalige auteurs. Als hij het

evangelie verkondigde, citeerde hij vaak Shakespeare,

Carlisle of Robert Burns. Hij had een duidelijk talent

als leerkracht en hij communiceerde niet alleen met de

kerk maar ook met de wereld.

HIJ BEZAT DE GAVE VAN GENEZING

In 1954 schreef een

man een brief aan ouder-

ling Mark E. Petersen, die

lid van het Quorum der

Twaalf Apostelen was,

over een ervaring die een

vriend in een van de tem-

pels met president David

O. McKay had gehad. Dit

is wat hij schreef:

‘Mijn vrouw is raad-

geefster in de ZHV van

onze wijk en zuster Nina

Penrod is de andere

raadgeefster. Toen presi-

dent McKay zuster Penrod de hand schudde, vroeg ze

hem of hij zich haar moeder herinnerde, zuster Graham

uit Ogden Valley. Hij antwoordde: “Ja, natuurlijk”, en

hij legde zijn linkerhand bovenop haar hand die hij al

met zijn rechterhand vasthield. Op dat moment zag ik

dat zuster Penrod bloosde. Ze zei dat ze zich onthutst

en nederig voelde, want toen president McKay met beide

handen haar rechterhand beethad, voelde ze een schok,

en ze vroeg zich af of de anderen het geluid hadden

gehoord dat met die schok gepaard ging, want het leek

erg luid. Ze zei dat ze zich verzwakt voelde. En dat is

vreemd, want president McKay bleef haar rechterhand

met zijn linkerhand vasthouden, terwijl hij veel andere

mensen met zijn rechterhand een hand gaf. Zuster

Penrod zei dat ze een uitermate nederig gevoel had,

toch voelde ze zich opgetogen omdat er iets bijzonders

met haar gebeurd was, want de pijn van haar artritis

was verdwenen. (...)

‘Toen president McKay vertrok, zoals mij verteld

werd, probeerde zuster Penrod ook weg te gaan, maar

ze moest geholpen worden omdat ze te zwak was om

alleen te gaan. Ze liepen langzaam, en toen ze de trap

afliep, huilde ze en zakte ineen. Ze werd naar een bed

in een kleedkamer gebracht waar ze na enige tijd weer

op krachten kwam. Toen stond ze op, draaide zich met

haar rug naar de anderen toe, legde eerst de ene en

toen de andere hand op haar rug en raakte haar schou-

derbladen aan en zei: “Dat heb ik al jaren niet kunnen

President David O. McKay, augustus
1957

doen.”’ (Geciteerd in McKay, Cherished Experiences,

pp. 156–157.)

HIJ GENAS EEN BLINDE MAN

Broeder Melvin T. Mickelson vertelde dat hij zijn

gezichtsvermogen terugkreeg toen hij een zegen van

president David O. McKay had ontvangen. Broeder

Mickelson had een ernstige oogontsteking gehad en

was aan een oog helemaal blind geworden en groten-

deels aan zijn andere oog. Zijn ogen gingen steeds ver-

der achteruit totdat de arts zei dat hij het rechteroog

moest verwijderen. Broeder Mickelson legde uit:

‘Zo’n twee uur nadat

we bij de arts waren

geweest, kwam president

McKay aan de deur en zei

dat hij van mijn ziekte had

gehoord. Hij vroeg of ik

een zegen wilde hebben.

Niemand kon het vredige

gevoel ontkennen toen

hij binnenkwam. Toen hij

me een zegen gaf, werd

de pijn minder en ver-

dween. Toen president

McKay de kamer uit was

gegaan, zei mijn vrouw

heel gelovig: “Het komt

wel goed.” (...)

‘De volgende ochtend ging ik terug naar de arts.

Nadat hij mijn ogen had onderzocht, zei hij: “Er is een

wonder gebeurd. We hoeven het oog niet te verwijde-

ren. U zult waarschijnlijk vijftien tot twintig procent

van uw gezichtsvermogen terugkrijgen.” De volgende

dag zei hij dat ik 75 procent van mijn gezichtsvermo-

gen zou terugkrijgen, en op de derde dag waarschijn-

lijk mijn hele gezichtsvermogen. (...)

‘Toen een oogarts twee of drie jaar later mijn ogen

onderzocht, zei hij: “U hebt een hoop littekenweefsel

in uw ogen, maar ik heb nog nooit zo’n goed gezichts-

vermogen gezien.”’ (Geciteerd in McKay, Cherished

Experiences, pp. 163–164.)

HIJ BEZAT DE GAVE VAN
ONDERSCHEIDING

Bisschop Robert L. Simpson, die toen raadgever

in de Presiderende Bisschap was, heeft over zijn eerste

ontmoeting met president McKay in 1958, tijdens de

inwijding van de Hamiltontempel (Nieuw-Zeeland) het

volgende verteld:

President David O. McKay
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‘Ik liep door een

gang in de tempel toen

een vriend me tegenhield

en me een kamer in

leidde. Ik stond perplex

toen ik zag dat de enige

andere mensen in de

kamer president en zuster

McKay waren. Mijn vriend

zei: “President McKay, dit

is een van onze terugge-

keerde zendelingen uit

Nieuw-Zeeland, broeder

Simpson.” De president

stak zijn stevige rechter-

hand uit, legde zijn linkerhand op mijn schouder, keek

me in de ogen, meer dan dat, hij keek in iedere vezel

van mijn ziel. Na enkele seconden kneep hij vriendelijk

in mijn hand en in mijn schouder en zei: “Broeder

Simpson, ik vind het aangenaam u te kennen.” Niet “Ik

vind het aangenaam u te ontmoeten”, maar “aangenaam

u te kennen.” De dagen en weken daarna bleef die her-

innering me bij. Ongeveer drie maanden later, toen ik

in mijn kantoor in Los Angeles zat, ging de telefoon en

zei de stem aan de andere kant van de lijn: “Dit is

David O. McKay.” Hij zei dat hij naar aanleiding van ons

gesprek de indruk had gekregen mij te roepen om met

mijn gezin naar Nieuw-Zeeland terug te gaan en daar

de mensen te leiden die ik zo liefhad.’ (Improvement

Era, februari 1970, p. 72.)

HIJ HAD DE MACHT VAN GOD BIJ ZICH

Toen hij een keer in het zuiden van Oceanië een

groep heiligen verliet, sprak hij een zegen over hen uit

en gebeurde er iets bijzonders. Een van de mensen zei:

‘Het is het getuigenis van sommige mensen die even

naar hem keken toen ouderling McKay zijn geïnspi-

reerde woorden uitsprak, dat er een helder aureool als

een lichtkolom op hem rustte. En het grensgebied tus-

sen hemel en aarde bevond zich op dat moment in de

buurt van de plek waar deze prachtige manifestatie en

zegen werden gegeven. De ziel van alle aanwezigen

werd met een overtuiging van de waarheid ontroerd.’

(Geciteerd in McKay, Cherished Experiences, p. 67.)

Ter ere van haar man heeft zuster McKay gezegd:

‘De president is met een vooruitziende blik geze-

gend. Veel ochtenden heeft hij me verteld wat er die dag

zou gebeuren, en steevast kwamen die indrukken uit.

Deze vooruitziende blik is zijn hele leven een zegen

geweest.’ (Geciteerd in McKay, Home Memories, p. 270.)

President McKay ontvangt de zilveren
bizon van scouting, met ouderling Ezra
Taft Benson

IEDER MENS OEFENT INVLOED UIT

President David O. McKay heeft over het belang

van een christelijk leven gezegd:
‘Een rechtschapen karakter is slechts het resultaat

van constante aandacht en goede gedachten, het gevolg
van continue vertrouwdheid met goddelijke gedachten.
Wie God tot de kern van zijn denken maakt, benadert
de geest van Christus het meest; en wie in zijn hart kan
zeggen, “niet mijn wil, maar de uwe geschiede”, bena-
dert het Christusideaal het dichtst.’ (Conference Report,
oktober 1953, p. 10.)

‘Ieder mens op aarde laat zijn invloed gelden, het-
zij ten goede, hetzij ten kwade. Het gaat niet alleen om
wat hij zegt, en niet alleen om wat hij doet. Het gaat
om wat hij is. Ieder mens, ieder persoon, straalt uit wat
hij of zij is. Ieder persoon vangt die uitstraling op. De
Heiland was zich hier bewust van. Wanneer Hij ook
maar in het bijzijn van iemand was, voelde Hij die uit-
straling — of het nu ging om de vrouw uit Samaria met
haar verleden; of om de vrouw die zou worden geste-
nigd of de mannen die haar wilden stenigen; of om de
staatsman, Nicodemus, of een van de melaatsen. Hij
was zich bewust van de uitstraling van de persoon. En
tot op zekere hoogte bent u dat ook, en ik eveneens.
Wat we zijn en wat we uitstralen, beïnvloedt de mensen
om ons heen.’ (Conference Report, april 1963, p. 129.)

President en zuster McKay met regisseur Cecil B. DeMille en acteur Charlton
Heston als Mozes tijdens de verfilming van De tien geboden. Brigham Young
University verleende DeMille in mei 1957 een eredoctoraat.

President McKay met president Dwight D. Eisenhower van de Verenigde Staten
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ZIJN UITSPRAKEN OVER DE
ONTWIKKELING VAN
SPIRITUALITEIT

President David O. McKay heeft het volgende over

het ontwikkelen van spiritualiteit gezegd:

‘Spiritualiteit is de hoogste aanwinst van de ziel,

het “goddelijke in de mens, de belangrijkste, hoogste

gave, waardoor hij koning van al het levende wordt.”

Spiritualiteit houdt in dat we onszelf overwinnen en

contact met de Oneindige hebben. Spiritualiteit houdt

in dat we steeds meer macht krijgen, dat we onze

vaardigheden ontwikkelen en dat onze ziel een goede

verstandhouding met God heeft. Alleen daardoor kan

de mens het beste in zijn leven krijgen.

‘Spiritualiteit komt het best tot uitdrukking in de

praktijk, niet in dromen. “Meeslepende dagdromen,

onmogelijke ideeën, verlangens om het onzichtbare te

zien, zijn niet zo indrukwekkend als eenvoudige

plichtsbetrachting.”

‘Elke edele impuls,

elke onbaatzuchtige

uiting van liefde, elk

moedig lijden voor recht;

elke overgave aan iets

hogers; elke beantwoor-

ding aan een ideaal; elke

onbaatzuchtige toewij-

ding aan beginselen; elke

hulpvaardigheid ten gun-

ste van het algemeen

belang; elke daad die de

zelfbeheersing sterkt;

elke grootmoedigheid

van de ziel, ongevoelig voor pretentie of politiek; goed

te zijn, goed te doen en goed te leven in het belang

van het goede — dat is spiritualiteit.

‘Dit gevoel over een hoger leven is universeel. De

zoektocht naar en de ontwikkeling van geestelijke

gemoedsrust en vrijheid heeft op iedereen betrekking.

‘Als we geen spiritualiteit ontwikkelen, verliezen

we onze ziel. Ik wil graag de volgende stappen in de

ontwikkeling van spiritualiteit aanbevelen:

‘1. De mens heeft tot taak de meester van de natuur

te worden — niet de slaaf ervan. Zelfbeheersing en

zeggenschap over de omgeving zijn belangrijk.

‘2. Spiritualiteit en een voorspoedig leven zijn

afhankelijk van erkenning van God, en van eerbied

voor de Godheid.

‘3. Er moet een besef zijn dat God de mens het

gezag heeft gegeven om in zijn naam te handelen.

‘4. De mens moet zich realiseren dat God de

Vader van alle mensen is, en dat iedere ziel voor Hem

van waarde is.

President McKay met president John F.
Kennedy van de Verenigde Staten

‘5. Het leven is een zending en ieder mens heeft

de taak om de wereld door zijn aanwezigheid te verbe-

teren.’ (True to the Faith: From the Sermons and

Discourses of David O. McKay, Llewelyn R. McKay

[1966], pp. 244–245.)

ZIJN UITSPRAKEN OVER DE
HOEKSTENEN VAN ZION

President David O. McKay heeft gezegd:

‘Het Zion dat wij bouwen is gebaseerd op de idea-

len van de inwoners. Om de mens en de wereld te ver-

anderen, moeten we hun denkwijze veranderen, want

wat een mens daadwerkelijk gelooft, is wat hij werke-

lijk vindt, en wat hij feitelijk vindt, is wat hij naleeft. De

mens gaat zijn idealen niet te boven. Hij schiet vaak

tekort, maar hij gaat ze nooit te boven. (...)

‘(...) De Heer noemt

Zion “de reinen van hart”

(LV 97:21); en alleen als

we dat zijn, en alleen als

we dat in Zion hebben,

zal Zion “bloeien en de

heerlijkheid des Heren

zal op haar rusten” (LV

64:41).

‘Het fundament van

Zion zal gelegd worden

in het hart van de mens.

Grote landerijen, mijnen,

bossen, fabrieken,

prachtige gebouwen,

moderne gemakken zijn

slechts middelen en bijkomstigheden om de ziel van de

mens op te bouwen en geluk te bewerkstelligen.

‘Als we dus plannen voor Zion maken, moeten we

beslissen wat de vier hoekstenen voor de inwoners van

Zion zijn.

‘Ten eerste: een vaste overtuiging en aanvaarding

dat deze wereld door intelligentie en wijsheid wordt

President en zuster McKay — ‘Samen oud worden’
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President McKay op 84-jarige leeftijd op
een bankje in het park, rond 1957
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bestuurd en, zoals Plato zei “(...) niet is overgeleverd

aan irrationeel en willekeurig toeval.”

‘De tweede hoeksteen is dat de vervolmaking van

het individu het uiteindelijke doel van Gods plan is.

‘Het is zijn verlangen dat de mens steeds meer op

Hem gaat lijken.

‘De derde hoeksteen is het besef dat het belang-

rijkste onderdeel van de vooruitgang van de mens vrij-

heid is — keuzevrijheid. De mens kan voor het hoogste

kiezen, of voor het laagste en tekortschieten ten aanzien

van Gods bedoeling met hem.

‘De vierde hoeksteen is een gevoel van verant-

woordelijkheid ten opzichte van andere mensen en

groepen in de samenleving.’ (Gospel Ideals, p. 335.)

HIJ HAD VERTROUWEN IN DE JEUGD
VAN ZION

President David O. McKay was verheugd over de

trouw van de jongeren in de kerk. Tijdens de algemene

aprilconferentie in 1961 zei hij:

‘Als mij vanmorgen gevraagd zou worden in welk

opzicht de kerk het afgelopen jaar de meeste vooruit-

gang heeft gemaakt, zou ik niet antwoorden: “Op

financieel gebied (...)”

‘Ik zou niet zeggen: “Wat betreft het aantal nieuwe

kerkgebouwen (...)”

‘ (...) ‘Ik zou niet antwoorden: “Wat het toegenomen

ledental betreft (...)”

‘Ik zou antwoorden

dat de meest bemoedi-

gende vooruitgang van

de kerk het afgelopen

jaar te vinden was in het

toegenomen aantal jon-

geren die aan activiteiten

in de kerk deelnemen. (...)

‘Jongelui, ik bid dat

jullie door de hemel

geleid zullen worden.

Zolang je rein en onbe-

rispelijk bent en met een

gebed in je hart en oprecht dicht bij onze hemelse

Vader blijft, zul je door zijn Geest geleid worden, zul je

in je jeugd versterkt worden en zul je op aarde een

macht ten goede zijn. Onze Vader in de hemel is altijd

bereid om je in tijden van nood te helpen en te troosten,

en je de nodige kracht te geven als je Hem rein, een-

voudig en met geloof benadert.’ (Conference Report,

april 1961, pp. 5, 8.)

Een verjaardagskus, 21 juni 1963

PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH
BEWEES HEM EER

Later in zijn leven,

toen hij vanwege gezond-

heidsproblemen lichame-

lijke beperkingen kreeg,

bleef president David O.

McKay geestelijk groeien.

Hij sprak vaak over

levensvreugde. Nadat

president McKay op 18

januari 1970 was overle-

den, zei president Joseph

Fielding Smith:

‘Ik eer en respecteer

de naam en nagedachte-

nis van president David

O. McKay.

‘Zestig jaar lang heb ik naast hem in de preside-

rende raden van de kerk gezeten. Ik heb hem door en

door leren kennen en heb hem als mens liefgehad en

als profeet geëerd.

‘Hij was waarlijk een dienstknecht van de Heer —

iemand die rechtschapen leefde, iemand die zijn naasten

liefhad, iemand die van het leven genoot en zich ver-

heugde in het voorrecht om te dienen, iemand die zijn

oog alleen op de eer van God had gericht.

‘Hij was het volmaakte voorbeeld van de norm in

het Oude Testament: “(...) wat de Here van u vraagt: niet

anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben,

en ootmoedig te wandelen met uw God.” (Micha 6:8.)

‘In een artikel in de Deseret News stond: “Als er in

de hedendaagse geschiedenis ooit een mens is geweest

die deze wereld door zijn aanwezigheid beter achterliet,

dan was het wel David Oman McKay.

‘“Waar hij ook langs-

kwam, verhieven mensen

hoopvol en moedig hun

hoofd. Waar zijn stem ook

gehoord werd, het gevolg

was meer vriendelijkheid,

verdraagzaamheid en

liefde onder de mensen.

Waar zijn invloed ook

gevoeld werd, werden

mens en God eensgezin-

der in doel en handel-

wijze.”

‘President McKay

werd in april 1906 door

mijn vader, president

Joseph F. Smith, die door de Geest geïnspireerd werd,

tot het heilig apostelschap geroepen. Hij werd een van
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69 jaar samen

Het Eerste Presidium: Hugh B. Brown,
David O. McKay en N. Eldon Tanner
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de grootste en meest geïnspireerde leiders in deze

bedeling. (...)

‘Ik zal hem enorm missen. Het lijkt onmogelijk

dat hij ons heeft verlaten. Maar we weten dat hij nu

met zijn ouders verenigd is en dat hij met zijn werk in

het paradijs van God is begonnen, waar hij opnieuw

met zijn goede vrienden omgaat die hem zijn voorge-

gaan. (...)

‘Volgens mij zijn twee uitspraken van de profeet

Lehi kenmerkend voor het leven van president McKay.

Hij was als een grote rivier, “voortdurend uitlopende in

de bron aller gerechtigheid”, en hij was als een reusachtig

dal, “onwrikbaar en standvastig, en onveranderlijk in

het onderhouden van de geboden des Heren!” (1 Nephi

2:9–10.)

‘Ik dank God voor

het leven en de bedie-

ning van deze grote man.

Hij was een bijzondere

ziel, een grote geest die

op aarde kwam om Israël

te leiden. Hij heeft zijn

werk volbracht en is rein

en vervolmaakt terugge-

keerd naar de sferen van

licht en vreugdevolle her-

eniging. Als er ooit een

man is geweest tegen wie

deze schriftuurlijke woor-

den verdiend gezegd kon-

den worden, dan was het wel president McKay:

‘“Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het

koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der

wereld af ” (Matteüs 25:34), want gij hebt goed gehan-

deld met alles wat aan uw zorg was toevertrouwd.’

(‘One Who Loved His Fellowmen’, Improvement Era,

februari 1970, pp. 87–88.)

President David O. McKay
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HOOGTEPUNTEN UIT HET LEVEN VAN JOSEPH FIELDING SMITH

Leeftijd Gebeurtenissen

Hij wordt op 19 juli 1876 te Salt Lake City (Utah) geboren, als zoon van Joseph F.

en Julina Lambson Smith.

8 Hij wordt door zijn vader gedoopt (19 juli 1884).

19 Hij ontvangt zijn patriarchale zegen, waarin staat dat hij het volk zal presideren

(januari 1896).

21 Hij trouwt met Louie Emily Shurtliff (26 april 1898; zij overlijdt op 30 maart 1908).

22–24 Hij vervult een zending in Engeland (1899–1901).

24 Hij gaat op het kantoor van de kerkhistoricus werken (1901).

29 Hij wordt assistent van de kerkhistoricus (april 1906).

32 Hij trouwt met Ethel Georgina Reynolds (2 november 1908; zij overlijdt op 26

augustus 1937).

33 Hij wordt door zijn vader, president Joseph F. Smith, tot apostel geordend

(7 april 1910).

44 Hij wordt kerkhistoricus (1921).

45 Zijn eerste boek, Essentials in Church History, wordt gepubliceerd (1922).

57 Hij wordt president van de Genealogical Society (1934).

61 Hij trouwt met Jessie Ella Evans (12 april 1938; zij overlijdt op 3 augustus 1971).

63 Hij geeft leiding aan de evacuatie van de zendelingen uit Europa (1939).

68–72 Hij is president van de Salt Laketempel (1945–1949).

74 Hem wordt steun verleend als president van het Quorum der Twaalf Apostelen

(9 april 1951).

79 Hij wijdt vier landen toe aan de verkondiging van het evangelie (1955).

89 Hij wordt raadgever van president David O. McKay (29 oktober 1965).

93 Hij wordt president van de kerk (23 januari 1970).

95 Hij presideert de eerste gebiedsconferentie, in Manchester [Engeland] (27–29

augustus 1971); hij wijdt de Ogdentempel (Utah) in (18 januari 1972); hij wijdt de

Provotempel (Utah) in (9 februari 1972); hij overlijdt in Salt Lake City (2 juli 1972).
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Net als Hanna, de

moeder van de profeet

Samuël uit het Oude

Testament, verlangde

Julina Lambson vurig

naar een zoon. Hanna

had drie prachtige doch-

ters, maar ze wilde graag

een zoon en bad daarom.

Ze beloofde de Heer dat

als Hij haar daarmee zou

zegenen, zij al het moge-

lijke zou doen om ervoor

te zorgen dat de jongen

God zou dienen en de

goede naam in stand zou houden van zijn vader, Joseph

F. Smith, die toen raadgever in het Eerste Presidium was.

Op 19 juli 1876 zegende de Heer de familie Smith met

een zoon, die de naam van zijn vader kreeg. ‘Dit was het

kind dat was voorbestemd om in de voetsporen van zijn

vader te treden — als zendeling, historicus, apostel,

schriftgeleerde, theoloog, raadgever in het Eerste

Presidium en uiteindelijk als profeet van de Heer. De

stem van de vader zou de stem van de zoon worden;

samen waren ze ononderbroken ruim honderd jaar

apostel.’ (Joseph F. McConkie, True and Faithful: The

Life Story of Joseph Fielding Smith [1971], pp. 9, 11.)

In zijn jeugd had Joseph Fielding Smith met veel

vervolging te maken toen politieagenten huizen van

polygamisten in Utah binnendrongen op zoek naar zijn

vader en andere leiders van de kerk. Hij herinnerde zich

dat zij in hun huis rondkeken en de vrouwen en kinde-

ren ondervroegen en angst aanjoegen, waardoor zij hun

leven aantastten en een donkere wolk van ongeluk en

angst achterlieten. In die hopeloze omstandigheden

werd zijn vader gedwongen om van het achtste tot het

vijftiende levensjaar van Joseph Fielding bijna voortdu-

rend onder te duiken. En toen mensen later zeiden dat

president Joseph Fielding Smith volgens hen een

bevoorrechte jeugd had gehad, en daarom wel een

groot man moest zijn, was hij min of meer gedwongen

om aan te geven dat ze niet alle omstandigheden ken-

den. Zijn vader was in de vormende jaren van Joseph

Fielding meestal van huis vanwege de problemen met

de Amerikaanse overheid.

Een van de gevolgen van die eenzame, moeilijke

jaren was voor de jonge Joseph Fielding dat hij begrip

en moed ontwikkelde, waardoor hij een van de

vaardigste verdedigers van de kerk in de laatste dagen

werd. Het leven van deze grote dienstknecht van de

levende God kan als volgt beschreven worden:

beproefd en trouw gebleven.

De jonge Joseph Fielding Smith

IN ZIJN JEUGD LEERDE HIJ AAN DE
VERWACHTINGEN VAN DE HEER TE
VOLDOEN

Joseph Fielding Smith was een jongen die dacht

dat het zijn taak was om hand in hand met de Heer door

het leven te gaan. Door zijn verlangen om de wil van de

Heer te leren kennen en na te leven las hij twee keer

het Boek van Mormon voordat hij tien jaar oud was.

Als zijn football–team hem miste, vonden ze hem meestal

op de hooizolder, lezend in de Schriften. Hij las ook de

Children’s Catechism (een publicatie van de kerk in die

tijd waarin de leerstellingen van het evangelie werden

uitgelegd) en jeugdwerkboeken. Door zijn leergierig-

heid werd hij op natuurlijke en spontane wijze een van

de meest ontwikkelde evangeliekenners die de kerk

ooit heeft gekend.

Later heeft hij uitgelegd: ‘Zolang ik me kan herin-

neren, heb ik vanaf het moment dat ik kon lezen meer

vreugde en bevrediging gevonden in het bestuderen van

de Schriften, in het lezen over de Heer Jezus Christus,

over de profeet Joseph Smith en over het werk dat

gedaan is voor de verlossing van de mens, dan in wat

ook ter wereld.’ (Conference Report, april 1930, p. 91.)
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Joseph F. Smith en zijn gezin. Joseph Fielding staat in het midden van de
achterste rij.

Het gezin van Joseph F. Smith, de vader van Joseph Fielding Smith
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HIJ STOND OOG IN OOG MET
DE DOOD

‘In zijn jeugd besteedde Joseph veel tijd aan het

zorgen voor de koeien bij de Jordan River [in Utah] en

aan werken met zijn broers op de ouderlijke boerderij

in Taylorsville. Toen hij en zijn jongere broer George een

keer hooi op een wagen aan het laden waren, om van

het veld naar de schuur te brengen, kwam Joseph met de

dood in aanraking. Ze waren op een weg bij het kanaal

gestopt om wat balen op te stapelen en de paarden te

laten drinken. Omdat ze een koppig paard in het span

hadden, zei Joseph tegen George dat hij bij de paarden

moest staan en hun hoofdstel vasthouden totdat hij op

de bok geklommen was en de teugels in handen had.

Maar George liep terug en klom in het bindtouw. Toen

hij dat deed, gingen de paarden met een ruk aan de haal

en viel Joseph tussen de paarden op de disselboom.

‘Hij dacht: “Nou, dat

is het einde!” Maar om

de een of andere reden

veranderden de paarden

van richting en renden ze

het kanaal in. Joseph

werd weggeslingerd zon-

der met hun hoeven of de

wielen van de wagen in

aanraking te komen. Toen

hij overeind kwam, gaf hij

George een uitbrander

en haastte hij zich naar

huis — geschrokken,

maar dankbaar dat hij

ongedeerd was. Zijn vader

kwam hem tegemoet en

wilde weten wat er aan de

hand was, want hij had

het gevoel dat zijn zoon

op de een of andere manier in gevaar was.’ (McConkie,

True and Faithful, p. 18.)

HIJ HIELP ZIJN MOEDER

‘Toen zijn moeder uit Hawaï terugkwam, was

Joseph tien jaar oud, en op die jonge leeftijd begon hij

zijn moeder te helpen met haar werk als vroedvrouw en

verloskundige. Josephs taak was die van staljongen en

voerman. Dag en nacht stond Joseph klaar als zijn moe-

der werd opgeroepen. Dan spande hij de trouwe merrie,

“Old Meg”, voor de wagen en reed hij zijn moeder naar

het huis van de patiënt. Daar bleef hij wachten terwijl zij

de baby ter wereld bracht. En als zijn moeder dacht dat

hij te lang zou moeten wachten, stuurde zij hem naar

huis en zei hoe laat hij haar moest komen ophalen. (...)

De ouders van Joseph Fielding Smith,
Joseph F. en Julina Lambson Smith, op
hun vijftigste trouwdag, 1916

‘Overdag en in de zomer was het werk van Joseph

niet zo erg voor een tienjarige jongen. Maar ’s nachts en

in de winter was het geen pretje. Soms reden ze door

regen, ijzel en sneeuw, of in bittere kou in een open

wagen. En als ze bij het huis van de zwangere vrouw

aankwamen, moest hij soms eindeloos wachten.

‘“Soms vroor ik bijna dood. Ik vroeg me af waarom

zo veel baby’s midden in de nacht geboren werden,

vooral in koude winternachten. Ik wenste vurig dat

moeders wat betere momenten zouden uitkiezen.’

(Joseph Fielding Smith jr. en John J. Stewart, The Life

of Joseph Fielding Smith [1972], pp. 52–53.)

‘IK WERD MET EEN GETUIGENIS
GEBOREN’

Joseph Fielding

Smith heeft verklaard: ‘Ik

werd met een getuigenis

van het evangelie gebo-

ren. (...) Ik kan me niet

herinneren dat ik ooit

heb getwijfeld aan de

zending van de profeet

Joseph Smith of aan de

leringen en raad van mijn

ouders.’ (Geciteerd in

Smith en Stewart, Life of

Joseph Fielding Smith,

p. 56.)

‘Joseph was van aard rustiger en leergieriger dan

zijn broers. Hij had de gewoonte om snel zijn karwei-

tjes af te maken en naar de studeerkamer van zijn vader

te gaan om te studeren.’ (McConkie, True and Faithful,

p. 18.)

In een brief aan een zoon op zending schreef hij:

‘Ik kan me herinneren dat ik vanaf de tijd dat ik leerde

lezen en schrijven het evangelie ging bestuderen. Ik las

de catechismus voor kinderen en jeugdwerkboeken over

het evangelie. Later las ik de ‘History of the Church’

die in de Millennial Star stond. Ik las ook de Bijbel,

het Boek van Mormon, de Parel van grote waarde, de

Leer en Verbonden, en andere boeken die ik in handen

kreeg. (...) Ik leerde al op jonge leeftijd dat God leeft;

Hij gaf me als kind een getuigenis, en ik heb met het

nodige succes getracht altijd gehoorzaam te zijn.’

(Answers to Gospel Questions, Joseph Fielding Smith

jr., 5 delen [1957–1966], deel 4, p. VI.)

HIJ STOND ALTIJD VROEG OP

Geïnspireerd door een gedisciplineerd vader stond

Joseph Fielding Smith altijd vroeg op, wat hij zijn hele

leven heeft gedaan en wat voor hem een middel was

Een cadeau van zijn vader
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om veel tot stand te brengen. Zelfs toen hij 95 was,

‘was hij een voorbeeld van iemand die niet met pensi-

oen ging. (...) Hij stond iedere ochtend ruim voor zes

uur op en begon aan een dag hard werken. Dat was een

levenslange gewoonte, die hij ook zijn kinderen heeft

bijgebracht. “Mensen sterven in bed”, waarschuwde hij.

“En dat geldt ook voor ambitie.”

‘“Op de een of andere manier vond hij het immo-

reel om na zes uur nog in bed te liggen”, zei zijn zoon.

“En ik heb dat maar een enkele keer geprobeerd. Daar

zorgde mijn vader wel voor.”’ (Smith en Stewart, Life of

Joseph Fielding Smith, p. 3.)

HIJ WAS EEN HARDE WERKER

‘Het was al laat op een zomeravond in 1894 in

Salt Lake City. Joseph Fielding Smith, die toen achttien

was, had er net een zware werkdag op zitten als loop-

jongen op de afdeling groothandel in het souterrain van

het Zion’s Cooperative Mercantile Institution, op de hoek

van Main Avenue en South Temple. Hij spande zijn

schouders, haalde diep adem en probeerde rechtop te

staan. Dat was niet gemakkelijk. Het waren lange dagen,

het werk was vermoeiend en het inkomen was magertjes.

“Ik werkte de hele dag als een paard, ik sjouwde zak-

ken meel en suiker, en hammen op mijn rug. ’s Avonds

was ik afgepeigerd. Ik woog 68 kilo, maar ik moest zak-

ken van ruim 90 kilo optillen en op mijn schouders

dragen. Ik was een eigenwijze vent, want sinds die tijd

staan mijn schouders een beetje scheef. De rechter-

schouder is wat meer gebruikt dan de linker.”

‘Maar het was niet gemakkelijk om werk te vinden

en het gezin had alle financiële steun nodig die ze van

hem en zijn broers konden krijgen. Daarom was Joseph

blij met dit werk, ondanks de slechte condities en het

lage loon. De dagelijkse lichamelijke inspanning was

op de lange termijn misschien wel goed voor hem, als

hij er niet aan overleed.

Warenhuis ZCMI. Toen hij achttien was, werkte Joseph Fielding Smith als
loopjongen op de afdeling groothandel in het souterrain van ZCMI in Salt
Lake City.

‘En toen liep hij zoals altijd langs de snoepafde-

ling en kocht een zakje snoep voor zijn moeder en zijn

jongere broers en zussen. Hij vond het fijn om de blije

kinderen te zien als hij een traktatie meenam.’ (Smith

en Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, pp. 65–66.)

HIJ TROUWDE VOORDAT HIJ OP
ZENDING GING

Toen Joseph

Fielding Smith achttien

jaar oud was, boden zijn

ouders Louie Shurtliff,

die even oud was als hij,

aan om bij hen in te

wonen zolang ze naar de

University of Utah ging.

Louies vader en president

Joseph F. Smith waren als

kinderen in Nauvoo al

bevriend. Joseph en Louie

raakten ook snel bevriend.

Ze hielden allebei van

leren en waren toegewijd

aan het evangelie. Het

duurde niet lang voordat

ze verliefd werden. Ze hadden drie en een half jaar ver-

kering. In die tijd studeerde Louie aan de universiteit

en werkte Joseph Fielding voor ZCMI. Later zei hij:

‘Toen zij klaar was met haar studie, (...) wilde ik niet

dat ze naar huis ging. Ik haalde haar over om van adres

te veranderen, en op 26 april 1898 gingen we naar de

Salt Laketempel en werden we door mijn vader, presi-

dent Joseph F. Smith, voor tijd en eeuwigheid aan

elkaar verzegeld.’ (Geciteerd in Smith en Stewart, Life

of Joseph Fielding Smith, p. 75.)

Een jaar na hun huwelijk liet Joseph Fielding

zijn bruid achter om twee jaar in Groot-Brittannië op

zending te gaan. Hij werd vergezeld door zijn broer,

Joseph Richards, die naar hetzelfde zendingsgebied was

Zendelingen op 28 mei 1901 in Engeland. Joseph Fielding Smith is de
tweede van links.

Louie E. Shurtliff (1876–1908), de eerste
vrouw van Joseph Fielding. Zij trouw-
den op 26 april 1898.
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geroepen. Het was voor Joseph niet makkelijk om op

zending te gaan. Hij schreef in zijn dagboek: ‘Zaterdag,

13 mei 1899: Ik ging naar de stad en kocht wat spullen

om mee naar Engeland te nemen. Ik pakte ’s middags

mijn koffer in en maakte me klaar om te vertrekken.

Om zes uur nam ik afscheid van iedereen en ging ik naar

het station. Ik had me nog nooit zo gevoeld, want ik

was nog nooit langer dan een maand van huis geweest.

En nu ik twee jaar of langer weg moest, werd ik door

vreemde gevoelens overmand.’ (Geciteerd in Smith en

Stewart, The Life of Joseph Fielding Smith, p. 83.)

Het zendingswerk was in die tijd erg moeilijk in

Groot-Brittannië. Er was veel tegenstand en er waren

weinig ontvankelijke mensen. Hij werkte echter hard.

Hij deelde iedere maand zo’n tienduizend brochures uit

en bezocht zo’n vierduizend huizen. Maar hij zag geen

resultaat van zijn werk in de vorm van dopelingen.

‘Gedurende zijn tweejarige zending bekeerde of doopte

ouderling Smith niemand. Hij bevestigde een lid, maar

dat was de volledige oogst van zijn werk.’ (Francis M.

Gibbons, Joseph Fielding Smith: Gospel Scholar,

Prophet of God [1992], p. 75.)

ZIJN VADER VERWACHTTE
UITMUNTENDHEID

‘Uit de brieven aan

ouderling Joseph Fielding

Smith (...) bleek met hoe-

veel zorg president Joseph

F. Smith zijn trouwe en

gehoorzame zoon onder-

wees. Op 2 februari 1900

schreef hij:

‘“De beste leerschool

die ik ooit heb doorlopen,

is de school van ervaring.

Ik kan sommige dingen

maar moeilijk leren. Een

daarvan is de Engelse spelling, en ik zie dat je wat dat

betreft een beetje op mij lijkt. Ik ga ervan uit dat als ik

je enkele woorden geef die je bijna altijd verkeerd spelt,

jij je best zult doen om ze voortaan juist te spellen.”

‘De vader gaf toen een lijstje woorden.

‘Op 8 maart 1900 adviseerde de vader:

‘“Ik hoef zeker niet tegen je te zeggen dat je korte,

oprechte gebeden moet uitspreken, korte en oprechte

toespraken moet houden en korte brieven moet schrij-

ven, bondig en zinvol — zo vaak je maar kunt. Het pro-

bleem is dat veel mensen te overvloedig zijn, zowel in

woord als geschrift. We moeten ons verstand en onze

gedachten concentreren en dingen in het kort weerge-

ven. Ik ben blij dat je daar zoveel vooruitgang in

maakt.” (...)

Joseph Fielding Smith en zijn vader,
president Joseph F. Smith, 2 mei 1914

‘Een advies in de

brief van Joseph F. van

20 februari 1901 bevat

goede raad voor ons allen:

‘“Neem altijd de tijd

om goed te eten en in je

dagboek te schrijven.

Daar heb ik ervaring mee.

Een dagboek is zo goed

als waardeloos als je er

niet iedere dag in schrijft.

We kunnen een dagboek

niet correct bijhouden

als we vanuit ons geheu-

gen dingen moeten

opschrijven. Houd je dagboek bij.”’ (Leonard J.

Arrington, “Joseph Fielding Smith: The training of a

Prophet,” archieven van de afdeling familie- en kerkge-

schiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen, 1972, pp. 7–8.)

HIJ LEERDE VEEL VAN ZIJN VADER

‘Joseph F. Smith was een groot leermeester die
urenlang de vragen van zijn zoon beantwoordde en
ervoor zorgde dat hij op de juiste wijze in de beginselen
van de waarheid gegrondvest werd. Joseph Fielding zei
later: “Een van mijn beste herinneringen zijn de uren die
ik samen met hem over de beginselen van het evangelie
sprak en dat hij me instructies gaf zoals alleen hij dat
kon. Op die manier werd het fundament van mijn eigen
kennis in de waarheid gelegd, zodat ook ik kan zeggen
dat ik weet dat mijn Verlosser leeft, en dat Joseph
Smith een profeet van God was, is en altijd zal blijven.”

‘En waar kan een profeet beter worden opgeleid
dan bij een profeet thuis? Zijn moeder, Julina Lambson
Smith, was bij George A. Smith thuis opgegroeid, een
neef en metgezel van de profeet Joseph Smith.’
(McConkie, True and Faithful, p. 12.)

HIJ WAS EEN VERDEDIGER VAN HET
GELOOF

Joseph Fielding Smith ging op 1 oktober 1901 op het kantoor van de kerk-
historicus werken.

Op zending in Engeland; ouderling
Joseph Fielding Smith, 21 februari 1900
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Na zijn zending werd Joseph Fielding Smith aan-

genomen op het kantoor van de kerkhistoricus. Na deze

baan werd hij in 1906 benoemd als assistent-kerkhisto-

ricus. In die functie hielp hij president Anthon H. Lund,

raadgever in het Eerste Presidium en kerkhistoricus, met

de verschillende werkzaamheden in het kantoor. Een

van zijn taken was gegevens verzamelen voor de verde-

diging van Reed Smoot, senator uit Utah en apostel,

die zijn zetel in de senaat in Washington D.C. dreigde

kwijt te raken.

Toen ouderling

Smoot van alle blaam

was gezuiverd, raakte zijn

tegenstander bijzonder

verbitterd; in een plaatse-

lijke krant reageerde hij

zich af in de vorm van

laster en kwaadsprekerij

ten opzichte van de kerk,

maar vooral ten opzichte

van de president, Joseph

F. Smith. De jonge Joseph

presenteerde de waarheid

zo goed dat de gepubliceerde beschuldigingnen eigen-

lijk nooit een ernstig probleem werden.

HIJ WAS EEN HEDENDAAGS
SCHRIFTGELEERDE

In het voorwoord van een verzameling toespraken

en geschriften van Joseph Fielding Smith schrijft zijn

schoonzoon Bruce R. McConkie: ‘Joseph Fielding Smith

is de voornaamste evangeliekenner en evangelieleraar

van deze generatie. Er zijn maar weinig mensen in deze

bedeling die wat kennis van het evangelie betreft bij hem

in de buurt kwamen of hem op geestelijk gebied konden

overtreffen. Hij had het geloof en de kennis van zijn

vader, president Joseph F. Smith, en zijn grootvader,

de patriarch Hyrum Smith.’ (Joseph Fielding Smith,

Doctrines of Salvation, Bruce R. McConkie, 3 delen

[1954–1956], deel l, p. V.)

Joseph Fielding Smith was een produc-
tief schrijver.
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HIJ VOND EEN NIEUWE VROUW EN
MOEDER VOOR ZIJN KINDEREN

Louie, de vrouw van

Joseph Fielding Smith,

werd tijdens haar derde

zwangerschap ernstig

ziek. Ze had twee maan-

den zwaar te lijden en

overleed op 30 maart

1908. ‘Zij en Joseph

waren pas tien jaar

getrouwd, en daarvan

was hij twee jaar op zen-

ding geweest. Ze hadden

twee dochters, Josephine,

die toen vijf was, en

Julina, die twee was. Ze was een vrouw die “bijzonder

lief was en een sterk karakter had”, en het verdriet om

haar overlijden was groot.

‘De diepbedroefde

vader verliet het huis dat

hij voor zijn bruid had

gebouwd en verhuisde

met zijn kleine gezin naar

het Beehive House waar

zijn moeder en zijn zus-

sen Julina en Emily met

moederlijke liefde voor

zijn twee meisjes konden

zorgen. Het overlijden van

hun moeder was vooral

moeilijk voor de tweeja-

rige Julina. Ze huilde vaak

om haar moeder en dat

deed het hart van haar

vader smelten.’

(McConkie, True and

Faithful, p. 32.)

De maanden na de dood van Louie waren moeilijk

en eenzaam. De meisjes bleven verdrietig om hun moe-

der huilen. Hun vader troostte hen iedere avond uren-

lang. Grootmoeders en tantes deden hun uiterste best

om Joseph Fielding te helpen met het opvoeden van

zijn kinderen, maar zijn dochters hadden een moeder

nodig. Na raad en advies van zowel zijn vader als zijn

schoonvader ging Joseph Fielding met een gebed in zijn

hart op zoek naar een vrouw die ook een liefdevolle

moeder voor zijn dochters kon zijn. Hij leerde Ethel

Georgina Reynolds kennen, dochter van George

Reynolds, die al jarenlang lid van het Eerste Quorum

der Zeventig was, en Amelia Jane Reynolds. Zij werden

op 2 november 1908 door president Joseph F. Smith in

de Salt Laketempel in de echt verbonden.

Joseph Fielding Smith trouwde op
2 november 1908 met Ethel Georgina
Reynolds.

Joseph Fielding Smith, rond 1905
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HIJ WERD TOT APOSTEL GEROEPEN

‘Ruim een uur had-

den het Eerste Presidium

en het Quorum der Twaalf

Apostelen in april 1910

in de Salt Laketempel

verschillende mannen

besproken die in aanmer-

king kwamen om de

plaats in te nemen die

was vrijgekomen door het

overlijden van president

John R. Winder op 27

maart, als gevolg waarvan

apostel John Henry kort

daarna in het presidium

was geroepen. Maar op alle personen was wel iets aan

te merken. Het leek onmogelijk om een unanieme

beslissing te nemen. Uiteindelijk trok president Joseph

F. Smith zich terug en knielde in gebed neer. Toen hij

terugkwam, vroeg hij de dertien andere broeders aarze-

lend of ze bereid zouden zijn om zijn zoon Joseph

Fielding Smith jr. voor de positie te overwegen. Hij aar-

zelde, zoals hij zei, omdat zijn zoon Hyrum al lid van het

quorum was en zijn zoon David lid van de Presiderende

Bisschap. Hij was bang dat de leden van de kerk ont-

stemd zouden zijn als hij nog een zoon als algemeen

autoriteit zou roepen. Toch voelde hij zich geïnspireerd

om Josephs naam ter goedkeuring voor te leggen. De

andere broeders stonden meteen open voor het idee

en gaven president Smith hun steun.’ (Smith en Stewart,

Life of Joseph Fielding Smith, p. 174.)

ANDEREN WISTEN DAT HIJ ALS
APOSTEL ZOU WORDEN GEROEPEN

‘Van apostel en

senator Reed Smoot in

Washington D.C. kwam

het telegram: “Moge God

u zegenen in uw apostel-

schap. Wees trouw aan

uw leider.” En Joseph

[Fielding Smith] merkte

op: “Dat zal ik altijd pro-

beren. Ik heb ook enkele

brieven, telegrammen

enzovoort ontvangen van

vrienden die zich in mijn

grote zegen verheugen.

En ik geloof dat die

vreugde vrij algemeen is,

hoewel er mensen zijn die niet tevreden zijn.

Ouderling Joseph Fielding Smith op 38-
jarige leeftijd, 19 juli 1914

Op 33-jarige leeftijd tot apostel geroe-
pen, 26 april 1910

Ouderling Ben E. Rich, president van het zendingsge-

bied Oostelijke Staten (...) die altijd een vriend voor me

is geweest, en die een jaar geleden al voorspelde dat ik

voor deze grote taak zou worden geroepen, was een

van de eersten die me zijn steun, zegen en vertrouwen

schonk en die voor me zou bidden. Moge de Heer hem

zegenen. (...)

‘“President Francis M. Lyman gaf me de nodige

instructies voor mijn roeping en zei dat ik door open-

baring van de Heer was geroepen. Hij zei dat hij me al

enkele jaren had gadegeslagen en dat hij tijdens een reis

naar Vermont [toen in december 1905 het Joseph Smith

Memorial Monument werd ingewijd], op de heenreis,

ter plaatse en op de terugreis, in zijn hart had gevoeld

dat ik op een dag apostel zou worden. En dat hebben

meer mensen voorspeld, maar aan al die voorspellingen

heb ik geen aandacht geschonken en ik heb niet bij de

vervulling ervan stilgestaan.”

‘Drie jaar later, in een tweede patriarchale zegen,

deze keer van patriarch Joseph D. Smith in Scipio

(Millard County), kreeg Joseph Fielding te horen: “(…)

uw bent in het voorsterfelijk leven geroepen en geor-

dend om hier op aarde apostel van de Heer Jezus

Christus te worden.”’ (Smith en Stewart, Life of Joseph

Fielding Smith, pp. 178–179, 181.)

‘Jaren later heeft Heber J. Grant, die toen presi-

dent van de kerk was en bij de vergadering in de tem-

pel was toen Joseph in 1910 werd gekozen, een groep

mensen van de juistheid van die beslissing verzekerd.

Dat gebeurde tijdens een familiereünie van de familie

Smith. President Grant wees naar Joseph Fielding en zei:

“Die man is door rechtstreekse openbaring van God

geroepen. Van dat feit kan ik getuigen.”’ (Smith en

Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 177.)

Als toegewijd dienstknecht van de Heer nam hij zijn

ordening tot apostel serieus. ‘Geordend om alle men-

sen tot bekering op te roepen, nam hij die verantwoor-

delijkheid op zich en bleef hij zijn hele leven trouw aan

Bij de inwijding van het monument van Joseph Smith, 23 december 1905.
Joseph Fielding Smith staat uiterst rechts in de achterste rij. Op de foto staan
ook president Joseph F. Smith (tweede rij, derde van rechts) en ouderling
George Albert Smith (in het midden van de voorste rij).
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zijn taak. Vanwege zijn vastberaden verdediging van de

wetten en beginselen van de Heer, werd hij door velen

als streng beschouwd. Wat zonden betreft deed [hij]

nooit water bij de wijn, maar hij was vergevensgezind

en stak de helpende hand uit naar de berouwvolle zon-

daar. Geen ander mens had meer zorg en liefde voor

alle leden van de kerk.’ (Smith en Stewart, Life of

Joseph Fielding Smith, pp. VI.)

ZIJN VROUW BESCHREEF HEM

In 1932 gaf Ethel Georgina Reynolds Smith de vol-

gende beschrijving van haar man, Joseph Fielding Smith:

‘U wilt dat ik u iets vertel over de man die ik ken.

Ik heb vaak gedacht dat de mensen zouden zeggen: “Hij

is een zeer goede man, oprecht, orthodox enzovoort.”

Ze spreken over hem zoals de meeste mensen hem

kennen; maar de man die ze in gedachten hebben is

heel anders dan de man die ik ken. De man die ik ken

is een vriendelijke, liefdevolle echtgenoot en vader, die

ernaar streeft om zijn gezin gelukkig te maken en zich-

zelf daarbij volledig wegcijfert. Hij is de man die een

zeurderig kind in slaap sust, die de kleintjes een ver-

haaltje voor het slapen gaan voorleest, die nooit te moe

of te druk is om ’s avonds laat op te blijven of ’s mor-

gens vroeg op te staan om de oudere kinderen met hun

huiswerk te helpen. En als er iemand ziek is, waakt de

man die ik ken over de zieke. Dan vragen ze om hun

vader. Ze ervaren zijn aanwezigheid als een wonder-

middel voor alle kwalen. Zijn handen verbinden hun

wonden, zijn armen geven de zieke moed, zijn stem

klinkt vriendelijk als hij iemand terechtwijst, totdat zij

maar al te graag doen wat hem gelukkig maakt.

‘De man die ik ken is zachtaardig, en als hij denkt

dat hij iemand iets heeft aangedaan, is niets hem te veel

om met liefdevolle woorden of daden de pijn weg te

nemen. Hij verwelkomt graag jonge mensen bij zich

thuis en is gelukkig als hij met hen over actualiteiten kan

praten — over sport of andere onderwerpen die hen

interesseren. Hij houdt van een goed verhaal en ziet snel

de humor van een situatie in. Hij houdt van lachen en

Een familiebijeenkomst

vindt het niet erg als er om hem gelachen wordt. En hij

doet graag aan gezonde activiteiten mee.

‘De man die ik ken is onzelfzuchtig, geduldig,

attent, zorgzaam, hartelijk, en hij doet zijn uiterste best

om ervoor te zorgen dat het leven van zijn dierbaren

vreugdevol is. Dat is de man die ik ken.’ (Geciteerd in

Bryant S. Hinckley, ‘Joseph Fielding Smith’,

Improvement Era, juni 1932, p. 459.)

Ethel was ruim 28 jaar de partner van Joseph

Fielding. Op 26 augustus 1937 overleed ze. Hij werd

opnieuw door de dood van een vrouw gescheiden. Ze

had negen kinderen gekregen en elf kinderen opgevoed.

Ze was ook vijftien jaar lid van het algemeen bestuur

van de zustershulpvereniging.

JESSIE EVANS DROEG VEEL BIJ AAN
ZIJN LEVENSVREUGDE

‘Voordat Ethel over-

leed, had ze gevraagd of

Jessie Evans [een beroemd

soliste in het Mormoons

Tabernakelkoor] op haar

begrafenis wilde zingen.

“Als ik als eerste kom te

overlijden,” had ze tegen

haar man gezegd, “wil ik

dat je Jessie Evans vraagt

om op mijn begrafenis te

zingen.” Toen ze over-

leed, stuurde Joseph

Fielding zijn zwager,

William C. Patrick, naar

mevrouw Evans om haar te vragen. (...) Ze gaf gehoor aan

het verzoek en zong tijdens de begrafenis. Naderhand

stuurde Joseph Fielding haar een bedankbrief.’ (Smith

en Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 252.)

Jessie Evans reageerde op de brief en er ontstond

een vriendschap. Al snel groeide de vriendschap uit tot

een verloving, en op 12 april 1938, op 61-jarige leeftijd,

Joseph Fielding Smith trouwde op 12
april 1938 met Jessie Evans.

Joseph Fielding Smith met zijn zoons
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trouwde Joseph Fielding Smith met Jessie Ella Evans in

de Salt Laketempel.

‘Toen het Mormoons Tabernakelkoor in 1941 door

Californië reisde, met Richard L. Evans als commentator,

schreef Joseph Fielding een vrolijke brief aan Evans

waarin hij hem de opdracht gaf om tijdens hun reis voor

Jessie te zorgen en haar te beschermen: “U bent daartoe

bevoegd, aangewezen, gekozen, benoemd, aangesteld,

geboden, geordend en anderszins in kennis gesteld,

geïnformeerd, geadviseerd en geïnstrueerd. (...)” Zo

begon de brief, en na verscheidene alinea’s vol gekheid

zei hij: “Om erop toe te zien dat de genoemde Jessie

Evans Smith veilig, comfortabel, gemakkelijk, zonder

overlast zal reizen. En dat ze weer zal terugkeren naar

haar liefdevolle man en kinderen in de prachtige en

vredige staat Utah, en naar haar talrijke dierbaren. (...)”

‘Richard L. antwoordde onder andere: “Door uw

meesterlijke brief van 15 augustus heb ik heel wat keren

mijn wenkbrauwen gefronst en heb ik me verschrikkelijk

moeten concentreren. De brief gaat ongetwijfeld met

de eerste tien amendementen op de Bill of Rights en

de Magna Charta de geschiedenis in. Het was opmerke-

lijk dat toen mijn juridische adviseurs en ik het docu-

ment bestudeerden, het geen voorrecht bevatte dat ik

mezelf niet al had toegekend en dat het geen verantwoor-

delijkheid bevatte die ik niet zelf al op mijn schouders

wilde nemen. Maar het is een goed idee, zoals veel

mannen kunnen getuigen, om de toestemming van de

echtgenoot te hebben voordat je ruim drieduizend

kilometer met zijn vrouw op reis gaat.” (...) 

‘Zowel Joseph Fielding als Jessie genoten van een

kleurrijke, gietijzeren gedenkplaat die in de keuken van

hun appartement hing, met de woorden: “Meningen

van de echtgenoot in dit huishouden komen niet nood-

zakelijkerwijs overeen met die van het dagelijks bestuur.”

Toen zij hem een keer op kantoor assisteerde toen zijn

President en zuster Smith tijdens de optocht Days of ’47, 1971

secretaresse op vakantie was, tikte hij haar op de

schouder toen ze achter de schrijfmachine zat en zei:

“Lieve schat, vergeet niet dat je hier niet de woordvoer-

ster bent!” (Smith en Stewart, Life of Joseph Fielding

Smith, pp. 260–261.)

HIJ HIELD VAN GEZONDE HUMOR

De leden van de kerk over de hele wereld kenden

deze gerespecteerde theoloog goed, en zij verwelkom-

den zijn heldere, onmiskenbare toelichting op de

Schriften. Maar ze waren zo goed als niet op de hoogte

met de opmerkelijke humoristische aard van Joseph

Fielding Smith. Zijn aangeboren humor was ongekun-

steld en onschadelijk, en kwam voort uit zijn levenser-

varingen. Een ervaring uit zijn jeugd, waar Joseph

Fielding graag over vertelde, ging over een merrie die

Junie heette:

‘Junie was een van de intelligentste dieren die ik

ooit gezien had. Ze leek bijna menselijk. Ik kon haar

niet in de schuur opsluiten omdat ze voortdurend het

touw van de deur van haar stal losmaakte. Ik deed de

lus van het touw aan de deur van de stal over een paal

heen, maar met haar neus en haar tanden kreeg ze de

deur toch open. En dan ging ze de tuin in.

‘Er was een waterkraan in de tuin die we gebruik-

ten om de drinkbak van de dieren te vullen. Junie

draaide de kraan altijd open met haar tanden en liet het

water weglopen. Mijn vader werd boos op mij omdat ik

het paard niet in de stal kon houden. Ze liep nooit weg;

ze draaide alleen de kraan open en liep dan in het gras

of door de tuin. Midden in de nacht hoorde ik het water

lopen en dan moest ik opstaan, de kraan dichtdraaien

en Junie weer opsluiten.

‘Mijn vader zei dat

het paard slimmer was

dan ik. Op een dag

besloot hij dat hij haar

zou opsluiten zodat ze er

niet uit kon komen. Hij

bond de deur dicht met

een lus van een touw

over de paal en bond het

om de paal heen en onder

een dwarsbalk. Toen zei

hij: “Jongedame, we zul-

len eens zien of je hier

uitkomt!” Mijn vader en

ik gingen de schuur uit en liepen terug naar het huis.

Voordat we er waren, liep Junie al naast ons. En daar

was ik wel blij om. Ik kon het niet laten om tegen mijn

vader te zeggen dat ik niet de enige was die het tegen

de slimheid van het paard aflegde.’ (Geciteerd in Smith

and Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, pp. 53–54.)

Van honkbal genieten
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HIJ LEIDDE EEN ACTIEF LEVEN

Toen hij ouder begon te worden, begonnen de

familieleden van Joseph Fielding Smith zich zorgen te

maken omdat hun dierbare broer en vader geen gas

terugnam. Een biograaf heeft daarover geschreven: ‘Zelfs

op oudere leeftijd was Joseph Fielding Smith een van

de hardst werkende mensen die ik kende. “Hoe krijgt u

het voor elkaar om zoveel tot stand te brengen?” vroeg

ik hem een keer. “Het zit in het zakje”, zei hij. “In het

zakje?” vroeg ik. Hij wees naar een lunchzakje. “Ik neem

mijn eigen lunch mee.” Jarenlang nam hij zijn eigen

lunch mee naar kantoor, zodat hij tijdens het lunchuur

kon doorwerken. “Daardoor heb ik zo’n 300 uur per

jaar extra.” Op een dag kwam een zus van hem bij hem

langs op kantoor. Ze gaf hem een uitbrander omdat hij

na de lunch geen middagdutje deed. Ze noemde zes

andere mensen die dat altijd deden. “Ja,” antwoordde

ik, “en waar zijn die nou? Allemaal dood!”’ (Smith en

Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, pp. 3–4.)

ZELFS NA ZIJN 65E DEED HIJ NOG
AAN SPORT

Hoewel hij een uitstekend zwemmer was, goed kon

tennissen en basketballen, en graag naar voetbalwed-

strijden van zijn zoons keek, was handbal zijn lieve-

lingssport. Zijn zoon Reynolds zei dat hij met zijn broer

Lewis handbal tegen hun vader speelde, die met één

hand op de rug ze allebei met gemak inmaakte.

Herbert B. Maw, voormalig gouverneur van Utah

en twintig jaar jonger dan Joseph Fielding, vertelde het

volgende verhaal over een handbalwedstrijd tegen hem:

‘Ik dacht dat ik het rustig aan zou doen tegen de oude

man en hem niet te erg zou inmaken. Kunt u zich voor-

stellen hoe teleurgesteld ik was toen hij mij verpletterend

versloeg? Ik dacht dat ik aardig goed kon handballen,

maar ik was helemaal geen partij voor hem.’ (Geciteerd

in Smith en Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 15.)
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President Smith speelde graag handbal met zijn broer David

HIJ HIELD VAN VLIEGEN

Een biograaf heeft

beschreven hoe hij erach-

ter kwam dat het de

hobby van Joseph Fielding

Smith was om in straal-

vliegtuigen te vliegen, ‘op

een leeftijd dat andere

mannen veilig in een ver-

zorgingstehuis zitten en

gemasseerd worden’:

‘Ik was verbaasd

toen ik op een dag naar

zijn kantoor in Salt Lake

City ging. Zijn secreta-

resse, Rubie Egbert, zei: “Ga maar bij het raam staan,

dan ziet u hem misschien.” Nieuwsgierig liep ik naar

het raam. Maar ik kon alleen maar een straalvliegtuig

zien dat boven het Great Salt Lake door de blauwe lucht

vloog. Aan de witte strepen in de lucht kon je de steile

klim, de lusvluchten, de duikvluchten, en de rolbewe-

gingen zien. (...)

‘“U bedoelt dat hij in dat vliegtuig zit?” vroeg ik

ongelovig.

‘“Ja hoor. Hij zit erin. Hij is gek op vliegen. Hij

zegt dat het hem ontspant. Een vriend in de nationale

garde belt hem op en zegt: “Zullen we ons nog even

ontspannen?” en dan gaan ze. Als ze eenmaal in de lucht

zijn, neemt hij vaak de besturing over. Vorige week vlo-

gen ze naar de Grand Canyon, met een snelheid van

ruim zeshonderd kilometer per uur!”

‘Ik kon de verleiding niet weerstaan om naar het

vliegveld te rijden en hem te zien landen. Toen de T-

Bird, een toestel voor twee personen, over de landings-

baan scheerde en aan het eind tot stilstand kwam, klom

deze vriendelijke, oude heer, die zo’n tachtig jaar oud

was, glimlachend uit de cockpit. “Dat was heerlijk!” riep

hij uit. “Veel dichter bij de hemel kan ik nu niet komen.”

‘Op 92-jarige leeftijd kreeg hij in de nationale garde

de ererang van brigadier-generaal. “Maar ik mocht nog

steeds niet alleen vliegen.” Later vloog hij alleen nog

maar in commerciële vliegtuigen. (...) “De grote vlieg-

tuigen zijn niet zo opwindend als de T-Bird, maar op

mijn leeftijd is het een genoegen om je sneller dan het

geluid voort te bewegen”, zei hij op 95-jarige leeftijd.’

(Smith en Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, pp.

1–2.)

Hij hield van vliegen. President Smith in
een straalvliegtuig van de nationale
garde, 1954
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KINDEREN WAREN DOL OP HEM

Joseph Fielding

Smith was gevoelig en

begripvol, hij had een

hekel aan ellende en leed.

Daarom deed hij zijn

uiterste best om de naak-

ten te kleden, de honge-

rigen te voeden en de

behoeftigen te bezoeken.

Hij was een bron van

kracht en bemoediging

voor zijn familie en de

kerk, en iedereen hield

van hem. Hij hield van

kleine kinderen, en zij

hielden van hem.

‘Na de aprilconfe-

rentie in 1970, waarin men president Smith steun had

verleend, stond er een grote menigte mensen bij de

deur van de Tabernakel om een glimp van hem op te

vangen.

‘Een meisje maakte zich los uit de menigte en liep

op de profeet af. Al snel had hij zijn armen om haar heen

geslagen. Een fotograaf van een krant nam snel een

foto, en het meisje verdween weer in de menigte.

‘De foto verscheen zonder de naam van het meisje

in Church News. Maar de foto werd herkend door de

grootmoeder van het meisje, mevrouw Milo Hobbs uit

Preston (Idaho). En ze schreef een brief naar president

Smith.

‘Op haar verjaardag kreeg [de vierjarige] Venus

Hobbs uit Torrence (Californië) een onverwacht tele-

foontje van president en zuster Smith, die zich die week

in Californië bevonden. Ze zongen “Lang zal ze leven”

voor haar door de telefoon. Venus was heel blij met dat

lied en haar ouders waren tot tranen toe bewogen omdat

de president van de kerk haar had gebeld.

‘De ouders legden uit dat Venus met twee tantes

naar de conferentie was geweest, maar dat ze haar uit

het oog waren verloren. Ze waren bang dat ze in de

menigte was verdwaald. Toen ze haar gevonden had-

den, vroegen ze: “Hoe kon je nou verdwalen?’

‘“Ik was niet verdwaald”, zei ze.

‘“Wie heeft je dan gevonden?” vroegen ze.

‘“Ik was bij de profeet”, antwoordde ze.’ (‘Joy of

Life, Activity and People’, Church News, 8 juli 1972, p. 7.)

Kinderen uit de hele wereld herkenden de warmte

en de liefde die president Joseph Fielding Smith uit-

straalde. Ze voelden zich vrij om hun liefde voor hem

open en eerlijk te betuigen. Hij had altijd en overal tijd

voor kinderen. Zij genoten van zijn oprechte omarming

en zij koesterden zich in de veiligheid van zijn liefde.
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De profeet hield van kinderen. President
Smith met zijn achterkleindochter
Shauna McConkie in de kersttijd

EEN NIEUWE PRESIDENT VOORGESTELD

Tijdens de algemene

aprilconferentie in 1970

steunden ruim twee en

een half miljoen leden

van de kerk voor het eerst

sinds negentien jaar weer

een nieuwe president

van de kerk. Op 93-jarige

leeftijd was president

Joseph Fielding Smith de

oudste man die ooit pre-

sident van de kerk was

geworden.

Sommige mensen

hadden verondersteld dat

de Heer een jongere man

zou uitkiezen. Ze vroegen zich af hoe president Smith

de druk kon weerstaan om de groeiende kerk over de

hele wereld te besturen. Maar door het levendige

bestuur van president Smith bestond er wat dat betreft

geen twijfel onder de heiligen. Hij koos twee ‘jeugdige’

raadgevers die hem konden bijbenen — Harold B. Lee

(72 jaar) en N. Eldon Tanner (73 jaar).

WE MOETEN ONS OP DE WEDERKOMST
VAN DE HEER VOORBEREIDEN

President Joseph Fielding Smith heeft het volgende

gezegd over onze voorbereiding op de wederkomst van

Jezus Christus:

‘Mij werd onlangs gevraagd of ik wist wanneer de

Heer zou terugkomen. Ik antwoordde: Ja. En ik ant-

woord nu: Ja. Ik weet wanneer Hij komt. Hij komt

morgen. Dat heeft Hij zelf gezegd. Ik zal het voorlezen:

‘“Zie, nu wordt het

heden genoemd, tot aan

de komst van de Zoon des

Mensen, en het is voor-

waar een dag van offe-

rande en een dag voor de

vertiending van mijn volk;

want wie vertiend wordt,

zal bij zijn komst niet

worden verbrand.” (Nou,

dat is een goede verhan-

deling over tiende.)

“Want na het heden komt

de verbranding — dit is

volgens de spreekwijze

van de Heer — want voorwaar, Ik zeg: Morgen zullen

alle hoogmoedigen en zij die goddeloosheid bedrijven

als stoppels zijn; en Ik zal hen in brand steken, want Ik

Een hedendaags schriftgeleerde

Het Eerste Presidium: Harold B. Lee,
Joseph Fielding Smith en N. Eldon
Tanner, rond 1970

177



Presidenten van de kerk

ben de Heer der heerscharen; en Ik zal niemand sparen

die in Babylon blijft.” [LV 64:23–24.]

‘Ik zeg dus dat de Heer morgen komt. Daarom

moeten we ons voorbereiden. Ouderling Orson F.

Whitney schreef altijd over de zaterdagavond van de

tijd. Wij leven nu op de zaterdagavond van de tijd. Dit

is de zesde dag die nu ten einde loopt. Wanneer de Heer

zegt dat Hij vandaag komt, bedoelt Hij dat volgens mij

ook, want Hij komt op de sabbatmorgen, de zevende

dag van het bestaan van de aarde, om het millennium

in te luiden en zijn plaats in te nemen als Koning der

koningen en Heer der heren, om op de aarde te heer-

sen en te regeren. Want dat is zijn recht. [Zie LV 77:12.]’

(Doctrines of Salvation, deel 3, p. 1.)

‘Ik weet dat er veel mensen zijn, zelfs onder de

heiligen der laatste dagen, die zeggen wat de Heer heeft

voorspeld, “dat Christus zijn komst uitstelt” [LV 45:26;

2 Petrus 3:3–14.] Iemand heeft eens gezegd: “Het is

onmogelijk dat Jezus Christus binnen drie- of vierhon-

derd jaar terugkomt.” Maar ik zeg tot u: “Wees waak-

zaam.”

‘Ik weet niet wanneer Hij zal komen. Dat weet

niemand. Zelfs de engelen in de hemel verkeren wat die

waarheid betreft in het duister. [Zie Matteüs 24:36–37.]

Maar ik weet wel dat we de tekenen kunnen waarne-

men die zijn geopenbaard. De aarde is vol rampspoed

en problemen. Het hart van de mens faalt. We zien de

tekenen zoals we de vijgenboom zien uitlopen. En

omdat de tijd nabij is, betaamt het ons en alle mensen

op aarde om gehoor te geven aan de woorden van

Christus en zijn apostelen, want we weten de dag noch

het uur. Maar ik zeg u, Hij zal als een dief in de nacht

komen, als veel mensen niet zijn voorbereid.’

(Doctrines of Salvation, deel 3, pp. 52–53.)

CHRISTUS ZAL IN TIJDEN VAN GROTE
GODDELOOSHEID TERUGKEREN

President Joseph

Fielding Smith heeft

gezegd dat de weder-

komst van de Heer niet

door onze ongerechtig-

heid zal worden uitge-

steld:

‘De Heer zal komen

als we rijp zijn in onze

goddeloosheid. Ik erger

me wel eens aan sommige

ouderlingen die tijdens

toespraken beweren dat

de Heer pas zal komen als

wij rechtschapen genoeg

zijn om Hem te ontvangen. De Heer zal niet wachten

Joseph Fielding Smith

totdat wij rechtschapen zijn. Als Hij zich voorbereidt

om te komen, zal Hij ook komen — als de beker van

ongerechtigheid vol is — en als wij niet rechtschapen

zijn, dan is dat erg jammer voor ons, want dan worden

we onder de goddelozen gerekend en zullen we als

stoppels worden verbrand, want de Heer zegt dat de

goddeloosheid niet zal standhouden.

‘Veronderstel niet dat de Heer zijn komst zal uit-

stellen, want Hij komt op de vastgestelde tijd, niet als

de aarde rechtschapen genoeg is om Hem te ontvan-

gen, zoals ik sommige mensen heb horen verkondigen.

Ik heb sommige mannen in vertrouwelijke posities in

de kerk dit horen prediken, mannen die het woord van

God zouden moeten kennen, maar toch de Schriften

niet begrijpen. Christus zal op de dag der goddeloos-

heid komen, als de aarde rijp is in goddeloosheid en

klaar is om gereinigd te worden. En Hij zal als reiniger

en zuiveraar verschijnen, en alle goddelozen zullen als

stoppels zijn en verteerd worden.’ (Doctrines of

Salvation, deel 3, p. 3.)

WIJ MOETEN DE WAARSCHUWENDE
STEM VERHEFFEN

President Smith heeft gezegd: “Er is geen vrede.

Het hart van de mens bezwijkt. Hebzucht neemt de

grootste plek in het hart van de mens in. Het kwaad

komt overal tot uiting en de mensen verenigen zich

voor hun eigen zelfzuchtige belangen. Daarom was ik

blij om de waarschuwende stem van onze geliefde pre-

sident [Heber J. Grant] en zijn raadgevers te horen, (...)

en de andere broeders die hebben gesproken; want

volgens mij is dit een tijd van waarschuwing voor de

hele wereld, niet alleen voor de heiligen der laatste

dagen. Wij moeten de wereld, maar vooral de leden

van de kerk, een waarschuwende stem laten horen.’

(Doctrines of Salvation, deel 3. p. 49.)

Joseph Fielding Smith met zijn schoonzoon, ouderling Bruce R. McConkie
van het Quorum der Twaalf Apostelen
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DE WERELDSGEZINDEN NEGEREN DE
WAARSCHUWINGEN

‘President Joseph Fielding Smith heeft gezegd dat de

omstandigheden in de wereld kunnen verbeteren als de

mensen naar de waarschuwingen van de Heer luisteren:

‘De Heer wil dat de mensen gelukkig zijn; dat is

zijn doel. Maar de mens weigert om gelukkig te zijn en

maakt zichzelf ongelukkig omdat hij vindt dat zijn

levenswijze beter is dan die van de Heer. Maar ook

door zelfzucht, hebzucht en goddeloosheid in zijn hart.

Dat is tegenwoordig het probleem. De leiders van ons

land doen hun best om de omstandigheden te verbete-

ren. Ik kan u in enkele woorden vertellen hoe dat

mogelijk is. Niet door wetgeving, en niet door mensen

meer geld te geven.

‘De situatie zal niet door tijdelijke verlichting wor-

den verbeterd, omdat we dan nog steeds te maken

hebben met misdaad, plagen, ziekten, wervelwinden,

zandstormen, aardbevingen en al het andere dat vol-

gens de voorspellingen van de profeten op aarde zal

plaatsvinden. En dat alles omdat de mens niet naar de

waarschuwende stem wil luisteren.

‘Als we geldzucht en hebzucht en zelfzucht uit ons

hart bannen; als we de Heer, onze God, met heel ons

hart liefhebben en onze naasten als onszelf; als we op

onze knieën gaan en leren bidden en ons van onze

zonden bekeren, dan zullen we voorspoedig zijn, dan

zullen we gemoedsrust hebben en tevreden zijn. Maar

de mensen bekeren zich niet, hoezeer ze ook gewaar-

schuwd worden, hoeveel aandacht er ook op dergelijke

zaken gevestigd wordt; de mensen bekeren zich niet

omdat hun hart tot het kwaad geneigd is; daarom zul-

len zij vernietigd worden.’ (Doctrines of Salvation,

deel 3, pp. 35–36.)

DE HEILIGEN KUNNEN ALLEEN DOOR
GEHOORZAAMHEID ONTSNAPPEN

President Smith zei

dat we door gehoorzaam-

heid aan de plagen van

de laatste dagen kunnen

ontsnappen:

‘In deze voorspoe-

dige tijd moeten we nede-

rig zijn en de Heer en zijn

geboden indachtig zijn.

We moeten beseffen dat

de gevaren nu veel groter

zijn dan in tijden van

beproeving en ellende.

Denk maar niet dat de

dagen van beproeving Joseph Fielding Smith

voorbij zijn. Dat zijn ze niet. Als we de geboden van

de Heer onderhouden, zullen we voorspoedig zijn en

gezegend worden. De plagen en rampen die zijn voor-

speld, zullen op de inwoners der aarde worden uitge-

stort en wij zullen eraan ontsnappen, ja, ze zullen aan

ons voorbijgaan.

‘Maar vergeet niet dat de Heer zegt dat ze, als wij

zijn woord niet naleven, als we de wegen van de wereld

bewandelen, niet aan ons voorbij zullen gaan. Dan zul-

len we bezocht worden door overstromingen en vuur,

het zwaard, en plagen en verwoesting. Door getrouw-

heid kunnen wij hieraan ontsnappen.’ (Doctrines of

Salvation, deel 3, p. 34.)

IEDEREEN BEHOORT HET EVANGELIE
NA TE LEVEN

President Joseph Fielding Smith moedigde iedereen

aan om het evangelie na te leven:

‘Tot de eerlijken van hart in alle landen zeggen we:

De Heer heeft u lief. Hij wil dat u de volledige zegenin-

gen van het evangelie zult ontvangen. Hij nodigt u uit

om in het Boek van Mormon te geloven, om Joseph

Smith als profeet te aanvaarden en lid te worden van

zijn koninkrijk op aarde, zodat u erfgenamen van het

eeuwige leven in zijn hemelse koninkrijk zult worden.

‘Tot hen die het evangelie hebben aanvaard, zeg-

gen we: Onderhoud de geboden. Wandel in het licht.

Volhard tot het einde. Wees trouw aan alle verbonden

en verplichtingen. Dan zal de Heer u boven alle ver-

wachtingen zegenen. En zoals vroeger is gezegd: “Van

al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onder-

houd zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen”

(Prediker 12:13).

‘Tot alle gezinnen in Israël zeggen we: ‘Het gezin

is de belangrijkste organisatie in tijd en eeuwigheid.

Ons doel in het leven is om ons eigen eeuwige gezin te

scheppen. Niets in uw gezinsleven is zo belangrijk als

de verzegelende zegeningen van de tempel en gehoor-

zaamheid aan de verbonden die u met betrekking tot

die orde van het eeuwig huwelijk hebt gesloten.

‘Tot de ouders in de

kerk zeggen we: Hebt

elkaar met heel uw hart

lief. Leef de zedelijke

wetten en het evangelie

na. Voed uw kinderen in

licht en waarheid op.

Breng ze de verlossende

waarheden van het evan-

gelie bij. Maak van uw

gezin een hemel op aarde,

waar de Geest van de Heer kan vertoeven en waar het

hart van elk gezinslid met rechtschapenheid is vervuld.

Een omhelzing van de profeet
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‘Het is de wil van de Heer om het gezin te verster-

ken en te beschermen. We smeken de vaders om hun

rechtmatige plaats als hoofd van het gezin in te nemen.

We vragen de moeders om hun echtgenoot te steunen

en een licht voor hun kinderen te zijn.

‘President Joseph F. Smith heeft gezegd: “Het

moederschap ligt ten grondslag aan het geluk thuis en

de welvaart van het land. God heeft man en vrouw

uiterst heilige plichten gegeven met betrekking tot het

moederschap, en het zijn plichten die niet verwaarloosd

kunnen worden zonder goddelijk ongenoegen over zich

af te roepen.” (Gospel Doctrine, [Deseret Book Co.,

1939], p. 288.) En ook: “Het is beter om een succesvolle

vader of moeder te zijn, dan een succesvol generaal of

staatshoofd.” (Ibid., p. 285.)

‘Tot de jeugd van Zion zeggen we: Moge de Heer

jullie zegenen, wat zeker het geval zal zijn als jullie zijn

wetten leren kennen en naleven. Wees trouw aan al je

taken. Eer je vader en je moeder. Ga liefdevol en eens-

gezind met elkaar om. Kleed je fatsoenlijk. Overwin de

wereld en laat je niet verleiden door modegrillen en

praktijken van hen die zich uitsluitend op wereldse

zaken concentreren.

‘Trouw in de tempel en leid een vreugdevol en

rechtschapen leven. Denk aan de woorden van Alma:

“Goddeloosheid heeft nooit geluk betekend” (Alma

41:10). Vergeet ook niet dat jullie onze hoop op de

toekomst, het lot van de kerk en de zaak van rechtscha-

penheid in handen hebben.

‘Tot de mensen die vertrouwelijke en verantwoor-

delijke taken in de kerk hebben, zeggen we: Verkondig

het evangelie duidelijk en eenvoudig, zoals het in de

standaardwerken van de kerk is te vinden. Getuig van

de waarheid van het werk en de leerstellingen die in

onze tijd opnieuw zijn geopenbaard.

‘Denk aan de woorden van de Heer Jezus Christus,

die zei: “Ik ben in uw midden als dienaar” (Lucas 22:27),

en kies ervoor om te dienen met het oog alleen op de

President Joseph Fielding Smith en zijn raadgever president N. Eldon Tanner
bij het leggen van de hoeksteen van de Ogdentempel, september 1970

heerlijkheid van God gericht. Bezoek de weduwen en

wezen die bedroefd zijn, en wees zelf onbesmet van de

zonden der wereld.’ (Conference Report, april 1972,

pp. 13–14.)

EEN NIEUW TIJDPERK VAN
GEBIEDSCONFERENTIES

Van 27 tot 29 augustus 1971 vergaderde president

Joseph Fielding Smith in Manchester (Engeland) met de

leden tijdens een gebiedsconferentie — de eerste in de

geschiedenis van de kerk. De leden van de kerk waren

enthousiast en kwamen uit verschillende gebieden in

Europa om naar de profeet van God te luisteren. Voor

vele heiligen der laatste dagen was het de eerste keer

dat ze zich in de tegenwoordigheid van een vertegen-

woordiger van de Heer bevonden. President Smith zei

tegen hen:

‘Het is mij, en zeker ook de andere algemene

autoriteiten, een genoegen dat de kerk nu zo gegroeid is

dat het verstandig en noodzakelijk lijkt om in verschil-

lende landen algemene conferenties te houden. (...)

‘Wij zijn leden van een wereldkerk, een kerk die

het plan van leven en eeuwig heil heeft, een kerk die

door de Heer zelf in deze laatste dagen is georgani-

seerd om de boodschap van het eeuwig heil aan alle

mensen op aarde te prediken.

‘De tijd is al lang voorbij dat goed ingelichte men-

sen ons als een eigenaardige groep in de Amerikaanse

Rocky Mountains beschouwen. Het is waar dat de

hoofdzetel van de kerk zich in Salt Lake City bevindt,

dat het huis des Heren daar is gebouwd en dat er men-

sen uit vele landen zijn gekomen om de wet van de

Heer te leren kennen en de juiste weg te bewandelen.

‘Maar nu zijn we als kerk en als volk volwassen

geworden. We hebben nu de omvang en kracht om de

opdracht te vervullen die de Heer door middel van de

profeet Joseph Smith heeft gegeven, dat we de blijde

boodschap van de herstelling in alle landen en aan alle

mensen moeten verkondigen.

‘En we zullen voor de wederkomst van de Zoon

des Mensen niet alleen het evangelie in alle landen ver-

kondigen, we zullen de bekeerlingen vergaderen en ze

in gemeenten organiseren. (...)

‘En daarom zeg ik dat we een wereldkerk zijn en

blijven. Dat is onze toekomst. Het is een onderdeel van

het plan van de Heer. “Het verbondsvolk des Heren,

dat op het gehele oppervlak der aarde [is] verspreid”,

heeft de opdracht om naar alle landen op aarde te gaan

en deze uitverkorenen in de kerk te vergaderen, om ze

kennis van hun Verlosser bij te brengen, zodat ze erfge-

namen van het eeuwig heil in zijn koninkrijk kunnen

worden.’ (Conference Report, gebiedsconferentie

180



Joseph Fielding Smith    Hoofdstuk 10

Manchester [Engeland], 1971, p. 5–6; of Ensign,

september 1971, pp. 2–3.)

‘Betraande ogen

keken en iedereen was stil

toen president Joseph

Fielding Smith aan het

eind van de eerste alge-

mene conferentie in

Groot-Brittannië opstond.

Toen hij ging staan, ston-

den de aanwezigen ook

op. Niemand bewoog

zich toen de profeet het

podium verliet. Het leek

wel of niemand de geest

wilde achterlaten die ze

tijdens de bijeenkomst

hadden gevoeld. Er heer-

ste een heilige sfeer in King’s Hall, en als een getuige-

nis van de Geest begonnen de aanwezigen spontaan

“Wij danken U, Heer, voor profeten” te zingen.

‘De lofzang kwam tot een einde, maar de aanwezi-

gen bleven hangen, smachtend naar de fijne sfeer van

het evenement.’ (J.M. Heslop, ‘Prophet Leads Conference;

British Saints Rejoice’, Church News, 4 september

1971, p. 3.)

HIJ LEGDE MEER NADRUK OP DE
GEZINSAVOND

Niets was belangrijker in het hart van president

Joseph Fielding Smith dan de heiligheid van het gezin.

Zijn boodschappen staan vol met raad voor ouders en

kinderen. Een van de eerste dingen die hij als president

van de kerk deed, was het gezin versterken door nadruk

te leggen op een al eerder geopenbaard programma:

de gezinsavond.

President Smith kondigde aan dat de maandagavond

moest worden vrijgehouden om als gezin bij elkaar te

zijn en elkaar in het evangelie te onderwijzen. Hij moe-

digde de ouders liefdevol aan om die taak serieus te

nemen:

‘We maken ons grote zorgen om het geestelijke en

morele welzijn van alle jongeren. Zedelijkheid, kuisheid,

deugdzaamheid, afwezigheid van zonde — allemaal

fundamenteel voor onze manier van leven, als we het

doel daarvan willen bereiken.

‘We smeken de ouders om persoonlijke reinheid

te verkondigen en daar zelf een voorbeeld van te zijn.

Praat met uw kinderen over dergelijke zaken.

‘We verwachten dat de ouders een voorbeeld van

rechtschapenheid zijn, hun kinderen om zich heen ver-

zamelen en in het evangelie onderwijzen, tijdens de

President Smith spreekt in Kings Hall,
Manchester (Engeland), augustus 1971
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gezinsavond en op andere momenten.’ (Conference

Report, april 1970, pp. 5–6.)

HIJ WAS TROUW EN STANDVASTIG
TOT HET EINDE

De 95 jaar die president Joseph Fielding Smith

op aarde doorbracht, omspande het vervoer met paard

en wagen tot een straalvliegtuig. Hij was 27 toen de

gebroeders Wright (uitvinders van het eerste gemotori-

seerde vliegtuig) in Kitty Hawk (North Carolina) aan

hun eerste vlucht begonnen. Hij beschouwde de uitvin-

ding van het vliegtuig als een vervulling van profetie.

Hij hield van vliegen en genoot van supersonische snel-

heden. Maar praktisch gezien was zijn leven een voor-

beeld van eenvoud. Zijn belangstelling ging uit naar

dienstbetoon en niet naar geld en populariteit. Hij gaf

gewillig geld aan mensen in nood, maar werd in verle-

genheid gebracht als hij publiekelijk erkend werd. Hij

koos ervoor om in een eenvoudig appartement te wonen,

en niet in een luxueus huis. Hij gaf de voorkeur aan

lopen, en liet zich door zijn vrouw rijden in hun een-

voudige auto in plaats van door een chauffeur in een

luxe limousine rondgereden te worden.

Toen president Smith ouder werd, bleef hij hard

werken en behield hij zijn gevoel voor humor. ‘Toen hij

op 89-jarige leeftijd vanuit zijn appartement een trap

afliep, gleed hij uit, viel en brak zijn been op verschil-

lende plaatsen. Maar hij had een vergadering in de

tempel. Hij verbeet de pijn, liep naar de tempel,

“strompelend als een oude man”, woonde zijn vergade-

ring bij, liep naar huis en ging pas na veel aandringen

van anderen naar een dokter. “De vergadering liep wel

een beetje uit”, gaf hij toe. “Maar dat gebeurt wel vaker.”’

(Smith en Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 4.)

President Smith

overleed op 2 juli 1972

in Salt Lake City. In een

brief aan de kinderen van

president Smith schreef

president Harold B. Lee:

‘Zijn overlijden was voor

mij een overgang van het

leven naar de dood zoals

we maar weinig zien. Hij

stierf zoals hij geleefd

had en hij heeft ons allen

laten zien hoe iemand

gerespecteerd en bevoor-

recht kan zijn als hij zo

dicht bij de Heer leeft als uw edele patriarch en vader,

Joseph Fielding Smith.’ (Geciteerd in Smith en Stewart,

Life of Joseph Fielding Smith, p. 384.)

President Joseph Fielding Smith
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HOOGTEPUNTEN UIT HET LEVEN VAN HAROLD B. LEE

Leeftijd Gebeurtenissen

Hij wordt geboren op 28 maart 1899 te Clifton (Idaho), als zoon van Samuel

Marion en Louisa Emily Bingham Lee.

13–17 Hij is leerling aan de Oneida Stake Academy (1912–1916).

17–21 Hij geeft vier jaar lang les op school (1916–1920).

21–23 Hij vervult een zending in het westen van de Verenigde Staten (1920–1922).

24–29 Hij is schoolhoofd in het Granite School District, Salt Lake City (1923–1928).

24 Hij trouwt met Fern L. Tanner (14 november 1923; zij overlijdt op 24 september

1962).

31 Hij wordt president van de ring Pioneer (26 oktober 1930); hij helpt bij het ont-

wikkelen van zelfredzaamheidsprojecten in zijn ring.

33 Hij wordt lid van de Salt Lake City Commission (december 1932).

36 Hij wordt geroepen om het welzijnsprogramma van de kerk te organiseren (1935).

37 Hij wordt directeur van het welzijnsprogramma van de kerk (15 april 1936).

42 Hij wordt tot apostel geordend (10 april 1941).

55 Hij maakt een reis door de Oriënt (najaar 1954).

60 Hij maakt een rondreis door de zendingsgebieden in Midden- en Zuid-Amerika

(1959).

62 Hij wordt voorzitter van het coördinatiecomité van de kerk (4 oktober 1961).

64 Hij trouwt met Freda Joan Jensen (17 juni 1963).

70 Hij wordt president van het Quorum der Twaalf Apostelen en raadgever van presi-

dent Joseph Fielding Smith (23 januari 1970).

73 Hij wordt president van de kerk (7 juli 1972); hij organiseert de gemeente

Jeruzalem (20 september 1972); hij presideert de tweede gebiedsconferentie van

de kerk, in Mexico-Stad (26–28 augustus 1972).

74 Hij overlijdt in Salt Lake City (26 december 1973).
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Verslaggevers keken op 7 juli 1972 vol spanning uit

naar de eerste persconferentie met Harold B. Lee, de

nieuwe president van De Kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen. Hij zei: ‘De veiligheid van

de kerk is afhankelijk van de mate waarin de leden de

geboden onderhouden. Ik kan niets belangrijkers zeg-

gen. Naarmate zij de geboden onderhouden, zullen de

zegeningen volgen.’ (Geciteerd in Stephen W. Gibson,

‘Presidency Meets the Press’, Church News, 15 juli

1972, p. 3.)

HIJ WAS VAN EDELE AFKOMST

De betoudover-

grootvader van Harold B.

Lee, William Lee, vocht

tegen de Britten tijdens

de onafhankelijkheids-

oorlog en raakte gewond.

Zijn overgrootvader,

Francis Lee, werd in 1832

lid van de kerk en door-

stond het leed van de

eerste heiligen in die tijd.

Zijn grootmoeder,

Margaret Lee, was elf keer

zwanger, maar van haar

kinderen bleef er geen in

leven, behalve haar

twaalfde, Samuel Lee. Ze

overleed acht dagen na

zijn geboorte.

HIJ WAS VAN GOEDE OUDERS GEBOREN

Harold Bingham Lee werd geboren op 28 maart

1899 te Clifton (Idaho) in het gezin van Samuel Marion

en Louisa Emily Bingham Lee. Harold was de tweede

van zes kinderen. Samuel Lee, Harolds vader, was een

rustige, barmhartige, bescheiden, attente man. Hij was

een toegewijd echtgenoot en vader, en een getrouw

dienstknecht van de Heer. Toen Harold werd geroepen

om in Denver (Colorado) op zending te gaan, gaf zijn

vader hem een zegen. Toen hij tot apostel werd geroe-

pen, gaf zijn vader hem opnieuw een zegen. Zijn moeder,

Louisa, was een kracht binnen en buiten het gezin. Ze

stond open voor de Geest en leerde haar zoon dat hij

gehoor moest geven aan de influisteringen van de Geest.

HIJ GROEIDE OP IN CLIFTON (IDAHO)
Harold B. Lee moest als plattelandsjongen hard

werken. In zijn jeugd waren er weinig tractoren en niet

veel machines om de grond te bewerken, te zaaien of

De vijfjarige Harold B. Lee

te oogsten. Maar de lessen en de zegeningen op het

platteland waren erg belangrijk voor zijn toekomstige

roepingen in het koninkrijk van de Heer.

Later in zijn leven

heeft hij uitgelegd hoe

het leven toen was: ‘Ik

heb nagedacht over de

discipline van de jongens

en meisjes die in mijn tijd

op het platteland opgroei-

den. We deden onze

“karweitjes” vlak na zons-

opgang zodat we vervol-

gens met onze dagelijkse

werkzaamheden konden

beginnen. Toen we daar-

mee klaar waren, moesten

we onze “avondkarwei-

tjes” nog doen, meestal

met de hulp van een lantaarn. Ondanks het feit dat er

geen regelgeving op het gebied van lonen, werkuren

en kinderarbeid was, liepen we in onze ontwikkeling

geen achterstand op. Door onze slaapbehoefte hadden

we niet veel tijd voor lichtzinnigheid. De opbrengst van

ons harde werk was minimaal en kwam meestal één

keer per jaar als er geoogst werd. Gezinnen hadden in

die tijd weinig geld in de zomer. We hadden onze koeien

waardoor we melk, boter en kaas hadden; op onze

graanzolder hadden we voldoende tarwe om naar de

molen te brengen voor meel en andere tarweproducten.

We hadden onze eigen kippen, onze tuin en seizoens-

vruchten.’ (Decisions for Successful Living [1973], pp.

12–13.)

‘HAROLD, GA DAAR NIET HEEN.’
Harold B. Lee heeft

over een belangrijke

gebeurtenis uit zijn jeugd

verteld: ‘Als jongetje had

ik mijn eerste ervaring

met God. Ik stond op een

boerderij op mijn vader

te wachten die bijna met

zijn dagelijkse werk klaar

was. Ik begon wat te spe-

len om de tijd te verdrij-

ven. Toen zag ik over het

hek op het land van de

buren enkele vervallen

schuren staan waarvan het hout doorgerot was. Ik stelde

me voor dat het een kasteel was dat ik moest verkennen.

Dus liep ik naar het hek toe om eroverheen te klimmen.

Toen hoorde ik een stem die zo duidelijk was als u nu

Harold B. Lee kreeg een goddelijke
waarschuwing om bij vervallen schuren
weg te blijven.
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mijn stem kunt horen: “Harold, ga daar niet heen.” Ik

keek om me heen om te zien wie dat tegen me gezegd

had. Ik vroeg me af of het mijn vader was, maar die kon

mij niet zien. Er was niemand te zien. Ik besefte dat

iemand me voor een onzichtbaar kwaad waarschuwde.

Ik weet niet of het een nest ratelslangen was of dat het

verrotte hout op me zou zijn ingestort. Maar vanaf die

tijd heb ik zonder twijfel aanvaard dat er processen zijn

die de mens niet kent waardoor we stemmen uit de

onzichtbare wereld kunnen horen die ons zicht op de

eeuwigheid kunnen geven.’ (Conference Report,

gebiedsconferentie Manchester (Engeland), 1971, p.

141; of Ensign, november 1971, p. 17.)

ZIJN MOEDER REDDE HEM VAN TWEE
BIJNA DODELIJKE ONGELUKKEN

‘In de patriarchale

zegen van Louisa stond

dat ze de gave had om te

genezen, en door inspira-

tie kon ze het leven van

Harold verscheidene

malen redden. Toen hij

acht was, vroeg zijn moe-

der hem of hij een blik

loog van een hoge plank

wilde pakken om zeep

van te maken. Hij gleed

uit, het blik viel om en

de dodelijke inhoud viel

over hem heen. Louisa

greep Harold beet zodat

hij niet weg kon rennen. Ze schopte het deksel van een

groot vat zure bieten af en gooide de ene na de andere

kop rode azijn over zijn hoofd en lichaam om het loog

te neutraliseren. Door haar geïnspireerde reactie werd

een tragisch gevolg vermeden.

‘Toen hij als tiener op het veld aan het werk was,

sneed hij aan een gebroken fles een slagader open.

Louisa stelpte het bloeden, maar de wond infecteerde.

Ze nam een schone zwarte kous, verbrandde die,

opende zijn wond en wreef de as er diep in. Toen

genas de wond heel snel.’ (Jaynann Morgan Payne,

‘Louisa Bingham Lee: Sacrifice and Spirit’, Ensign,

februari 1974, pp. 82–83.)

Harold (zittend) en zijn oudere
broer Perry

HIJ ZAG FINANCIËLE PROBLEMEN ALS
EEN MOGELIJKHEID OM TE LEREN EN
TE GROEIEN

President Harold B.

Lee legde uit hoe hij

door de problemen in

zijn jeugd begrip voor de

behoeften van anderen

ontwikkelde: ‘Ja, we leef-

den wellicht dichtbij de

armoedegrens in mijn

jeugd. Maar door die

periode heb ik dingen

geleerd en zegeningen

ontvangen die volgens mij

niet mogelijk waren

geweest als we in luxe hadden geleefd. We gingen niet

dood van de honger. We hadden voedsel en mijn moe-

der wist hoe ze kleren voor haar jongens moest naaien.

Ik had nooit kleding die in de winkel gekocht was, tot-

dat ik naar de middelbare school ging, maar ik was altijd

netjes gekleed. Toen ik na mijn zending thuiskwam,

ging ik naar de University of Utah om een onderwijsakte

te halen. Ik liep meestal van en naar college. Ik had

geen geld voor vervoer omdat ik het nodig had om

boeken te kopen.’ (Ye Are the Light of the World:

Selected Sermons and Writings of President Harold B.

Lee [1974], pp. 344–345.)

DE ZORG VAN ZIJN MOEDER LIET EEN
PERMANENTE INDRUK BIJ HEM ACHTER

Vlak na zijn roeping als lid van het Quorum der

Twaalf Apostelen eerde ouderling Harold B. Lee zijn

moeder met de volgende woorden:

‘Ik ben gezegend met een prima vader en een fan-

tastische, liefdevolle moeder. Ze gaf niet vaak blijk van

genegenheid, maar ze liet op tastbare wijze merken dat

Harold B. Lee (voorste rij, tweede van rechts) met vrienden bij de Oneida
Stake Academy te Preston (Idaho), in 1916

Harold B. Lee op de middelbare school
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ze van me hield. Dat herkende ik al op jonge leeftijd

als ware moederliefde.

‘Als jongeman op de middelbare school was ik met

de debatclub een keer van huis. We wonnen het debat.

Ik belde mijn moeder op en ze zei: “Maak je geen zor-

gen, jongen. Ik weet er alles van. Als je aan het eind van

de week thuiskomt, zal ik het je vertellen.” Toen ik

thuiskwam, zei ze onder vier ogen tegen me: “Toen ik

wist dat het bijna tijd voor je debat was, ging ik naar de

wilgen bij het beekje en daar heb ik aan je gedacht en

God gebeden dat je niet zou falen.” Ik heb geleerd dat

zoons en dochters die iets in de wereld willen bereiken

dergelijke liefde nodig hebben.’ (Conference Report,

april 1941, p. 120.)

HIJ WAS EEN BEGAAFD STUDENT DIE
HARD WERKTE

Harold B. Lee maakte zijn achtste schooljaar op

dertienjarige leeftijd af op de school voor voortgezet

lager onderwijs in Clifton (Idaho). Zijn ouders steunden

hun zoon in zijn verlangen om verder te leren en stuur-

den hem naar de Oneida Stake Academy. Die school,

die in 1888 in Franklin (Idaho) was opgericht, was in

1898 naar Preston verhuisd. Daar werd les gegeven in

natuurwetenschappen, wiskunde, biologie, economie,

geschiedenis en lichamelijke ontwikkeling. Er waren

speciale cursussen op het gebied van timmerkunst,

muziek en zendingswerk. Harold deed zijn eerste twee

jaar veel aan muziek. Hij speelde de althoorn en de

Franse hoorn en begon later ook aan de bariton. Toen

hij lichamelijk wat gegroeid was, ging hij meer aan sport

doen. Basketbal was zijn lievelingssport. Tijdens zijn

laatste jaar was hij verslaggever van de schoolkrant en

Hij speelde graag basketbal. Harold B. Lee (staand — tweede van rechts)

lid van het debatteam. Hij behaalde zijn diploma in het

voorjaar van 1916.

HIJ BEHAALDE ZIJN ONDERWIJSAKTE

Harold B. Lee heeft

uitgelegd hoe hij zijn

onderwijsakte haalde:

‘In de zomer van

1916 ging ik op zeven-

tienjarige leeftijd naar de

Albion State Normal

School in Albion (Idaho)

om aan mijn opleiding

tot leerkracht te begin-

nen. Dat was een goede

school, en ik kreeg les

van de beste leerkrachten.

Vanwege de wetten in

Idaho moest ik een zwaar

toelatingsexamen in vijftien vakken doen. Ik studeerde

de hele zomer hard, viel negen kilo af, maar bereikte

mijn doel en haalde het examen met een gemiddelde

van 89 procent.

‘Albion was een ouderwets stadje, zo’n 35 tot 45

kilometer van het dichtstbijzijnde treinstation in Burley

(Idaho). Behalve de school was er bijna niets, en dat was

uitstekend. Er was geen amusement buiten de school

en de oude, houten stoepen waren een bewijs van de

achtergebleven ontwikkeling van de bewoners. Omdat

de school ver weg was van alles wat mij zou kunnen

afleiden, denk ik niet dat ik ooit meer kennis heb ver-

gaard dan in de zomer van 1916 en 1917, toen ik mijn

tweede en derde jaar afrondde.’ (Geciteerd in L. Brent

Goates, Harold B. Lee: Prophet and Seer [1985], p. 48.)

VOORDAT HIJ OP ZENDING GING,
GAF HIJ VIER JAAR LES

Na zijn eerste zomer op de Albion State Normal

School was Harold B. Lee voorbereid om met lesgeven

te beginnen. Zijn eerste baan was in een schoolgebouw

met één enkel lokaal in Weston (Idaho), met 25 leerlin-

gen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. Er werd een munt

opgegooid om te bepalen of hij zestig of vijfenzestig

dollar per maand zou verdienen. Harold verloor. Hij

besteedde veel tijd aan het schrijven van lesmateriaal

voor zo’n uiteenlopende groep leerlingen. Hij was

streng, maar eerlijk, en hij verdiende het respect van

zijn leerlingen.

Toen hij achttien was, werd hij hoofd van een

school in Oxford (Idaho). Naast het reguliere lesmateri-

aal begon hij de Oxford Athletic Club en een vrouwen-

koor. Hij werd ook tot quorumpresident ouderlingen

Kampioen met de debatclub. Harold B.
Lee staat rechts.

186



Harold B. Lee    Hoofdstuk 11

geroepen. Later heeft hij het volgende geschreven over

zijn tijd op die school:

‘Ik was drie winters

lang hoofd van die

school, en was daar ook

tijdens de ernstige griep-

epidemie in 1918. Onze

school werd maandenlang

in quarantaine gehouden.

We hadden de school

net heropend toen alle

gezinnen behalve twee

de ziekte opliepen, en de

nabijgelegen stadjes

moesten ons van voedsel

en hulp voorzien totdat

iedereen hersteld was. (...)

‘Omdat mijn vader

mijn studie had gefinancierd en ik thuis woonde, gaf ik

mijn salaris aan hem en betaalde ik mijn eigen onkosten

door in een dansorkest te spelen.’ (Geciteerd in

Goates, Harold B. Lee, p. 53.)

HIJ WERD OP ZENDING GEROEPEN

In september 1920,

op 21-jarige leeftijd, kreeg

Harold B. Lee een brief

van president Heber J.

Grant, die hem op zen-

ding riep in de westelijke

staten. Het zendingskan-

toor bevond zich in

Denver (Colorado). Door

zijn zendingsoproep

moest het gezin Lee zon-

der het inkomen van

Harold zien rond te

komen. Het betekende

ook dat zij hun zoon en

broer in het zendingsveld

moesten onderhouden.

Toen hij negen maanden op zending was, werd

ouderling Lee geroepen om het district Denver te pre-

sideren. Zijn zendingspresident, John M. Knight, zei:

‘Ik geef je de kans om te bewijzen wat je in je mars

hebt.’ (Geciteerd in Goates, Harold B. Lee, p. 62.) Hij

verdiende het respect van zijn zendingspresident, zijn

medezendelingen en de leden van de kerk.

Een van de hoogtepunten van zijn zending was de

uitnodiging van president Knight om een rondreis door

het zendingsgebied te maken. President Knight was een

keer niet in staat om de eerste twee dagen de bijeen-

Ouderling Harold B. Lee als zendeling
in het zendingsgebied westelijke staten,
1920–1922

De eerste baan van Harold B. Lee als
leerkracht op de Silver Star School te
Weston (Idaho), van 1916–1918. Hij is
daar ook schoolhoofd geweest.

komsten met de heiligen in Sheridan (Wyoming) bij te

wonen. De leiders in Sheridan waren teleurgesteld dat

ze twee dagen met zo’n jonge en onervaren priester-

schapsleider moesten doorbrengen. Maar nadat ze van

ouderling Lee instructies hadden ontvangen en presi-

dent Knight zich twee dagen later bij hen voegde, wil-

den ze meer van de jonge zendeling horen.

Ouderling Lee werd in december 1922 ontheven

als zendeling. Hij schreef in zijn dagboek: ‘Toen de

[zendings]president aankondigde dat ik ontheven

werd, zei hij dat hij de Engelse taal zou uitputten als

hij me zou vertellen hoe hij over me dacht. Hij zei dat

ik vanaf mijn aankomst in Denver in de vuurlinie had

gewerkt.’ (Geciteerd in Goates, Harold B. Lee, p. 72.)

HIJ TROUWDE MET FERN TANNER

Een van de grote

zegeningen van zijn zen-

ding was de ontmoeting

met zuster Fern Tanner.

Toen hij thuiskwam, nam

hij contact op met zijn

medezendelinge, en op

14 november 1923 werd

ze zijn vrouw. Vlak na zijn

zending ging hij ook uit

beleefdheid op bezoek bij

een vriendin van een zen-

dingscollega, Freda

Jensen. Freda is niet met

de zendeling getrouwd.

Ze bleef ongehuwd tot

na het overlijden van

Fern Tanner Lee. Toen

trouwde ze, veertig jaar

na hun eerste ontmoe-

ting, met Harold B. Lee.

DE HEER BEREIDDE HEM VOOR OM
DE BEHOEFTIGEN TE DIENEN

In oktober 1929 werden de Verenigde Staten

getroffen door een financiële crisis. In 1930, toen

Harold B. Lee 31 was, was de werkloosheid explosief

gestegen en kon niemand meer een lening krijgen.

Ruim de helft van de leden in de ring Pioneer in Salt

Lake City, de ring van Harold, was werkloos. In oktober

werd hij als president van de ring geroepen. Hij maakte

zich zorgen om het welzijn van de leden. Hij huilde en

bad, en uiteindelijk kreeg hij inspiratie. Er werden pro-

gramma’s in het leven geroepen voor mensen in nood.

Tijdens zijn zending leerde Harold B.
Lee een zendelingzuster uit Utah ken-
nen, Fern Lucinda Tanner. Na hun zen-
ding leerden ze elkaar in Salt Lake City
beter kennen. Ze trouwden op 14
november 1923 in de Salt Laketempel.
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President Marion G. Romney heeft als lid van het

Eerste Presidium ooit het volgende over die jaren

gezegd:

‘Vlak nadat ik hem had leren kennen, hoorde ik

dat hij in een eenvoudig huisje op Indiana Avenue

woonde. De meubels had hij gedeeltelijk zelf gemaakt.

De andere gebruiksartikelen waren door zijn talent-

volle vrouw gemaakt. Het eenvoudige huisje was gehei-

ligd door de liefde die hij had voor zijn lieve vrouw en

hun twee dochtertjes, Maurine en Helen.

‘Ons land verkeerde toen midden in de economi-

sche crisis van de jaren 1930. Hij was president van de

ring Pioneer. Er waren maar weinig mensen in de kerk

die meer waren getroffen door armoede en ontmoedi-

ging dan de leden van zijn ring. Hoewel hij zelf moeite

had om met zijn gezin het hoofd boven water te hou-

den, werkte hij hard aan het grotere probleem om in

de behoeften van alle leden van zijn ring te voorzien.

‘Er waren veel mensen in nood die in die tijd de

regering van de staat en die van het land om hulp vroe-

gen. Maar Harold B. Lee hoorde daar niet bij. Hij nam

het woord van de Heer ter harte dat iedereen in het

zweet zijns aanschijns brood zal eten. Ervan overtuigd

dat alles mogelijk is voor hem die geloof heeft, ging hij

onbevreesd en vindingrijk aan het werk, met de moed

van een Brigham Young om als pionier een weg te banen

waardoor zijn volk door hun eigen inspanningen en

met de hulp van hun broeders in de nodige levensbe-

hoeften konden voorzien.

‘Geleid door het licht uit de hemel, en door middel

van bouwprojecten, productieprojecten en andere acti-

viteiten, gaf hij blijk van een liefde voor zijn medemens

zoals die in de geschiedenis maar zelden te zien is

geweest.

‘Zij die hem in die donkere dagen goed kenden,

weten dat hij huilde om het leed van zijn mensen.

Maar hij huilde niet alleen, hij deed ook iets voor hen.
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Harold B. Lee was een pionier op het gebied van de welzijnszorg. Het voor-
raadhuis voor de bisschoppen in de ring Pioneer werd in 1932 georganiseerd.
Een vies pakhuis op 33 Pierpont Avenue in Salt Lake City werd omgebouwd
tot een heldere en opgewekte plek.

‘Met heel zijn hart had hij zijn medemensen lief

en diende hij hen. Hij had de armen lief, omdat hij zelf

arm was geweest. “Ik heb u lief ”, zei hij. “Ik heb u goed

leren kennen. Uw problemen zijn godzijdank ook mijn

problemen geweest. Daarom weet ik wat het betekent

om te moeten lopen als je geen geld voor vervoer hebt.

Ik weet wat het betekent om niet te eten omdat je een

studieboek moet kopen. Ik ben God nu dankbaar voor

die ervaringen. Ik heb u lief vanwege uw toewijding en

geloof. God zegene u dat u het niet zult opgeven.”

(Toespraak tijdens algemene conferentie, 6 april 1941.)’

(‘In the Shadow of the Almighty’ [toespraak tijdens

begrafenis], Ensign, februari 1974, p. 96.)

HIJ PROBEERDE OPRECHT DE
BEHOEFTEN VAN DE HEILIGEN TE
LEREN KENNEN

President Harold B.

Lee vertelde over de vol-

gende ervaring die hij als

ringpresident had:

‘De eerste kerst

nadat ik ringpresident was

geworden, kregen mijn

dochtertjes op kerstoch-

tend enkele poppen en

andere cadeautjes. Ze

gingen zich meteen aan-

kleden en liepen naar het

huis van hun vriendin-

netje om te laten zien wat

ze van de kerstman had-

den gekregen. Even later kwamen ze huilend thuis.

“Wat is er in hemelsnaam aan de hand”, vroegen we.

“Donna Mae heeft niets voor Kerstmis gekregen. De

kerstman is niet gekomen.” En toen beseften we te laat

dat de vader werkloos was en dat ze geen geld voor

Harold B. Lee

Het welzijnsprogramma van de kerk werd aanvankelijk door Harold B. Lee
geleid. Hier geeft hij uitleg aan de ouderlingen George Albert Smith, Marion
G. Romney en Ezra Taft Benson.
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Kerstmis hadden. Dus lieten we de kinderen van dat

gezin bij ons thuis komen en lieten hen in onze kerst

delen. Maar dat was eigenlijk te laat. We waren tijdens

ons kerstdiner wat terneergeslagen.

‘Ik nam me toen voor dat we de volgende Kerstmis

zeker zouden weten dat ieder gezin in onze ring een-

zelfde soort kerst zou kunnen hebben en net zo’n

kerstdiner als wij.

‘De bisschoppen in onze ring hielden onder leiding

van het ringpresidium een enquête onder de leden. We

waren geschokt toen we erachter kwamen dat 4.800

van onze leden geheel of gedeeltelijk afhankelijk waren

van steun — het hoofd van het gezin had geen vaste

baan. Er waren in die tijd geen werkgelegenheidspro-

jecten van de regering. We moesten echt voor onszelf

zorgen. We kregen ook te horen dat we geen hulp uit

de algemene fondsen van de kerk mochten verwachten.

‘We wisten dat we zo’n duizend kinderen onder

de tien hadden voor wie er zonder hulp geen kerst zou

zijn. Daarom gingen we aan de slag. We vonden een

etage boven een oude winkel op Pierpont Street. We

verzamelden speelgoed, waarvan veel kapot was, en een

maand of twee voor de kerst kwamen de ouders ons

helpen. Velen kwamen vroeg en bleven lang om iets

bijzonders voor hun kleintjes te maken. Dat was de ware

kerstgeest — iemand hoefde maar in die werkplaats te

komen om dat te kunnen zien en voelen. We hadden

ons tot doel gesteld dat alle kinderen een kerstfeest

zouden hebben. We zouden ervoor zorgen dat er een

kerstdiner zou zijn voor alle gezinnen van die 4.800

leden die zonder hulp geen kerstdiner zouden hebben.

‘Ik was in die tijd

ook wethouder. De avond

voor kerstavond was er

een zware sneeuwstorm.

Ik was de hele avond bui-

ten geweest met de werk-

lieden om de straten

sneeuwvrij te maken. Ik

wist dat ik verantwoorde-

lijk gesteld zou worden

als een van mijn broeders

tijdens het werk ten val

zou komen. Ik ging toen

naar huis, kleedde me

om en ging op weg naar kantoor.

‘Op weg naar het centrum zag ik een jongetje langs

de weg staan liften. Hij stond in de bijtende kou zonder

jas, handschoenen of overschoenen. Ik stopte en vroeg

waar hij heenging.

‘Ik ga naar het centrum om een gratis film te zien’,

zei hij.

Ouderling Harold B. Lee, rond 1942

‘Ik zei dat ik ook naar het centrum ging en dat hij

met me mee kon rijden.

‘Ik vroeg: “Jongen, ben je klaar voor Kerstmis?”

‘Hij antwoordde: “O nee, meneer, wij hebben geen

kerstfeest bij ons thuis. Mijn vader is drie maanden

geleden gestorven en mijn moeder is met mij en mijn

broertje en zusje achtergebleven.”

‘Drie kinderen onder de twaalf!

‘Ik zette de verwarming in mijn auto hoger en zei:

“Jongen, geef me je naam en adres. Er zal iemand naar

je huis komen — je zult niet vergeten worden. Je zult

een gezellige tijd hebben. Het is tenslotte Kerstmis!”

‘Die avond vroeg ik iedere bisschop om met zijn

bezorger op pad te gaan en erop toe te zien dat er voor

ieder gezin gezorgd werd, en vervolgens aan mij verslag

uit te brengen. Toen ik op het verslag van de laatste

bisschop wachtte, herinnerde ik me plotseling iets. In

mijn haast om ervoor te zorgen dat alles op mijn werk

en in de kerk voor elkaar was, was ik het jongetje en

mijn belofte aan hem vergeten.

‘Toen de laatste bisschop verslag uitbracht, vroeg ik:

“Bisschop, hebt u nog voldoende voor een extra gezin?”

‘“Meer dan voldoende”, antwoordde hij.

‘Ik vertelde hem het verhaal van het jongetje en

gaf hem het adres. Later belde hij om te zeggen dat het

gezin ook enkele goedgevulde manden had ontvangen.

Kerstavond was eindelijk voorbij, en ik ging naar bed.

‘Toen ik op kerstochtend wakker werd, zei ik tegen

mezelf: “Ik hoop dat God mij zal helpen om nooit een

jaar voorbij te laten gaan zonder dat ik als leider mijn

schapen waarlijk ken. Dat ik op de hoogte ben van hun

behoeften. Dat ik zal weten wie mijn leiderschap het

hardst nodig heeft.”’ (Ye Are the Light of the World, pp.

345–347.)

Door de ervaringen van Harold B. Lee in zijn

jonge jaren en als leider van zijn ring werd hij op een

toekomstige roeping voorbereid.

HET EERSTE PRESIDIUM RIEP HEM
OM DE WELZIJNSZORG VAN DE KERK
VERDER TE ONTWIKKELEN

Het begin van de

jaren dertig werd geken-

merkt door ‘gaarkeukens’

en ‘mensen die voor

voedsel in de rij moesten

staan’. Door de grote

economische crisis in de

Verenigde Staten was 25

procent van de beroeps-

bevolking werkloos

geworden. Andere lan-

den waren er even slechtOuderling Harold B. Lee in Hawaï, 1945
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of slechter aan toe. De leden van de kerk werden ook

zwaar getroffen. Veel mensen hadden financiële proble-

men. In de ring Pioneer in Salt Lake City was bijvoor-

beeld vijftig procent van de mannen werkloos. Maar de

Heer inspireerde zijn profeten om de kerk op dergelijke

moeilijke tijden voor te bereiden. En de president van

die ring, Harold B. Lee, werd geroepen om een belang-

rijke rol in die voorbereidingen te spelen. In 1941

getuigde ouderling Harold B. Lee als nieuw lid van het

Quorum der Twaalf Apostelen van de hand van de Heer

in het opzetten van het welzijnsprogramma van de kerk:

‘De laatste vijf heerlijke, vermoeiende jaren heb ik

in opdracht van het Eerste Presidium met een groep

mannen samengewerkt om een plan te ontwikkelen en

bekend te maken dat we nu het welzijnsprogramma

van de kerk noemen. Ik heb het gevoel dat ik (...) mijn

getuigenis moet geven over dat werk. Ik was op 20 april

1935 op het kantoor van het Eerste Presidium uitgeno-

digd. Dat was een jaar voor de officiële aankondiging

van het welzijnsprogramma in deze Tabernakel. Na een

bijeenkomst van een halve dag, in de aanwezigheid van

president Grant en president McKay, terwijl president

Clark zich in het oosten bevond — ze hadden contact

met hem, zodat alle leden van het presidium in over-

eenstemming waren — was ik verbaasd toen ik hoorde

dat er al jarenlang, door overleg en planning en onder

inspiratie van de almachtige God, een plan was ontwik-

keld en voorbereid voor de tijd dat volgens hen het

geloof van de heiligen der laatste dagen zodanig was

dat zij bereid zouden zijn de raad van de leiders en

presidenten in deze kerk op te volgen.

‘Mijn nederige taak in dit programma werd toen

beschreven. Ik ging rond het middaguur weg en voelde

me net als nu. Ik reed met de auto naar City Creek

Canyon. Nadat ik zover had gereden als mogelijk was,

stapte ik uit en liep ik tussen de bomen. Ik was op zoek

naar mijn hemelse Vader. Toen ik ging zitten om over

deze zaak na te denken, en me afvroeg wat voor orga-

nisatie er moest worden opgezet om dat werk uit te

voeren, kreeg ik op die mooie lentemiddag een getui-

genis dat God al de beste organisatie voor de mens

geopenbaard had, en dat die organisatie alleen op de

juiste wijze te werk moest worden gesteld. Dan zou het

welzijn van de heiligen der laatste dagen gewaarborgd

worden. (...)

‘Het was augustus in datzelfde jaar. (...) Er was toen

een opleving in de economie, zodanig dat sommige

mensen zich afvroegen wat nu het nut van zo’n organi-

satie was, en waarom de kerk dat niet eerder had gedaan.

Vroeg in de ochtend kreeg ik een duidelijke ingeving,

die zo echt was alsof iemand hoorbaar tot me sprak. En

dit was de ingeving die ik kreeg, en die me al die jaren is

bijgebleven: Er is niemand in de kerk die het werkelijke

doel kent van het programma dat toen is ingesteld.

Maar pas als de kerk de nodige voorbereidingen heeft

getroffen, wordt dat doel bekendgemaakt. En als het

zover is, worden alle middelen van de kerk aangespro-

ken. Ik huiverde bij de gedachte die ik toen kreeg. En

vanaf die dag ben ik door die gedachte aangespoord,

dag en nacht, bijna zonder te rusten, omdat ik weet dat

dit de wil en het plan van God is. Het is nu alleen nood-

zakelijk dat alle heiligen der laatste dagen deze mannen,

die op het podium zitten, erkennen als de bron van

waarheid, door wie God zijn wil zal openbaren, zodat

zijn heiligen in goddeloze tijden behouden kunnen

worden.

‘(...) Ik weet dat het werk dat wij bevorderen en

ontvouwen nog veel meer mogelijkheden heeft. Die

zullen pas duidelijk worden als de heiligen der laatste

dagen doen wat er van ze verwacht wordt. En enkele

van de grootste dingen die nog zullen plaatsvinden,

kunnen uitsluitend gebeuren als wij leren luisteren naar

deze mannen die als profeet, ziener en openbaarder

presideren.’ (Conference Report, april 1941, pp.

120–122.)

HIJ WERD TOT APOSTEL GEROEPEN

President Heber J. Grant riep Harold B. Lee als

apostel van de Heer. Hij werd op 10 april 1941 geordend.

Jaren later sprak hij over zijn gevoelens aangaande die

roeping:

‘Ik zal nooit de eenzame gevoelens op die zater-

dagavond vergeten, toen ik van de president van de

kerk had gehoord dat ik de volgende dag als lid van

het Quorum der Twaalf Apostelen zou worden voorge-

steld. Dat was een slapeloze nacht. Ik moest aan alle

onbenulligheden in mijn leven denken, aan de onzin

en de dwaasheden van mijn jeugd. Ik had u kunnen

Ouderling Harold B. Lee, zijn vrouw, Fern, en hun dochters, Maurine en
Helen, rond de tijd dat hij tot apostel werd geroepen, 1941
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vertellen over de mensen tegen wie ik grieven had, en

over de mensen die bittere gevoelens ten opzichte van

mij hadden. En voordat ik de volgende dag voorgesteld

zou worden, wist ik dat ik voor de Heer moest staan en

ten overstaan van Hem getuigen dat ik ieder mens op

aarde zou liefhebben en vergeven, en dat ik hem zou

vragen om mij te vergeven zodat ik die positie waardig

zou zijn.

‘Ik zei, en ik veronderstel dat iedereen dat zou

zeggen als hij voor zo’n positie of een andere positie

wordt geroepen: “President Grant, denkt u dat ik deze

roeping waardig ben?” Bliksemsnel antwoordde hij:

“Mijn jongen, als ik daar niet van overtuigd was, had ik

je nooit voor die positie geroepen.”

‘De Heer kende mijn

hart en wist dat ik niet

volmaakt was en dat wij

allemaal bepaalde dingen

moeten overwinnen. Hij

accepteert ons met onze

onvolmaaktheden en ver-

wacht van ons dat we

beginnen waar we ons

bevinden, en ons leven

in overeenstemming

brengen met de beginse-

len en leerstellingen van

Jezus Christus.

‘De volgende dag ging ik naar de tempel waar ik

naar de ruimte werd gebracht waar de Raad der Twaalf

iedere week met het Eerste Presidium vergadert — een

bovenkamer in de tempel. Ik dacht aan alle grote man-

nen die op deze stoelen hadden gezeten. En nu was ik

hier, twintig jaar jonger dan het jongste lid van de

Twaalf, en werd mij gevraagd om op een van die stoe-

len plaats te nemen. Het was beangstigend en schrik-

wekkend.

Een kwartet apostelen, met ouderling Harold B. Lee aan de piano. Van links
naar rechts: de ouderlingen Mark E. Petersen, Matthew Cowley, Spencer W.
Kimball en Ezra Taft Benson

Ouderling Harold B. Lee en zijn vrouw,
Fern

‘En toen zei iemand die voor de radio werkte en

een zondagavondprogramma presenteerde: “Nu u

geordend bent, weet u dat u een bijzondere getuige van

de zending van de Heer Jezus Christus bent. We willen

graag dat u volgende week zondag de paastoespraak

houdt.” Ik zou een getuigenis geven van de zending van

de Heer, over zijn opstanding, zijn leven en zijn bedie-

ning. Daarom ging ik naar een kamer in het kantoorge-

bouw van de kerk waar ik alleen kon zijn. Ik las de

evangeliën, vooral de gedeelten die over de laatste dagen,

weken en maanden van het leven van Jezus gingen. En

toen ik ze las, besefte ik dat dit een nieuwe ervaring was.

‘Het was niet langer een verhaal. Het leek wel of ik

de gebeurtenissen kon zien die ik las. En toen ik mijn

toespraak hield en met mijn getuigenis afsloot, zei ik:

“Ik ben nu de minste van al mijn broeders en ik wil

getuigen dat ik als nooit tevoren weet dat Jezus de

Heiland van deze wereld is. Hij leeft en Hij is voor ons

gestorven.” Hoe wist ik dat? Omdat ik een soort getui-

genis had ontvangen, dat bijzondere getuigenis, dat

zekere woord van profetie dat iemand moet ontvangen

om een bijzondere getuige te zijn.’(‘Speaking for Himself:

President Lee’s Stories’, Ensign, februari 1974, p. 18.)

Vlak na zijn roeping bezocht hij zendingsgebieden

en legerplaatsen over de hele wereld, hij sprak op de

radio over de jeugd en de kerk, en hij werkte hard als

adviseur van het jeugdwerk en de zustershulpvereniging.

Hij stichtte twee zendingsgebieden in Zuid-Amerika en

de eerste ring in Groot-Brittannië.

HIJ HAD ALLE MENSEN LIEF

Over de avond voordat hij als apostel werd voor-

gesteld, heeft ouderling Harold B. Lee gezegd: ‘Ik weet

dat er machten zijn die iemand kan gebruiken als zijn

hart vervuld is met (...) liefde. (...) Toen ik enkele jaren

geleden een keer op bed lag, besefte ik dat ik, als ik de

roeping die ik had ontvangen waardig wilde zijn, ieder-

een op aarde moest liefhebben en vergeven. Ik begreep

toen ook dat ik gemoedsrust, leiding, troost en inspiratie

Ouderling Harold B. Lee in Korea, 1954
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had ontvangen waardoor ik wist wat er zou gebeuren

en waardoor ik vanuit een goddelijke bron bepaalde

ingevingen kreeg.’ (Conference Report, oktober 1946,

p. 146.)

DE BEGINSELEN VAN DE COÖRDINATIE
UITGAANDE VAN DE PRIESTERSCHAP
WERDEN GEFORMULEERD

In 1960, onder toezicht van president David O.

McKay, stuurde het Eerste Presidium de volgende brief

naar het algemeen priesterschapscomité, dat toen door

ouderling Harold B. Lee werd geleid:

‘Als leden van het Eerste Presidium hebben we in

de loop der jaren gemerkt dat er behoefte is aan coör-

dinatie tussen het lesmateriaal van het algemeen

priesterschapscomité en dat van de andere comités van

de algemene autoriteiten, dat gebruikt wordt om de

priesterschap van de kerk te instrueren.

‘We vinden ook dat er behoefte is aan coördinatie

van lesmateriaal tussen de verschillende hulporganisa-

ties van de kerk. (...)

‘We zijn van mening

dat de studie die het

comité voor ogen heeft,

de voornoemde zaken

moet omvatten. We zijn

ervan overtuigd dat als

alle leerplannen van de

kerk vanuit het oogpunt

van de volledige doelstel-

lingen van al deze orga-

nisaties worden bekeken,

er een grote vergelijking

en beperking van onder-

werpen in de verschil-

lende cursussen van de hulporganisaties zal zijn,

waardoor de hulporganisaties zelf doelmatiger de doel-

stellingen van hun oprichting en functioneren gaan

verwezenlijken.

‘Broeders van het algemeen priesterschapscomité,

om die redenen stellen wij u voor te beginnen met een

diepgaande, gebedsvolle studie en overweging van dit

hele project, met de assistentie van de hulporganisaties

zelf, zodat de kerk zoveel mogelijk zal oogsten van de

toewijding, het geloof, de intelligentie, de vaardigheid

en de kennis van onze verschillende hulporganisaties

en priesterschapscomités.’ (Geciteerd in Harold B. Lee,

Conference Report, september-oktober 1967, pp. 98–99.)

Deze geopenbaarde beginselen werden later de

beginselen van de coördinatie uitgaande van de priester-

schap genoemd. Naarmate die beginselen zich in de

kerk en vooral onder de priesterschapsleiders ontwik-

kelden, werd al snel duidelijk dat dit geen bestuurlijk

Ouderling Lee met de vierjarige Scotty
Hafen, het gezicht op de poster van
March of Dimes, 1974

programma was om beter te communiceren en beter

lesmateriaal te verschaffen. Het was een plan van de

Heer om een programma te hebben als bescherming

tegen de verraderlijke plannen van de tegenstander om

het gezin en het koninkrijk van God tegen te werken

en af te breken.

In 1961 werd ouderling Harold B. Lee geroepen

als voorzitter van het coördinatiecomité van de kerk.

Uit ervaring had hij geleerd hoe moeilijk zo’n opdracht

was. Met geloof en moed sprak hij met andere leiders

en formuleerde hij een plan waarin nadruk werd gelegd

op welzijnszorg, zendingswerk, genealogie, onderwijs,

huisonderwijs en de gezinsavond. Alle krachten van de

kerk werden gebundeld om het gezin te versterken en

tot zegen te zijn.

DE PRIESTERSCHAP MOET LEIDING
GEVEN

Ouderling Harold B.

Lee getuigde van de hulp

van de Heer bij het ont-

wikkelen van het coördi-

natieplan:

‘Soms heb ik door

de aard van mijn schrik-

aanjagende taak zoveel

moed moeten opbrengen

dat die mijn eigen krach-

ten bijna te boven ging.

Ik spreek u vanavond

nederig toe. Ik getuig

oprecht tot u dat de Heer

door middel van zijn voorgeschreven kanalen werk-

zaam is en openbaringen geeft. Leden van de kerk, laat

niemand u wijsmaken dat de Heer tegenwoordig geen

openbaring, leiding en plannen geeft die nodig zijn om

de krachten van de kerk te bundelen en het hoofd te

bieden aan de verraderlijke krachten die aan het werk

zijn om het gezin en het koninkrijk van God tegen te

werken en te vernietigen.

‘Ik geef u mijn oprechte getuigenis dat ik weet dat

God zijn werk leidt en dat Hij zijn wil openbaart. Het

licht schijnt, en als we de priesterschap ertoe kunnen

brengen om wakker te worden en de volledige kracht

van het priesterschap te gebruiken, zullen we prachtige

ontwikkelingen waarnemen en zullen er geweldige din-

gen gebeuren met de krachten die de Heer kan aan-

wenden. Zoiets hebben we in deze bedeling nog niet

gezien.’ (Conference Report, oktober 1962, p. 83.)

De ouderlingen Harold B. Lee en
Gordon B. Hinckley bij het Parthenon in
Athene (Griekenland), 1972
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‘HET UITEINDELIJKE DOEL VAN DE
COÖRDINATIE IS DE VERSTERKING
VAN HET GEZIN’

Ouderling Harold B. Lee sprak over ‘vier belang-

rijke factoren (...) om doeltreffende coördinatie te

bevorderen. Ten eerste moeten we ervoor zorgen dat

door de coördinatie het gezin wordt versterkt, dat er

hulp bij problemen wordt geboden en zo nodig speciale

hulp en troost.

‘Ten tweede moet de kracht van het priesterschap

volledig gebruikt worden binnen de verantwoordelijk-

heid van de priesterschapsquorums, zoals duidelijk in

de openbaringen staat aangegeven.

‘Ten derde moeten we de doelstellingen van iedere

hulporganisatie onder de loep nemen.

‘En ten vierde is het belangrijkste en uiteindelijke

doel van alles wat we doen kennis van het evangelie te

vergaren, dat te verbreiden, en onder de leden van de

kerk een sterker geloof en getuigenis te ontwikkelen

van de evangeliebeginselen.’ (Conference Report, okto-

ber 1964, pp. 80–81.)

PROGRAMMA’S VAN DE KERK STEUNEN
HET GEZIN

Tijdens de algemene oktoberconferentie in 1967

zei ouderling Harold B. Lee opnieuw dat er behoefte

aan de verschillende programma’s van de kerk was om

het gezin te steunen. ‘Keer op keer is de uitspraak her-

haald dat het gezin de basis van een rechtschapen

leven is. Met de nieuwe en noodzakelijke nadruk op

het “hoe”, mogen we niet het “waarom” uit het oog

verliezen. De priesterschapsprogramma’s zijn tot steun

van het gezin; de hulporganisaties verlenen daar hulp

bij. Met de hulp van verstandige regionale leiders kun-

nen wij ons deel doen om Gods grote doel te verwe-

zenlijken, namelijk “de onsterfelijkheid en het eeuwige

leven van de mens tot stand te brengen” (Mozes 1:39).

Zowel uit de openbaringen van God als uit de kennis

van mensen kunnen we leren hoe belangrijk het gezin

is in de ontwikkeling van de mens. U bent vast onder

de indruk dat de rode draad die door deze conferentie

loopt, met het onderwijs thuis en de grote verantwoor-

delijkheid van de ouders thuis te maken heeft. Veel van

wat we organisatorisch doen, is steun verlenen om per-

sonen te versterken, en we mogen niet denken dat de

programma’s van de kerk belangrijker zijn dan het indi-

vidu.’ (Conference Report, oktober 1967, p. 107.)

HIJ WERD DOOR ZIJN BEPROEVINGEN
VERFIJND

Profeten van God

zijn niet immuun voor

beproevingen en moei-

lijkheden. Zij worden

voorbereid in de smelt-

kroes van tegenspoed en

leed. Harold B. Lee werd

verfijnd en gepolijst zoals

uitsluitend de hand van

de Meester dat kan. Door

dat proces deed hij erva-

ring voor zichzelf en voor

het koninkrijk van de

Heer op. Het overlijden

van dierbaren, persoonlijk

leed en roepingen die

onmogelijk leken, waren

slechts enkele van die

ervaringen.

Zijn lieve vrouw Fern, met wie hij 39 jaar getrouwd

was, overleed in 1962. Enkele maanden later vertelde

ouderling Lee wat hij had geleerd: ‘In 1958, toen ik net

met mijn lieve vrouw uit het Heilige Land was terugge-

keerd, sprak ik tot studenten over het onderwerp “Ik

heb gelopen waar Jezus heeft gelopen”. Ik beschreef de

paden en lanen die we in dat Heilige Land bewandeld

hadden waar de Meester had gelopen. Maar door mijn

ervaringen in de afgelopen vijf maanden heb ik geleerd

hoe kortzichtig mijn zienswijze toen was. Ik heb geleerd

dat we alleen door hartzeer en een eenzame wandeling

door de vallei des doods een glimp kunnen opvangen

van het pad dat Jezus heeft bewandeld. Alleen dan kun-

nen we aanspraak maken op onze verwantschap met

Hem die zijn leven heeft gegeven opdat de mensen

zouden zijn.’ (Building Your House of Tomorrow,

Brigham Young University Speeches of the Year [13

februari 1963], p. 11.)

Drie jaar later, in 1965, verloor ouderling Lee zijn

dochter Maurine. Hij was in Hawaï om conferenties van

de kerk bij te wonen toen hij te horen kreeg dat zij

ernstig ziek was en kort daarna dat ze overleden was.

Over het enorme verdriet in zijn hart, zei hij:

‘Ik heb me vaak verbaasd over de smartenkreet

van de Meester in de hof van Getsemane. ‘En Hij ging

een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht

ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het

mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet

gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt” (Matteüs 26:39).

‘Toen ik ouder werd, begon ik een beetje te

begrijpen hoe de Meester zich gevoeld moet hebben.

In een eenzame hotelkamer, vierduizend kilometer van

Hij trouwt op 17 juni 1963 met Freda
Joan Jensen 

193



Presidenten van de kerk

huis, roept u, net als ik, misschien ook uit het diepst

van uw ziel: “O, dierbare God, laat haar niet sterven! Ik

heb haar nodig; haar gezin heeft haar nodig.”

‘Maar de smeekbede

van de Heiland en die van

mij werden niet beant-

woord. Het doel van dat

persoonlijke leed kan

alleen worden uitgelegd

met de woorden die de

Heiland door middel van

de apostel Paulus sprak:

‘“En zo heeft Hij,

hoewel Hij de Zoon was,

de gehoorzaamheid

geleerd uit hetgeen Hij

heeft geleden,

‘“en toen Hij het

einde had bereikt, is Hij

voor allen, die Hem

gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden”

(Hebreeën 5:8–9).

‘En dat geldt ook in onze tijd. Ik bid dat God u en

mij gehoorzaamheid aan zijn wil zal bijbrengen, zo

nodig door bepaald leed dat wij moeten ondergaan.’

(Conference Report, oktober 1965, pp. 130–131.)

ZIJN LEVEN WERD DOOR INSPIRATIE
GESPAARD

Hoewel onze gebeden niet altijd verhoord worden

zoals wij dat willen, is de Heer ons en onze unieke

problemen wel altijd indachtig. Als wij ernaar streven

om zijn wil te doen en zijn geboden te onderhouden,

zal Hij ons tot aan het eind van ons aardse leven leiden

en beschermen. Ouderling Harold B. Lee gaf een keer

een voorbeeld van de leiding en bescherming die hij

ontvangen had.

‘Mag ik even mijn waardering uitspreken voor iets

dat mij enkele jaren geleden is overkomen [maart 1967].

Ik had last van een maagzweer en werd steeds zieker.

We reisden door een zendingsgebied. Mijn vrouw Joan

en ik kregen de volgende ochtend de ingeving dat we zo

snel mogelijk naar huis moesten gaan, hoewel we had-

den gepland om nog enkele bijeenkomsten bij te wonen.

‘Onderweg zaten we in het voorste gedeelte van

het vliegtuig. Enkele andere leden van de kerk zaten in

het gedeelte daarachter. Plotseling voelde ik dat iemand

zijn hand op mijn hoofd legde. Ik keek op, maar zag

niemand. Dat gebeurde opnieuw voordat we thuiskwa-

men. En ik zag weer niemand. Ik kom er misschien

nooit achter wie het was, of door wat voor middel of

werktuig dat plaatsvond, maar ik wist dat ik een zegen

President Harold B. Lee

kreeg. En pas enkele uren later begreep ik hoe hard ik

die nodig had.

‘Zodra we thuiskwamen, belde mijn vrouw onge-

rust de arts. Het was ongeveer elf uur ’s avonds. Hij

vroeg of ik aan de telefoon kon komen, en vroeg hoe

ik me voelde. Ik zei: “Nou, ik ben erg moe. Ik denk dat

het wel goed komt.” Maar kort daarna kreeg ik hevige

bloedingen. Als dat tijdens onze vlucht gebeurd was,

was ik hier vandaag niet geweest.

‘Ik weet dat er goddelijke machten zijn die hulp

verlenen als er geen andere hulp beschikbaar is.’

(Conference Report, april 1973, p. 179.)

DOOR HET VOLGEN VAN DE PROFEET
WORDT ONS GEZIN BESCHERMD

In een toespraak tijdens de algemene conferentie

in 1970 vergeleek president Harold B. Lee, die toen

raadgever in het Eerste Presidium was, het verhoeden

van een ongeluk tijdens een ruimtevlucht met de leiding

die wij in deze moeilijke wereld kunnen ontvangen.

‘Enkele maanden geleden volgden miljoenen kij-

kers en luisteraars ademloos en gespannen de onzekere

vlucht van Apollo 13. Het leek wel of de hele wereld

om een belangrijke uitkomst bad: de veilige terugkeer

op aarde van de drie moedige astronauten.

‘Toen een van hen

met onderdrukte angst

de verontrustende infor-

matie doorgaf — “er is

een explosie geweest” —

mobiliseerde het contro-

lecentrum in Houston

onmiddellijk alle

getrainde wetenschap-

pers die in de loop der

jaren ieder mogelijk

detail hadden gepland.

‘De veiligheid van

die drie was nu afhanke-

lijk van twee essentiële

condities: de betrouw-

baarheid van de vaardigheid en kennis van de weten-

schappers in het controlecentrum te Houston, en de

onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van de mannen in

de Aquarius aan alle instructies van de wetenschappers,

die, door hun kennis van de problemen van de astro-

nauten, beter gekwalificeerd waren om de noodzake-

lijke oplossingen te vinden. De besluiten van de

wetenschappers moesten volmaakt zijn, anders zou de

Aquarius duizenden kilometers bij de aarde vandaan

terechtkomen.

President Harold B. Lee en ouderling
Ezra Taft Benson
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‘Deze ingrijpende gebeurtenis is enigszins te ver-

gelijken met de moeilijke tijden waarin we leven. (...)

Veel mensen zijn bang als ze zien of horen wat er alle-

maal op aarde gebeurt — politieke verwikkelingen,

overal oorlog en strijd, gefrustreerde ouders die met

sociale problemen geconfronteerd worden die het gezin

bedreigen, de frustraties van kinderen en jongeren die

zien dat hun geloof en hun normen onder druk staan.

‘Alleen als u bereid bent om te luisteren en te

gehoorzamen, zoals de astronauten in de Aquarius,

kunt u met uw gezin op de manier van de Heer naar

de uiteindelijke veiligheid geleid worden.’ (Conference

Report, oktober 1970, p. 113.)

Tijdens diezelfde

algemene conferentie zei

president Lee: ‘De enige

zekerheid die wij als

leden van de kerk heb-

ben, is om precies te doen

wat de Heer tegen de

kerk heeft gezegd in de

tijd dat de kerk werd

gesticht. We moeten

leren luisteren naar de

woorden en geboden die

de Heer ons door zijn

profeet geeft, “wanneer

hij ze ontvangt, wande-

lend in alle heiligheid voor mijn aangezicht; (...) alsof

uit mijn eigen mond, in alle geduld en geloof ” (LV

21:4–5). Er is een aantal zaken die geduld en geloof

vereisen. Misschien bent u het niet eens met iets wat

van de hoofdzetel van de kerk afkomstig is. Misschien

is het wel in strijd met uw politieke opvattingen.

Misschien is het in strijd met uw maatschappelijke

opvattingen. Het kan uw sociale leven beïnvloeden.

Maar als u geduldig en gelovig naar deze dingen luistert,

President Harold B. Lee

Steunverlening aan nieuw Eerste Presidium: Marion G. Romney, Harold B.
Lee en N. Eldon Tanner

alsof ze van God zelf afkomstig zijn, luidt de belofte dat

“de poorten der hel u niet [zullen] overweldigen; ja,

en de Here God zal de machten van duisternis voor u

uit verjagen, en de hemelen doen schudden voor uw

welzijn en de heerlijkheid van zijn naam” (LV 21:6).’

(Conference Report, oktober 1970, p. 152.)

HIJ WERD PRESIDENT VAN DE KERK

President Joseph Fielding Smith riep ouderling

Harold B. Lee in 1970 als raadgever in het Eerste

Presidium. Twee jaar later, op 7 juli 1972, werd presi-

dent Lee geordend als president van de kerk. De leden

van de kerk hadden zijn invloed al dertig jaar als apostel

gevoeld, en nu zouden ze zijn ferme hand als president

van de kerk voelen. Hij sprak over het priesterschap als

de grootste macht op aarde, over het gezin als onze

belangrijkste prioriteit, over vijanden binnen de kerk

en over de veiligheid van de heiligen als zij de profeet

van God gehoorzamen. Hij had een combinatie van

christelijke liefde en strengheid ten opzichte van men-

sen die zondigden. Hij stak de helpende uit naar de

mensen die zich wilden bekeren. Hij was bezorgd om

weduwen, invaliden en ongehuwden.

Ouderling Gordon B. Hinckley, die toen lid van het

Quorum der Twaalf Apostelen was, zei over president

Lee: ‘Trouw aan God en zijn Zoon, de herrezen Heer.

Dat was de zuivere edelsteen in de kroon van zijn leven.

Hij zei vaak: “Denk nooit aan mij als het hoofd van

deze kerk. Jezus Christus is het Hoofd van deze kerk.

Ik ben maar een mens, zijn dienstknecht.” Over Hem,

de Heiland, sprak hij met de opmerkelijke vaardigheid

van een leerkracht. Van Hem getuigde hij met een bijna

onweerstaanbare overtuiging. Een zakenman zei een

keer tegen hem: “Ik geloof in de Heer, maar ik heb geen

getuigenis van de levende Heer.” President Lee ant-

woordde: “Dan kunt u op mijn getuigenis steunen ter-

wijl u studeert en bidt totdat uw eigen getuigenis sterk

genoeg is.”’ (‘Harold Bingham Lee: Humility,

Benevolence, Loyalty’, Ensign, februari 1974, p. 90.)
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ZIJN HART EN VERSTAND GINGEN
LIEFDEVOL UIT NAAR ALLE HEILIGEN
DER LAATSTE DAGEN

President Harold B.

Lee heeft gezegd: ‘Ik wil

u vertellen over een bij-

zondere, heilige ervaring

die ik had toen ik als pre-

sident van de kerk was

geroepen. De volgende

ochtend knielde ik vroeg

met mijn vrouw in gebed

neer. Plotseling leek het

wel of mijn hart uitging

naar ruim drie miljoen

mensen op aarde. Het

leek wel of ik hen allemaal

liefhad, ongeacht waar zij

woonden, wat hun huidskleur was, of ze rijk of arm

waren, of ze nederig of vooraanstaand waren, of ze

opgeleid waren of niet. Plotseling kreeg ik het gevoel

dat ze allemaal bij mij hoorden, alsof zij mijn eigen broers

en zussen waren.’ (Conference Report, gebiedsconferen-

tie Mexico en Midden-Amerika, augustus 1972, p. 151.)

HIJ HAD ZICHZELF VOOR GOD EN
ZIJN VOLK BEWEZEN

Tijdens zijn eerste conferentietoespraak als presi-

dent van de kerk keek Harold B. Lee terug op zijn leven

en sprak hij over ervaringen die soms moeilijk te

begrijpen waren:

‘De dag na mijn ordening, na het overlijden van

onze geliefde president Smith, werd mijn aandacht

getrokken door een alinea uit een toespraak die ouder-

ling Orson Hyde als lid van de Twaalf in 1853 tijdens

een algemene conferentie had gehouden. Daardoor

werd ik tot een gewetensvolle zelfanalyse aangezet.

‘Het onderwerp van

zijn toespraak was “De

man die Gods volk moet

leiden”, en ik citeer een

klein stukje uit zijn toe-

spraak: “Het is altijd het

geval dat iemand die

geordend en aangesteld

wordt om het volk te lei-

den, problemen en

beproevingen heeft door-

gemaakt en aan God en

zijn volk heeft bewezen

dat hij die functie waardig

is. (...) Maar als iemand

President Lee, met tolk, tijdens een toe-
spraak in het Olympisch stadion te
München (Duitsland)

President Lee bij het graf van Christus
in Jeruzalem, september 1972
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niet is beproefd en niet aan God, zijn volk en de raden

van de Allerhoogste heeft bewezen dat hij die functie

waardig is, zal hij niet de kans krijgen om de kerk en

het volk van God te leiden. En dat is ook nooit gebeurd.

Vanaf het begin is de kerk geleid door mensen die de

Geest en de inspiratie van de Almachtige begrijpen, die

de kerk kennen en gerespecteerd worden.”’ (Journal

of Discourses, deel 1, p. 123.)

‘Aangezien ik het leven van mijn voorgangers ken,

weet ik dat zij in hun tijd allemaal een bijzondere zen-

ding te vervullen hadden.

‘Door innerlijke zelfwaarneming dacht ik aan mij-

zelf en mijn ervaringen, waar ouderling Orson Hyde

iets over had gezegd. Toen dacht ik aan de woorden

die de profeet Joseph Smith over zichzelf had gespro-

ken, en die ook op mij van toepassing leken. Hij zei:

‘”Ik ben net als een grote, ruwe steen die van een

hoge berg afrolt; en de enige verfijning die ik onderga,

is als er een hoekje afslijt dat ergens mee in contact

komt. Hij raakt met volle kracht godsdienstige onver-

draagzaamheid, priesterlisten, listen van juristen en art-

sen, leugenachtige redacteurs, omgekochte rechters en

juryleden, en het gezag van leiders die meineed ple-

gen, bijgestaan door bendes, godslasteraars, verdorven

en corrupte mensen, waardoor er hier en daar hoekjes

afbreken. Daardoor word ik een gladde en gepolijste

pijl in de pijlkoker van de Almachtige.” (Teachings of

the Prophet Joseph Smith, p. 304.)

‘Door deze gedachten krijgen sommige ervaringen

in mijn leven meer betekenis, gebeurtenissen die ik

aanvankelijk moeilijk kon begrijpen. Soms leek het wel

of ik ook een ruwe steen was die van een hoge berg

afrolde, die door ervaringen slijt en gepolijst wordt,

zodat ik ook zal zegevieren en een gladde en gepolijste

pijl in de pijlkoker van de Almachtige zou worden.

‘Misschien was het nodig dat ik ook door leed

gehoorzaamheid moest leren — om dingen te ervaren

die goed voor mij waren, om te zien of ik enkele van

de verschillende beproevingen van het sterfelijk leven

zou doorstaan.’ (Conference Report, oktober 1972, pp.

19–20; of Ensign, januari 1973, pp. 24–25.)

DE LEDEN VAN DE KERK MOETEN
ZICH OP DE STRIJD MET HET KWAAD
VOORBEREIDEN

President Harold B. Lee heeft gezegd:

‘De leden van de kerk over de hele wereld moe-

ten zich voorbereiden op de voortdurende strijd tussen

de machten van het goede en de machten van het

kwade. (...)
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‘Als we de priester-

schapsleiders volgen, zal

de Heer zijn belofte in de

inleiding tot zijn openba-

ringen in vervulling doen

gaan, als Satan macht over

zijn eigen rijk zal hebben.

Zijn belofte luidt: “De

Heer zal macht hebben

over zijn heiligen en zal

in hun midden regeren

en zal ten oordeel neer-

komen op (...) de wereld”

(LV 1:36).

‘Ik spoor al onze

leden aan om zich onder

de ware banier van de

Meester te verenigen, om

het evangelie van Jezus

Christus zo krachtig te

verkondigen dat mensen die zich waarlijk bekeerd heb-

ben zich niet zullen inlaten met deze omstreden denk-

beelden en werkwijzen die lijnrecht in tegenspraak met

het heilsplan van de Heer zijn.’ (Conference Report,

oktober 1972, pp. 63–64; of Ensign, januari 1973, pp.

62–63.)

VEILIGHEID IS HET RESULTAAT VAN
GEHOORZAAMHEID AAN GODS
GEBODEN

President Harold B. Lee heeft gezegd: ‘Ik ben ervan

overtuigd dat de grootste van alle werkelijke redenen

van de kracht van de kerk is dat zij die de geboden van

God onderhouden, honderd procent achter de leiders

van de kerk staan. Zonder die eendrachtige steun zou

al heel snel duidelijk worden dat deze kerk het niet kan

volhouden om de problemen van deze tijd het hoofd

te bieden. Wij verzoeken alle leden dringend om de

geboden van God te onderhouden, want daarin schuilt

de veiligheid van de wereld.’ (Conference Report, april

1973, p. 10; of Ensign, juli 1973, p. 6.)

DE KERK IS EEN BESCHERMING EN
EEN TOEVLUCHTSOORD

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft

ouderling Harold B. Lee gezegd:

‘Nauwelijks waarneembaar zien we de hand van de

Heer aan het werk, en dat is volgens mij een samen-

werking van de krachten van de Heer, onder leiding van

de profeet, net als in een leger. Om de buitengewone

kracht van de vijand te weerstaan, moeten onze krach-

President Harold B. Lee en president
Spencer W. Kimball, die toen president
van het Quorum der Twaalf Apostelen
was, tijdens de gebiedsconferentie in
München (Duitsland), augustus 1973.
Er waren ruim veertienduizend leden uit
acht Europese landen aanwezig.

ten worden gebundeld om ons zo goed mogelijk tegen

de macht van het kwaad te kunnen verdedigen.

‘We bevinden ons in een defensief programma. De

Kerk van Jezus Christus is in deze tijd op aarde georga-

niseerd om “een bescherming [te] zijn en een toevlucht

voor de storm en voor de verbolgenheid, wanneer die

onversneden wordt uitgestort op de gehele aarde.” (LV

115:6.)’ (Conference Report, september —oktober

1961, p. 81.)

Bij een andere gelegenheid citeerde hij een profe-

tie van president Heber C. Kimball, die ook op onze

tijd van toepassing is:

‘Vlak nadat de heiligen hier in de bergen waren

aangekomen — en sommigen zich vergenoegden omdat

ze tijdelijk over hun vijanden hadden gezegevierd — zei

president Heber C. Kimball: “(...) We veronderstellen

dat we hier tussen de eeuwige bergen veilig zijn, dat

we ons achter de smalle ravijnen kunnen beschermen

tegen bendes en vervolgers, tegen goddelozen die ons

altijd met geweld bejegenen en ons beroven. Maar ik wil

u zeggen, mijn broeders, dat er een tijd zal aanbreken

dat we in deze vredige valleien zodanig met anderen

vermengd zijn dat het moeilijk is om onderscheid te

maken tussen het gezicht van een heilige en het gezicht

van een vijand. Let dan goed op de grote zeef, want er

zal een grote zifting plaatsvinden en velen zullen vallen.

Ik zeg tot u dat er een test zal zijn, ja, dat er een TEST

zal plaatsvinden om te bepalen wie standvastig is. (...)

‘“Laat mij tegen u zeggen dat velen van u alle

moeilijkheden, beproevingen en vervolgingen zullen

meemaken die u kunt verdragen, en dat u veel kansen

zult krijgen om te laten zien dat u trouw aan God en

zijn werk bent. Deze kerk moet nog veel moeilijke taken

verrichten voordat het werk van God met heerlijkheid

kan worden gekroond. Om de komende problemen het

hoofd te kunnen bieden, moeten we zelf de nodige

kennis van de waarheid van dit werk vergaren. De proble-

men zullen zo groot zijn dat de man of vrouw zonder

President Harold B. Lee
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deze kennis of dit getuigenis niet zal standhouden. Als

u geen getuigenis hebt, leef dan rechtschapen, roep de

Heer aan en geef niet op totdat u dat getuigenis hebt.

Als u dat niet doet, zult u niet standhouden.

‘“Onthoud deze woorden, want velen van u zullen

ze in vervulling zien gaan: ‘Er zal een tijd aanbreken dat

de mens niet in staat zal zijn om op geleend licht stand

te houden. Een ieder zal dan door het licht in zichzelf

geleid moeten worden. En als we dat niet hebben, hoe

kunnen we dan stand houden?’” (Life of Heber C.

Kimball, pp. 446, 449–450.)’ (Conference Report,

oktober 1965, p. 128.)

Als president van de kerk heeft hij de volgende

waarschuwende woorden gesproken: ‘De moeilijkste

taak die we tegenwoordig hebben, is de leden van de

kerk aanmoedigen om de geboden van God te onder-

houden. Nooit eerder is de leer van rechtschapenheid,

reinheid en kuisheid zo op de proef gesteld. De morele

normen worden door de machten van het kwaad weg-

gevreten. Er is niets voor ons belangrijker dan zo krachtig

mogelijk, met de Geest van de Heer, onze mensen in

de wereld aanmoedigen om in deze tijd van grote ver-

leiding dicht bij de Heer te blijven.’ (Geciteerd in J. M.

Heslop, ‘President Harold B. Lee: Directs Church; Led

by the Spirit’, Church News, 15 juli 1972, p. 4.)

DE VERWOESTENDE INVLOEDEN VAN
DE WERELD BEDREIGEN HET GEZIN

Als lid van het

Quorum der Twaalf

Apostelen moedigde

ouderling Harold B. Lee

de gezinnen aan om

wekelijks gezinsavond te

houden: ‘In het pro-

gramma van de gezins-

avond wordt meer nadruk

gelegd op het onderwijs

van de ouders aan de

kinderen. Dat is niets

nieuws. Vijftig jaar gele-

den werd er al nadruk

op gelegd. En als we de geschiedenis erop naslaan,

zien we dat in het laatste epistel van president Brigham

Young en zijn raadgevers stond dat ouders hun kinde-

ren bijeen moeten brengen en ze thuis geregeld in het

evangelie moeten onderwijzen. Er is al vanaf het begin

van de kerk in deze bedeling nadruk op de gezinsavond

gelegd.’ (Conference Report, september–oktober 1967,

p. 101.)

Later, toen de aanvallen van de tegenstander op

het gezin steeds erger werden, zei president Lee:

President Lee houdt een toespraak in
de Tabernakel in Salt Lake City.

‘We leven in een moeilijke tijd. Over de hele

wereld zijn invloeden die het gezin, de heilige relatie

tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen aan-

vallen. Maar ook de ongehuwde leden van de kerk heb-

ben met deze vernietigende invloeden te maken.

‘Wat fijn dat wij te midden van dit alles de leringen

van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, het hoofd

van de kerk, hebben. Met behulp van zijn woorden, en

die van zijn profeten, kunnen wij ons gezin versterken

en meer vrede en geluk teweegbrengen.

‘Er is, voor zover ik weet, geen ander volk op

aarde dat dezelfde hoogstaande denkbeelden over het

huwelijk en het gezin heeft als de heiligen der laatste

dagen. In onze bedeling heeft de Heer geopenbaard:

“Het huwelijk is de mens door God verordonneerd.

Daarom is het wettig dat hij één vrouw heeft, en die

twee zullen één vlees zijn, en wel opdat de aarde aan

het doel van haar schepping zal beantwoorden” (LV

49:15–16).

‘Er zijn echter onmiskenbare bewijzen dat dezelfde

gevaren die in de wereld te vinden zijn, zich ook onder

ons bevinden en het door God ingestelde gezin probe-

ren te vernietigen.’ (Strengthening the Home [brochure,

1973], pp. 1–2.)

HET IS HET DOEL VAN DE KERK OM
DE HEILIGEN MET HUN DAGELIJKSE
PROBLEMEN TE HELPEN

President Harold B. Lee heeft gezegd: ‘De gewel-

dige organisatie van de kerk heeft één groot doel. (...)

Dat doel omvat het voorbereiden en bevorderen van

het geestelijke, stoffelijke en maatschappelijke heil of

welzijn van alle leden in een van deze priesterschaps-

of hulporganisaties. En als een van die groepen door

de macht en rechtvaardigheid van de beginselen daarin

bewogen wordt, “zullen ze de nodige macht hebben

om alle problemen in deze moderne en veranderende

wereld het hoofd te bieden.” (Brigham Young.)’

(Decisions for Successful Living, p. 211.)

HET GROOTSTE WONDER IS DE
GENEZING VAN DE ZIEKE ZIEL

President Harold B. Lee heeft gezegd: ‘We hebben

in de toespraken van de algemene autoriteiten gehoord

dat we voor de behoeftigen moeten zorgen, niet alleen

voor hun stoffelijk welzijn, maar ook voor hun geeste-

lijk welzijn. De grootste wonderen waarvan ik in deze

tijd getuige ben, bestaan niet noodzakelijkerwijs uit de

genezing van lichamelijke ziekten, maar de grootste

wonderen die ik waarneem, bestaan uit de genezing van

degenen die innerlijk ziek, neerslachtig en inwendig

verscheurd zijn. Wij steken de helpende hand uit naar
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hen omdat zij in de ogen van de Heer waardevol zijn,

en we willen niet dat iemand het gevoel krijgt dat hij of

zij vergeten wordt.’ (Conference Report, april 1973,

p. 178.)

HET OVERLIJDEN VAN EEN PROFEET

President Harold B.

Lee overleed op 26

december 1973. Hoewel

hij slechts achttien maan-

den president van de

kerk is geweest, heeft hij

tientallen jaren lang een

diepe en blijvende invloed

in de bestuursraden van

de kerk gehad. Sommige

mensen vonden dat zijn

overlijden te vroeg was,

maar het overlijden van

een man van God is nooit

te vroeg of te laat. Zijn

opvolger, president

Spencer W. Kimball, zei
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President Harold B. Lee

op zijn begrafenis: ‘Er is een reusachtige boom omge-

vallen, die een grote open plek in het bos heeft achter-

gelaten.’ (‘A Giant of a Man’, Ensign, februari 1974,

p. 86.)

Verda Lee Ross, zus van president Lee, zei: ‘Iedereen

die bij hem thuis kwam, werd als prins of prinses

behandeld. Iedereen kreeg een koninklijke behandeling.

Hij was een bijzonder vriendelijk gastheer. Je zag hem

in een groep meestal niet rechtop staan, want hij zat of

op zijn knieën met een kind te praten of hij boog voor-

over om een bejaarde te troosten. Iedereen betekende

iets voor [hem]. Hij hield van mensen — alle mensen.’

(Uit een interview met leden van de familie Lee door

medewerkers van de kerkelijke onderwijsinstellingen,

6 juli 1978.)
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HOOGTEPUNTEN UIT HET LEVEN VAN SPENCER W. KIMBALL

Leeftijd Gebeurtenissen

Hij wordt geboren op 28 maart 1895 te Salt Lake City (Utah), als zoon van Andrew

en Olive Woolley Kimball.

9 Een patriarch verklaart dat hij onder de Lamanieten zal werken.

11 Zijn moeder overlijdt (1906).

19 Hij krijgt zijn diploma (met hoge cijfers) van de Gila Academy (1914).

19–21 Hij vervult een zending in het midden van de Verenigde Staten (1914–1916).

22 Hij trouwt met Camilla Eyring (16 november 1917).

43–48 Hij is president van de ring Mount Graham (1938–1943).

48 Hij wordt door president Heber J. Grant tot apostel geordend (7 oktober 1943).

51 Hij wordt voorzitter van het indianencomité van de kerk (1946).

62 Hij lijdt aan keelkanker; er wordt anderhalve stemband weggehaald (1957).

69–72 Hij is verantwoordelijk voor het zendingswerk in Zuid-Amerika (1964–1967).

74 Zijn boek Het wonder der vergeving wordt gepubliceerd (1969); hij wordt waar-

nemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen (23 januari 1970).

77 Hij wordt aangesteld als president van het Quorum der Twaalf Apostelen (7 juli

1972).

78 Hij wordt president van de kerk (30 december 1973).

79 Hij spreekt de regionale vertegenwoordigers toe en breidt het zendingswerk uit

(4 april 1974); hij wijdt de Washington D.C.-tempel in (19 november 1974).

80 Hij wijdt het kantoorgebouw van de kerk in (24 juli 1975); uit vijf ringen in

Mexico-Stad worden vijftien ringen gesticht (9 november 1975); de bouw van tem-

pels in Brazilië, Japan, Mexico en de staat Washington wordt aangekondigd (1975).

81 Er worden twee openbaringen aan de Parel van grote waarde toegevoegd (nu

afdeling 137 en 138 in de Leer en Verbonden; 3 april 1976); de assistenten van

het Quorum der Twaalf Apostelen worden lid van het Eerste Quorum der

Zeventig (1976).

83 Het Eerste Presidium kondigt aan dat iedere getrouwe man in de kerk het heilig

priesterschap mag ontvangen (8 juni 1978).

84, 86 Er worden nieuwe edities van de Schriften, met kruisverwijzingen, gedrukt (1979,

1981).

84 Hij wijdt de Orson Hyde Memorial Garden in Jeruzalem in (24 oktober 1979).

89 De eerste gebiedspresidiums worden geroepen (1984).

90 Er komt een nieuwe editie van de lofzangen uit, met aanvullende lofzangen over

de herstelling. Hij sterft in Salt Lake City (5 november 1985).
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Spencer Woolley

Kimball werd geboren op

28 maart 1895 te Salt Lake

City (Utah) in het gezin

van Andrew en Olive

Woolley Kimball. In janu-

ari van het volgende jaar

werd Utah officieel een

staat. Het manifest was

vijf jaar oud, de economie

leefde op en de heiligen

gingen een tijdperk van

relatieve rust in.

HIJ GROEIDE OP IN THATCHER
(ARIZONA)

Toen Spencer W. Kimball drie jaar oud was, ver-

huisde het gezin naar Thatcher (Arizona). Daar moest

hij koeien melken, de tuin bijhouden en huizen schil-

deren. Hij eiste veel van zichzelf. Op school, in de kerk

of in sport en spel streefde hij naar volmaking. Hij ont-

hield zich van alles wat het lichaam kon schaden. Hij was

president van zijn diakenenquorum en kreeg andere

leiderschapsposities. Hij werkte altijd vastberaden en

toegewijd.

HET ERFGOED VAN SPENCER W.
KIMBALL

‘Net als Nephi vanouds kon [Spencer W. Kimball]

de Heer bedanken dat hij uit goede ouders was geboren.

Zijn twee grootvaders waren uitstekende kolonisten en

hadden een goede naam onder de mensen. Heber C.

Kimball was een apostel van de Heer, een vriend en

volgeling van de profeet Joseph Smith, een raadgever

van president Young en een uitzonderlijk zendeling voor

de kerk. Edwin D. Woolley was een kleurrijk leider in

Salt Lake City, zaakwaarnemer van president Young, en

veertig jaar lang een geweldige bisschop in de dertiende

Olive Woolley Kimball, de moeder van
Spencer W. Kimball

Andrew Kimball, de vader van
Spencer W. Kimball

De éénjarige Spencer (rechts) met zijn
zus Ruth

wijk. Zijn eigen vader, Andrew Kimball, was ook een

opmerkelijk man. Altijd vol energie en enthousiasme

presideerde hij tien jaar lang als verdediger van het

herstelde evangelie het zendingsgebied in het indiaanse

gebied. Tussendoor kwam hij naar huis om in het onder-

houd van zijn gezin te voorzien. Ruim 26 jaar lang, van

1898 tot op de dag van zijn dood, was hij president van

de ring St. Joseph, de ring die op advies van president

John Taylor naar de profeet Joseph Smith was genoemd.

Door zijn vaardigheid als bouwer en organisator droeg

hij veel bij aan de ontwikkeling van een groot en machtig

agrarisch bedrijf in het oosten van Arizona. Onder zijn

leiding ontwikkelde de ring zich van enkele wijken bij

de rivier de Gila tot zo’n zeventien wijken en gemeen-

ten van Miami (Arizona) tot aan El Paso (Texas).’ (Jesse

A. Udall, ‘Spencer W. Kimball, the Apostle from Arizona’,

Improvement Era, oktober 1943, p. 590.)

DOOR DE ERVARINGEN IN ZIJN JEUGD
WERD HIJ OP ZIJN LATERE WERK
VOORBEREID

Spencer W. Kimball ontsnapte vele malen op het

nippertje aan de dood — verdrinking, ongelukken,

ernstige ziektes en operaties. Zijn dochter Olive Beth

Kimball Mack heeft daarover gezegd:

‘Mijn vader had veel

verdriet en ziekten en

moest veel problemen

overwinnen. Daar is hij

een sterker man door

geworden en heeft hij met

andere mensen leren

meevoelen. (...) Zijn

moeder overleed toen hij

elf was, en vlak daarna

stierf zijn zusje. Daar

heeft hij het volgende

over gezegd: De elfjarige Spencer W. Kimball
(midden) met zijn broers, 1906

Andrew en Olive Kimball met hun kinderen, 1897. Spencer zit bij zijn vader op
schoot.
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‘“De herinneringen van verdriet, verschrikking,

angst en hopeloosheid kwamen weer in mijn gedachten.

Daar zaten we, acht van de elf kinderen, in de slaapka-

mer van onze ouders. Onze moeder was overleden,

onze vader was niet thuis, onze oudste broer zat in de

stoel met ons jongste zusje op schoot dat voor haar

leven vocht. En wij zaten er allemaal omheen. We waren

bang, we huilden en we baden. De arts was nog ver

weg. Met zijn paard en wagen had hij nooit op tijd

kunnen komen. En wat had hij kunnen doen? Het leek

wel een combinatie van difterie en kroep, en de kleine

Rachel stikte letterlijk. Geschokt keken we toe hoe haar

lichaampje moedig om lucht en leven vocht. Maar toen

ontspande ze zich opeens helemaal. De strijd was voor-

bij. Ze had verloren.’” (How a Daughter Sees Her Father,

the Prophet [toespraak tijdens een devotional op het

instituut voor godsdienstonderwijs in Salt Lake City, 9

april 1976], pp. 3–4.)

Toen hij over het leven van deze uitzonderlijke man

schreef, gebruikte ouderling Boyd K. Packer de eigen

woorden van Spencer W. Kimball:

‘President Kimball heeft eens gezegd: “Welke moe-

der die liefdevol naar haar mollige baby kijkt, stelt zich

haar kind niet als president van de kerk of als leider

van haar land voor! En als ze hem in haar armen heeft,

ziet ze in hem een staatsman, een leider, een profeet.

Sommige dromen worden werkelijkheid! De ene moeder

geeft ons een Shakespeare, een andere een Michelangelo,

een andere een Abraham Lincoln en weer een andere

een Joseph Smith.

‘“Als theologen wankelen en struikelen, als lippen

onwaarheid spreken en harten afdwalen, als mensen

ronddolen ‘op zoek naar het woord des Heren, maar

het niet vinden’ — als donkere wolken van dwaling

moeten worden verdreven, geestelijke duisternis moet

worden doordrongen en de hemelen geopend moeten

worden, wordt er een baby geboren.”

(Conferentietoespraak, 4 april 1960.)

‘En zo kwam

Spencer Woolley Kimball

op aarde. De Heer had

dit eenvoudige begin

geleid. Hij bereidde niet

alleen een zakenman,

overheidspersoon, spre-

ker, dichter, musicus of

leerkracht voor — hoe-

wel hij dat allemaal was.

Hij bereidde een vader

voor, een patriarch voor

zijn gezin, een apostel,

een profeet en een presi-

dent van zijn kerk.’Spencer W. Kimball en Clarence Naylor

(‘President Spencer W. Kimball: No Ordinary Man’,

Ensign, maart 1974, p. 3.)

HIJ GING TROUW NAAR DE
ZONDAGSSCHOOL EN HET
JEUGDWERK

‘Van kinds af aan was hij uitermate plichtsgetrouw

— alleen het allerbeste was goed genoeg. Jarenlang ging

hij naar de zondagsschool en het jeugdwerk zonder

ook maar een enkele keer over te slaan. Op een maan-

dag was hij een keer in het veld aan het werk voor zijn

oudere broers toen de bel van het jeugdwerk ging.

‘“Ik moet naar jeugdwerk toe”, zei hij bedeesd.

‘“Daar kun je vandaag niet heen; wij hebben je

nodig”, zeiden ze.

‘“Papa had me laten gaan als hij hier was”, zei de

jongen.

‘“Maar die is er niet,” zeiden ze, “en je gaat niet.”

‘De hooibalen stapelden zich op en Spencer werd

er bijna onder bedolven, maar uiteindelijk had hij zijn

achterstand weggewerkt en liet hij zich van de achterkant

van de wagen glijden. Hij was halverwege het kerkge-

bouw toen zijn broers merkten dat hij weg was.

Daardoor had hij nog steeds geen enkele keer het

jeugdwerk overgeslagen. (...)

‘(...) Net als Daniël heeft Spencer zich nooit

ontheiligd. Als je hem op de man af zou vragen of hij

altijd het woord van wijsheid heeft nageleefd, zou hij

bescheiden toegeven dat hij nog nooit thee, koffie,

alcohol of tabak heeft gebruikt.’ (Udall, Improvement

Era, oktober 1943, p. 591.)

ZIJN VADER HAD EEN VOORGEVOEL
VAN DE TOEKOMSTIGE GROOTHEID
VAN DE JONGE SPENCER

‘De tienjarige Spencer Woolley Kimball hielp zijn

vader graag met allerlei karweitjes. Hij zat altijd vrolijk

op een krukje te zingen als hij de koeien melkte. Dat
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Het leven op de boerderij; de gebroeders Kimball — Gordon, Spencer en Del
— op de hooiwagen bij hun huis in Thatcher (Arizona).
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was hij zich helemaal niet bewust toen zijn vader een

keer met een buurman in de deuropening van de stal

stond te praten, die net een lading pompoenen voor

de varkens had afgeleverd.

‘“Die Spencer is een uitzonderlijke jongen”, zei

president Kimball [Spencers vader, de ringpresident].

“Hij probeert altijd naar me te luisteren en te doen wat

ik hem vraag. Ik heb hem als een woordvoerder van de

Heer opgedragen — als de Heer dat wil. Op een dag

zal hij een groot leider zijn. Ik heb hem aan de dienst

van God opgedragen, en hij zal een groot man in de

kerk worden.”

‘Zelfs als hij de koeien melkte, bevestigde hij het

geloof en het vertrouwen van zijn vader, want hij zong

met een doel. Op een vel papier naast de melkemmer

op de grond stonden de woorden van de lofzang die

hij zong. Zo oefende hij iedere dag om de tekst van de

lofzangen van de kerk uit het hoofd te leren. Vaak deed

hij hetzelfde met teksten uit de Schriften. Hij leerde ze

voor toekomstig gebruik uit het hoofd.’(‘Early Prophecies

Made about Mission of Elder Kimball’, Church News, 18

november 1961, p. 16.)

OP JONGE LEEFTIJD STELDE HIJ ZICH
TEN DOEL OM DE BIJBEL TE LEZEN

In een toespraak tijdens de algemene aprilconfe-

rentie in 1974 sprak president Spencer W. Kimball over

de voldoening die hij voelde toen hij het doel had

bereikt dat hij zich als kind had gesteld:

Spencer W. Kimball (in het midden van de voorste rij) bij de Globe Dairy, 1914

‘Ik wil u graag ver-

tellen over een van de

doelen ik me als jonge-

man had gesteld. Toen ik

een leider van de kerk uit

Salt Lake City tijdens een

conferentie hoorde zeg-

gen dat we de Schriften

moesten lezen, besefte ik

dat ik nog nooit de Bijbel

had gelezen. Toen ik van

de conferentie naar huis

was gelopen, ging ik naar

mijn zolderkamertje en

deed de kleine petroleumlamp op het tafeltje aan. Toen

las ik de eerste hoofdstukken van Genesis. Een jaar

later deed ik de Bijbel dicht. Ik had ieder hoofdstuk in

dat grote en prachtige boek gelezen.

‘Ik zag dat de Bijbel die ik las uit 66 boeken

bestond, en ik was bijna ontmoedigd toen ik zag dat er

1189 hoofdstukken waren, verspreid over ruim dui-

zend bladzijden. Het was ontzagwekkend, maar ik wist

dat als anderen het konden lezen, ik dat ook kon.

‘Ik merkte wel dat bepaalde gedeelten voor een

veertienjarige jongen moeilijk te begrijpen waren.

Bepaalde bladzijden vond ik nou niet erg interessant,

maar toen ik de 66 boeken, de 1189 hoofdstukken en

de ruim duizend bladzijden had gelezen, had ik het

tevreden gevoel dat ik mijn doel had bereikt.

‘Ik vertel u dit verhaal niet om op te scheppen. Ik

gebruik het alleen als voorbeeld om aan te geven dat

als ik het bij een petroleumlamp kon doen, u het zeker

bij elektrisch licht moet kunnen. Ik ben blij dat ik de

Bijbel van kaft tot kaft heb gelezen.’ (Conference Report,

april 1974, pp. 126–127; of Ensign, mei 1974, p. 88.)

HIJ WAS EEN ONTWIKKELD MENS EN
EEN SPORTMAN

Aan het eind van de zesde klas. Spencer W. Kimball staat in de tweede rij,
tweede van rechts.

Lezen bij een petroleumlamp
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‘De jonge Spencer groeide op in Thatcher. Na

enkele jaren openbaar onderwijs ging hij naar de Gila

Academy, een school die de kerk tijdens het kolonise-

ren van de vallei had opgericht. Later werd de naam

veranderd in Gila Junior College. In 1914 behaalde hij

zijn diploma cum laude, en was hij president van zijn

klas. Naast zijn schoolresultaten was hij een uitstekend

forward in het basketbalteam. Veel wedstrijden werden

gewonnen door zijn zuivere schoten vanuit iedere

hoek.’ (Udall, Improvement Era, oktober 1943, p. 591.)

Toen hij vele jaren later slapeloos in een zieken-

huisbed lag, dacht president Spencer W. Kimball terug

aan zijn basketbalverleden:

‘Ik sta op het basketbalveld. We spelen in onze

overalls en shirtjes, met goedkope gummischoenen en

basketballen die we zelf gekocht hadden. We hebben

Globe High School op ons gravelveld verslagen, en we

hebben Safford en andere middelbare scholen verslagen.

En vanavond spelen we tegen het team van de

University of Arizona.

‘Het is een geweldige kans. Er komen vanavond

veel mensen kijken die er nog nooit eerder zijn geweest.

Sommige mannen zeggen dat basketbal een meisjessport

is, maar vanavond komen ze in groten getale kijken.

Ons veld heeft niet de juiste afmetingen. Wij zijn eraan

gewend, onze tegenstander niet. Ik heb vanavond veel

geluk met mijn schoten, de bal vliegt keer op keer door

de ring, en als de wedstrijd is afgelopen hebben wij het

team van de universiteit verslagen. Ik ben de kleinste

en jongste speler van ons team. Ik heb de meeste pun-

ten gescoord omdat het hele team mij beschermde en

me de bal toespeelde. Ik zit op de schouders van de

grote jongens van onze school. Zij lopen tot mijn ont-

zetting en verlegenheid met me door de hal.’ (One

Silent Sleepless Night [1975], p. 57.)

Het basketbalteam van de Gila Academy, 1912–1913. Spencer W. Kimball
staat uiterst rechts.

HIJ LEERDE ALLES CORRECT TE DOEN

Jaren later vertelde

president Spencer W.

Kimball over enkele taken

die hij in zijn jeugd had

verricht.

‘We hadden een

schuur voor het paarden-

tuig. Mijn vader was heel

zuinig op het tuig. We

moesten het altijd netjes

ophangen als we het niet

voor de paarden gebruik-

ten. De riemen moesten

glad en schoon zijn, de

hoofdstellen moesten

precies passen, en de oogkleppen moesten op hun plaats

liggen. Het paardentuig moest herhaaldelijk met speci-

ale zeep worden gewassen en ingevet. En ik heb nog

een belangrijke les geleerd: leren spullen mogen nooit

uitdrogen, hard worden of krullen.

‘We hadden een schuur voor de rijtuigen. Het vier-

wielige rijtuig en het eenpersoonsrijtuigje moesten altijd

beschut zijn tegen storm en de zon, en ze moesten

schoon zijn. Ik leerde rijtuigen schoonmaken en in het

vet zetten. In een zak aan de buitenkant van de schuur

zat een kan smeermiddel en een lap. Ik zette een kant

van het rijtuig op een houten blok, haalde het wiel eraf,

smeerde zorgvuldig de as met olie in, zette de bout

terug en deed het wiel er weer op. De rijtuigen moesten

zo vaak als nodig was op deze manier worden onder-

houden. En ze moesten geschilderd worden. Ik leerde

al op jonge leeftijd hoe ik verf moest kopen en mengen,

en hoe ik de verf op de carrosserie, de wielen en het

onderstel moest aanbrengen. De sierlijsten moesten

heel nauwkeurig worden geschilderd. De tuinhekken

moesten wit geverfd worden en het latwerk groen. Het

huis, het grote huis, moest ook geschilderd worden, en

ik klom op hoge ladders om de houten muren en de

kozijnen te verven. Eerst deed mijn vader het meeste

werk, maar langzamerhand moest ik steeds meer doen

totdat het mijn taak werd. En de schuur en de graan-

schuur en de schuur voor het paardentuig — ze moesten

allemaal geregeld geschilderd worden. Zelfs de stallen.’

(One Silent Sleepless Night, p. 20.)

HIJ WAS EEN TOEGEWIJD ZENDELING

‘Toen hij in mei 1914 de koeien aan het melken

was, (...) kreeg Spencer een brief van postbus B in Salt

Lake City. Hij werd geroepen om in Zwitserland en

Duitsland op zending te gaan. In de brief, die door

Joseph F. Smith, de zesde president van de kerk, was

De jonge Spencer W. Kimball
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ondertekend, stond dat hij in oktober moest vertrekken.

Europa was een exotisch en opwindend vooruitzicht.

Door het Duits dat Spencer op de Academy had geleerd,

zou hij een voorsprong hebben om de taal te leren.

‘Maar in juli veran-

derde de situatie in

Europa drastisch. Een

Servische student ver-

moordde de aartshertog

Frans Ferdinand, de

troonopvolger van

Oostenrijk-Hongarije.

Op 28 juli verklaarde

Oostenrijk-Hongarije de

oorlog aan Servië. Het

conflict verspreidde zich

al snel tot Duitsland,

Rusland, Frankrijk, België

en Groot-Brittannië.

‘Vanwege de oorlog

in Europa ging Spencer

op zending naar het zen-

dingsgebied in het midden

van de Verenigde Staten,

met het hoofdkantoor in

Independence (Missouri).

Hij was teleurgesteld.

Maar hij legde zich bij de verandering neer; zijn vader,

zijn stiefmoeder en zijn broer Gordon waren daar ook

op zending geweest. Toen hij met de trein door Arizona,

Californië, Nevada en Utah reed, keek de pas geordende

ouderling Spencer ongerust uit naar de komende ver-

anderingen in zijn leven. Maar hij was ook nieuwsgierig

en enthousiast.

‘Aangezien zendelin-

gen of hun familie de

kosten van een zending

betalen, had Spencer zijn

vurige, jonge, zwarte

paard voor 175 dollar

verkocht. Dat was vol-

doende voor zes maan-

den. Daarbij had hij zijn

salaris van de melkvee-

houderij gelegd. En het

geld dat hij nog tekort-

kwam, legde zijn vader

bij. Maar door deze rege-

ling had hij geen comfor-

tabel leven.’ (Edward L.

Kimball en Andrew E.

Kimball jr., Spencer W. Kimball [1977], pp. 72–73.)

Ouderling Spencer W. Kimball (links) en
zijn collega ouderling L. M. Hawkes,
juni 1915; zendelingen in Missouri

Hij ging in 1915 op zending naar het
midden van de Verenigde Staten.

Ouderling Kimball kreeg tijdens zijn zending veel

verdriet en ontmoediging te verduren. In mei 1915

kreeg hij bericht van zijn vader dat zijn 21-jarige zus

Ruth was overleden. Er waren niet veel mensen die

naar zijn boodschap luisterden, en hij had veel verant-

woordelijkheid op zijn schouders. Toch bleef hij ijverig

doorwerken.

Na veertien maanden in het zendingsveld kreeg

hij de verantwoordelijkheid voor het gebied St. Louis.

Dat was een intimiderende opdracht voor hem. Hij was

jonger dan de andere 35 zendelingen voor wie hij ver-

antwoordelijk was. Maar door zijn harde werk en ver-

trouwen op de Heer had hij succes.

Hun zendingswerk bestond grotendeels uit langs

de deuren gaan en mensen op straat aanspreken en

ouderling Kimball werd vrij creatief met zijn benadering

aan de deur. ‘Hij vertelde de zendelingen jaren later over

enkele vindingrijke methoden om contact te leggen.

Toen hij in St. Louis langs de deuren ging, zag hij door

de halfgeopende deur een piano staan. Hij zei tegen de

vrouw in de deuropening: “U hebt een mooie piano.”

‘“Die hebben we net gekocht”, zei de vrouw

aarzelend.

‘“Het is een Kimball, niet? Zo heet ik ook. Ik kan

er voor u een lied op spelen dat u wellicht mooi vindt.”

‘Verbaasd antwoordde ze: “Goed, kom maar

binnen.”

‘Spencer ging op de pianokruk zitten en speelde

“O mijn Vader”.

‘Voor zover Spencer wist, is ze nooit lid van de kerk

geworden, maar hij had het in ieder geval wel gepro-

beerd.’ (Kimball en Kimball, Spencer W. Kimball, pp.

79–80.)

Ouderling Kimball hield er ook van om bijeenkom-

sten op straat te houden. ‘Een van zijn lievelingsplekken

was op de hoek van Twentieth Street en Franklin Street.

Hoewel sommige mensen zich afvroegen of deze

methode wel zinvol was, deed ouderling Kimball dat

nooit. Hij kreeg er een bijzonder vreugdevol gevoel van,

meer dan van het andere zendingswerk. Het waren ook

gedenkwaardige momenten, zoals de keer aan het eind

van een bijeenkomst, toen er behalve de zendelingen

niemand meer te zien was. De zendeling die de leiding

had zei: “Als u allemaal even luistert, dan zullen we de

bijeenkomst beëindigen.” Of toen ouderling Kimball

midden in een zin met zijn toespraak ophield omdat er

behalve de drie andere zendelingen niemand meer te

zien was.’ (Francis M. Gibbons, Spencer W. Kimball:

Resolute Disciple, Prophet of God [1995], p. 51.)
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HIJ VOND EEN CHARMANTE PARTNER

Spencer W. Kimball

kwam in januari 1917

thuis van zijn zending. In

augustus deed hij tijdens

een ringconferentie ver-

slag van zijn zending. Op

die ringconferentie was

Camilla Eyring, een jonge

vrouw die Spencer voor

zijn zending al eens ont-

moet had. Vier dagen

later kwamen ze elkaar

bij een bushalte tegen.

Spencer stelde zichzelf

opnieuw aan haar voor

en terwijl ze op de bus zaten te wachten, hadden ze

hun eerste gesprek. Hij vroeg tijdens het gesprek of hij

een keer bij Camilla mocht langskomen. Daar ant-

woordde zij positief op.

‘Maar ze had niet verwacht dat hij onverwachts zou

langskomen. Toen hij vlak na hun ontmoeting op een

avond bij haar aan de deur kwam, had ze een kimono

aan, krulspelden in het haar, en bereidde ze zich voor

om met een vriend en enkele anderen te gaan dansen.

Camilla wist niet wat ze moest doen. Ze ging met

Kimball junior op de veranda zitten praten. Ze ver-

wachtte dat zijn bezoek snel voorbij zou zijn, totdat

ze merkte dat hij niet van plan was om weg te gaan.

‘“Ik bevond me in een lastig parket”, zei Camilla

later. Hoewel ze bij Spencer in de gunst wilde komen,

had ze al een afspraakje, dus was ze niet helemaal eer-

lijk. Ze zei tegen Spencer dat ze als groep gingen dan-

sen. Ze vroeg of hij mee wilde gaan. Spencer was blij

met die uitnodiging en zei ja. Dus toen Alvin met de

anderen in zijn auto aan kwam rijden, vroeg Camilla of

haar vriend ook mee mocht komen. Ze stapten allebei

in de auto en Alvin reageerde zijn frustratie af door hard

te rijden. Volgens Camilla reed hij “alsof de duivel hem

op de hielen zat”. Tegen de tijd dat ze bij de dansclub in

Layton aankwamen, wilde Alvin niets meer met Camilla

te maken hebben. Hij heeft vijftien jaar lang niet meer

met haar gedanst. “Dat was eigenlijk wel gemeen van

me”, gaf Camilla later toe.’ (Kimball en Kimball, Spencer

W. Kimball, p. 84; zie ook Gibbons, Spencer W. Kimball,

pp. 63–64.)

Hun relatie bloeide op, en Spencer en Camilla

trouwden op 16 november 1917. Later zijn de volgende

woorden over Camilla opgeschreven:

Camilla Eyring

‘Wat is het succes

van een man toch afhan-

kelijk van zijn vrouw!

Ouderling Kimball is

gezegend met een char-

mante vrouw die trouw,

geduldig, begripvol en

aanmoedigend is. Door

haar opleiding in huis-

houdkunde, en omdat ze

er les in heeft gegeven,

was ze in staat om haar

gezin te voeden en te

kleden, hoewel ze soms weinig geld hadden. Camilla is

de dochter van Edward Christian Eyring en Caroline

Romney. Vanwege de Mexicaanse revolutie kwamen ze

in 1912 vanuit Mexico naar Arizona. In 1917 gaf ze les

op de Gila Academy in Thatcher, waar ze Spencer ont-

moette, en binnen enkele maanden bloeide hun relatie

uit tot een huwelijk. Er wordt wel gezegd dat “verplante

bloemen vaak het mooist zijn”. En dat gold zeker in

haar geval. Het meisje met de blauwe ogen, het blonde

haar en de Spaanse naam, bloeide tot volwassenheid als

een intelligente, goed opgeleide en vooraanstaande

vrouw.’ (Udall, Improvement Era, oktober 1943, p. 591.)

DOOR LEIDINGGEVENDE POSITIES
TE BEKLEDEN WERD HIJ OP HET
APOSTELSCHAP VOORBEREID

Een jaar na zijn ont-

heffing als zendeling werd

Spencer W. Kimball op

23-jarige leeftijd als admi-

nistrateur van de ring St.

Joseph in Safford

(Arizona) geroepen. Zes

jaar later, in 1924, werd

hij ook als raadgever in

het ringpresidium geroe-

pen. Af en toe had hij

beide taken. Toen de ring

in 1938 werd gesplitst,

werd hij geroepen als

president van de nieuwe

ring Mount Graham. Vijf

en een half jaar later, op

7 oktober 1943, na zo’n

25 jaar in de ring te hebben gewerkt, werd hij tot

apostel geordend en werd hij lid van het Quorum der

Twaalf Apostelen.

Spencer W. Kimball, rond 1933

Spencer en Camilla Kimball, 
februari 1918

207



Presidenten van de kerk

‘[Ouderling] Kimball

bezit zoveel eigenschap-

pen waardoor hij in aan-

merking komt voor

leiderschapsfuncties in de

kerk dat het moeilijk is om

specifieke eigenschappen

te noemen waardoor hij

zoveel succes heeft. Twee

uitmuntende eigenschap-

pen zijn, ten eerste, zijn

liefde voor mensen, een

liefde die wederzijds is.

Mensen luisteren graag

naar zijn leringen; zijn

levenswijze boezemt ver-

trouwen in — van de rijke

boer tot de eenvoudige arbeider, van de huisvrouw tot

de tiener, allemaal hebben ze vertrouwen in zijn inte-

griteit. En ten tweede, de volledige aandacht waarmee

hij zich aan zijn dagelijkse taken wijdt. (...) De nieuwe

apostel heeft zodanig geleefd dat het erop lijkt of hij zich

voortdurend in de tegenwoordigheid van God bevindt,

en dat hij tijdens zijn drukke leven nooit zijn verantwoor-

delijkheid ten opzichte van zijn Schepper heeft verwaar-

loosd.’ (Udall, Improvement Era, oktober 1943, p. 639.)

Spencer W. Kimball

was 25 jaar lang ook suc-

cesrijk in het bank- en

verzekeringswezen en in

onroerend goed. Hij hielp

bij de organisatie van

de Gila Broadcasting

Company en de Gila

Valley Irrigation Company,

en was een belangrijk lei-

der in deze bedrijven.

Hij was districtspresident

van Rotary International,

president van de Safford

Rotary Club, lid van de

raad van bestuur van het Gila Junior College, lid van

het bestuur van gepensioneerd onderwijspersoneel in

Arizona, vice-president van Roosevelt Council of Boy

Scouts, voorzitter van de plaatselijke USO (United

Services Organization), voorzitter van de United War

Fund campaign in Graham County, en ceremoniemeester

tijdens talrijke plechtigheden van de kerk en in de

samenleving. Als pianist en zanger was hij veel gevraagd.

Jarenlang was hij lid van het populaire kwartet de

Conquistadores.

Spencer W. Kimball, districtspresident
van Rotary International, 1936

Op sneeuwschoenen in Arizona; de
beklimming van de berg Graham, 1938

DOOR ZIJN ROEPING VOELDE HIJ
ZICH NEDERIG

Tijdens de algemene oktoberconferentie in 1943, op

de dag dat hij als apostel werd voorgesteld, sprak ouder-

ling Spencer W. Kimball de aanwezigen toe en vertelde

over zijn roeping in het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Ik vind het erg aardig dat de algemene autoritei-

ten mij al eerder hebben geroepen, zodat ik de nodige

veranderingen in mijn zakelijke aangelegenheden kon

aanbrengen. Maar wellicht waren ze geïnspireerd om

mij de nodige tijd te geven om me te louteren, want in

die lange dagen en weken heb ik veel nagedacht en

gebeden, en veel gevast en gebeden. Er gingen tegen-

strijdige gedachten door me heen — het leek wel of ik

stemmen hoorden die zeiden: “Je kunt het niet. Je bent

dat niet waardig. Je hebt niet de nodige vaardigheden”

— maar altijd kreeg ik tot besluit de triomferende

gedachte: “Je moet al de taken uitvoeren die je worden

toegewezen — je moet jezelf bekwamen, voorbereiden

en kwalificeren.” En de strijd werd voortgezet.

Een familieportret

Spencer Kimball als ringpresident in 1942 (midden van de voorste rij)
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‘Ik kan me herinneren dat ik las dat Jakob de hele

nacht worstelde, “totdat de dag aanbrak”. Ik wil u ver-

tellen dat ik 85 nachten zo’n ervaring heb gehad, dat ik

worstelde om een zegen. 85 keer zat ik op mijn knieën

tot de Heer te bidden tot de dag aanbrak, want ik had

zijn hulp en kracht nodig om de enorme taak te kunnen

volbrengen waarvoor ik geroepen was.’ (Conference

Report, oktober 1943, pp. 15–16.)

HIJ HAD VEEL LIEFDE VOOR DE
NAKOMELINGEN VAN LEHI

Ouderling Spencer W. Kimball heeft uitgelegd:

‘Ik weet niet wanneer ik liefde voor de nakomelin-

gen van Lehi begon te krijgen. Misschien bij mijn

geboorte, omdat mijn vader voor en na mijn geboorte

veel tijd als zendeling tussen de indianen in het india-

nengebied doorbracht. Hij was president van het zen-

dingsgebied. Deze liefde kan tijdens de eerste jaren van

mijn leven zijn ontstaan, toen mijn vader indianenlie-

deren voor ons zong en ons souvenirs en foto’s van de

indianen liet zien. Misschien toen ik op negenjarige

leeftijd mijn patriarchale zegen van patriarch Samuel

Claridge kreeg. Een van de zinnen in mijn zegen luidt:

‘“Je zult aan veel mensen het evangelie prediken,

maar vooral aan de Lamanieten, want de Heer zegent

je met de gave van talen en met de macht om het evan-

gelie duidelijk aan die mensen uit te leggen. Je zult zien

dat ze zich organiseren en zich voorbereiden om een

bolwerk voor dit volk te zijn.” (...)

‘(...) Er zijn ongeveer een half miljoen nakomelin-

gen van Lehi op de eilanden in de zee, en zo’n zestig

miljoen in Noord- en Zuid-Amerika. Ongeveer een derde

van hen zijn rasechte indianen, en ongeveer tweederde

zijn een mengeling, maar zij hebben het bloed van

Jakob door hun aderen stromen.

‘Iemand heeft gezegd:
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‘Zorg voor de nakomelingen van Lehi.’ Ouderling Spencer W. Kimball, presi-
dent George Albert Smith, ouderling Anthony W. Ivins (staande), en ouderling
Matthew Cowley praten met een groep indianen, vlak nadat de drie apostelen
waren geroepen als lid van het Church Indian Affairs Committee.

‘“Als ik met mijn pen mensen kon laten huilen,

zou ik een boek schrijven met de titel ‘De Indiaan’, en

zou ik de hele wereld laten huilen.”

‘Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren om de

hele wereld om de nakomelingen van Lehi te laten hui-

len. Kan iemand zijn tranen weerstaan als hij nadenkt

over de val van dit volk, dat van cultuur en beschaving is

vervallen tot analfabetisme en verwildering: van konin-

gen en keizers tot slavernij en lijfeigenschap; van groot-

grondbezitters tot noodlijdende beschermelingen van

de regering en dagloners; van zonen van God met ken-

nis van God tot ruwe wilden, slachtoffers van bijgeloof,

en van tempelbouwers tot huttenbewoners. (...)

‘Ik zou willen dat u

met mij naar de india-

nenreservaten kon gaan,

vooral die van de Navajo,

en de armoede, nood en

erbarmelijke omstandig-

heden kon zien. Dan zou

u zich realiseren dat ze

zoons en dochters van

God zijn; dat hun erbar-

melijke omstandigheden

niet alleen het gevolg zijn

van eeuwenlange oorlo-

gen, zonden en godde-

loosheid, maar dat ze ook

zijn toe te schrijven aan

ons, hun veroveraars, die

hen in reservaten hebben gezet met beperkte middelen

en faciliteiten, waar ze van honger, slechte voeding en

onhygiënische omstandigheden omkomen, terwijl wij

vet worden van de middelen die wij van hen hebben

afgenomen. Denk daar over na, mijn volk, en huil om

de indianen. Ga met uw tranen in gebed en ga dan voor

hen aan het werk. Alleen door ons, “voedstervaders en

zoogsters”, kunnen zij uiteindelijk de volheid ontvan-

gen van de beloften die zij hebben ontvangen. Ervan

uitgaande dat wij onze plicht doen, zullen de indianen

Ouderling Kimball in het zuidwesten

Ouderling Kimball met opperhoofd Dan George
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en de andere nakomelingen van Lehi in macht en kracht

toenemen. De Heer zal zijn verbond met hen gedenken.

Hij zal zijn kerk onder hen vestigen. De Bijbel en de

andere Schriften zullen hun worden gegeven. Ze zullen

naar de heilige tempel gaan om hun begiftiging te ont-

vangen en plaatsvervangend werk te verrichten. Ze zul-

len kennis van hun voorouders krijgen en een volmaakte

kennis van hun Verlosser, Jezus Christus. Ze zullen

voorspoedig zijn in het land en zullen met onze hulp

een heilige stad voor God bouwen, ja, het nieuwe

Jeruzalem.’ (Conference Report, april 1947, pp.

144–145, 151–152.)

EEN APOSTEL IS EEN BIJZONDERE
GETUIGE VAN CHRISTUS

‘Na zijn roeping tot de Twaalf kreeg [ouderling

Spencer W. Kimball] verscheidene hartaanvallen. De art-

sen zeiden dat hij moest rusten. Hij wilde bij zijn dier-

bare indianen zijn. Broeder Golden R. Buchanan bracht

hem naar het kamp van broeder en zuster Polacca, hoog

in de bergen van Arizona. Daar bleef hij een aantal weken

totdat zijn hart was hersteld en hij zijn kracht terug had.

‘Op een ochtend

was hij nergens in het

kamp te vinden. Toen hij

ook niet voor het ontbijt

kwam opdagen, gingen

broeder Polacca en andere

indianen naar hem op

zoek. Ze vonden hem

enkele kilometers bij het

kamp vandaan onder een

grote boom. Hij had zijn

Bijbel opengeslagen en

las het laatste hoofdstuk

van het evangelie van

Johannes. In antwoord op

hun bezorgde blik, zei hij:

“Zes jaar geleden werd ik

tot apostel van de Heer

Jezus Christus geroepen.

En ik wilde vandaag de dag doorbrengen met Hem van

wie ik een getuige ben.”

‘Hij bleef hartproblemen houden, maar liet zich daar

niet door afremmen.’ (Packer, Ensign, maart 1974, p. 4.)

HIJ HAD KANKER IN ZIJN KEEL EN
AAN ZIJN STEMBANDEN

In 1957, toen hij al enkele jaren last van een schorre

stem had, werd er kanker in zijn keel en aan zijn stem-

banden gevonden. De artsen zeiden dat hij zijn stem zou

kwijtraken, het belangrijkste instrument in zijn leven als

Ouderling en zuster Kimball, vlak nadat
hij was geroepen als lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen

apostel. Ouderling Boyd. K. Packer heeft het volgende

geschreven:

‘Dat was wellicht zijn

Getsemane.

‘Hij ging naar het

oosten van het land voor

een operatie. Ouderling

Harold B. Lee was bij

hem. Toen hij op de ope-

ratie werd voorbereid,

maakte hij zich zorgen

over de mogelijke onheil-

spellende resultaten. Hij

zei tegen de Heer dat hij

niet wist hoe hij zonder

stem verder moest, want

die had hij nodig om te

prediken en te spreken.

‘“Dit is geen gewone man die u opereert”, zei

ouderling Lee tegen de chirurg. Naar aanleiding van de

zegens en gebeden werd de operatie wat minder radi-

caal uitgevoerd dan de arts had aanbevolen.

‘Er was een lange periode van herstel en voorbe-

reiding. Zijn stem was bijna weg, maar hij kreeg er een

nieuwe voor in de plaats. Een zachte, overtuigende,

ontspannen stem, een verworven stem, een stem die

de heiligen der laatste dagen liefhebben.

‘In de tussenliggende tijd kon hij werken. Tijdens

gesprekken gebruikte hij een schrijfmachine om vragen

te beantwoorden, en hij bracht veel tijd op kantoor door.

‘En toen kwam de

test. Kon hij spreken?

Kon hij prediken?

‘Hij ging terug naar

huis voor zijn eerste toe-

spraak. Hij ging terug

naar de vallei. Iedereen

die hem goed kende, wist

dat het niet een vallei was,

maar de vallei. Daar stond

hij op het podium tijdens

de conferentie van de ring

St. Joseph, vergezeld door

zijn dierbare collega

uit Arizona, ouderling

Delbert L. Stapley.

‘Hij zei: “Ik ben hier

teruggekomen om onder

mijn eigen mensen te zijn. In deze vallei ben ik ring-

president geweest.” Hij dacht misschien dat hij, als hij

zou falen, zich daar onder de mensen bevond die hem

het meest liefhadden en begrepen.

Ouderling en zuster Kimball op weg
naar Zuid-Amerika, rond 1959

Ouderling Spencer W. Kimball, rond 1950
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‘Er was een grote uitstorting van liefde. De span-

ning van dit aangrijpende moment werd gebroken toen

hij zei: “Ik moet u vertellen wat er met me gebeurd is.

Ik ben in het oosten geweest waar ze me de keel heb-

ben doorgesneden. (...)” Daarna maakte het niets meer

uit wat hij zei. Ouderling Kimball was terug!’ (Ensign,

maart 1974, p 4.)

Onder zijn vrienden nam hij afscheid van het ver-

leden en was er een nieuwe stem te horen — geen zang-

stem, maar een liefdevolle, vertrouwde stem met een

ernstige klank die bij de ernst van zijn boodschap paste.

HIJ HAD EEN OPENHARTOPERATIE

Zijn zwakke lichaam

dreigde ouderling Kimball

te weerhouden van de

roeping waarvoor hij was

voorbereid. Zijn hartkwaal

stak de kop weer op en

hij moest een openhart-

operatie ondergaan. En

president Lee beloofde

opnieuw zegeningen:

leven voor de patiënt en

goddelijke leiding voor

de chirurg. Beide zege-

ningen gingen in vervul-

ling. Hij herstelde snel. Een profeet was gered. Twee

jaar later werd hij president van de kerk van de Heer,

en was hij opmerkelijk gezond.

HIJ WAARSCHUWDE VOOR HET
STREVEN NAAR WERELDSE RIJKDOM

Ouderling Spencer

W. Kimball heeft het vol-

gende over rijkdom en

eigendomsrecht gezegd:

‘Een vriend nam me

een keer mee naar zijn

boerderij. Hij deed de

deur van een luxe auto

open, stapte in en zei

trots: “Hoe vind je mijn

nieuwe auto?” We reden

in luxe en comfort de

stad uit naar een prachtig

nieuw huis met een schitterende tuin. En trots zei hij:

“Dit is mijn huis.”

‘Hij reed naar een met gras bedekte heuvel. Achter

de bergen in de verte ging de zon onder. Hij overzag

zijn uitgestrekte landerijen. (...)

Ouderling Spencer W. Kimball

Ouderling Kimball, vlak na zijn hartope-
ratie, rond 1972
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‘(...) We draaiden ons om en keken in de verte. Hij

wees naar schuren, silo’s, en het huis in het westen. Met

een breed gebaar zei hij trots: “Van de bomen tot het

meer, tot de rotswand, tot de gebouwen, en alles daar-

tussenin is van mij. En de donkere plekken in het gras?

Dat is mijn vee.”

‘Ik vroeg hem van wie hij het had gekregen. Het

eigendomsrecht was terug te voeren tot de landuitde-

lingen van de regering. Zijn advocaat had hem ervan

verzekerd dat hij onbezwaard eigenaar was.

“Van wie heeft de regering het land gekregen?”,

vroeg ik, “Wat is ervoor betaald?”

‘Toen moest ik denken aan de ondubbelzinnige

uitspraak van Paulus: “Want de aarde en haar volheid is

des Heren” (1 Korintiërs 10:26). (...)

‘En toen vroeg ik: “Is het eigendomsrecht van God

afkomstig, de Schepper en eigenaar ervan? Heeft Hij

ervoor betaald gekregen? Was het aan jou verkocht, ver-

huurd of gegeven? Als het gegeven is, door wie dan? Als

het verkocht is, met wat voor ruilmiddel of valuta? Als

het verhuurd is, betaal je dan altijd de huur?”

‘En toen vroeg ik hem: “Wat was de prijs? Waarmee

heb je deze boerderij gekocht?”

‘“Met geld!”

‘“Waar heb je het geld vandaan?”

‘“Mijn zware arbeid, mijn zweet, mijn werk en

mijn kracht.”

‘En toen vroeg ik: “Waar heb je de kracht vandaan

om hard te werken, je klieren om te zweten?”

‘Hij noemde voedsel.

‘“Waar komt het voedsel vandaan?”

‘“Van de zon, de atmosfeer, de grond en het water.”

‘“En wie heeft die elementen geschapen?” (...)

‘Maar mijn vriend bleef “van mij, van mij”

mompelen, alsof hij zichzelf wilde overreden tegen de

zekere kennis dat hij op zijn best een ontrouwe dienst-

knecht was.

Ouderling en zuster Kimball in Egypte, 1960
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‘Dat was lang geleden. Ik zie hem nog dood tussen

zijn luxe meubels in een paleisachtig huis liggen. Hij

had een uitgestrekt landgoed. Ik vouwde zijn armen op

zijn borst en sloot zijn ogen. Ik sprak op zijn begrafenis

en volgde de rouwstoet van het grote landgoed naar

zijn graf — een kleine, rechthoekige plek, zo lang als

een grote en zo breed als een zware man.

‘Gisteren zag ik datzelfde landgoed, geel van het

koren, groen van de alfalfa, wit van het katoen, zonder

ogenschijnlijk acht te slaan op de man die er aanspraak

op had gemaakt. O, nietige mens, aanschouw de drukke

mier die het zand op het strand verplaatst.’ (Conference

Report, april 1968, pp. 73–74.)

HET EVANGELIE LOST PROBLEMEN OP

In 1971 zei president Spencer W. Kimball, toen

waarnemend president van het Quorum der Twaalf

Apostelen, dat ‘de Heer de mens op deze aarde alles

heeft gegeven wat nodig is om gelukkig te zijn. (...)

‘Wat moet Hij verontrust zijn als Hij vanuit de

hemel naar beneden kijkt, naar de mens die hij keuze-

vrijheid heeft gegeven, en ziet hoe onverstandig die

gebruikt wordt. Dan ziet Hij de honderden miljoenen

die nauwelijks in hun onderhoud kunnen voorzien, en

de vele mensen die zoveel rijkdom hebben die ze niet

kunnen gebruiken.

‘Het is zeker niet de bedoeling van de Heer om de

zaak om te draaien en de rijken arm te maken en de

armen rijk. Hij zou graag een balans zien, waar ieder-

een kan werken en van de vruchten van de aarde kan

genieten. (...)

‘De mens wil het aantal armen door geboortebe-

perking en abortus limiteren. Het evangelie zou het

aantal armen willen beperken door de rijkdom van de

wereld beter te verdelen, die volgens de Heer ruim vol-

doende is. Er is “meer dan genoeg.” “De weg van de

mens is niet altijd de weg van God.” (...)

‘De Heer Jezus Christus kwam niet met een zwaard,

gevangenissleutels of rechterlijke macht. Hij kwam niet

met wapens en munitie, maar met de wet van overre-

ding. Terwijl Hij rechtschapenheid predikte, vocht,

Met ouderling Boyd. K. Packer (uiterst links)

zondigde en stierf de wereld in zijn eigen stank. Het

evangelie is voor allen, maar ook voor ieder persoonlijk.

De gefrustreerde, corrupte en stervende wereld kan

genezen worden, maar de enige remedie is de toepas-

sing van het evangelie. De aard van de mens moet ver-

anderd en beteugeld worden.

‘Op een keer was ik in Lima. Enkele journalisten

van grote kranten stonden om me heen. (....) En toen

de meesten van hen hun notities hadden gemaakt en

ogenschijnlijk tevreden waren vertrokken, bleef een

jonge nieuwkomer achter om me te ondervragen. Zijn

vragen gingen over polygynie, racisme, armoede en

oorlog. Ik probeerde zijn insinuerende vragen zo zin-

vol en vriendelijk mogelijk te beantwoorden. (...) Hij

vroeg minachtend waarom de “mormoonse” kerk de

armoede in de wereld niet had opgelost. Toen keek ik

hem aan en zei iets in de trant van:

‘Meneer! Wat vraagt u me nou? Weet u waar

armoede vandaan komt, verblijft en gevoed wordt? Ik

heb veel in uw land gereisd, van de kust tot de hoge

bergtoppen. (...) Ik heb mensen in de bergen gezien

die met heel weinig voedsel nauwelijks in leven blijven,

die in smerige hutten wonen en geen enkel comfort

hebben. In uw grote steden zie ik uw enorme panden

en paleizen, maar ik zie ook de talrijke huizen van kar-

ton en blik; en de uitgemergelde lichamen van uw indi-

anen uit de binnenlanden en de hooglanden. Ik heb

uw kathedralen gezien met altaren van goud en zilver,

en uw bedelaars op de koude vloeren van dergelijke

bouwwerken, met hun dunne armen uitgestrekt en hun

knokige handen opgehouden naar hen die de gebou-

wen betreden. En u stelt mij vragen over armoede. Ik

ben in het Andesgebergte geweest en heb gehuild om

de indianen die nog steeds vervolgd, misdeeld, lastig

gevallen en genegeerd worden. Zij dragen hun lasten

op hun rug, hun handelsgoederen op hun rug naar de

markt, hun aankopen op hun rug. En als ze in de stad

verschijnen, zie ik dat ze onheus bejegend, genegeerd

en niet aanvaard worden. Dat is al vierhonderd jaar zo.

Vier eeuwen lang zijn ze slechts arme, misdeelde india-

nen. Al vele generaties zijn ze mensen die niet leven,

maar overleven. Vierhonderd jaar lang leven ze net als

de Israëlieten in onvervalste slavernij. Door hun onver-

minderde armoede zijn er vele onwetende en bijgelovige

generaties die honger lijden, ziek zijn en in ellende

leven. En u spreekt mij aan over armoede, ontbering,

leed en behoefte.
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‘Ze zijn er al vier-

honderd jaar. Zijn hun

normen verbeterd, is hun

bijgeloof afgenomen, is

hun cultuur verrijkt? Zijn

hun idealen toegenomen?

Zijn hun ambities gesti-

muleerd? Is hun produc-

tie toegenomen? Is hun

geloof groter geworden?

Wat hebt u voor hen

gedaan? Hoeveel beter af

zijn zij tegenwoordig in

het Andesgebergte dan

toen u hier vier eeuwen geleden verscheen?” (...)

‘Hij pakte zijn papieren en potloden op.

‘Ik zei weloverwogen:

‘Wij hebben ook indianen — indianen die uit hut-

ten in de woestijn kwamen en honger leden — die nu

in één enkele generatie goed gekleed en opgeleid zijn,

die op zending gaan, studeren en een goed salaris ver-

dienen, en belangrijke taken in de samenleving en het

land vervullen.’ (The Gospel Solves Problems of the

World [fireside address at Brigham Young University, 26

september 1971], pp. 2–3, 7–8.)

‘ALS DE WERELD TOT BEKERING IS
GEKOMEN’

Spencer W. Kimball

werd op 7 juli 1972 aan-

gesteld als president van

het Quorum der Twaalf

Apostelen. Op 30 decem-

ber 1973, na het overlij-

den van president Harold

B. Lee, werd hij president

van de kerk en kreeg het

recht om alle sleutels van

het aardse koninkrijk van

Christus te gebruiken.

In april 1974, tijdens

een toespraak tot regio-

nale vertegenwoordigers

van de kerk, verwoordde

president Kimball krachtig zijn overtuiging over onze

verantwoordelijkheid om gehoor te geven aan de

opdracht van de Heer en zendingswerk te verrichten:

‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipe-

len’ (Matteüs 28:19).

‘Bedoelde Hij alle volken die toen bestonden? (...)

‘Denkt u dat Hij alle landen bedoelde die tot op

dat moment bestonden? En toen Hij dat gebod gaf, zou

Hij Zich afgevraagd hebben of het mogelijk was? Dat

President Spencer W. Kimball en zijn
vrouw, Camilla

Met president N. Eldon Tanner, raadge-
ver in het Eerste Presidium

heeft Hij ons beloofd. Hij had de macht. Hij zei: “Mij is

gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde (...).

Ik ben met u al de dagen.” (...)

‘(...) [De] profeten zagen de talrijke geesten en

alle scheppingen. Ik denk dat de Heer zijn woorden

zorgvuldig koos toen Hij zei: “iedere natie”, “de uitein-

den der aarde”, “talen”, “volken”, “iedere ziel”, “de

gehele wereld”, “vele landen”.

‘De betekenis van die woorden is verstrekkend!

‘Zijn schapen waren zeker niet beperkt tot de dui-

zenden om Hem heen en de mensen met wie Hij dage-

lijks omging. Een universele familie! Een universeel

gebod!

‘Broeders, ik vraag me af of we wel ons uiterste

best doen. Zijn we tevreden met ons onderricht aan de

hele wereld? We doen nu 144 jaar zendingswerk. Zijn

we bereid om onze pas te vergroten? En onze visie?

‘Vergeet niet dat onze bondgenoot God is. Hij is

onze leider. Hij heeft de plannen ontworpen. Hij heeft

het gebod gegeven.’ (‘When the World Will Be

Converted’, Ensign, oktober 1974, pp. 4–5.)

Israël moet worden vergaderd, de nakomelingen

van Lehi versterkt, het koninkrijk van God vergroot en

de wereld gewaarschuwd. Geen wonder dat de profeet

ons opriep om onze pas te vergroten en onze visie te

verruimen. President Kimball zag het resultaat door de

ogen van het geloof.

HIJ VROEG OM BETER VOORBEREIDE
ZENDELINGEN

President Spencer W. Kimball verklaarde dat iedere

capabele jongeman die een goed lid is, zich op een

zending moet voorbereiden:

‘Als ik om zendelingen vraag, vraag ik niet om zen-

delingen zonder getuigenis die de gedragsnormen niet

naleven. Maar ik vraag om in iedere wijk en gemeente

ter wereld eerder met de opleiding en voorbereiding

van zendelingen te beginnen. Dat is een grote uitda-

ging — om de jonge mensen te laten begrijpen dat het

een groot voorrecht is om op zending te gaan, en dat
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ze lichamelijk, mentaal en geestelijk gezond moeten zijn,

en dat “de Heer de zonde niet met de geringste mate

van toelating kan aanschouwen”.

‘Ik vraag om zendelingen die thuis en in de kerk

zorgvuldig zijn onderricht en die met een groot verlan-

gen op zending gaan. Ik verwacht (...) dat we toekom-

stige zendelingen veel beter opleiden, veel eerder en

veel langer, zodat ze met enthousiasme naar hun zen-

ding uitkijken. (...)

‘De volgende vraag

wordt vaak gesteld:

Behoort iedere jongeman

op zending te gaan? Het

antwoord is door de Heer

gegeven. Het is “Ja”.

Iedere jongeman behoort

op zending te gaan. [Zie

LV 133:8; zie ook LV

63:37.] (...)

‘Hij heeft geen

beperkingen genoemd.

‘Het antwoord is “ja”.

Iedere man behoort ook

zijn tiende te betalen. Iedere man behoort de sabbat te

heiligen. Iedere man behoort de diensten en vergade-

ringen in de kerk bij te wonen. Iedere man behoort in

de tempel te trouwen en zijn kinderen op de juiste wijze

op te voeden, en veel andere machtige werken te ver-

richten. Uiteraard behoort hij dat te doen. Maar hij doet

het niet altijd.

‘Wij beseffen dat alle mannen wel behoren te gaan,

maar dat niet alle mannen zijn voorbereid om in het

buitenland het evangelie te verkondigen. Veel te veel

jongemannen bereiken vrij onvoorbereid de leeftijd om

op zending te gaan en uiteraard behoren ze dan niet te

gaan. Maar ze behoren allemaal te zijn voorbereid. Er

zijn enkelen die lichamelijk ongeschikt zijn om zen-

dingswerk te verrichten, maar Paulus had ook een doorn

in zijn zijde. Er zijn veel te veel jongemannen die emo-

tioneel, mentaal en moreel ongeschikt zijn, omdat ze

niet rein en in overeenstemming met de geest van het

zendingswerk hebben geleefd. Ze hadden zich moeten

voorbereiden. Hadden moeten! Maar aangezien zij de

wetten hebben overtreden, moeten we ze die kans wel-

licht ontzeggen, en dat is een van onze grootste proble-

men: om die jongens als goed lid te behouden. Ja, we

zeggen dat iedere capabele jongeman zijn deel behoort

te doen. Wat zullen we dan een leger hebben dat de

gekruisigde Christus verkondigt! Ja, zij behoren voor-

bereid te zijn, meestal met gespaard geld voor hun zen-

ding, en altijd met een gelukkig hart om te dienen.’

(Ensign, oktober 1974, pp. 7–8.)

President Spencer W. Kimball

‘VAN WIE HEB JE JE STEM GEKREGEN?’
Ouderling Rex D. Pinegar heeft als lid van de

Zeventig het volgende over president Spencer W.

Kimball verteld:

‘Toen hij in 1975 een gebiedsconferentie in

Argentinië bijwoonde, sprak president Kimball een grote

groep jongeren toe. Al snel legde hij zijn voorbereide

tekst aan de kant en vertelde hij over een persoonlijke

ervaring. Hij vroeg: “Van wie heb je je stem gekregen?”

Hij vertelde vervolgens over zijn operatie om zijn stem

te redden. Hij legde uit dat de Heer zijn stem had

gespaard. Hij zei dat het niet dezelfde stem was als

voorheen. Hij kon niet meer zingen zoals vroeger, maar

hij had in ieder geval een stem. Hij zei dat zijn stem

niet mooi was, maar ik zeg u dat de schoonheid van

die stem lag in de boodschap die hij die avond bracht.

Terwijl hij sprak, reageerden de jongeren al voordat de

tolk zijn woorden kon vertolken. Hij zei onder andere:

“Op zending gaan, kun je met het betalen van tiende

vergelijken; je wordt niet gedwongen — je doet het

omdat het de juiste keuze is. We willen op zending gaan

omdat het de weg van de Heer is. De Heiland zei niet:

‘Ga als het uitkomt.’ Hij zei: ‘Gaat heen in de gehele

wereld.’” (Marcus 16:15.) President Kimball legde uit

dat het de taak van de jongevrouwen is om de jonge-

mannen aan te moedigen om de gedragsnormen na te

leven en op zending te gaan.

‘Aan het eind van zijn toespraak vroeg de president:

“Heeft de Heer je niet je stem gegeven om het evange-

lie te verkondigen?” Vervolgens getuigde hij dat hij had

geleerd dat zijn stem en onze stem bestemd zijn om

het evangelie van Jezus Christus te verkondigen en te

getuigen van de waarheden die aan de profeet Joseph

Smith zijn geopenbaard. President Kimball gaf ons het

juiste perspectief op het leven.’ (Conference Report,

oktober 1976, p. 103; of Ensign, november 1976, p. 67.)

President en zuster Kimball met hun kleinkinderen, december 1974
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HIJ LEGDE UIT WAT DE GROOTSTE
REDEN VOOR HET ZENDINGSWERK IS

Het was duidelijk dat president Spencer W. Kimball

veel liefde voor het zendingswerk had. Hij sprak vaak

over zendingswerk: ‘Als er geen bekeerlingen waren, zou

de kerk verschrompelen en afsterven. Maar de grootste

reden om zendingswerk te verrichten is de wereld de

kans geven om het evangelie te horen en te aanvaarden.

De Schriften staan vol met geboden, beloften, roepin-

gen en beloningen voor het verkondigen van het evan-

gelie. Ik gebruik het woord gebod opzettelijk, want het

is een onophoudelijke richtlijn waaraan we persoonlijk

en gezamenlijk niet kunnen ontsnappen.’ (Ensign,

oktober 1974, p. 4.)

WE MOETEN WERELDWIJD AAN ONZE
ZENDINGSPLICHT VOLDOEN

President Spencer W. Kimball heeft gezegd:

‘De omvang van het werk dat we moeten verrich-

ten, wordt duidelijk als we bedenken dat er nu bijna

vier miljard mensen op aarde zijn.

‘Broeders, ik begrijp heel goed dat het moeilijk zal

zijn, veel inspanning zal vereisen en niet van de ene op

de andere dag kan gebeuren, maar ik ben ervan overtuigd

dat we veel meer kunnen doen dan we nu doen. (...)

‘Als we het aantal zendelingen uit de georgani-

seerde gebieden in de kerk zoveel mogelijk doen toe-

nemen, als iedere capabele en rechtschapen jongeman

op zending gaat; als iedere ring en ieder zendingsgebied

in het buitenland voldoende zendelingen voor dat land

levert; als we onze gekwalificeerde broeders gebruiken

om de apostelen te helpen bij het openen van nieuwe

zendingsgebieden; als we satellieten, andere ontdek-

kingen en de media volledig benutten — zoals kranten,

tijdschriften, televisie en radio; als we talrijke ringen

organiseren die als springplank kunnen dienen; als we

talrijke jongemannen heractiveren die niet geordend

zijn, niet op zending zijn geweest en ongehuwd zijn;

dan, en niet eerder, zullen we in de buurt komen van

Het Eerste Presidium: N. Eldon Tanner, Spencer W. Kimball en Marion G.
Romney, 1980

de eis van onze Heer en Meester om heen te gaan in de

gehele wereld en het evangelie aan de ganse schepping

te verkondigen.’ (Ensign, oktober 1974, pp. 13–14.)

HET EVANGELIE ZAL ZEGEVIEREN

President Spencer

W. Kimball heeft gezegd:

‘Als we alles doen wat

we kunnen, en ik aan-

vaard mijn eigen deel in

die verantwoordelijkheid,

zal de Heer ons meer

ontdekkingen geven die

we kunnen gebruiken.

Hij zal ervoor zorgen dat

koningen, presidenten

en keizers een innerlijke

verandering ondergaan,

of Hij zal rivieren omleg-

gen, zeeën openen of op

andere manieren harten

beroeren. Hij opent de

poorten om het zendings-

werk mogelijk te maken.

Daar ben ik heilig van

overtuigd.

‘We hebben de belofte van de Heer dat de duivel

nooit in staat zal zijn om het werk tegen te houden dat

Hij ons heeft geboden.

‘“Dit koninkrijk zal blijven toenemen en groeien,

en zich steeds meer uitspreiden en bloeien. Iedere keer

dat de vijanden het ten gronde willen richten, wordt

het groter en sterker. In plaats van achteruit te gaan,

zal het alleen maar blijven groeien. Het zal zich steeds

verder verspreiden, steeds prachtiger en opvallender

worden, totdat het de hele aarde vervult.” (President

Brigham Young, aprilconferentie, 1852.)’ (Ensign, okto-

ber 1974, p. 13.)

HIJ SPRAK OVER HET WONDER VAN
VERGEVING

Een bloementuin, april 1978

Tijd om na te denken, 1981
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President Kimball sprak uitvoerig over het beginsel

bekering. Door zijn leringen zijn veel mensen ten goede

beïnvloed. Ouderling Boyd K. Packer heeft deze grote

invloed herkend en het volgende geschreven: ‘President

Kimball is zelf een soort ervaren chirurg. Geen medisch

dokter, maar een dokter voor het geestelijk welzijn.

Door zijn inspanningen zijn veel morele kankers weg-

gehaald, veel karakters gezuiverd en veel geestelijk zie-

ken genezen. Velen die zich op de rand van de afgrond

bevonden, zijn door hem gered. Hij heeft een boek

geschreven — waar hij letterlijk jarenlang aan heeft

gewerkt — Het wonder der vergeving. Velen zijn

beschermd door de raad die hij heeft opgeschreven.

Talrijke andere mensen zijn erdoor geïnspireerd om

hun leven op orde te brengen en hebben dat wonder

ervaren.’ (Ensign, maart 1974, p. 5.)

HIJ SPRAK OVER WARE BEKERING

President Kimball

heeft uitgelegd:

‘Soms kun je iets

gemakkelijker definiëren

door te zeggen wat het

niet is.

‘Bekering is niet

herhaling van zonde. Het

is niet lachen om zonde.

Het is geen rechtvaardi-

ging van zonde. Bekering

is niet de verharding van

geestelijke slagaderen.

Het is niet het goedpraten

van de ernst van zonde. Bekering is geen afglijden in

nietsdoen. Het is niet het geheimhouden van zonde,

waardoor de zondaar wegteert en overbelast wordt. (...)

‘Ware bekering bestaat uit verschillende onderdelen,

die met elkaar te maken hebben.

‘President Joseph F. Smith heeft het goed uitgelegd:

‘“Ware bekering is niet alleen maar berouw om

zonde en nederige boetedoening en wroeging tegeno-

ver God, maar het omvat ook de noodzaak om ons van

de zonde af te keren, op te houden met alle kwade

praktijken en daden, een hervorming van ons leven,

een essentiële verandering van kwaad naar goed, van

ondeugd naar deugd, van duisternis naar licht. En niet

alleen dat, we moeten waar mogelijk ook herstellen

wat wij verkeerd gedaan hebben, onze schulden beta-

len en God en de mens recht doen — teruggeven wat

zij van ons tegoed hebben. Dat is ware bekering, en

om dat geweldige werk van bekering tot stand te bren-

gen, is de uitoefening van de wil en de hele kracht van

lichaam en geest vereist.”

Tijd om te studeren

‘Ware bekering is voor iedereen een persoonlijke

vereiste. We kunnen ons niet plaatsvervangend bekeren.

We kunnen het niet kopen, lenen of verhandelen. Er is

geen koninklijke weg naar bekering: het maakt niet uit

of het om de zoon van een president of de dochter van

een koning gaat, om een prins of een eenvoudige boer,

wij moeten ons zelf bekeren en onze bekering moet

persoonlijk en nederig zijn.

‘Of we nu slank of dik zijn, knap of lelijk, lang of

kort, ontwikkeld of niet, wij moeten ons eigen leven

door oprechte en nederige bekering veranderen.

‘Er moet een gevoel van schuld zijn. Dat kan niet

genegeerd worden. Het moet erkend worden en niet

worden weggeredeneerd. Het moet in zijn volledige

omvang erkend worden. Als het om tienduizend talen-

ten gaat, mogen we het niet als honderd schellingen

beschouwen. Als het een kilometer lang is, mogen we het

niet als een meter beschouwen. Als het een ton zonde

is, mogen we het niet als een pond beschouwen. (...)

‘Ware bekering houdt in dat wij iedereen verge-

ven. Wij kunnen geen vergeving ontvangen als wij een

wrok koesteren jegens iemand. Wij moeten “barmhartig

jegens onze broeders zijn; rechtmatig handelen, recht-

vaardig oordelen, en voortdurend het goede doen.”

(Zie Alma 41:14.)

‘We moeten de zonde ook verzaken. Dat moet

oprecht, consequent en voortdurend. De Heer zei in

1832: “(...) Gaat heen en zondigt niet meer; maar tot

de ziel die zondigt, zullen de vroegere zonden terugke-

ren, zegt de Heer, uw God” (LV 82:7).

‘En een tijdelijke, kortstondige verandering is niet

voldoende. (...)

‘De ware belijdenis is niet alleen een zaak van

laten weten hoe bepaalde zaken gelopen zijn, maar ze

is ook een mogelijkheid om gemoedsrust te krijgen, die

blijkbaar niet op andere wijze kan worden verkregen.

Het Eerste Presidium: N. Eldon Tanner, Marion G. Romney, Gordon B.
Hinckley en Spencer W. Kimball, 1982
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‘Mensen hebben het

vaak over de tijdsduur:

Hoe lang voordat ik ver-

geving kan ontvangen?

Hoe snel mag ik weer

naar de tempel?

‘Bekering is tijdloos.

Het bewijs van bekering

is een innerlijke verande-

ring. We moeten in ieder

geval onze normen hoog-

houden en ons oordeels-

vermogen intact houden.

‘We moeten in ieder

geval beseffen dat straf

voor zonde geen sadistisch verlangen van de Heer is.

Daarom moeten mensen die ernstige zedelijke of ver-

gelijkbare zonden hebben begaan door een disciplinaire

raad worden gehoord. Veel mensen kunnen zich niet

bekeren totdat ze veel hebben geleden. Zij kunnen hun

gedachten niet veranderen. Ze kunnen zich niet beheer-

sen. Zij kunnen hun toekomst niet op de juiste wijze

plannen totdat ze waarden kwijtraken die ze aanvanke-

lijk niet volledig waardeerden. Daarom heeft de Heer

excommunicatie, ondercensuurstelling en een proeftijd

ingesteld. Dat is in overeenstemming met Alma’s uit-

spraak dat er geen bekering zonder pijn kan zijn. En

veel mensen kunnen die pijn niet ervaren omdat ze zich

niet van hun zonde en hun schuld bewust zijn.

‘Een van de vormen van straf is uitsluiting. Dus als

iemand niet van het avondmaal mag nemen, zijn priester-

schap niet mag gebruiken, niet naar de tempel mag

gaan of niet in de kerk mag bidden of spreken, ver-

tegenwoordigt dat een mate van onbehagen, uitsluiting

en straf. In feite is het afnemen van bepaalde voorrech-

ten de voornaamste straf die de kerk kan uitdelen. (...)

‘Ware bekering moet schadeloosstelling omvatten.

Er zijn zonden waarbij schadeloosstelling mogelijk is,

zoals diefstal. Maar er zijn ook zonden waarbij dat

onmogelijk is, zoals moord, overspel of incest. Een van

Met zijn raadgever, president Gordon B. Hinckley

Met zijn raadgever, president Gordon B.
Hinckley (uiterst rechts)

de vereisten van bekering is gehoorzaamheid aan de

geboden van de Heer. Weinig mensen realiseren zich

wellicht hoe belangrijk dat is. Iemand kan een bepaalde

zonde verzaken, zelfs aan de bisschop belijden, maar

de bekering is niet volledig als hij niet dienstbaar en

rechtschapen door het leven gaat, wat volgens de Heer

uitermate belangrijk is. “Hij die zich bekeert en de gebo-

den des Heren doet, zal vergeving ontvangen.”’ (‘What

Is True Repentance’, New Era, mei 1974, pp. 4–5, 7.)

‘ALLE MANNELIJKE LEDEN DIE
DE GEDRAGSNORMEN NALEVEN,
KUNNEN HET HEILIG PRIESTERSCHAP
ONTVANGEN’

‘Er zijn waarschijnlijk maar weinig gebeurtenissen

die van grotere invloed zijn geweest op de wereldwijde

verbreiding van het evangelie dan de openbaring aan

president Spencer W. Kimball in 1978 dat alle manne-

lijke leden die de gedragsnormen naleven, ongeacht hun

ras, tot het priesterschap geordend mochten worden.

De algemene autoriteiten hadden dit onderwerp al

geruime tijd uitvoerig besproken tijdens hun reguliere

tempelbijeenkomsten. President Kimball ging boven-

dien nog regelmatig alleen naar de tempel om om lei-

ding te bidden, vooral op zaterdag en zondag wanneer

hij alleen kon zijn. “Ik wilde absoluut zeker zijn”, heeft

hij verklaard.’ (Zie ‘“News” Interviews Prophet’, Church

News, 6 januari 1979, p. 4.)

‘Op 1 juni 1978 vergaderde president Kimball met

zijn raadgevers en de Twaalf en bracht hij opnieuw de

mogelijkheid ter sprake dat alle goede broeders onge-

acht hun ras het priesterschap konden ontvangen. Hij

sprak de hoop uit dat zij op de een of andere manier

een duidelijk antwoord zouden ontvangen. Ouderling

Bruce R. McConkie heeft later verklaard: “Op dit punt

vroeg president Kimball de broeders of zij hun gevoe-

lens en mening over dit onderwerp wilden uiten. We

vertelden allen vrijmoedig, zonder aarzeling en uitvoerig

hoe we erover dachten. Eenieder gaf zijn mening en
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Nigerianen laten zich door ouderling Ted Cannon dopen
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Presidenten van de kerk

uitte de gevoelens van zijn hart. Er was een enorm

gevoel van eenheid en we waren het unaniem met

elkaar eens.” [Bruce R. McConkie, ‘The New Revelation

on Priesthood’, Priesthood (1981), p. 27.]

‘Nadat ze twee uur met elkaar hadden gesproken,

nodigde president Kimball de groep uit om gezamenlijk

te bidden en stelde hij nederig voor dat hij het gebed

zou uitspreken. Later heeft hij gezegd:

‘“Ik heb de Heer gezegd dat als het niet juist was,

als Hij niet wilde dat deze verandering in de kerk werd

doorgevoerd, ik me er de rest van mijn leven aan zou

houden en de wereld op dit punt zou bestrijden als dat

zijn wil was.

‘“(...) Maar deze openbaring en zekerheid zijn mij

zo duidelijk kenbaar gemaakt dat er geen twijfel moge-

lijk was.” (‘“News” Interviews Prophet’, p. 4.)

‘President Gordon B. Hinckley was in die histori-

sche bijeenkomst. Hij heeft later verklaard: “Er was een

heilige en gewijde sfeer in de kamer. Het leek alsof er

een kanaal openging tussen de hemelse troon en de

knielende, pleitende profeet van God, omringd door

de andere apostelen. (...)

‘“Iedere man in die kring wist, door de macht van

de Heilige Geest, hetzelfde. (...)

‘“Niemand die bij die gelegenheid aanwezig was,

is daarna dezelfde gebleven. En dat geldt in feite ook

voor de kerk. (...)

‘“Uit die manifestatie vloeien voor miljoenen op

aarde ontzagwekkende, eeuwige gevolgen voort. (...)

‘“Er gingen grote delen van de wereld open voor

de verkondiging van het evangelie. Dit is mogelijk

gemaakt opdat ‘ieder mens zou kunnen spreken in de

naam van God, de Heer, ja, de Heiland der wereld.’

‘“We hebben reden tot blijdschap en tot lofprijzen

van de God van ons heil dat wij deze glorierijke dag

hebben aanschouwd.” [‘Priesthood Restoration’, Ensign,

oktober 1988, pp. 70–71.]’ (De geschiedenis van de

kerk in de volheid der tijden, p. 584.)

DE KERK ROUWT OM HET OVERLIJDEN
VAN EEN REUS

President Spencer

W. Kimball overleed op 5

november 1985. Onder

zijn leiding aanvaardden

de leden van de kerk de

uitdaging om hun ‘pas te

vergroten’ in het zen-

dingswerk, tempelbouw

en alle aspecten van het

evangelie. Hij was dertig

jaar lang apostel voordat

hij president van de kerk

werd. Zij die met hem

samenwerkten, konden

hem nauwelijks bijhouden en zij bewonderden hem

om zijn vele talenten. Hij stelde hoge eisen aan zichzelf

en aan de kerk. Zijn motto ‘Doe het’ motiveerde ieder-

een om zijn uiterste best te doen en geen tijd te ver-

spillen die goed gebruikt kon worden aan de opbouw

van het koninkrijk van de Heer.

Zijn leven was een getuigenis van zijn advies:

‘Vergeet niet dat zij die tot hoge posities opklimmen

het niet altijd gemakkelijk gehad hebben.’ (Conference

Report, oktober 1974, p. 113.)

President Spencer W. Kimball
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HOOGTEPUNTEN UIT HET LEVEN VAN EZRA TAFT BENSON

Leeftijd Gebeurtenissen

Hij wordt geboren op 4 augustus 1899 te Whitney, Franklin County (Idaho), als

zoon van George T. en Sarah Dunkley Benson.

12 Zijn vader gaat op zending in de noordelijke staten van Amerika (8 april 1912).

15 Hij gaat naar de Oneida Stake Academy in Preston (Idaho) [1914].

19 Hij gaat naar het Utah State Agricultural College (najaar 1918).

21–23 Hij vervult een zending in Groot-Brittannië (14 juli 1921–1923).

26 Hij studeert af aan de BYU met een diploma in bio-industrie en landbouwkunde

(voorjaar 1926).

27 Hij trouwt met Flora Smith Amussen (10 september 1926); hij studeert af aan het

Iowa State College met een doctoraal diploma in landbouweconomie (13 juni 1927).

29 Hij wordt adviseur van de University of Idaho om mensen op het platteland te

adviseren (4 maart 1929).

36 Hij krijgt een beurs aangeboden en verhuist naar Berkeley (Californië), waar hij

aan zijn postdoctorale opleiding begint (1 augustus 1936).

39 Hij wordt door ouderling Melvin J. Ballard aangesteld als president van de ring

Boise (27 november 1938); hij wordt directiesecretaris van de National Council of

Farmer Cooperatives in Washington D.C. (15 april 1939).

40 Hij wordt aangesteld als president van de ring Washington D.C. (30 juni 1940).

44 Hij wordt door president Heber J. Grant tot apostel geordend (7 oktober 1943).

46–47 Hij reorganiseert het zendingswerk in Europa en geeft leiding aan de distributie van

hulpgoederen in het door oorlog verscheurde Europa; hij vervult een zending als

president van het zendingsgebied Europa (22 december 1945–22 december 1946).

49 Hij wordt gekozen als lid van de National Executive Board of the Boy Scouts of

America; hij volgt president George Albert Smith op in die functie (23 mei 1949).

53 Hij wordt beëdigd als minister van landbouw (20 januari 1953).

64 Hij wordt door president David O. McKay geroepen als president van het zen-

dingsgebied Europa (18 oktober 1963).

74 Hij wordt president van het Quorum der Twaalf Apostelen (30 december 1973).

78 Hij ontvangt de George Washington Medal Award van de Freedoms Foundation in

Valley Forge (Pennsylvania) [2 mei 1978].

86 Hij wordt president van de kerk (10 november 1985).

87 Ringquorums van zeventigers worden opgeheven (4 oktober 1986).

88 Hij wijdt de Frankfurttempel in (28 augustus 1987).

89 Het Tweede Quorum der Zeventig wordt georganiseerd (1 april 1989); hij ont-

vangt de Bronzen Wolf, de hoogste onderscheiding die door het World Scout

Comitè wordt uitgereikt (1 april 1989).

90 Hij ontvangt de Presidential Citizens Medal van president George H. W. Bush, die

hem ‘een van de voornaamste Amerikanen van zijn tijd’ noemt (augustus 1989); hij

neemt deel aan de inwijding van de Portlandtempel (Oregon) [19 augustus 1989].

91 Er worden 29 zendingsgebieden georganiseerd (1990).

93 Zijn dierbare vrouw Flora overlijdt (14 augustus 1992).

94 Hij overlijdt in Salt Lake City (30 mei 1994).
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‘In het midden van de jaren vijftig was er een jonge

man in Washington D.C. die Ezra Taft Benson leerde

kennen, die toen minister van landbouw was. Toen hij

de minister bezig zag in zijn veeleisende en vaak contro-

versiële opdracht en merkte hoe hij de waardigheid en

het gedrag van een apostel probeerde te behouden,

vroeg de man aan ouderling Benson hoe hij dat alle-

maal voor elkaar kreeg. Ouderling Benson antwoordde

iets in de trant van: “Ik werk zo hard mogelijk en doe

alles wat ik kan. En ik probeer de geboden te onder-

houden. Dan laat ik de Heer het verschil goedmaken.”

Dat is in het kort de succesformule in het leven van

president Benson.’ (Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A

Biography [1987], pp. VII–VIII).

ZIJN OVERGROOTVADER WAS APOSTEL

Ezra Taft Benson is

vernoemd naar zijn over-

grootvader, die tijdens de

uittocht naar de Salt Lake

Valley door Brigham

Young tot apostel was

geroepen. Hij was de eer-

ste apostel die na de dood

van de profeet Joseph

Smith werd geroepen.

‘Ezra T. werd onderweg

als lid van het Quorum

der Twaalf Apostelen

geroepen. (...) President

Young zei onder andere

tegen Ezra: “Als je deze roeping aanvaardt, wil ik dat je

meteen meegaat naar Council Bluffs, als voorbereiding

op de tocht naar de Rocky Mountains.” Ezra Benson werd

op 16 juli 1846, op 35-jarige leeftijd, door president

Young geordend. Hij kreeg de belofte dat hij “de kracht

van Simson” zou hebben. Bijna een jaar later maakte hij

deel uit van de eerste groep pioniers die op 24 juli 1847

de Salt Lake Valley binnenkwam. Hij sprak tijdens de

eerste avondmaalsdienst die daar gehouden werd. Toen

ging hij terug om de volgende groepen te vertellen dat

ze een plek hadden gevonden om zich te vestigen.

‘In de daaropvol-

gende jaren vervulde Ezra

verschillende zendingen,

onder andere in Europa

en Hawaï. Hij reisde van

en naar Salt Lake City en

speelde een belangrijke

rol in het koloniseren van

het Great Basin, vooral

Tooele (Utah) als houtza-

George T., de vader van Ezra Taft Benson

Ezra T. Benson (1811–1869), de over-
grootvader van Ezra Taft Benson

ger, en later in Cache Valley.’ (Dew, Ezra Taft Benson,

pp. 6–7.)

ER IS EEN PROFEET GEBOREN

‘Op 19 oktober 1898

trouwden Sarah [Sophia

Dunkley] en George [Taft

Benson jr.] in de

Logantempel. Het kleine

huis dat ze zelf hadden

gebouwd en gemeubi-

leerd [ruim twee kilome-

ter ten noordoosten van

Whitney (Idaho)], was

klaar om bewoond te

worden. Hoewel het niet

luxueus was, was het vol-

doende voor een jong,

verliefd stel. (...)

‘George was voorspoedig op het land en leefde bij

de wet van de oogst — dat je alleen kunt oogsten wat

je zaait. (...) Hij had een zuiver karakter en vond dat

niemand hem iets verschuldigd was. Hij wilde zijn kin-

deren zelfredzaamheid bijbrengen. Zijn vrouw had

soortgelijke eigenschappen, vooral wat betreft de

opvoeding van hun kinderen.

‘Toen Sarah erachter kwam dat ze met hun eerste

kind gezegend zouden worden, waren zij en George

uitermate blij. Ze baden en maakten samen plannen

voor hun gezin. Ze keken vol verlangen naar de komst

van hun baby uit.

‘Op 4 augustus 1899, toen Sarahs weeën begonnen,

gaf George haar een zalving. Dokter Allen Cutler kwam

in de slaapkamer van hun boerderijtje, evenals beide

grootmoeders, Louisa Benson en Margaret Dunkley. Het

was een lange bevalling. Toen de baby, een lange jon-

gen, werd geboren, wilde hij maar niet ademhalen. De

arts legde hem snel op het bed en zei: “Er is geen hoop

voor het kind, maar ik denk dat we de moeder kunnen

redden.” Terwijl dokter Cutler koortsachtig met Sarah

bezig was, renden de grootmoeders naar de keuken en

baden terwijl ze werkten. Ze kwamen terug met twee

pannen water — één koud en één warm. Afwisselend

dompelden ze de baby eerst in het koude water en dan

in het warme water totdat hij begon te huilen. De baby

van ruim tien pond was in leven! Later getuigden beide

grootmoeders dat de Heer het kind had gespaard.

George en Sarah noemden hem Ezra Taft Benson.

‘Vanaf het moment dat hij kon lopen, was “T”, wat

zijn bijnaam was, de onafscheidelijke metgezel van zijn

vader — hij reed op de paarden, werkte op het veld,

spande het paard voor de wagen als ze naar de kerk

moesten, speelde basketbal en zwom in de beek. Als

Ezra Taft Benson, drie maanden oud
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oudste achterkleinzoon van Ezra T. Benson had hij een

sterk familiegevoel, maar hij had ook grote bewondering

voor zijn vader, en als jongetje had hij een ongebruike-

lijk gevoel van veiligheid en was hij trots op wie hij was.

Jaren later, na de dood van George Benson, hoorde

zijn oudste zoon enkelen van de weinige niet-leden in

Whitney zeggen: “Vandaag hebben we de man met de

grootste goede invloed in Cache Valley begraven.”

Zonder twijfel had George Benson veel invloed op zijn

oudste zoon.’ (Dew, Ezra Taft Benson, pp. 12–14.)

HIJ GROEIDE OP IN EEN FANTASTISCH
GEZIN

Bij de Bensons heerste een warme, prettige sfeer.

De kinderen vonden dat ze in het ideale gezin leefden, en

hun ouders waren gek op elkaar. Op de boerderij werd

hard gewerkt en iedereen had zijn eigen taken. Enkele

van die dagelijkse werkzaamheden waren de aardappel-

teelt, de zorg voor voor het vee, de aanbouw van het

huis, reparaties van machines en de suikerbietenteelt.

De kinderen leerden al op jonge leeftijd werken.

Ezra Taft Benson ‘was amper vier jaar oud toen hij voor

het eerst een paard en wagen bestuurde, maar tijdens

zijn jaren op de boerderij leerde hij alle facetten van

het landbouwleven. Hij leerde hard werken en hij had

er plezier in. Hij bewees zijn vlijt toen hij op 16-jarige

leeftijd eigenhandig en binnen een dag een halve hec-

tare suikerbieten had uitgedund. Hij kreeg er twaalf

dollar voor betaald.

‘Ondanks zijn drukke leven met werk en school,

vond hij altijd wat tijd om te sporten. Basketbal en

honkbal waren zijn lievelingssporten. Als jongen speelde

hij basketbal met president Harold B. Lee, die ook in

Idaho opgroeide. Als jongens waren ze al bevriend.

‘Hij ging naar de Oneida Stake Academy in Preston

(Idaho), te paard of met een paard en wagen als het

warm was en met een slee in de winter.’ (Mark E.

Petersen, ‘Ezra Taft Benson: “A Habit of Integrity”’,

Ensign, oktober 1974, p. 23.)

Sarah Benson en haar kinderen, rond de tijd dat haar man op zending werd
geroepen, 1912. Ezra Taft Benson is veertien jaar oud en de langste van de
kinderen.

‘George Benson was van aard een gelukkig mens.

Als eerste riep hij ’s morgens: “Laat de zon maar binnen-

komen. Doe de gordijnen open, zet de deur wijd open

en laat de zon naar binnen schijnen.” Als het weer

warm was, zette hij de voordeur open en riep hij zijn

kinderen — “Ezra, Joe, Margaret, tijd om aan het werk

te gaan” — en dan schudde hij hard met het fornuis.

De kamer van de jongens lag daar recht boven, en dat

was het teken dat ze meteen op moesten staan. (...)

‘De meeste zaterdagen waren halve werkdagen.

Vanaf een uur of één werd er niet meer gewerkt, en

deden ze activiteiten als gezin, zoals paardrijden, hard-

loopwedstrijden, honkbal en kleine rodeo’s, waarbij de

jongens op een kalf probeerden te blijven zitten.

Zwemmen, wandelen en picknicken waren ook lieve-

lingsactiviteiten. Er werd gezegd dat Sarah de lekkerste

picknickmanden in de vallei maakte. De Bensons hadden

de eerste fonograaf in het gebied. De jongens hadden

een basketbalveld met borden aan iedere kant van het

speelveld dat George platwalste totdat het glad en ste-

vig was. De boerderij van de Bensons was een verza-

melplaats voor veel jongeren.’ (Dew, Ezra Taft Benson,

pp. 21–22.)

ZIJN VADER WERD OP ZENDING
GEROEPEN

‘In zijn jeugd — die hij later “ideaal” noemde —

leerde Ezra Taft Benson dat hij offers moest brengen om

geestelijk te kunnen oogsten. Hij was amper twaalf toen

zijn vader, George Benson, werd geroepen om in het

midwesten van de Verenigde Staten een zending van

achttien maanden te vervullen. Er waren zeven kinderen

in het gezin Benson toen hun vader op zending ging,

en het achtste kind was op komst. En Ezra was als oud-

ste zoon verantwoordelijk voor het meeste werk op de

boerderij. Een van president Bensons levendigste her-

George T. Benson (uiterst rechts) en zijn zeven zoons. Ezra staat naast zijn vader.
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inneringen tijdens de afwezigheid van zijn vader was

als ze allemaal rond de keukentafel zaten en naar hun

moeder luisterden die de wekelijkse brief van hun vader

voorlas. “Zo kwam er een zendingsgeest in het gezin

die altijd stand heeft gehouden”, herinnerde president

Benson zich. Alle elf kinderen zijn later op zending

geweest.’ (‘President Ezra Taft Benson: A Sure Voice

of Faith’, Ensign, juli 1994, p. 10.)

HIJ LEERDE VEEL VAN DE
SCHOOLERVARINGEN IN ZIJN JEUGD

Ezra Taft Benson ging naar de Oneida Stake

Academy in Preston (Idaho). Het was een school die

door de kerk gesteund werd en waar iedere dag met een

opbouwende gedachte en een gebed begonnen werd.

Daar ontmoette hij Harold B. Lee voor het eerst, die een

klas hoger zat. Ze sloten vriendschap en zongen beiden

in het koor van de school. Ezra had vooral belangstel-

ling voor landbouw en beroepsonderwijs. Hij was van

mening dat een man alles moest kunnen repareren.

Over zijn schooltijd heeft hij het volgende verhaal

verteld:

‘Ik reed de vijf kilometer naar school en terug te

paard. En als het slecht weer was, was het vaak moeilijk

om de eerste klas van acht uur op tijd te halen. Net als

andere kinderen kon ik vaak niet naar school omdat ik

op de boerderij moest werken — vooral in het najaar

tot na de oogst en in het voorjaar tijdens de zaaitijd.

‘De man die na mijn vader de meeste invloed op

mij had, was een oom, Serge B. Benson. Hij gaf me les

in drie verschillende vakken — maar boven alles bracht

hij me morele, lichamelijke en intellectuele moed bij,

die ik later in mijn leven heb proberen toe te passen.

Hij bekrachtigde de nadruk die mijn ouders op eerlijk-

heid hadden gelegd, dat we ten koste van alles voor de

waarheid moesten klaarstaan.

‘Soms waren de kosten erg hoog.

‘Toen ik op een dag een belangrijk examen op

school had, brak de punt van mijn potlood af. In die tijd

slepen we onze potloden met een zakmes. Ik had mijn

zakmes niet bij me en vroeg aan de jongen naast me of

ik zijn mes mocht gebruiken. De leerkracht zag dat en

beschuldigde mij van afkijken. Toen ik de situatie aan

hem uitlegde, noemde hij mij een leugenaar; en wat nog

erger was, ik mocht de volgende wedstrijd niet met het

basketbalteam meespelen.

‘Ik merkte dat hoe meer ik protesteerde, des te

bozer hij leek te worden. Maar ik bleef halsstarrig vol-

houden wat er gebeurd was. Zelfs toen de coach mijn

zaak uiteenzette, wilde de leraar niet toegeven. De

schande was bijna meer dan ik kon verdragen. Maar vlak

voor de wedstrijd veranderde hij van mening en mocht

ik meespelen. Maar daar school geen vreugde in. We

verloren de wedstrijd; en hoewel dat pijn deed, had ik

veel meer last van de beschuldiging dat ik een oplichter

en een leugenaar was.

‘Nu ik erop terug-

kijk, weet ik dat het een

les van God was. Ons

karakter wordt door zware

beproevingen gevormd.

‘Mijn ouders geloof-

den me; ze toonden

begrip en moedigden me

aan. Met hun steun, de

lessen van oom Serge

over moed en een rein

geweten, begon ik me te

realiseren dat je, als je

een goede verstandhou-

ding met je Schepper

hebt, kritiek kunt nege-

ren, of er in ieder geval boven uit kunt stijgen.

‘En ik leerde ook iets anders — hoe belangrijk het

is om alle schijn van kwaad te vermijden. Hoewel ik

onschuldig was, leek ik door de omstandigheden schul-

dig. Aangezien dat in veel situaties mogelijk is, nam ik

mezelf voor om alle schijn van kwaad zoveel mogelijk

te vermijden. En ik besefte ook dat als zo’n onrecht-

vaardigheid mij kon overkomen, het ook anderen kon

overkomen. Daarom moet ik hun daden niet alleen op

de uiterlijke schijn beoordelen.’ (Cross Fire: The Eight

Years with Eisenhower [1962], p. 17.)

HIJ SPEELDE GRAAG BASKETBAL

Ezra Taft Benson hield van sport, vooral van bas-

ketbal. Zijn vader hield ook van basketbal en steunde

zijn zoon waar hij ook speelde. George Benson moe-

digde al zijn zeven zoons aan om te basketballen. Hij

zette een advertentie in de Franklin County Citizen dat

zijn gezin graag tegen andere gezinnen basketbalwed-

strijden wilde spelen. Ezra vond dat ze waarschijnlijk

blij moesten zijn dat er geen gezinnen waren die de

uitdaging aannamen. (Zie Dew, Ezra Taft Benson, p. 38.)

SCOUTING WAS EEN LEVENSLANGE
LIEFDE

Ezra Taft Benson was een levenslange voorstander

van scouting. Hij ontving de drie hoogste nationale

onderscheidingen in scouting — de zilveren beer, de

zilveren antilope en de zilveren bizon — en een inter-

nationale onderscheiding, de bronzen wolf.

Ezra Taft Benson (zittend), 18 jaar, en
zijn broer Orval, 14 jaar
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‘Ezra had het verlangen om een “leider van jongens”

te zijn, en in 1918 kreeg hij voor het eerst formeel de

kans toen bisschop Benson zijn kleinzoon Ezra tot

assistent-hopman riep. Hij was verantwoordelijk voor

24 levendige, ondeugende scouts. (Hij werd later hop-

man.) Ezra aanvaardde de roeping als een veteraan. In

die tijd sponsorden de jongemannen jongenskoren, en

de hopman moest ervoor zorgen dat ze naar de repeti-

ties kwamen. De koren zongen niet alleen voor plezier

en amusement, ze namen ook aan competities deel. Na

weken oefenen, motiveren en aansporen door Ezra, won

zijn koor de eerste plaats in de ring Franklin, waardoor

ze in de tabernakel in Logan tegen zes andere koren

mochten uitkomen. Dat was een groot evenement voor

de jongens. Sommigen van hen waren nog nooit zo ver

van huis geweest.

‘Om de jongens te motiveren, beloofde Ezra hen

— “uit bezorgdheid of zwakheid”, dat wist hij niet

zeker — dat als zij deze regionale competitie zouden

winnen, hij met hen een wandeltocht van ruim vijftig

kilometer door de bergen naar Bear Lake zou maken.

‘De avond voor de competitie kregen de koren te

horen wanneer zij aan de beurt waren. Het koor uit

Whitney was als laatste aan de beurt, waardoor ze extra

lang zenuwachtig waren. Toen ze eindelijk aan de beurt

waren, liepen de 24 jongens door het gangpad naar het

podium, terwijl de pianist “Stars and Stripes Forever”

speelde. Ezra kroop tussen twee banken in om ze te

dirigeren. “Ze zongen zoals ik ze nog nooit had horen

zingen, en uiteraard had ik dit verhaal niet verteld als

we niet de eerste plaats hadden gewonnen”, zei hij.

‘Een belofte is een onbetaalde schuld, en de scouts

waren nog maar net tot winnaar uitgeroepen toen de

jongens zich om hem heen verzamelden en hem aan

de wandeltocht herinnerden. Tijdens een voorberei-

dingsvergadering zei een van de twaalfjarige scouts

enthousiast: “Hopman, ik wil iets voorstellen. Laten we

allemaal ons haar millimeteren zodat we geen kammen

Ezra Taft Benson was zijn leven lang scout. President Benson tijdens een
nationale jamboree in Moraine Park (Pennsylvania), 1977

of borstels op de tocht hoeven meenemen.” De oudere

jongens vonden dat maar niks (want dat zou geen

meisjes aantrekken), maar het voorstel werd aangeno-

men. Een van de oudere scouts zei: “En de hopman

dan?” Nu voelde Ezra zich niet op zijn gemak.

‘De volgende zaterdag nam Ezra plaats in de stoel

van de kapper, terwijl 24 scouts toekeken. Toen de

kapper bijna klaar was, zei hij: “Als u mij uw hoofd laat

kaalscheren, knip ik de rest van de jongens voor niets.”

Twee dagen later gingen 24 scouts en een kale hopman,

met kale assistenten, op weg naar Bear Lake. En de

tiendaagse tocht was een groot succes — vissen, kam-

peren, wandelen, zwemmen en kameraadschap. “Als je

met die jongens werkt, is het fijn om te merken dat je

onderweg beloond wordt”, legde Ezra later uit. “Je ziet

dagelijks de resultaten van je leiderschap. (...) Zo’n vol-

doening kan voor geen enkele prijs gekocht worden;

die moet worden verdiend.” [Zie Ezra Taft Benson,

‘Scouting Builds Men’, New Era, februari 1975, pp.

14–18.]’ (Dew, Ezra Taft Benson, pp. 42–44).

HIJ WERD NAAR ENGELAND OP
ZENDING GEROEPEN

In het begin van de

jaren 1850, toen veel hei-

ligen naar de Great Salt

Lake Basin trokken, had-

den de zendelingen in

Engeland veel succes.

Het aantal leden in

Groot-Brittannië was

twee keer zo groot als in

de Verenigde Staten. Veel

van de Britse bekeerlin-

gen emigreerden uitein-

delijk naar Amerika en

vestigden zich in het

westen. Maar in het begin

van de twintigste eeuw was er door het anti-mormo-

nisme een vijandige sfeer ontstaan waardoor het zen-

dingswerk in Groot-Brittannië erg moeilijk verliep. Er

waren speelfilms en publicaties uitgebracht die de mor-

monen als oneerlijk en onzedelijk afschilderden.

In 1921 werd Ezra Taft Benson naar Engeland op

zending geroepen. In 1922 werd ouderling David O.

McKay, die toen lid van het Quorum der Twaalf Apostelen

was, als zendingspresident geroepen. Hij werd gecon-

fronteerd met de afschuwelijkste laster tegen de kerk.

Ook ouderling Benson kreeg met die sfeer te maken.

‘Uit enkele aantekeningen in zijn dagboek blijken

de problemen [waarmee ouderling Benson geconfron-

teerd werd]: “Uitgescholden door een dienstbode van

achttien (...) langs de deuren bij de rijken — leuk,

Als zendeling in Groot-Brittannië,
1921–1923
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ondanks hun bitterheid”; “we worden door detectives

achtervolgd”; “twee predikanten houden ons in de gaten

als we langs de deuren gaan. Ha ha! Regen en sneeuw.”

Dienstbodes in de huizen van rijken deden vaak de deur

open, en sommigen van hen beschuldigden de zende-

lingen ervan dat ze hen mee wilden lokken. Er werd een

anti-mormoonse lezing, “Inlichtingen van mormoonse

ingewijden”, gehouden terwijl de heiligen een bijeen-

komst van de OOV hadden. “Stad in opschudding over

mormonen. Een grote meerderheid heeft gestemd om

ons uit de stad te sturen”, schreef Ezra op 30 maart 1922.

Hij schreef een tegenbericht voor de Cumberland News,

waarin hij de leugens over het mormonisme aan de

kaak stelde.

‘Ondanks de verwerpingen behield Ezra zijn gevoel

voor humor (“ging langs de deuren, kreeg twee keer

een schop na”) en perspectief (“de kinderen roepen

‘mormonen!’ als we naar de kerk gaan, maar de Heer

zij dank dat ik er een ben”). Maar de omstandigheden

werden steeds slechter, tot het punt dat de zendelin-

gen de politie moesten inschakelen om beschermd te

worden. In april 1922, toen hij een vergaderzaal voor

een bijeenkomst wilde huren, klaagde Ezra: “Tevergeefs

naar een zaal gezocht, zonder succes. Het lijkt wel of

de wereld tegen het werk van de Heer is.”

‘Ondanks de tegenstand kwam er iets goed uit al

die anti-mormoonse terreur. In de Millennial Star

stond een verslag over een bijeenkomst in Grimsby, op

31 maart 1922: “Iedereen vond dat er meer goeds dan

kwaads uit voortkwam. Alle bijeenkomsten worden

beter dan ooit bezocht en er worden nieuwe vriend-

schappen gesloten.’ (Dew, Ezra Taft Benson, p. 58.)

Zendelingen in Groot-Brittannië. Ouderling Ezra Taft Benson zit uiterst rechts,
naast zijn zendingspresident, David O. McKay, en zuster McKay, 1922.

HIJ TROUWDE MET FLORA AMUSSEN,
ZIJN LEVENSLANGE PARTNER

Ezra Taft Benson

trouwde op 10 september

1926 in de Salt

Laketempel met Flora

Smith Amussen. Zij was

de dochter van een

Deense pionier en immi-

grant. Haar vader was

juwelier en horlogemaker.

Enkele van zijn vrienden

dachten dat Ezra geen

enkele kans bij haar zou

hebben. Hij ‘herinnerde

zich dat hij een weekend

bij zijn vrienden in Logan

(Utah) logeerde toen hij voor het eerst zijn toekomstige

bruid zag. “We zaten buiten bij de melkschuur toen een

jonge vrouw — erg aantrekkelijk — in haar kleine auto

langskwam om bij de boerderij melk te halen”, herin-

nerde hij zich. “Toen de jongens naar haar zwaaiden,

zwaaide ze terug. Ik vroeg: ‘Wie is dat meisje?’ Ze zeiden:

‘Dat is Flora Amussen.’ Ik zei: ‘Ik krijg sterk het gevoel

dat ik met haar zal trouwen.’”

‘Zijn vrienden lachten en zeiden: “Ze is veel te

populair voor een boerenjongen.” De jonge Ezra zei

eenvoudigweg: “Dat maakt het alleen maar interessanter.”

‘Na een “prachtige

verkeringstijd”, werd hij

geroepen om in Groot-

Brittannië op zending te

gaan. Flora had een

diploma van het Brigham

Young College gehaald

(dat van 1909 tot 1926

een middelbare school-

opleiding had). Vervolgens

zou ze naar het Utah

State Agricultural College

(nu Utah State University)

gaan.

‘“Toen ik terugkwam,

pakten we onze verke-

ring weer op”, zei presi-

dent Benson. “Maar tot

mijn grote verbazing

kreeg Flora een zen-

dingsoproep om naar Hawaï te gaan. Ik was blij dat

ze ook de kans kreeg om te gaan. Ze zag het als een

mogelijkheid voor mij om af te studeren.”

‘Broeder Benson studeerde in 1926 af aan de

Brigham Young University, hetzelfde jaar dat zuster

De berg Timpanogos in Utah beklim-
men, 1926. Ezra staat in het midden.
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Benson van haar zending thuiskwam. Toen ze terugkwam,

traden ze in het huwelijk en verhuisden ze naar Ames

(Iowa), waar president Benson een beurs van zeventig

dollar per maand kreeg om landbouw aan de Iowa

State College (nu de Iowa State University) te studeren.

‘Toen broeder

Benson was afgestudeerd

en in 1929 zijn doctoraal-

diploma had gehaald,

verhuisden ze naar een

boerderij van 33 hectare

bij Whitney (Idaho).

Broeder Benson werd

landbouwconsulent,

econoom in het land-

bouwonderwijs en mar-

ketingdeskundige van de

University of Idaho.’

(‘President and Sister

Benson Celebrate 60th

Wedding Anniversary’,

Ensign, november 1986,

p. 99.)

HIJ WILDE DE BOEREN HELPEN

‘Ezra Taft [Benson]

keerde terug naar Whitney

[Idaho], met een docto-

raaldiploma en een ver-

langen om andere boeren

te helpen. Hij was zo

behulpzaam dat zijn

buren hem voorstelden

als landbouweconoom.

De volgende vijftien

jaar namen zijn land-

bouwkundige en kerke-

lijke activiteiten toe in

omvang en invloed. Op

zijn 31e ging hij naar

Boise (Idaho) als land-

bouweconoom en marke-

tingdeskundige van de

University of Idaho. Daar stichtte hij een raad van land-

bouwcoöperaties. In Boise was hij ook werkzaam als

OOV-superintendent, raadgever in het ringpresidium

en ringpresident. Op zijn 39e werd hem de functie aan-

geboden van bestuurssecretaris in Washington D.C. van

een nationale organisatie die meer dan twee miljoen

boeren en 4.600 landbouwcoöperaties vertegenwoor-

digde. Hij aanvaardde de functie pas nadat men hem

had verzekerd dat hij niet hoefde te lobbyen op cock-

tailparty’s of op andere wijze zijn normen geweld hoefde

Ezra Taft Benson met zijn kinderen in
Boise (Idaho), eind van de jaren 1930

Afstuderen aan de Brigham Young
University, 1926

aan te doen. Op zijn veertigste werd hij voor de tweede

keer ringpresident — ditmaal van de nieuwe ring

Washington D.C.’ (‘President Ezra Taft Benson’,

Ensign, juli 1994, pp. 12–13.)

Toen hij als landbouweconoom en marketingdes-

kundige voor de University of Idaho werkzaam was,

‘zag hij situaties die niet logisch leken — boeren die

graan verbouwden maar duur gepoft graan in de win-

kel kochten; die fruit voor hun gezin kochten in plaats

van zelf fruit te telen op braakliggende grond, die in de

winter waardevol materiaal buiten lieten roesten zon-

der preventieve maatregelen te nemen. Hij huilde mee

met mensen die al generaties lang de boerderij had-

den, die niets anders konden dan de grond bewerken,

maar toch de boerderij moesten verkopen.

‘Na zijn eerste rondreis door de staat waardeerde

Ezra des te meer de raad van de profeet Joseph Smith

aan de heiligen der laatste dagen dat de mensen in de

juiste beginselen onderricht moeten worden en dat ze

vervolgens zichzelf kunnen besturen. “Ik had een ferme

opvatting”, zei Ezra. “Je kunt mensen niet op de lange

termijn helpen door voor ze te doen wat ze ook zelf

kunnen doen. Ik moest de mensen helpen zodat ze

op hun eigen benen konden staan.”’ (Dew, Ezra Taft

Benson, p. 107.)

HIJ WERD TOT APOSTEL GEROEPEN

‘Op 26 juli 1943,

toen president Heber J.

Grant hem riep als jong-

ste lid van het Quorum

der Twaalf Apostelen,

werd voltijdwerker in

het koninkrijk de ware

roeping van Ezra Taft

Benson. Hij werd op 7

oktober dat jaar aange-

steld, op dezelfde dag als

ouderling Spencer W.

Kimball, die hij als presi-

dent [van de kerk] zou

opvolgen.’ (‘President

Ezra Taft Benson’,

Ensign, juli 1994, p. 14.)

Op 26 juli kreeg Ezra een telefoontje waarin hem

werd gevraagd om president Grant te ontmoeten ‘bij

zijn zomerhuis in een nabijgelegen vallei. (...)

‘(...) Ezra werd meteen naar de slaapkamer van

president Grant geleid, waar de oude profeet lag te

rusten. Op verzoek van de president sloot Ezra de deur

en ging naast het bed op een stoel zitten. President

Grant nam de hand van Ezra in zijn beide handen en

met tranen in zijn ogen zei hij eenvoudigweg: “Broeder

De ouderlingen Spencer W. Kimball en
Ezra Taft Benson werden allebei in
oktober 1943 lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen.
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Benson, met heel mijn hart wil ik u feliciteren en ik bid

dat God u zal zegenen. Want u bent gekozen als het

jongste lid van het Quorum der Twaalf Apostelen.”

‘De schok was op

het gezicht van Ezra te

zien. Hij had het gevoel

of de aarde onder zijn

voeten wegzakte. Hij had

niet gedacht dat hij daar-

voor zou worden geroe-

pen. Later heeft hij zijn

gevoelens beschreven:

“Die mededeling was

ongelofelijk en overwel-

digend. (...) Enkele minu-

ten lang kon ik alleen

maar zeggen: ‘O, presi-

dent Grant, dat kan niet

waar zijn!’ En dat moet ik wel verscheidene malen her-

haald hebben voordat ik in staat was om mijn [gedach-

ten] voldoende op een rijtje te hebben om te beseffen

wat er gebeurde. (...) Hij hield mijn hand lang vast ter-

wijl we allebei huilden. (...) Ruim een uur waren we bij

elkaar, en een groot deel van die tijd hielden we harte-

lijk elkaars handen vast. [Hoewel hij] zwak was, was zijn

verstand helder en levendig, en ik was diep onder de

indruk van zijn lieve, vriendelijke, nederige geest die in

mijn ziel leek te kijken.

‘“Ik voelde me zo zwak en ontoereikend dat ik zijn

troostende en geruststellende woorden extra waardeerde.

Hij zei onder andere: ‘De Heer heeft de gewoonte om

mannen groot te maken die als leider worden geroe-

pen.’ Toen ik in mijn zwakheid in staat was om te zeg-

gen wat mijn gevoelens ten opzichte van de kerk waren,

zei hij: ‘Dat weten we. De Heer wil mensen die alles

voor zijn werk geven.’

‘“Hij sprak over de bijzondere bijeenkomst van het

Eerste Presidium en de Twaalf twee weken eerder waarin

ik enthousiast en unaniem was besproken. (...) Ik ben

ervan overtuigd dat dit alleen [door] de rijke zegenin-

gen van de Almachtige verwezenlijkt kan worden.”

‘De president vroeg Ezra om de algemene okto-

berconferentie bij te wonen, waar hij zou worden voor-

gesteld en geordend. Hij zei ook dat zijn grootvader en

andere getrouwe voorouders zich verheugden omdat

een van hun nakomelingen tot apostel was geroepen.’

(Dew, Ezra Taft Benson, pp. 174–175.)

Ouderling Ezra Taft Benson

HIJ VERVULDE EEN ZENDING OM DE
BEHOEFTIGE LEDEN IN EUROPA TE
HELPEN

‘In december 1945

werd ouderling Benson

geroepen om na de

Tweede Wereldoorlog het

zendingsgebied Europa

te leiden. Hij had de spe-

cifieke opdracht om zen-

dingsgebieden in Europa

te heropenen en voedsel,

kleding en beddengoed

onder de behoeftige hei-

ligen te distribueren.

‘Tijdens deze liefde-

volle zending van bijna elf

maanden reisde ouder-

ling Benson zo’n hon-

derdduizend kilometer

naar Duitsland, Polen, Tsjecho-Slowakije en Scandinavië

— vaak in ijskoud weer in onverwarmde treinen en

vliegtuigen. Met zijn kenmerkend enthousiasme organi-

seerde hij met zijn reisgenoten het “K-Ration Quartet”,

om de eentonige en onaangename uren weg te zingen.

‘Iedere keer dat het onmogelijk leek om toestem-

ming te krijgen om een land binnen te komen dat door

de oorlog verscheurd was, of om hulpgoederen te distri-

bueren, deed ouderling Benson een beroep op de Heer

om de deur te openen. Belemmering na belemmering

werd uit de weg geruimd en duizenden tonnen hulpgoe-

deren van de kerk werden naar de heiligen in Europa

gestuurd. Tijdens zijn zending wijdde ouderling Benson

ook Finland toe aan de verkondiging van het evangelie.

‘Ouderling Benson vergaderde in gebombardeerde

schoolgebouwen en kerkgebouwen met heiligen die

hun huis, gezin en gezondheid waren kwijtgeraakt —

alles, behalve hun toewijding aan het evangelie. De

beelden van honger en verwoesting zijn president

Benson altijd bijgebleven. Evenals de gezichten en het

Verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog, 1946

Ouderling Benson en Max Zimmer in
het magazijn van het Internationale
Rode Kruis in Genève. Ze inspecteer-
den hulpgoederen voor de heiligen in
Europa, 1946
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geloof van zijn Europese broeders en zusters, over wie

hij vaak sprak. Achttien jaar later presideerde ouderling

Benson opnieuw de Europese zendingsgebieden, dit-

maal met de hoofdzetel in Frankfurt. Hij vond het altijd

erg fijn als er ringen, zendingsgebieden en tempels in

Europa werden gevestigd.’ (‘President Ezra Taft Benson’,

Ensign, juli 1994, p. 14.)

In augustus 1946 ‘hoorde ouderling Benson dat

ouderling Alma Sonne, een assistent van de Twaalf, was

geroepen om hem in Europa op te volgen. Dat nieuws

kwam onverwachts. Hij dacht dat hij nog zes maanden

in Europa zou blijven en vond dat er nog veel gedaan

moest worden. Maar hij was ook blij om weer naar

huis te gaan. Toen hij even de tijd had om rustig na te

denken, moest hij toegeven dat de voorgaande maan-

den “wel moeilijk en zwaar waren geweest, maar dat

de Heer hem op opmerkelijke wijze had gesteund.”

‘En toen hij van die plotselinge verandering hoorde,

vroeg ouderling Benson zich af of zijn werk wel aan-

vaardbaar was. Toen werd zijn angst door een onge-

bruikelijke ervaring verkleind en schreef hij het volgende

in zijn dagboek: “Gisteravond had ik het voorrecht om,

in een droom, een uur met president George Albert

Smith in Salt Lake City door te brengen. Het was een

indrukwekkende en bevredigende ervaring. We spaken

vrijmoedig over het grote werk waarin we beiden onze

taken hadden en over mijn toegewijde gezin. Ik voelde

de warmte toen hij zijn armen om me heen sloeg en we

allebei tranen van dankbaarheid vergoten voor de vele

zegeningen van de Heer. (...) De afgelopen dag had ik

me afgevraagd of mijn werk in Europa wel goed genoeg

was volgens het Eerste [Presidium] en de algemene

autoriteiten, maar vooral in de ogen van mijn hemelse

Vader. Door deze prachtige ervaring werd ik volledig

gerustgesteld, en daar ben ik uitermate dankbaar voor.”

Ouderling Benson en een groep heiligen in Polen, 1946

‘Kort daarna kreeg

hij een brief van ouder-

ling Harold B. Lee: “De

algemene autoriteiten zijn

van mening dat u een

uitstekende zending hebt

verricht en dingen tot

stand hebt gebracht die

iemand met minder moed

en vaardigheid nooit tot

stand had kunnen bren-

gen (...) en met onver-

saagd geloof in de macht

van de Heer om obstakels

uit de weg te ruimen.”’

(Dew, Ezra Taft Benson,

p. 224.)

HIJ WERD MINISTER VAN LANDBOUW
IN DE VERENIGDE STATEN

‘In 1952 stond ouderling Benson versteld toen hem

telefonisch werd medegedeeld dat de verkozen presi-

dent van de Verenigde Staten, Dwight D. Eisenhower,

een man die hij nog nooit ontmoet had, met hem wilde

praten om minister van landbouw te worden. Leiders

van landbouworganisaties hadden Ezra Taft Benson

aanbevolen als beste kandidaat. Met de zegen van pre-

sident David O. McKay en de verzekering van president

Eisenhower dat hij nooit een beleid hoefde goed te

keuren waar hij het niet mee eens was, werd ouderling

Benson minister Benson. Het gezin keerde terug naar

Washington D.C., voor de acht jaar dat Eisenhouwer

president was.’ (‘President Ezra Taft Benson’, Ensign,

juli 1994, pp. 14–15.)

Zijn jaren in de politiek (1953–1961) waren moei-

lijk. ‘Al in het begin vroeg ouderling Benson een zegen

aan het Eerste Presidium. Bijgestaan door J. Reuben

Ouderling Ezra Taft Benson wordt beëdigd als minister van landbouw door
opperrechter Fred M. Vinson. President Dwight D. Eisenhower kijkt toe,
januari 1953.

Hulpgoederen voor het door oorlog ver-
scheurde Europa, 1946
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Clark sprak president McKay woorden van troost en

raad: “U hebt een grotere verantwoordelijkheid dan uw

collega’s in het kabinet, want u gaat (...) als apostel van

de Heer Jezus Christus. U hebt recht op inspiratie van

God, en als u zo leeft, denkt en bidt, zult u de godde-

lijke leiding ontvangen die anderen niet kunnen krij-

gen. (...) Wij zegenen u, geliefde broeder Ezra, dat u,

als de mannen met wie u samenwerkt tussen goed en

kwaad moeten kiezen, duidelijk zult weten wat juist is.

En met die kennis zult u de moed hebben om voor het

goede en het juiste te staan. (...) Wij verzegelen op u

de zegeningen van (...) een gezond verstand en een

heldere visie, zodat u de behoeften van dit land zult

kunnen beoordelen; maar ook de visie om de vijanden

te zien die de persoonlijke vrijheden hinderen die in

de grondwet zijn verleend. (...) En wij zegenen u dat u

onverschrokken in de verwerping van deze ondermij-

nende invloeden zult zijn en de rechten en voorrech-

ten van de grondwet krachtig zult verdedigen.”’ (Dew,

Ezra Taft Benson, pp. 258–259.)

Toen ouderling

Benson minister van

landbouw was, kreeg hij

met veel vijandige groe-

peringen te maken die,

nadat ze hem gehoord

hadden, ervan overtuigd

waren dat hij een eerlijk

man was. Enkele critici

werden voorstanders van

hem. Vele malen over-

tuigde hij dergelijke

groeperingen ervan dat

zijn zienswijze het best

was en dat iedereen er

voordeel bij zou hebben

om hem te steunen.

President Eisenhouwer

erkende dat veel van de

populariteit van zijn

regering, vooral in het zuiden, te danken was aan

zijn minister van landbouw, Ezra Taft Benson.

‘Voor iemand die geen voorstander van een grote

regering was, was Ezra verantwoordelijk voor een groot

departement. Het ministerie van landbouw had een

tiende van de 78 duizend medewerkers in gebouwen in

Washington zitten, in bijna vijfduizend kantoren en der-

tien kilometer gangen. De rest was verspreid over tien-

duizenden locaties in de Verenigde Staten en in vijftig

landen. Zijn begroting voor 1953 was 2,1 miljard dollar,

na het ministerie van financiën de grootste van de niet-

militaire departementen. Hij en zijn medewerkers waren

verantwoordelijk voor de voedingsbehoeften van 160

miljoen Amerikanen.’ (Dew, Ezra Taft Benson, p. 260.)

Minister Benson inspecteert een boer-
derij tijdens een droogte

‘In die periode was er veel onenigheid over de

manier waarop vraag en aanbod in de onzekere land-

bouweconomie gestabiliseerd konden worden. Toen hij

het probleem aanpakte, verscheen het gezicht van Ezra

Taft Benson op de voorpagina van nationale tijdschrif-

ten. Hij sprak openhartig en maakte zich geen zorgen

of zijn mening populair was of niet. Tegen landbouwers

en politici durfde hij te zeggen dat de oplossingen voor

economische en politieke problemen gebaseerd zijn op

geestelijke en morele beginselen die elk land nodig

heeft om vrede en voorspoed te vinden. Op advies van

ouderling Benson werden de vergaderingen van het

kabinet in Washington met een gebed begonnen, en de

Bensons hebben de Eisenhouwers laten zien wat een

gezinsavond is.’ (Ensign, juli 1994, p. 15.)

‘Als minister van

landbouw bevond Ezra

Taft Benson zich acht jaar

lang in “het kruisvuur”

van de nationale politiek.

(...) Hij was een van de

twee kabinetsleden die

beide regeringsperioden

van president Dwight D.

Eisenhower minister zijn

geweest. (…)

‘Toen hij deze baan

aanvaardde, kwam hij in

een moeilijke positie

terecht — onpopulair

beleid en programma’s

propageren, die later

hun nut bewezen.

‘In Cross Fire [kruisvuur], een boek dat hij over

zijn jaren als minister schreef, schreef hij: “In de poli-

tiek (...) is het nuttig als je een olifantenhuid hebt.”

‘De kritiek die hij kreeg was zo groot dat een

andere minister een keer zei: “Iedere avond bedank

ik God dat ik niet de minister van landbouw ben.”

‘Hoewel hij de publieke opinie vaak tegen zich

had, bleek achteraf dat hij een verstandig en vaardig

minister was, en een van de populairste ooit.

Het kabinet Eisenhower. Minister Benson is de derde van rechts. Hij was van
1953–1961 minister van landbouw.

‘Man van het jaar’ van het tijdschrift
Time, 13 april 1953. Minister Benson
verscheen op de omslag van verschei-
dene nationale tijdschriften.
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‘Minister Benson verklaarde: “De voornaamste

maatstaf van overheidsbeleid, op landbouw- of ander

gebied, moet zijn: ‘Wat voor invloed heeft het op het

karakter, de moraal en het welzijn van ons volk?”’

‘Hij bleef trouw aan zijn overtuiging en haalde in

1956 en in 1960 de meeste stemmen van de landbou-

wers binnen. Veel critici werden in de loop van de jaren

voorstanders.’ (Gerry Avant, ‘8 Years in “Cross Fire” of

U.S. Politics’, Church News, 4 juni 1994, p. 17.)

‘Tijdens de jaren in het kabinet bewaarde ouderling

Benson een kalmte ten opzichte van de hevige kritiek

zodat zelfs de mensen die het niet met zijn beleid eens

waren, verbaasd stonden. Een bordje op zijn bureau met

de woorden “O God, geef ons mannen voor wie het

mandaat belangrijker is dan de stembus”, geeft ons een

van de redenen van zijn gemoedsrust: Ezra Taft Benson

deed alleen maar wat het beste was, niet wat politiek

gunstig was. Later gaf hij de andere reden: “Ik heb

gebeden — we hebben als gezin gebeden — dat we

elke zweem van haat of bitterheid zouden kunnen ver-

mijden.” (Conference Report, april 1961, p. 112.)’

(Ensign, juli 1994, p. 15.)

DE BENSONS WAREN EEN HECHT
GEZIN

Het gezin Benson met president Eisenhouwer (midden)

Minister Benson in gesprek met boeren in Nebraska

‘Het gezin van president Benson — met hun

muziek, gezinsavonden en gebeden voor elkaar — was

altijd zijn toeverlaat en steun. De pers in Washington

stond ervan versteld dat ouderling en zuster Benson

zonder gewetenswroeging belangrijke recepties afsloe-

gen als een van de kinderen een concert had of als er

schatzoeken voor vaders en dochters in het geding

was.’ (Ensign, juli 1994, p. 15.)

‘Toen hij een keer een belangrijke uitnodiging

kreeg om bij een andere minister te komen eten, zei

[Ezra Taft] Benson: “Het spijt me, maar ik heb een

afspraak met mijn dochter Bonnie.”

‘Het was een party voor vaders en dochters met

schatzoeken bij de mormoonse kerk. Na het eten,

waarbij de meisjes hun vader bedienden, deed ieder-

een mee aan het schatzoeken. Het eerste vader-doch-

terteam dat met de vastgestelde “schat” terugkwam,

zou de hoofdprijs winnen.

‘Bewoners in de omgeving van de kerk waren

nogal verbaasd toen ze die avond hun deur opendeden

en daar de breedgeschouderde minister van landbouw

met een veertienjarig meisje aan de deur zagen staan.

En dan vroegen ze ook nog om rare voorwerpen als

een tandenstoker, een oude schoenveter, een kalender

van 1952 en een exemplaar van een tijdschrift uit sep-

tember. Het team Benson was zo snel dat ze de hoofd-

prijs wonnen: een schatkist vol “geld”

(chocolademuntjes). Een lid van de kerk zei: “Hij was

gelukkiger met die activiteit dan met een uitnodiging van

het Witte Huis.” Door dergelijke eenvoudige gezinsacti-

viteiten kon hij zich enigszins ontspannen, wat op zijn

werk erg moeilijk was.’ (Roul Tunley, ‘Everybody Picks

on Benson’, American Magazine, juni 1954, p. 108.)

‘BID VOOR PAPA’
‘Op een dag in april, 21 jaar geleden, ontdekte ik

een van de krachtbronnen van een algemeen autoriteit.

‘Ik zat bij de zes kinderen van ouderling Ezra Taft

Benson. Een van hen was mijn kamergenoot op de

Welkom thuis op een vliegveld in 1958
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universiteit. Mijn interesse nam toe toen president

McKay opstond en de volgende spreker aankondigde.

Ik keek vol ontzag toen ouderling Benson, die ik nog

niet ontmoet had, naar de microfoon liep. Hij was lang,

ruim 1,85 meter. Hij had een doctorstitel, hij was inter-

nationaal bekend als de minister van landbouw van de

Verenigde Staten, en hij was een bijzondere getuige van

Jezus Christus. Hij leek rustig en zelfverzekerd, iemand

die toehoorders over de hele wereld had toegesproken.

Plotseling werd mijn arm door een handje aangeraakt.

Een meisje boog zich naar me toe en fluisterde drin-

gend: “Bid voor papa.”

‘Enigszins geschrokken dacht ik: “Die boodschap

wordt aan iedereen op deze rij doorgegeven, en dat

moet ik ook doen. Zal ik zeggen: ‘Bid voor ouderling

Benson’? Zal ik zeggen: ‘Je moet voor je vader bidden’?”

Maar omdat ik voelde dat ik meteen moest handelen,

boog ik me naar de volgende persoon toe en fluisterde

eenvoudigweg: “Bid voor papa.”

‘Ik keek hoe de boodschap fluisterend werd door-

gegeven tot waar zuster Benson zat. Zij had haar hoofd

al gebogen. (...)

‘In de loop der jaren heb ik veel algemene confe-

renties meegemaakt, en iedere keer dat ik president

Benson zag opstaan om te spreken, dacht ik: “Zijn kin-

deren, die over het land verspreid zijn, bidden nu geza-

menlijk voor hun vader.”

‘En ik ben ook gaan geloven dat de korte bood-

schap die zo’n 21 jaar geleden werd doorgegeven, de

belangrijkste boodschap is voor de eendracht in een

gezin. Wat een uitzonderlijk vermogen en geloof kan

iemand in het dagelijks leven hebben als hij weet dat

ergens in de wereld zijn dochter of zoon fluistert: “Bid

voor papa.”’ (Elaine S. McKay, ‘Pray for Dad’, New Era,

januari–februari 1981, p. 7.)

HIJ SPRAK OVER HET BELANG VAN
HET GEZIN

Een dagje uit met het gezin

Ouderling Ezra Taft Benson zei: ‘Geen enkel land

stijgt boven zijn gezinnen uit. Om karakter te vormen,

staan de kerk, de school en de samenleving machteloos

als ze met een verzwakt en ontaard gezin te maken

hebben. Een goed gezin is het solide fundament — de

hoeksteen van de beschaving. Waar geluk bestaat niet

zonder en los van een goed gezin, met de ouderwetse

deugden als basis. Als een land zich wil handhaven,

moet het gezin beschermd, versterkt en als belangrijk-

ste eenheid hersteld worden.’ (Conference Report,

april 1966, p. 130.)

HIJ WERD PRESIDENT VAN DE TWAALF

Op 30 december 1973, op 74-jarige leeftijd, werd

ouderling Ezra Taft Benson aangesteld als president

van het Quorum der Twaalf Apostelen. ‘Hij was al der-

tig jaar apostel, en vanaf het moment dat zijn collega,

die al die tijd naast hem had gezeten, tot profeet werd

geordend, had Ezra hem volledig gesteund. (...)

‘Over zijn eigen nieuwe taak, die hij zo onverwachts

had ontvangen, schreef hij het volgende in zijn dagboek:

“Als ik erover nadenk, kan ik het bijna niet bevatten

(...) dat ik geroepen ben als president van de Twaalf.

Met heel mijn hart streef ik naar hemelse inspiratie en

de zegeningen van onze hemelse Vader. Ik weet dat het

werk waar is. Ik weet dat God leeft en dat deze kerk de

naam van Jezus Christus draagt. Met zijn hulp en de

hulp van mijn hemelse Vader, weet ik zeker dat ik voor

mijn nederige inspanningen met succes beloond zal

worden.” (...)

‘In april 1974 schetste president Kimball tijdens

een meesterlijke toespraak tot regionale vertegenwoor-

digers zijn visie over een uitgebreid zendingsprogramma.

[Zie Spencer W. Kimball, ‘When the World Will Be

Converted’, Ensign, oktober 1974, pp. 3–14.] Ouderling

William Grant Bangerter van het Eerste Quorum der

Zeventig herinnerde zich dat president Kimball nog

niet zo lang met zijn toespraak bezig was toen er “een

nieuwe gewaarwording onder de aanwezigen was waar

te nemen. We merkten dat er een verbazingwekkende

geest aanwezig was, en we beseften dat we naar iets

Met president Spencer W. Kimball
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buitengewoons luisterden. (...) Het leek wel of er een

geestelijke verandering plaatsvond.” Na de toespraak

van president Kimball zei president Benson met een

emotionele stem: “President Kimball, in alle jaren dat

deze bijeenkomsten zijn gehouden, hebben we nog

nooit zo’n toespraak gehoord. Er is waarlijk een pro-

feet in Israël.” Die avond schreef Ezra in zijn dagboek:

“Ik bid dat broeder Kimball nog heel lang zal leven. De

Heer maakt hem groot. Hij heeft de mantel van de pre-

sident ontvangen. Hij (...) zal een grote zegen voor de

hele kerk zijn.”’ (Dew, Ezra Taft Benson, pp. 426, 431.)

SPIRITUALITEIT IS EEN SLEUTEL TOT
VRIJHEID

President Ezra Taft Benson was een groot voor-

vechter van de vrijheid. Hij schreef een keer: ‘Wat kun-

nen we doen om het licht van de vrijheid te behouden?

De geboden van God onderhouden. Behoedzaam door

het leven gaan. Onze tiende en vastengaven betalen.

Naar de tempel gaan. Zedelijk rein blijven. Aan plaatse-

lijke verkiezingen deelnemen, want de Heer heeft

gezegd: “Daarom moet er ijverig naar eerlijke mensen

en wijze mensen worden gezocht, en goede mensen en

wijze mensen moet gij naarstig steunen” (LV 98:10).

Eerlijk in al onze aangelegenheden zijn. Trouw gezins-

avond houden. Bidden — bidden tot God dat Hij onze

kostbare vrijheid zal beschermen, dat zijn evangelie aan

alle landen en mensen zal worden verkondigd. De Heer

zelf heeft gezegd: “Staat op heilige plaatsen en wordt

niet aan het wankelen gebracht, totdat de dag des

Heren komt” (LV 87:8). Die “heilige plaatsen” zijn onze

tempels, ringen, wijken en gezinnen.’ (This Nation

Shall Endure [1977], pp. 9–10.)

HIJ WERD PRESIDENT VAN DE KERK

Op 10 november 1985, bijna twaalf jaar nadat hij

president van het Quorum der Twaalf Apostelen was

geworden, werd president Ezra Taft Benson geordend

Het Eerste Presidium: Ezra Taft Benson, Gordon B. Hinckley en Thomas S.
Monson

en aangesteld als president van de kerk. Het was geen

dag waarop hij had gehoopt. Hij en zuster Benson had-

den gebeden dat het leven van president Kimball ver-

lengd zou worden. Toch zei hij:

‘Nu de Heer heeft gesproken, zullen we ons best

doen om onder zijn leiding het werk op aarde te

bevorderen. (...)

‘Sommige mensen hebben vol verwachting geïn-

formeerd naar het toekomstige beleid van de kerk.

Mogen wij u eraan herinneren dat de Heer, door middel

van president Kimball, veel nadruk heeft gelegd op de

drievoudige zending van de kerk: het evangelie predi-

ken, de heiligen vervolmaken en de doden verlossen.

Wij zullen ons uiterste best doen om die zending te

volbrengen.’ (Geciteerd in Don L. Searle, ‘President

Ezra Taft Benson Ordained Thirteenth President of the

Church’, Ensign, december 1985, p. 5.)

‘[President Benson] was 86 toen de profetenman-

tel op hem viel, maar hij werd zichtbaar gesterkt door

de roeping. Hij reisde veel om tempels in de wijden en

de heiligen toe te spreken. (...)

‘Tijdens zijn presidentschap was president Benson

getuige van andere gebeurtenissen die verband hielden

met de beginselen van vrijheid die hij zijn hele leven zo

vurig had verdedigd. Het IJzeren Gordijn in Oost-Europa

begon op wonderlijke wijze te wijken, waardoor de

mensen die hij na de Tweede Wereldoorlog had leren

liefhebben, gezegend werden. In 1985 werd de

Freibergtempel in Oost-Duitsland ingewijd — een won-

der op zich. Maar zonder zendingswerk bleef de groei

van de kerk in dat land beperkt. In 1988 liet de com-

munistische regering zendelingen toe in de Duitse

Democratische Republiek. Ook mochten jonge burgers

uit dat land elders een zending vervullen.

‘Tegen 1990 waaide er een wind van politieke ver-

andering over de wereld. De barrières tussen Oost en

West vervaagden naarmate de Oost-Europese volken en

andere landen de beginselen van democratie en gods-

dienst enthousiast aanvaardden.’ (Ensign, juli 1994, pp.

16, 18–19.)

PRESIDENT BENSON HIELD VAN HET
BOEK VAN MORMON

President Howard W. Hunter heeft als president

van het Quorum der Twaalf Apostelen gezegd:

‘President Benson sprak liefdevol en herhaaldelijk

over zendingswerk, tempelwerk en de taken van de

priesterschap. Hij sprak over het erfgoed van de pio-

niers, over de gevaren van hoogmoed en over de gave

van de Heilige Geest. Maar bovenal sprak hij over zijn

geliefde Boek van Mormon.
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‘Zal er ooit een

generatie zijn, waaronder

ongeboren generaties,

die op de bediening van

president Ezra Taft Benson

terugkijkt en niet

onmiddellijk aan zijn

liefde voor het Boek van

Mormon denkt? Er is

sinds de profeet Joseph

Smith wellicht geen

enkele president van de

kerk geweest die meer

nadruk op de leringen in

het Boek van Mormon

heeft gelegd, die alle

leden van de kerk meer heeft aangemoedigd om het

boek dagelijks te bestuderen en de aarde ermee te

overspoelen.

‘Aan het begin van zijn bediening als profeet, ziener

en openbaarder zei president Benson onmiskenbaar:

“Het Boek van Mormon moet weer zijn plaats innemen

in de gedachten en het hart van onze mensen. We moe-

ten het eren door het te lezen, te bestuderen, de voor-

schriften erin toe te passen en door een ware volgeling

van Christus te zijn.”’ (‘A Strong and Mighty Man’,

Ensign, juli 1994, p. 42.)

HET BOEK VAN MORMON BRENGT
MENSEN TOT CHRISTUS

President Ezra Taft

Benson heeft als presi-

dent van het Quorum

der Twaalf Apostelen uit-

gelegd hoe het Boek van

Mormon mensen tot

Christus kan brengen:

‘Het Boek van

Mormon brengt de mens

op twee manieren tot

Christus. Ten eerste ver-

telt het op een eenvou-

dige manier over Christus

en zijn evangelie. Het

getuigt van de goddelijk-

heid ervan en van de noodzaak van een Verlosser op

wie wij moeten vertrouwen. Het getuigt van de val en

de verzoening, en van de fundamentele beginselen van

het evangelie, waaronder de noodzaak van een gebroken

hart en een verslagen geest en een geestelijke wederge-

boorte. Het verkondigt dat we rechtschapen tot het

einde moeten volharden en als heilige een deugdzaam

leven moeten leiden.

President Benson houdt een toespraak
tijdens een algemene conferentie

Hij had een levenslange liefde voor het
Boek van Mormon

‘Ten tweede ontmaskert het Boek van Mormon de

vijanden van Christus. Het beschaamt valse leerstellin-

gen en legt twisten bij. (Zie 2 Nephi 3:12.) Het versterkt

de nederige volgelingen van Christus tegen de kwade

plannen, methoden en leerstellingen van de duivel in

onze tijd. De afvalligen in het Boek van Mormon zijn te

vergelijken met die van tegenwoordig. God heeft het

Boek van Mormon met zijn oneindige voorkennis zo

samengesteld dat wij fouten kunnen herkennen en

kunnen weten hoe we de valse opvoedkundige, poli-

tieke, religieuze en filosofische denkbeelden van onze

tijd kunnen bestrijden.’ (Conference Report, april

1975, pp. 94–95; of Ensign, mei 1975, p. 64.)

HIJ GAF EEN ZEGEN VAN TOENEMEND
VERMOGEN TOT ONDERSCHEID

Aan het eind van de algemene aprilconferentie in

1986 sprak president Ezra Taft Benson een profetische

zegen uit:

‘In onze tijd heeft de Heer geopenbaard hoe

belangrijk de rol van het Boek van Mormon is om de

kerk en alle kinderen van Zion te bevrijden van de ver-

oordeling — de vloek en het oordeel. (Zie LV 84:54–58.)

Deze boodschap moet uitgedragen worden aan alle

leden van de kerk, waar ook ter wereld. (...)

‘Met het gezag van het heilig priesterschap waar-

mee ik ben bekleed, geef ik de heiligen der laatste dagen

en alle goede mensen mijn zegen.

‘Ik zegen u met een toenemend vermogen tot

onderscheid tussen Christus en de antichrist. ‘Ik zegen

u met de toenemende macht om het goede te doen en

het kwade te weerstaan. Ik zegen u met een groeiend

begrip van het Boek van Mormon. Ik beloof u dat, als u

dagelijks wilt proeven van het boek, en de daarin ver-

vatte geboden wilt naleven, God vanaf dit moment ons,

kinderen van Zion en de kerk, zal overspoelen met

zegeningen die ons tot op heden onbekend waren. En

wij zullen God smeken dat Hij de tuchtiging en de ver-

oordeling zal verlichten. Daarvan getuig ik plechtig.’

Het gezin Benson bezoekt een boerderij
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(Conference Report, april 1986, p. 100; of Ensign, mei

1986, p. 78.)

‘IK ZIE HOE WIJ DE AARDE MET HET
BOEK VAN MORMON OVERSPOELEN’

President Ezra Taft Benson heeft tegen de leden

van de kerk gezegd:

‘Het Boek van Mormon is het instrument dat de

Heer heeft bestemd om “als een watervloed over de

aarde [te] stromen, om [zijn] uitverkorenen (...) te ver-

gaderen” (Mozes 7:62). Dit heilige boek moet centraler

komen te staan in onze prediking, ons onderwijs en

ons zendingswerk. (...)

‘Het is al lang tijd dat de aarde massaal wordt over-

spoeld met het Boek van Mormon om de vele redenen

die de Heer heeft genoemd. In dit tijdperk van elektro-

nische media en massaverspreiding van het gedrukte

woord, zal God ons ter verantwoording roepen als wij

nu niet beginnen om het Boek van Mormon op een

formidabele manier vooruit te stuwen.

‘Wij hebben het Boek van Mormon, wij hebben de

leden, wij hebben de zendelingen, wij hebben de moge-

lijkheden, en de wereld heeft de behoefte.

‘Dit is het moment! (...)

‘Ik zie gewaarschuwde gezinnen, levendige klassen,

en spreekgestoelten in vuur en vlam met de geest van

de boodschappen uit het Boek van Mormon.

‘Ik zie huisonderwij-

zers en huisbezoeksters,

wijk- en gemeentefuncti-

onarissen, en ring- en

zendingsfunctionarissen

die onze mensen raad

geven uit het nauwkeu-

rigste boek op aarde: het

Boek van Mormon.

‘Ik zie kunstenaars

die geweldige thema’s en

grote figuren uit het Boek

van Mormon verwerken

in films, toneelstukken,

boeken, muziek en schil-

derijen.

‘Ik zie duizenden zendelingen het zendingsveld

intrekken met honderden passages uit het Boek van

Mormon in hun hoofd om een geestelijk uitgehongerde

wereld te kunnen voeden.

‘Ik zie dat de hele kerk dichter bij God komt door de

voorschriften van het Boek van Mormon in acht te

nemen.

‘Ja, ik zie hoe wij de aarde met het Boek van

Mormon overspoelen.

President Benson spreekt tijdens een
algemene priesterschapsbijeenkomst

‘Mijn geliefde heiligen, ik sta aan het begin van

mijn negentigste levensjaar. Ik begin wat ouder te wor-

den en wat aan krachten in te boeten. (...)

‘Ik weet niet helemaal zeker waarom God mij tot

op deze hoge leeftijd laat leven, maar dit weet ik wel:

God heeft aan mij geopenbaard dat wij het Boek van

Mormon nu absoluut op een wonderbaarlijke manier

voort moeten stuwen. Ook u moet uw schouders zet-

ten onder deze taak en deze zegen, die Hij de hele

kerk heeft gegeven, ja, alle kinderen van Zion.

‘Mozes heeft het beloofde land nooit betreden.

Joseph Smith heeft Zion nooit verlost gezien. Sommigen

onder ons zullen niet lang genoeg leven om de dag mee

te maken dat het Boek van Mormon de aarde overspoelt

en de Heer zijn veroordeling opheft. (Zie LV 84:54–58.)

Maar als God het wil, zal ik alle dagen die mij resten

aan dat heerlijke doel werken.’ (Zie De Ster, januari

1989, pp. 3–4).

HIJ MOEDIGDE DE JONGEREN AAN
OM REIN TE ZIJN

President Ezra Taft Benson gaf de jongeren de vol-

gende raad over kuisheid:

‘Ik begrijp dat de meeste mensen seksuele zonden

begaan in een poging om fundamentele menselijke

behoeften te bevredigen. We willen allemaal het gevoel

hebben dat we geliefd en nuttig zijn. We zijn allemaal

op zoek naar vreugde en geluk. Daarom verleidt Satan

mensen tot onzedelijkheid door misbruik van hun

basisbehoeften te maken. Hij belooft genot, geluk en

voldoening.

‘Maar dat is uiteraard bedrog. (...)

‘Laat u niet door de leugens van Satan misleiden.

Onzedelijkheid brengt slechts kortstondig geluk. Er

schuilt geen vreugde in het overtreden van de wet van

kuisheid. Het tegendeel is waar. Het zal misschien even

leuk zijn. Een tijdlang lijkt alles geweldig. Maar al snel

Altijd bereid om les te geven
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loopt de relatie stuk. Dan krijgen we gevoelens van

schuld en schaamte. We worden bang dat onze zonden

ontdekt zullen worden. Dan moeten we geheimzinnig

doen, zaken verbergen, liegen en bedriegen. De liefde

sterft af. Verbittering, jaloezie, woede en zelfs haat

beginnen te groeien. En dat zijn allemaal natuurlijke

gevolgen van zonde en overtreding.

‘Maar als we aan de andere kant de wet van kuis-

heid naleven en zedelijk rein blijven, krijgen we meer

liefde en rust, meer vertrouwen en respect voor onze

huwelijkspartner, meer toewijding aan elkaar, en een

dieper en duidelijker gevoel van vreugde en geluk.’

(‘The Law of Chastity’, in Brigham Young University

1987–1988 Devotional and Fireside Speeches [1988],

pp. 50–51.)

HIJ MOEDIGDE ONGEHUWDE MANNEN
AAN OM NAAR EEN CELESTIAAL
HUWELIJK TE STREVEN

Nadat hij de mannelijke jonge alleenstaanden van

de kerk had aangemoedigd om hun prioriteiten onder

de loep te nemen, zei president Ezra Taft Benson:

‘Ik wil nu graag iets zeggen over een eeuwige

mogelijkheid en verantwoordelijkheid (...) die voor u

van het grootste belang is. En dan bedoel ik het celesti-

ale huwelijk. (...)

‘(...) We willen dat u begrijpt dat de positie van de

kerk met betrekking tot het belang van het celestiale

huwelijk nooit is veranderd. Het is een gebod van God.

De verklaring van God in Genesis geldt nog steeds: “En

de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens

alleen zij” (Genesis 2:18).

‘Om een volheid van heerlijkheid en verhoging in

het celestiale koninkrijk te verkrijgen, moet iemand

deze heiligste van alle verordeningen ontvangen.

‘Zonder het huwelijk zou Gods plan gedwarsboomd

worden. Uitverkoren geesten zouden niet op aarde

komen. En het onnodig uitstellen van een huwelijk

Hij speelde graag honkbal

betekent vaak een beperking van uw nageslacht, en de

tijd zal komen, broeders, dat u dat als een verlies zult

ervaren.

‘Ik kan u beloven dat de grootste taak en de

grootste vreugde gevonden wordt in het gezin, een eer-

baar huwelijk en het grootbrengen van een rechtscha-

pen nageslacht. En hoe ouder u wordt, des te kleiner

de kans dat u nog trouwt, en dan kunt u deze eeuwige

zegeningen helemaal mislopen. (...)

‘Ik realiseer me dat sommigen van u oprechte

vrees hebben voor de verantwoordelijkheid die bij een

huwelijk komt kijken. U vraagt zich af of u wel in staat

bent om in deze onzekere economische tijden een

vrouw en een gezin te onderhouden. Die vrees moet

door geloof worden vervangen.

‘Ik verzeker u, broeders, dat als u ijverig bent,

getrouw uw tiende en andere bijdragen betaalt, en de

geboden nauwgezet onderhoudt, de Heer u zal steu-

nen. Ja, u zult offers moeten brengen, maar daar zult u

van groeien en u zult er een beter mens door worden.

‘Werk hard aan uw opleiding en in uw beroep.

Als u op de Heer vertrouwt en geloof hebt, zal alles in

orde komen. De Heer geeft nooit een gebod zonder

de middelen te verschaffen om dat te volbrengen (zie

1 Nephi 3:7).

‘Staar u ook niet blind op geld en bezit, een van

de grote plagen in deze bedeling — namelijk: het stre-

ven naar bezittingen, een jachtig leven leiden en als

alleenstaande aan een succesvolle carrière werken.

‘Een eerbaar huwelijk is belangrijker dan rijkdom,

maatschappelijk aanzien en status. Als man en vrouw

kunt u uw levensdoelen samen bereiken. Naarmate u

offers brengt voor elkaar en uw kinderen zal de Heer u

zegenen, en zal uw toewijding aan de Heer en uw dienst

in zijn koninkrijk vergroot worden.

‘Welnu, broeders, verwacht geen volmaaktheid in

uw keuze van een vrouw. Wees niet zo kieskeurig dat u

haar belangrijkste eigenschappen over het hoofd ziet,

zoals een sterk getuigenis, het naleven van de beginse-

len van het evangelie, het scheppen van een goede sfeer

thuis, haar verlangen om een goede moeder in Zion te

zijn, en haar steun aan u in uw priesterschapstaken.

‘Natuurlijk moet zij in uw ogen aantrekkelijk zijn,

maar ga niet alleen voor de lol met het ene na het andere

meisje uit, zonder de Heer om een bevestiging te vra-

gen over uw keuze van een eeuwige partner.

‘Een goede maatstaf om te beslissen of iemand

wel of niet de ware is, is deze: hebt u in haar aanwezig-

heid edele gedachten, verlangt u ernaar goede daden

te verrichten en wilt u beter zijn dan u bent?’ (Zie De

Ster, juli 1988, pp. 47–48.)
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HIJ MOEDIGDE ONGEHUWDE ZUSTERS
AAN OM HET DOEL VAN EEN CELESTIAAL
HUWELIJK VOOR OGEN TE HOUDEN

Nadat hij zijn liefde

en dankbaarheid ten

opzichte van de onge-

huwde zusters van de

kerk onder woorden had

gebracht, zei president

Ezra Taft Benson:

‘Ik wil graag onze

hoop voor u onder woor-

den brengen, de reële

hoop dat u verhoogd zult

worden in de hoogste

graad van het celestiale

koninkrijk, en dat u het

nieuw en eeuwigdurend

huwelijksverbond zult

sluiten.

‘Lieve zusters, verlies dit heilige doel nooit uit het

oog. Bereid u er onder gebed op voor en leef ernaar.

Trouw op de manier van de Heer. Het tempelhuwelijk is

een verordening die noodzakelijk is voor de verhoging.

Onze Vader in de hemel wil dat al zijn dochters deze

eeuwige zegen ontvangen.

‘Gooi daarom uw geluk niet weg door serieuze

omgang met iemand die niet in staat is met u naar de

tempel te gaan. Besluit nu dat dat de plaats is waar u

zult trouwen. Dit besluit uitstellen tot er een romanti-

sche relatie opbloeit, is een risico waarvan u de gevolgen

nu niet geheel kunt overzien.

‘En bedenk dat er niet van u verwacht wordt dat u

uw normen verlaagt om een metgezel te vinden. Zorg

ervoor dat u er aantrekkelijk uit blijft zien, dat u hoge

normen hanteert en dat u uw zelfrespect in stand houdt.

Houd u verre van intimiteiten die hartzeer en verdriet

tot gevolg hebben. Plaats uzelf in een positie waar u

goede mannen kunt ontmoeten en aan opbouwende

activiteiten kunt deelnemen.

‘Maar verwacht niet dat er zich een volmaakte

partner aan zal dienen. Staar u niet blind op zijn voor-

komen en zijn bankrekening, waardoor u zijn belangrij-

kere eigenschappen niet ziet. Natuurlijk moet u hem

aantrekkelijk vinden, en moet hij in staat zijn het gezin

te onderhouden. Maar heeft hij een sterk getuigenis?

Leeft hij de beginselen van het evangelie na en maakt

hij zijn priesterschap groot? Is hij actief in zijn wijk en

ring? Houdt hij van het gezinsleven, en zal hij een

trouwe echtgenoot en een goede vader zijn? Dat zijn

de eigenschappen die echt belangrijk zijn.

‘En ik wil u, alleenstaande zusters, ook waarschu-

wen voor de situatie dat u zo onafhankelijk en zelfred-

Een ontspannen moment met enkele
jongevrouwen

zaam wordt dat u vindt dat een huwelijk niet meer de

moeite waard is en dat u net zo goed op uzelf kunt blij-

ven. Sommige zusters geven te kennen dat zij een

huwelijk niet willen overwegen totdat zij hun opleiding

hebben voltooid of zich in hun carrière hebben bewezen.

Dat is niet goed. Natuurlijk willen we dat onze alleen-

staande zusters hun eigen potentieel zoveel mogelijk

verwezenlijken, een goede opleiding genieten en goed

presteren in hun huidige betrekking. U hebt de samen-

leving, uw gemeenschap en uw omgeving zoveel te bie-

den. Maar we bidden vurig dat onze alleenstaande

zusters ernaar zullen verlangen om eerbaar in de tem-

pel te trouwen met een goede man en een deugdzaam

gezin groot te brengen, zelfs al houdt dit in dat zij

diploma’s en carrières daarvoor opofferen. Onze prio-

riteiten zijn goed als we beseffen dat er geen hogere

roeping is dan die van eerbare echtgenote en moeder.

‘Ik begrijp ook dat niet alle zusters de kans zullen

krijgen om op aarde te trouwen en kinderen te krijgen.

Maar als u, die zich in die positie bevindt, goed leeft en

getrouw volhardt, zult u alle zegeningen van een dier-

bare, liefdevolle hemelse Vader ontvangen — en met

nadruk zeg ik alle zegeningen.

‘Ik beloof u dat zelfs als u tot het volgende leven

moet wachten om met een goede partner gezegend te

worden, God het zeker zal goedmaken. Tijd bestaat

alleen voor de mens. God heeft uw eeuwig perspectief

voor ogen.’ (Zie ‘Aan de alleenstaande zusters in de

kerk’, De Ster, januari 1989, pp. 84–85.)

HIJ GAF DE VADERS ADVIES OVER
HUN EEUWIGE ROEPING

President Ezra Taft

Benson heeft gezegd:

‘Vaders, u hebt een

eeuwige roeping waarvan

u nooit ontheven wordt.

Roepingen in de kerk, hoe

belangrijk die ook zijn,

zijn slechts van tijdelijke

aard, en na een bepaalde

periode is een ontheffing

gepast. Maar de roeping

van vader is eeuwig en

het belang ervan stijgt

boven de tijd uit. Het is

een roeping voor tijd en

eeuwigheid. (...)

‘Wat is (...) de specifieke verantwoordelijkheid van

een vader in zijn gezin? Ik wil graag twee fundamentele

taken van iedere vader in Israël noemen.

President Ezra Taft Benson
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‘Ten eerste hebt u de heilige verantwoordelijkheid

om in de materiële behoeften van uw gezin te

voorzien. (...)

‘Ten tweede hebt u de heilige verantwoordelijk-

heid om geestelijke leiding in uw gezin te geven. (...)

‘Moeders spelen een belangrijke rol als middel-

punt van het gezin, maar dat doet niets af aan de even

belangrijke rol die de vaders als hoofd van het gezin

moeten vervullen bij het verzorgen, opvoeden en lief-

hebben van hun kinderen.

‘Als patriarch in uw gezin draagt u de zwaarwe-

gende verantwoordelijkheid om de leiding te nemen

bij de opvoeding van uw kinderen. U moet een gezin

helpen stichten waarin de Geest van de Heer kan ver-

toeven. Het is uw taak om leiding aan het hele gezins-

leven te geven.’ (Zie De Ster, januari 1988, pp. 44–50.)

Later heeft president Benson gezegd:

‘Ooit hebben we onze Vader in de hemel goed

gekend. (...)

‘Nu zijn we hier. Ons geheugen is versluierd. We

bewijzen aan God en onszelf waar we toe in staat zijn.

Als we door de sluier naar de andere kant gaan, zal niets

ons meer verbazen dan hoe goed we onze Vader kennen

en hoe vertrouwd zijn gezicht eruitziet.’ (‘Jesus Christ—

Gifts and Expectations’, Ensign, december 1988, p. 6.)

HIJ ADVISEERDE MOEDERS OVER DE
VERHEVENHEID VAN HUN TAAK

Tijdens een haardvuuravond voor ouders heeft

president Ezra Taft Benson gesproken over de belang-

rijke rol van de moeder:

‘Er bestaat geen heiliger woord dan moeder. Er is

geen edeler werk dan dat van een goede, godvrezende

moeder.

‘In het eeuwige gezin heeft God vastgesteld dat de

vader thuis presideert. De vader moet voor het gezin

zorgen, het liefhebben, onderwijzen en leiden.

‘Maar de rol van

moeder is ook door God

vastgesteld. De moeder

brengt kinderen op de

wereld, koestert, geeft

liefde en voedt op.

Dat staat in de openba-

ringen. (...)

‘Lieve moeders, u

kent uw goddelijke rol

om kinderen te krijgen,

op te voeden en tot God

terug te brengen. Maar

hoe doet u dat op de

manier van de Heer? Ik

zeg “op de manier van dePresident en zuster Benson

Heer”, omdat die anders is dan de manier van de

wereld.

‘Wat betreft het opvoeden van rechtschapen nako-

melingen heeft de Heer de rol van de moeder en de

vader duidelijk aangegeven. In het begin werd Adam —

en niet Eva — opgedragen zijn brood in het zweet zijns

aanschijns te verdienen. In tegenstelling tot conventio-

nele wijsheid is het de taak van de moeder om thuis te

zijn, niet op de arbeidsmarkt.

‘ (...) In de Leer en Verbonden lezen we: “Vrouwen

hebben aanspraak op hun onderhoud bij hun echtge-

noot, totdat hun echtgenoot wordt weggenomen” (LV

83:2). Dat is het goddelijke recht van een vrouw en

moeder. Zij verzorgt haar kinderen thuis. Haar man

verdient het inkomen, waardoor zij in staat is voor de

kinderen te zorgen. Met dat beroep op financiële steun

van de man, heeft de kerk altijd geadviseerd dat de

moeder thuisblijft om voor de kinderen te zorgen.

‘Wij zijn ons ervan bewust dat sommige zusters

weduwe of gescheiden zijn en dat anderen zich in uit-

zonderlijke omstandigheden bevinden die hen noodza-

ken om een bepaalde periode te werken. Maar deze

gevallen zijn een uitzondering, niet de regel.’ (To the

Mothers in Zion [brochure, 1987], pp. 1–3, 5–6.)

HIJ WAARSCHUWDE TEGEN HOOGMOED

President Ezra Taft Benson moedigde de leden van

de kerk aan om met een gebroken hart en een versla-

gen geest hoogmoed te overwinnen:

‘De meesten van ons beschouwen hoogmoed als

een vorm van egoïsme, verwaandheid, eigendunk, aan-

matiging of hooghartigheid. Dat zijn inderdaad alle-

maal bestanddelen van deze zonde, maar de kern

ontbreekt nog steeds.

Opperceremoniemeester van een optocht in Preston (Idaho), 1976
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‘Bij hoogmoed staat

vijandschap centraal: vij-

andschap tegen God en

vijandschap tegen onze

medemens. Vijandschap

betekent haat, afkeer,

verzet. Het is de macht

waarmee Satan over ons

wil heersen.

‘Hoogmoed is con-

currerend van aard. Wij

stellen onze wil tegeno-

ver die van God. Als wij

onze hoogmoed op God

richten, is dat in de geest

van “mijn wil en niet de uwe geschiede”. Zoals Paulus

zei: “Want allen zoeken zij hun eigen belang, niet de

zaak van Christus Jezus” (Filippenzen 2:21).

‘Wanneer wij onze wil belangrijker achten dan Gods

wil, kunnen verlangens, lusten en hartstochten onge-

remd voortwoekeren. (Zie Alma 38:12; 3 Nephi 12:30).

‘De hoogmoedigen kunnen Gods gezag en leiding

niet in hun leven accepteren. (Zie Helaman 12:6.) Zij

stellen hun voorstelling van de waarheid tegenover

Gods grote kennis, hun vaardigheden tegenover Gods

priesterschapsmacht, hun prestaties tegenover zijn

machtige werken. (...)

‘Hoogmoed is een zonde die we meteen herken-

nen bij anderen, maar die we zelden in onszelf erken-

nen. De meesten van ons beschouwen hoogmoed als

een zonde van de elite, zoals de welgestelden en de

geleerden die neerkijken op de rest van de mensheid.

(Zie 2 Nephi 9:42.) Er bestaat echter een kwaal die veel

vaker onder ons voorkomt — hoogmoed van onderen

af naar boven toe. Die zich op legio manieren mani-

festeert, zoals vitten, roddelen, kritiseren, morren, boven

onze stand leven, afgunstig zijn, begeren, het onthou-

den van dankbaarheid en lof die een ander zou kunnen

opbeuren, niet willen vergeven en jaloers zijn. (...)

‘Wij hebben allemaal op verschillende momenten

en in verschillende mate met hoogmoed te maken. Nu

kunt u begrijpen waarom het gebouw in de droom van

Lehi, dat de hoogmoed van de wereld voorstelde, groot

en ruim was en waarom de menigte die er binnenging

groot was. (Zie 1 Nephi 8:26, 33; 11:35–36.)

‘Hoogmoed is de universele zonde, de grote

ondeugd. Ja, hoogmoed is daadwerkelijk de universele

zonde, de grote ondeugd.

‘Het tegengif voor hoogmoed is nederigheid —

ootmoed, onderworpenheid. (Zie Alma 7:23.) Het is

het gebroken hart en de verslagen geest. (Zie 3 Nephi

9:20; 12:19; LV 20:37; 59:8; Psalmen 34:18; Jesaja

57:15; 66:2.) (...)

President Benson spreekt in januari
1986 met president Ronald Reagan in
het ovale kantoor van het Witte Huis in
Washington D.C., om de bijdrage van
de kerk, ten bedrage van tien miljoen
dollar, ter verlichting van de honger in
de wereld te bespreken.

‘God zal een nederig volk hebben. Wij hebben de

keus: uit onszelf nederig zijn of ertoe gedwongen wor-

den. Alma zei: “Gezegend zijn zij die zich verootmoedi-

gen zonder te worden gedrongen ootmoedig te zijn’

(Alma 32:16).

‘Laten wij ervoor kiezen nederig te zijn. (...)

‘Hoogmoed is het grote struikelblok voor Zion. Ik

herhaal: hoogmoed is daadwerkelijk het grote struikel-

blok voor Zion.

‘Wij moeten de binnenste schotel reinigen door

hoogmoed te overwinnen.’ (Zie Alma 6:2–4; Matteüs

23:25–26.)’ (Zie De Ster, juli 1989, pp. 3–5.)

WIJ GELOVEN IN CHRISTUS

Tijdens zijn bediening heeft president Ezra Taft

Benson krachtig getuigd van Jezus Christus en zijn

macht om ons leven te veranderen:

‘De volgende vraag wordt soms gesteld: “Zijn mor-

monen christenen?” Wij verkondigen de goddelijke

aard van Jezus Christus. Wij kijken naar Hem op als de

enige bron van eeuwig heil. Wij trachten zijn leringen

na te leven, en wij kijken uit naar het moment waarop

Hij op aarde zal terugkeren om als Koning der konin-

gen en Heer der heren te regeren. Net als een profeet

in het Boek van Mormon zeggen we tot de mens “dat

er geen andere naam, noch enige andere weg of middel,

zal worden gegeven waardoor redding tot de mensen-

kinderen kan komen, dan alleen in en door de naam

van Christus, de almachtige Heer” (Mosiah 3:17).’ (The

Teachings of Ezra Taft Benson [1988], p. 10.)

‘De Heer werkt van binnenuit. De wereld daaren-

tegen werkt op de mens in. De wereld haalt de mens

uit het slop. Christus haalt het slop uit de mens, waarna

de mens zichzelf uit het slop haalt. De wereld tracht de

mens te vormen door zijn omgeving te veranderen.

Christus verandert de mens, die vervolgens zijn omge-

ving verandert. De wereld tracht het gedragspatroon van

Het Eerste Presidium: Gordon B. Hinckley, Ezra Taft Benson en Thomas S.
Monson
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de mens te vormen, maar Christus kan de aard van de

mens veranderen.’ (Zie De Ster, nummer 2, 1985, p. 5.)

‘Mensen die hun leven aan God overdragen, zul-

len ontdekken dat Hij meer inhoud aan hun leven kan

geven dan zijzelf. Hij zal hun vreugde verdiepen, hun

inzicht vergroten, hun verstand verlichten, hun spieren

versterken, hun geest opbouwen, hun zegeningen ver-

menigvuldigen, hun kansen vergroten, hun ziel troosten,

vrienden bezorgen en gemoedsrust uitstorten. Wie zijn

leven in dienst van God verliest, zal het eeuwige leven

ontvangen (zie Matteüs 10:39).’ (Teachings of Ezra Taft

Benson, p. 361.)

HIJ KREEG EEN PRESIDENTIËLE
ONDERSCHEIDING

‘De “U.S. Presidential Citizens Medal” werd op 30

augustus [1989] uitgereikt aan president Ezra Taft

Benson, voor “een mensenleven vol toewijding aan zijn

land, de samenleving, de kerk en het gezin”.

‘Brent Scowcroft, assistent nationale veiligheid van

president George Bush en voormalig inwoner van Utah,

overhandigde de onderscheiding namens president

Bush, die het jammer vond dat hij niet zelf de onder-

scheiding kon uitreiken.

‘Het Witte Huis maakte de onderscheiding in juli

bekend. Het was de eerste van president Bush sinds hij

president werd.

‘“President Bush beschouwt u als een van de voor-

naamste Amerikanen van uw tijd’, zei Scowcroft tegen

de 90-jarige kerkleider, die van 1953 tot 1960 minister

van landbouw van de Verenigde Staten was geweest.

George H. W. Bush, president van de Verenigde Staten, president Ezra Taft
Benson, en president Gordon B. Hinckley

‘“Dit is een ongebruikelijke onderscheiding”, zei

hij. “Ze is in 1969 in het leven geroepen om erkente-

lijkheid te betuigen aan burgers van de Verenigde Staten

die uitzonderlijke diensten aan hun land of hun mede-

burgers hebben verricht.

‘“President Bush vindt dat uw lange en voorname

leven van toewijding aan uw land, de burgers en in

feite de hele mensheid een unieke representatie is van

de normen waarvoor deze onderscheiding bestemd is”,

zei Scowcroft tegen president Benson.

‘President Benson antwoordde: “Ik verdien deze

onderscheiding niet.” Waarop Scowcroft zei: “Ja, die

verdient u wel. Dubbel en dwars.”

‘De tekst op de onderscheiding luidde:

‘“De president van de Verenigde Staten van Amerika

reikt deze presidentiële onderscheiding uit aan Ezra

Taft Benson. Door een mensenleven vol toewijding aan

zijn land, samenleving, kerk en gezin is Ezra Taft Benson

een van de voornaamste Amerikanen van zijn tijd. Als

landbouwadviseur van de presidenten Roosevelt en

Eisenhower, leider van zijn kerk, en zestig jaar lang als

vriend van de Boy Scouts of America, is hij altijd onver-

moeibaar werkzaam geweest. Zijn toewijding aan het

gezin en aan de beginselen van de vrijheid zijn een

voorbeeld voor alle Amerikanen.’ (‘Prophet Receives

U.S. Presidential Medal’, Church News, 2 september

1989, p. 4.)

HET OVERLIJDEN VAN EEN PROFEET

President Ezra Taft

Benson overleed op 30

mei 1994 aan een hart-

stilstand. Hij was 94. Hij

is vijftig jaar als algemeen

autoriteit werkzaam

geweest. Zijn hele leven

heeft hij trouw de Heer,

de kerk, zijn gezin en zijn

land gediend. Als hulde-

blijk aan zijn leven heeft

president Ezra Taft Benson

veertien eredoctoraten

van verschillende universiteiten in Amerika gekregen.

Hij wilde in Whitney (Idaho) begraven worden, in

het boerendorp waar hij geboren was, naast zijn lieve

vrouw, Flora, die in augustus 1992 was overleden. Ze

waren 66 jaar getrouwd geweest.

President Ezra Taft Benson
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HOOGTEPUNTEN UIT HET LEVEN VAN HOWARD W. HUNTER

Leeftijd Gebeurtenissen

Hij wordt geboren op 14 november 1907 te Boise (Idaho) in het gezin van John

William en Nellie Marie Rasmussen Hunter.

3 Hij krijgt polio, maar geneest daarvan (1911).

12 Hij wordt in een zwembad gedoopt (4 april 1920).

15 Hij wordt kroonverkenner (11 mei 1923).

19 Hij gaat aan boord van de SS President Jackson met de ‘Hunter’s Croonaders’,

een dansband en orkest op het schip, voor een oosterse cruise van twee maanden

(5 januari 1927).

21 De grote economische depressie begint in de Verenigde Staten (oktober 1929).

22 Hij ontvangt zijn patriarchale zegen (maart 1930).

23 Hij trouwt met Claire Jeffs (10 juni 1931; zij overlijdt op 9 oktober 1983).

31 Hij studeert cum laude af als rechtsgeleerde als derde van zijn klas (1939).

42 Hij wordt geroepen als president van de ring Pasadena (Californië) [25 februari

1950].

46 Hij wordt in de Mesatempel (Arizona) aan zijn ouders verzegeld (14 november 1953).

51 Hij wordt door president David O. McKay tot apostel geordend (15 oktober 1959).

62 Hij wordt geroepen als kerkhistoricus (24 januari 1970).

77 Hij wordt aangesteld als waarnemend president van het Quorum der Twaalf

Apostelen (10 november 1985).

80 Hij wordt president van het Quorum der Twaalf Apostelen (2 juni 1988).

81 Hij wijdt de BYU–Jeruzalem in (mei 1989).

82 Hij trouwt met Inis Bernice Egan (12 april 1990).

85 Hij wordt geconfronteerd met een dreigende indringer terwijl hij op de BYU in

Provo spreekt (7 februari 1993).

86 Hij wordt president van de kerk (5 juni 1994).

87 Hij presideert de organisatie van de tweeduizendste ring van de kerk — de ring

Mexico-Stad-Contreras (11 december 1994); hij overlijdt in Salt Lake City (3

maart 1995).
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Het leek wel of president Howard W. Hunter zijn

eigen leven beschreef toen hij zei:

‘Er bestaat niet

zoiets als ogenblikkelijke

grootheid. Dat komt

omdat het bereiken van

ware grootheid een lang-

lopend proces is. Er zal af

en toe tegenslag zijn. Het

uiteindelijke resultaat zal

niet altijd duidelijk zicht-

baar zijn, maar er zijn

altijd regelmatige, conse-

quente, kleine en soms

gewone en alledaagse

stappen over een lange

periode voor nodig. (...)

‘Ware grootheid is nooit het gevolg van een toeval-

lige gebeurtenis of een eenmalige inspanning of presta-

tie. Het karakter moet gevormd worden. Er is een grote

hoeveelheid juiste beslissingen nodig wat betreft de

dagelijkse keuzes tussen goed en kwaad. (...)

‘Als we ons leven onder de loep nemen, is het

belangrijk dat we niet alleen naar onze prestaties kijken,

maar ook naar de voorwaarden waaronder we werkzaam

zijn geweest. We zijn allemaal verschillende en unieke

personen. We zijn in het leven allemaal op verschillende

punten van start gegaan. We hebben allemaal een unieke

combinatie van talenten en vaardigheden. We hebben

allemaal onze eigen problemen en beperkingen.’ (‘What

Is True Greatness’, Brigham Young University 1986–1987

Devotional and Fireside Speeches [1987], p. 115.)

HIJ WAS VAN SCHOTSE AFKOMST

De familie Hunter had zich gedurende de twaalfde

en dertiende eeuw in Schotland gevestigd. Daar hadden

ze Hunterston Castle bij Hunter’s Toune gebouwd. ‘Op 2

mei 1374 ondertekende koning Robert II van Schotland

een stuk perkament waarbij een koninklijk stuk land

Howard W. Hunter, tussen 6 en 8 maanden oud

John en Nellie Hunter, de ouders van
Howard W. Hunter

werd toegewezen aan William Hunter, landheer van

Hunterston Castle, “voor zijn getrouwe diensten”. (...)

‘John Hunter, de overgrootvader van Howard W.

Hunter, is in Paisley (Renfrewshire) geboren, niet ver

van Hunterston Castle. (…)

‘In 1860 verkondigden zendelingen van De Kerk

van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

de boodschap van het herstelde evangelie in Paisley, en

onder de dopelingen bevonden zich John Hunter en zijn

vrouw Margaret. In die tijd moedigde de kerk nieuwe

leden aan om zich bij de heiligen in de Salt Lake Valley te

voegen, en de zendelingen spoorden John en zijn gezin

aan om te emigreren. Dat was een moeilijk beslissing,

want John moest dan zijn goedlopende bedrijf opgeven,

en de gezinsleden hun comfortabele huis. (...)

‘(...) Toen ze in september 1860 de Salt Lake Valley

bereikten, raakte John al snel gedesillusioneerd, en zijn

zoon John [de grootvader van Howard W. Hunter]

schreef: “Uiteindelijk nam hij met zijn gezin afstand van

de kerk, (...) waardoor het gezin zich zonder gids in

een vreemd land bevond.”’ (Eleanor Knowles, Howard

W. Hunter [1994], pp. 1–2, 4.)

HIJ WERD DOOR ZIJN OUDERS IN
ZIJN JEUGD GEVORMD

‘In 1904 reisde

Nellie Marie Rasmussen,

die de moeder van presi-

dent Hunter zou worden,

van haar huis in Mt.

Pleasant (Utah) naar Boise

(Idaho) om bij een tante

te gaan wonen. Terwijl ze

daar was, ontmoette ze

John William Hunter.

Twee jaar waren zij onaf-

scheidelijk; maar omdat

hij geen lid van de kerk

was, en Nellie niet buiten

de kerk wilde trouwen,

ging zij terug naar Mt.

Pleasant. Maar John hield

vol, en zij traden op 3

december 1906 in het huwelijk. Het paar verhuisde

naar Boise, waar zij een huisje huurden in de Sherman

Street. Howard William Hunter werd op 14 november

1907 in Boise geboren, en zijn zus Dorothy, twee jaar

later.’ (Zie James E. Faust, ‘De weg van de adelaar’, De

Ster, september 1994, p. 5.)

Howard W. Hunter, ongeveer 2 jaar
oud, 1909
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Howards moeder

was haar hele leven actief

in de kerk en moedigde

Howard aan om aan alle

activiteiten van de kerk

in Boise deel te nemen.

Howards vader kwam af

en toe met Nellie en de

kinderen mee naar de

kerk. Howard kreeg geen

toestemming om zich te

laten dopen toen hij acht

was, omdat zijn vader

vond dat hij niet oud

genoeg was om zelf zo’n

beslissing te nemen. Maar toen Howard twaalf was, sprak

hij met zijn vader en vroeg hij om toestemming om

zich te laten dopen. Hij wilde heel graag het Aäronisch

priesterschap ontvangen en het avondmaal ronddie-

nen. Zijn vader gaf toestemming en hij werd op 4 april

1920 gedoopt. Elf weken na zijn doop werd hij tot dia-

ken geordend. ‘Ik kan me nog herinneren dat ik voor

het eerst het avondmaal ronddiende’, zei hij. ‘Ik was

zenuwachtig en opgewonden. Na de dienst gaf de bis-

schop me een compliment voor de manier waarop ik

me had gedragen. De bisschop was altijd zo zorgzaam.’

(Geciteerd in J. M. Heslop, ‘He Found Pleasure in

Work’, Church News, 16 november 1974, p. 4.)

ERVARINGEN UIT ZIJN JEUGD
GETUIGEN VAN ZIJN VASTBERADENHEID
EN KRACHT

‘Vlak nadat Dorothy

[Howards zus] was gebo-

ren, steriliseerde Nellie

wat water door het op het

fornuis in de huiskamer

in een pan te koken. Ze

had het van het fornuis

gehaald en omdat de pan

te heet was om vast te

houden, had ze die op de

grond gezet. Toen kwam

Howard aanhollen. Hij

viel voorover in de pan

en verbrandde ernstig

zijn linkerarm en -hand. Jaren later schreef hij in zijn

geschiedenis het volgende over die gebeurtenis:

‘“De dokter werd gebeld en hij raadde aan om

mijn arm met aardappelpuree te bedekken en te

omzwachtelen. Enkele buurvrouwen kwamen helpen.

Ik kan me nog herinneren dat ik op het aanrecht in de

keuken zat terwijl zij gekookte aardappels pureerden,

Howard W. Hunter, ongeveer 12 jaar
oud, 1919

Howard W. Hunter, ongeveer 5 jaar oud

op mijn arm legden en er stukken stof omheenbonden

die ze in stroken hadden gescheurd. Gelukkig werd de

groei van mijn arm niet door de ernstige brandwond

belemmerd, maar ik heb er wel mijn hele leven een lit-

teken aan overgehouden.”’ (Knowles, Howard W.

Hunter, p. 18.)

‘De jonge Howard

verkocht kranten op een

straathoek in Boise. Het

gezin woonde vlakbij een

golfbaan, waar hij gere-

geld als caddie werkte. In

een kunstwinkel lijstte

hij afbeeldingen in, hij

bezorgde telegrammen

en deed allerlei klusjes in

een warenhuis. Vanwege

zijn succes met een pro-

ject in de drogisterij waar

hij na schooltijd werkte,

verdiende hij een schrif-

telijke cursus farmacie die

hij afrondde voordat hij

zijn diploma van de middelbare school ontving.

‘Het leek wel of hij succes had in alle goede dingen

die hij zich voornam. In 1919, toen er geld werd ingeza-

meld voor een nieuw kerkgebouw in Boise, was Howard,

die toen diaken was, de eerste die een bijdrage leverde.

Hij schonk 25 dollar — in die tijd een groot bedrag

voor een jongen van twaalf.’ (Don L. Searle, ‘President

Howard W. Hunter, Acting President of the Quorum of

the Twelve Apostles’, Ensign, april 1986, p. 22.)

HIJ HAD VEEL TALENTEN

‘“Mijn moeder zei

dat hij al als baby perfect

de muzikale maat hield”,

herinnert [Howard W.

Hunters] zus, Dorothy

Hunter Rasmussen, zich.

“Hij kan goed de wijs

houden en heeft een

prachtige stem.” Die

muzikale talenten bleken

later belangrijk in zijn

leven te zijn.

‘Maar ook andere

eigenschappen mani-

festeerden zich al vroeg

in zijn leven. “Hij is altijd een goede leerling geweest”,

zegt zuster Rasmussen. Hij had een “enorme ambitie

en een briljante geest.” En toch werden zijn ambities

en intelligentie door liefde en mededogen verzacht.

Howard W. Hunter

Howard W. Hunter, ongeveer 8 jaar
oud, met zijn zus Dorothy
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Als hij met knikkeren van andere jongens won, gaf hij

ze altijd terug. Hij weigerde een keer een baantje aan

te nemen toen hij hoorde dat een andere jongen zou

worden ontslagen om plaats voor hem te maken.’

(Searle, Ensign, april 1986, p. 22.)

‘Over het algemeen deed Howard het goed op

school. Maar hij zegt dat hij twee problemen had: “Ik

was niet goed in sport en ik kon bepaalde kleuren niet

goed onderscheiden — vooral schakeringen van rood,

groen en bruin.”

‘Hij bedacht een vernuftig plan om met zijn kleu-

renblindheid om te gaan. Hij legde zijn kleurpotloden

bovenop zijn schoolbank. Als de leerkracht zei dat ze een

bepaalde kleur moesten pakken, ging hij met zijn vingers

over de potloden en Beatrice Beach, die achter hem zat,

tikte hem op de schouder zodra zijn vinger de juiste

kleur had bereikt. Hij schaamde zich en wilde niet dat

de leerkracht zou weten dat hij kleurenblind was.

‘Zijn andere “probleem” was zijn gebrek aan inte-

resse in sport. Hij enige wat hij met sport op had, was

dat hij in een zeker jaar op de middelbare school de

uitslagen van het voetbalteam aan de plaatselijke krant

doorgaf. Hij hield van lezen, schrijven en de meeste

vakken op school, maar hij deed niet altijd zijn best om

goede cijfers te halen. Hij had ook veel andere interes-

sen, zoals verschillende baantjes na schooltijd en in de

zomervakantie.’ (Knowles, Howard W. Hunter, p. 32.)

HIJ WERD KROONVERKENNER

Het scoutingpro-

gramma was nog maar

een decennium oud toen

Howard W. Hunter erbij

betrokken raakte. Op een

keer realiseerde hij zich

dat als hij in dat tempo

insignes bleef halen, hij

de eerste kroonverkenner

in Idaho zou zijn.

‘Toen Howard dat

jaar van het kamp terug-

kwam, had hij weer negen

insignes verdiend. Die

insignes, en een die hij

vóór het kamp had ver-

diend, werden op 14

september 1922 tijdens

een ereraad aan hem uit-

gereikt op de gezamen-

lijk bijeenkomst van de

Rotary Club en de Boise

Council, in aanwezigheid van de burgemeester en

andere hoogwaardigheidsbekleders.

Hij was een van de eerste kroonverken-
ners in Idaho

‘“Toen de ereraad werd gehouden,” zei Howard,

“kwam ik in aanmerking voor vijftien insignes en voor

de onderscheidingen Life Scout en Star Scout. Ik had

er nog maar zes nodig om kroonverkenner te worden.

In het scoutingtijdschrift hadden verhalen gestaan over

jongens die kroonverkenner waren geworden, maar

ons werd verteld dat er nog niemand in Idaho was.

Het ging tussen Edwin Phipps van troep 6 en mij.”

‘Toen de volgende ereraad werd gehouden, had-

den beide jongens 21 insignes verdiend, het aantal dat

nodig was om kroonverkenner te worden, maar Edwin

had alle vereiste onderscheidingen gehaald, terwijl

Howard nog enkele insignes in sport, maatschappijleer

en koken moest halen. Dus werd Edwin in maart 1923

kroonverkenner, twee maanden voor Howard.’

(Knowles, Howard W. Hunter, pp. 39–40.)

Sindsdien is hij de tweede kroonverkenner in

Boise en waarschijnlijk van de hele staat Idaho.

HIJ WAS ALS JONGEMAN AL
ONDERNEMER

‘Ook had [Howard W. Hunter] in die tijd veel ple-

zier in het repareren van afgedankte wekkers. Hij haalde

ze uit elkaar, repareerde en smeerde de onderdelen, en

kreeg ze weer aan de gang. Hij verkocht ze en hield er

een zakcentje aan over.

‘Er was één baantje, citroenen sorteren op kleur,

waar Howard totaal geen aanleg voor had. Hij is name-

lijk kleurenblind en zag geen verschil! Het interessante

is dat hij later enigszins deskundig werd in bananen.’

(Zie Faust, De Ster, september 1994, p. 6.)

HIJ STICHTTE DE ‘HUNTER’S
CROONADERS’

‘Tijdens zijn tweede

jaar in het voortgezet

onderwijs deed hij mee

aan een verkoopwedstrijd

die gesponsord werd

door Sampson Music

Company. Mensen die

iets in de winkel kochten,

kregen een punt voor

iedere dollar die ze daar

uitgaven. En ze konden

aangeven welke deelne-

mer de punten zou krij-

gen. Howard moedigde

al zijn vrienden en ken-

nissen aan om iets bij

Sampson’s te kopen en de punten aan hem te geven.

Hij werd tweede en kreeg een marimba. Hij leerde het

Howard W. Hunter met een saxofoon
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instrument zelf bespelen en al snel was hij goed

genoeg om op school, in de kerk en tijdens andere

programma’s op te treden en vervolgens werd hij lid

van een dansorkest.

‘“De meeste orkesten waren niet groot genoeg voor

een marimbaspeler, tenzij hij ook een ander instrument

kon bespelen”, legde Howard uit. “Daarom ging ik ook

drummen. Naarmate ik meer muziek ging spelen voor

mijn inkomen, begon ik ook saxofoon, klarinet en later

trompet te spelen.” Hij speelde ook piano en viool,

waar hij een jaar les in had gehad toen hij op het basis-

onderwijs zat.

‘In het najaar van 1924, nadat hij voor verschillende

orkesten had gespeeld, richtte Howard zijn eigen groep

op, die hij de Hunter’s Croonaders noemde. In novem-

ber en december van dat jaar speelden ze op zes dans-

avonden, en het volgende jaar hadden ze 53 optredens

in zalen en restaurants, op feestjes en recepties, op

scholen en in kerken, in openbare centra en op univer-

siteiten. Het meeste werk was in Boise en nabijgelegen

gemeenten, maar af en toe speelden ze ook wat verder

weg.’ (Knowles, Howard W. Hunter, pp. 45–46.)

In 1926 kreeg Howard de kans om met vier ande-

ren twee maanden op een cruiseschip naar de Oriënt op

de treden, op de SS President Jackson. De groep moest

achtergrondmuziek spelen voor films die aan boord

vertoond werden. Ze speelden ook klassieke muziek

tijdens diners en ballroomdansen.

EEN ZONDAGSSCHOOLLES BRACHT
HEM ERTOE OM ZIJN PATRIARCHALE
ZEGEN TE ONTVANGEN

‘Het was een zondagsschoolklas voor jongvolwas-

senen die in [Howard W. Hunter] een honger naar

evangeliekennis opwekte. In zijn dagboek schreef hij:
‘“Hoewel ik bijna mijn hele leven naar klassen van

de kerk ben geweest, vond mijn eerste echte bewust-
wording van het evangelie tijdens een zondagsschoolles
in de wijk Adams plaats, gegeven door broeder Peter A.
Clayton. Hij had erg veel evangeliekennis en bezat de

Hij richtte zijn eigen muziekgroep op, de Croonaders. Howard staat in het
midden met de saxofoon.

vaardigheid om jonge mensen te inspireren. Ik bestu-
deerde de lessen, las de leesopdrachten die hij ons gaf
en nam deel aan de klasbesprekingen. Terwijl broeder
Clayton de les gaf, werd ik me plotseling de ware bete-
kenis van enkele evangeliebeginselen bewust. Ik kreeg
begrip van de graden van heerlijkheid en van de vereisten
voor de verhoging in het celestiale koninkrijk. Ik
beschouw die periode in mijn leven als de tijd dat de
waarheden van het evangelie zich aan mij begonnen te
ontvouwen. Ik had altijd al een getuigenis van het
evangelie gehad, maar plotseling begon ik het ook te
begrijpen.”

‘Een van de onderwerpen die broeder Clayton in
maart 1930 besprak, was de patriarchale zegen. “Ik had
eigenlijk nooit goed begrepen wat een patriarchale zegen
was, maar nu ging ik de betekenis ervan begrijpen”,
schreef Howard. “Die dag ging ik naar broeder George
T. Wride, de ringpatriarch, en hij zei dat ik de volgende
zondag naar het kantoor in het zendingshuis achter het
gebouw van de wijk Adams kon komen.”

‘Op die zondag in maart, nadat hij enkele minuten
met Howard had gesproken, legde broeder Wride zijn
handen op het hoofd van de jongeman en gaf hem een
patriarchale zegen.

‘In de zegen werd gezegd dat Howard iemand was
“die God al vooraf kende”, dat hij blijk had gegeven van
“groot leiderschap onder de heerscharen in de hemel”
en dat hij geordend was “om belangrijk werk te ver-
richten om de doeleinden [van de Heer] met zijn uit-
verkoren volk te verwezenlijken”. Hem werd beloofd
dat als hij getrouw zou blijven, hij gezegend zou wor-
den met “intelligentie uit de hemel”, dat hij een “mees-
ter in wereldse vaardigheden, een leraar van wereldse
wijsheid én een priester van de allerhoogste God zou
worden”, en dat hij zijn talenten in dienst van de kerk
zou gebruiken, in raadsvergaderingen zou plaatsnemen
en bekend zou staan om zijn wijsheid en rechtvaardig
oordeel.’ (Knowles, Howard W. Hunter, pp. 70–71.)

HIJ TROUWDE MET CLARA JEFFS

Tijdens een dans-

avond voor jongvolwas-

senen op 8 juni 1928

stelde een vriend Howard

W. Hunter aan een jonge

vrouw voor. ‘Haar naam

was Clara (Claire) Jeffs.

Howard voelde zich direct

tot haar aangetrokken en

vroeg Claire: “Waarom ga

je nooit eens met me uit?”

Ze antwoordde: “Waarom

vraag je me nooit mee

uit?” Al snel gingen zij enClara May Jeffs als tiener
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Howard met elkaar uit. Ze verloofden zich begin 1931

en trouwden [in de Salt Laketempel] op 10 juni dat jaar.’

(Zie Faust, De Ster, september 1994, p. 7.)

‘Toen zijn trouwdag naderbij kwam, nam Howard

een ingrijpende beslissing. Jarenlang had hij in orkesten

gespeeld op dansavonden en feesten, voor de radio en

op het podium. “In enkele opzichten was het aantrek-

kelijk,” bedacht hij, “en ik verdiende er goed geld mee,

maar de omgang met veel musici was niet zo prettig

vanwege hun drankgebruik en zedelijke normen.”

Dergelijke omgang stemde niet overeen met de levens-

wijze die hij zich met een vrouw en een gezin voor-

stelde, dus besloot hij een eind aan zijn muzikale

carrière te maken.

‘Op 6 juni 1931, vier

dagen voor hun trouw-

dag, speelde Howard voor

het laatst tijdens de

Virginia Ballroom in

Huntington Park. Toen

hij die avond thuiskwam,

ruimde hij zijn saxofoons,

klarinetten en muziek

op. Hij had zijn drumstel

en zijn marimba al ver-

kocht en zijn trompet en

viool opgeruimd.

‘“Sinds die avond,”

zei hij, “heb ik nooit meer

op mijn muziekinstrumenten gespeeld, behalve bij enkele

gelegenheden, toen we met de kinderen thuis kerstlied-

jes zongen en ik ze op de klarinet begeleidde. Hoewel

dat een leegte achterliet, heb ik nooit spijt van die beslis-

sing gehad.”’ (Knowles, Howard W. Hunter, p. 81.)

DE EERSTE HUWELIJKSJAREN
WAREN FIJN

‘Howard en Claire
begonnen hun huwelijk
in een gemeubileerd
appartement met uitzicht
op Hermosa Beach [in
Californië]. Hij herin-
nerde zich dat ze iedere
ochtend “vroeg opston-
den. Ik deed mijn zwem-
broek aan, rende over
het strand en dook in de
golven. Na het zwemmen
en een warme douche
was het ontbijt klaar. Ik
hoefde maar vijftien
minuten naar de bank in
Hawthorne te rijden,
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Howard W. Hunter met zijn vrouw,
Claire, en hun zoons Richard en John

Howard en Claire Hunter

klaar voor een nieuwe werkdag. We gingen ’s avonds
vaak samen zwemmen en meestal liepen we onder de
sterren over het strand voordat we naar bed gingen.
De dagen waren warm, maar de avonden waren door
de zeewind koel en behaaglijk en de golven klonken
als een slaapliedje.”

‘Toen ze het appartement huurden, zei hij, wisten

ze dat ze daar niet erg lang konden blijven — “maar we

wilden de luxe van een fijne plek om ons huwelijk te

beginnen.”

‘Vlak daarna verhuisden ze naar een ongemeubi-

leerd driekamerappartement op loopafstand van de bank

in Hawthorne. Claire had al de nodige slaapkamermeu-

bels en ze kochten wat andere meubels en huishoude-

lijke artikelen, maar ze waren vastbesloten (...) om geen

schulden te maken. “Daarom hadden we niet alles wat

we wilden, maar wel wat we echt nodig hadden”, zei

Howard.’ (Knowles, Howard W. Hunter, p. 83.)

HIJ WAS IN RECHTEN GEÏNTERESSEERD

‘Toen de bank waar

hij werkte failliet ging [tij-

dens de grote depressie],

ging de 24-jarige Howard

met zeep langs de deu-

ren, hielp bij landmetin-

gen en verfde bruggen.

‘In 1934 gebeurde er

iets bijzonders toen hij

werk vond op het kadaster

van het Los Angeles

County Flood Control

District. Hij merkte dat

hij aanleg had voor juri-

dische zaken en op 26-

jarige leeftijd besloot hij

rechten te gaan studeren. Nadat hij de nodige voorop-

leiding had afgerond, ging hij naar de Southwestern

University om rechten te studeren. Vier jaar later stu-

deerde hij af. In die jaren werkte hij fulltime, ging hij

’s avonds naar de universiteit en werden er drie kinde-

ren geboren.’ (Jay M. Todd, ‘President Howard W.

Hunter: Fourteenth President of the Church’, Ensign,

juli 1994, p. 6.)

‘Het was een zware beslissing voor de Hunters om

rechten te gaan studeren. (...) “Ik werkte acht uur per

dag en ging ’s avonds naar de universiteit. Ik studeerde

’s nachts en in het weekend”, herinnert president Hunter

zich. Eerst studeerde hij tot twee uur ’s nachts. Later

merkte hij dat hij beter vroeg naar bed kon gaan en om

twee uur ’s ochtends kon opstaan om te studeren.

‘Het was volgens hem een periode van ongenadige

training waardoor hij de discipline leerde opbrengen

Howard W. Hunter
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die nodig was om een carrière, functies in de kerk en

een gezinsleven te combineren. Hij studeerde cum

laude af.’ (Searle, Ensign, april 1986, p. 23.)

Een week nadat hij als derde in zijn klas afstu-

deerde, begon hij zich op het examen voor te bereiden

om als jurist in Californië te mogen praktiseren. Hij

kreeg te horen dat gemiddeld één op de drie kandida-

ten voor het examen slaagde.

‘Howard deed op 23, 24 en 25 oktober [1939]

examen, “een van de zwaarste ervaringen in mijn leven.

Na de derde dag was ik volledig uitgeput. Ik had mijn

uiterste best gedaan, maar ik was zenuwachtig en wist

niet of dat goed genoeg was.”

‘De wachttijd leek eindeloos, want “het jarenlang

hard werken werd nu toegespitst op de resultaten van

een enkel examen.” Hij wist dat als het een dunne

envelop was, hij het examen niet had gehaald. Een

dikke envelop zou niet alleen een brief met het goede

nieuws bevatten, maar ook aanmeldingsformulieren

voor de rechtbanken en de orde der juristen.

‘Op 12 december kreeg hij ’s morgens op kantoor

een telefoontje van Claire dat er een brief bij de post zat

van de commissie die de examens nakeek”, herinnerde

hij zich. “Is het een dikke of een dunne envelop?” vroeg

ik. “Een dikke”, antwoordde ze. Het bloed stroomde

naar mijn hoofd, ik sloot mijn ogen en wachtte op haar

terwijl ze de brief opende en voorlas. Het harde werk en

de offers die we gebracht hadden, werden nu beloond.”

En zijn hoogleraar had gelijk: Van de 718 kandidaten

aan het examen waren er 254 geslaagd — 35,4 procent.

Bijna tweederde was gezakt.’ (Knowles, Howard W.

Hunter, p. 93.)

HIJ WERD ALS BISSCHOP EN
VERVOLGENS ALS RINGPRESIDENT
GEROEPEN

In augustus 1940 riep Bertrum M. Jones, president

van de ring Pasadena, Howard W. Hunter als bisschop

van de nieuwe wijk El Sereno. ‘Howard stond versteld.

Howard en Claire Hunter

“Ik dacht altijd dat een bisschop een oudere man was,”

herinnerde hij zich, “en ik vroeg hoe ik op de jonge

leeftijd van 32 de vader van een wijk kon worden. Ze

zeiden dat ik tot op dat moment de jongste bisschop in

Zuid-Californië was, maar ze wisten dat ik tegen die

taak opgewassen zou zijn. Ik sprak mijn waardering uit

voor het vertrouwen dat ze in mij stelden en beloofde

dat ik mijn best zou doen.”

‘Geschokt ging hij naar huis en vertelde het nieuws

aan Claire. “We spraken over de beslissing die we had-

den genomen om te trouwen in plaats van op zending

te gaan en dat we op een dag samen een zending zou-

den vervullen”, zei hij. “Misschien was dit die zending,

in een andere vorm dan we verwacht hadden.”’

(Knowles, Howard W. Hunter, p. 94.)

Bijna tien jaar later, ‘in februari 1950, kregen de

ouderlingen Stephen L Richards en Harold B. Lee de

opdracht om de ring Pasadena te splitsen. Ze riepen

Howard W. Hunter als president van de ring Pasadena.

Hij aanvaardde de roeping zonder aarzeling. Hij

schreef het volgende in zijn dagboek, dat hij sinds zijn

jeugd nauwkeurig had bijgehouden: “Ik begrijp wat de

broeders bedoelden toen ze zeiden dat we gekozen

waren vanwege de kracht van onze vrouw. Claire (...)
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Howard W. Hunter met zijn vrouw Claire en zijn zoon John bij de Taj Mahal in
India, 1958

Het presidium van de ring Pasadena (Californië) in het begin van de jaren 1950
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heeft mij altijd gesteund toen ik rechten studeerde,

toen ik als bisschop werkzaam was en bij elke andere

functie die ik heb vervuld.”’ (Zie Faust, De Ster, sep-

tember 1994, p. 8.)

HIJ WERD TOT APOSTEL GEROEPEN

‘Op 9 oktober 1959

deed er zich een grote

verandering voor in het

leven van Howard W.

Hunter. Hij en Claire

waren naar Salt Lake City

gegaan om de algemene

oktoberconferentie bij te

wonen. Daar kreeg

Howard een bericht dat

president David O. McKay

met hem wilde praten.

President McKay zei:

“Morgen word je voorge-

steld als lid van de Raad

der Twaalf.’ (Zie Faust,

De Ster, september 1994, p. 11.)

Hierover heeft ouderling Hunter het volgende in

zijn dagboek geschreven:

‘President McKay begroette me met een vriende-

lijke glimlach en een warme handdruk. Hij zei: “Ga zit-

ten, president Hunter, ik wil even met u praten. De

Heer heeft gesproken. U wordt geroepen om een van

zijn bijzondere getuigen te zijn en morgen wordt u

voorgesteld als lid van de Raad der Twaalf.” 

‘Ik kan de gevoelens die ik toen had niet onder

woorden brengen. Ik kreeg tranen in mijn ogen en kon

niets zeggen. Ik had me nog nooit zo nederig gevoeld

als toen in de tegenwoordigheid van deze grote, lieve,

vriendelijke man — de profeet van de Heer. Hij zei

hoeveel vreugde ik hierdoor zou ontvangen, hoe fijn

het was om met de algemene autoriteiten samen te

werken, dat mijn leven vanaf nu aan de Heer zou zijn

toegewijd en dat ik nu tot de kerk en de hele wereld

behoorde. Hij zei nog meer tegen me, maar ik was zo

overweldigd dat ik me geen details meer kan herinne-

ren. Maar ik weet nog wel dat hij zijn armen om me

heen sloeg en me ervan verzekerde dat de Heer me zou

liefhebben en dat de leden van het Eerste Presidium en

de Raad der Twaalf hun vertrouwen in me hadden uit-

gesproken.

‘Het gesprek duurde maar enkele minuten en toen

ik wegging, vertelde ik hem dat ik de kerk liefhad, dat

ik hem en de andere leden van het Eerste Presidium en

de Raad der Twaalf steunde en dat ik graag mijn tijd,

mijn leven en al mijn bezittingen in deze dienst wilde

toewijden. Hij zei dat ik mijn vrouw moest bellen om

President van het Quorum der Twaalf
Apostelen, rond 1988

het haar te vertellen. (...) Ik ging terug naar het Hotel

Utah en belde Claire in Provo op, maar toen ze de tele-

foon opnam, kon ik nauwelijks praten.’ (Geciteerd in

Knowles, Howard W. Hunter, pp. 144–145.)

‘Nadat zijn naam tijdens de algemene conferentie

was voorgesteld, nodigde president Clark hem uit om

zijn plaats als lid van de Twaalf op het podium in te

nemen. Hij herinnerde zich: “Mijn hart begon harder te

kloppen toen ik het podium opliep. Ouderling Hugh

B. Brown schoof op om plaats voor me te maken en ik

nam als twaalfde lid van het quorum mijn plaats in. Het

leek wel of iedereen naar me keek en of het gewicht

van de wereld op mijn schouders drukte. Tijdens de

conferentie voelde ik me erg ongemakkelijk en ik vroeg

me af of ik me ooit op mijn plaats zou voelen.”’ (Faust,

Ensign, augustus 1994, p. 9.)

OVER DE GEVOELENS DIE HIJ ALS
APOSTEL HAD

‘Ouderling Hunter

bleef zich verbazen over

het voorrecht dat hij

iedere week had om met

het Eerste Presidium en

de Twaalf in de tempel te

vergaderen om aan het

avondmaal deel te nemen,

de Heer in gebed aan te

roepen en over de zaken

van het koninkrijk van de

Heer te praten. “De bij-

eenkomsten van deze

raad in de tempel zijn een ervaring waardoor je het

gevoel krijgt dat je nog beter moet zijn en nog meer je

best moet doen”, schreef hij in 1967. “Er heerst vrien-

delijkheid, eenheid en liefde.”

Met ouderling Boyd K. Packer

K
O

P
IË

R
E

N
 N

IE
T 

TO
E

G
E

S
TA

A
N

Ouderling en zuster Hunter met hun eerste kleinzoon, Robert Mark Hunter,
zoon van Lourine en John Hunter, oktober 1959
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‘Veel van dergelijke uitdrukkingen worden ver-

zacht door gevoelens van verbazing over de ontvangen

zegeningen, zoals: “Als ik bij deze groep broeders zit,

voel ik mijn tekortkomingen, maar dan neem ik me altijd

voor om nog meer mijn best te doen.” “Op dergelijke

momenten voel ik mijn eigen onbeduidendheid en

ontoereikendheid om dergelijke voorrechten en zege-

ningen te ontvangen.” “Dergelijke vergaderingen zijn

hoogtepunten in mijn leven, waarbij ik me altijd afvraag

waarom ik was uitgekozen en waarom ik het voorrecht

heb om deze raadsvergaderingen bij te wonen.” “Ik

kwam uit de tempel met gevoelens van ontoereikend-

heid en ik vroeg me af waarom ik voor deze roeping

was uitgekozen. En dat was niet de eerste keer. Ik neem

me iedere keer voor om nog meer mijn best te doen

en ernaar te streven een voorbeeld te zijn van wat er

van mij wordt verwacht.”’ (Knowles, Howard W. Hunter,

pp. 226–227.)

HIJ SPRAK OVER WARE GODSDIENST

Ouderling Howard

W. Hunter heeft de vol-

gende uitleg gegeven:

‘Er is een groot ver-

schil tussen ethiek en

godsdienst. Er is een ver-

schil tussen iemand die

zijn leven op ethische

normen baseert en

iemand die waarlijk een

godsdienstig leven leidt.

We hebben behoefte aan

ethiek, maar ware gods-

dienst omvat de waarhe-

den van ethiek en nog veel meer. Ware godsdienst is

geworteld in het geloof in een Opperwezen. Christelijke

godsdienst is gebaseerd op geloof in God, de eeuwige

Vader, en zijn Zoon, Jezus Christus, en dat het woord

van de Heer in de Schriften te vinden is. Godsdienst

gaat de theologie te boven. Het is meer dan geloof in

God; het gaat om de toepassing van het geloof. (...)

‘Ware godsdienst komt voor de christen tot uitdruk-

king in een oprecht geloof in God en in het besef dat

we ten opzichte van Hem verantwoordelijk zijn voor

onze daden en ons gedrag. Iemand die een dergelijke

godsdienst naleeft, is bereid om de beginselen van het

evangelie van Christus na te leven en oprecht voor de

Heer te wandelen, overeenkomstig zijn geopenbaarde

wet. Daardoor krijgt een man of vrouw een gevoel van

vrede en vrijheid in dit verwarrende leven en de verze-

kering van een eeuwig leven hierna.’ (Conference

Report, oktober 1969, p. 112.)

Toespraak in de Tabernakel in Salt Lake
City

HIJ REISDE ALS APOSTEL OVER DE
HELE WERELD

Een van de taken

van een apostel is om het

evangelie aan de wereld

te prediken, en ouderling

Howard W. Hunter reisde

over de hele wereld om

de heiligen in verschil-

lende landen te ontmoe-

ten. Hij ging meer dan

25 keer naar het Heilige

Land om zaken voor de

kerk te regelen en vriend-

schap te sluiten met

Joodse en Arabische

leiders in het Midden-

Oosten. Door deze vriendschappen kreeg de kerk uitein-

delijk toestemming voor de bouw van BYU-Jeruzalem.

Hij reisde graag naar het Heilige Land met andere leden

van de Twaalf om vriendschappen te hernieuwen.

Tegen 1993 had hij bijna ieder islamitisch land bezocht.

Hij herinnerde de heiligen eraan dat de Joden en de

Arabieren kinderen der belofte zijn en dat ze geen partij

mogen kiezen.

‘Hemelse gaven en eigenschappen werden ver-

scherpt toen hij keer op keer naar Jeruzalem in het

Heilige Land ging. Jeruzalem trok hem aan als een mag-

neet. Zijn leiderschap in het verkrijgen van het land en

de vergunning voor de bouw van het BYU Jerusalem

Center was echt geïnspireerd. Zijn verlangen om te zijn

waar de Heiland geleefd en gepredikt had, leek onver-

zadigbaar. Hij hield van alle bezienswaardigheden en

geluiden. Hij hield vooral van Galilea. Maar er was één

plek waar hij het meest van hield. Hij zei altijd: “Laten

we nog een keer naar de Hof van Getsemane gaan.”

Daar kon hij zitten mediteren alsof hij de sluier tussen

zichzelf en de Heiland probeerde te doordringen.’

(James E. Faust, ‘Howard W. Hunter: Man of God’,

Ensign, april 1995, p. 27.)

ZIJN LIEFDE VOOR HET HEILIGE LAND
LEIDDE TOT SPECIALE OPDRACHTEN

In 1961 gingen ouderling Howard W. Hunter en

ouderling Spencer W. Kimball met hun vrouw naar

Egypte en het Midden-Oosten. In een brief aan hun

collega’s in het Quorum der Twaalf Apostelen schreven

de twee apostelen:

‘Op kerstavond waren we in Betlehem, waar

Christus is geboren. Er waren zo’n twintigduizend

andere mensen uit verschillende landen, met verschil-

lende huidskleuren, van verschillende rassen, talen en

Onderwijzen in het Heilige Land
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volken. Maar toen we naar het veld van de herders gin-

gen, waren we helemaal alleen in het donker. Het was

niet helemaal donker want de maan en de sterren sche-

nen helder. We zongen zachtjes: “Ver, ver van hier in

Judea schoon, hoorden de herders de jubeltoon: Ere zij

God in de hoge.” Hier werd het landschap niet ontsierd

door moskeeën en kathedralen, en we voelden de Geest.

We geloofden dat er hier sinds die heilige nacht weinig

was veranderd. (...)

‘(...) In en rond Jeruzalem bezochten we de tradi-

tionele bezienswaardigheden.

‘We liepen enkele kilometers van Betanië naar de

Olijfberg en naar Jeruzalem — de weg die Hij zo vaak

had gelopen. We beklommen de heuvel die Golgota

zou kunnen zijn, en gingen zitten om over de wrede

arrestatie, rechtszaak, vervolging en kruisiging van onze

Heiland te lezen.

We liepen met de bedroefde menigte de heuvel af

en besteedden vrij veel tijd in het graf en de tuin, waar-

van velen beweren dat het de opgegraven locaties zijn.

We hadden er een goed, geestelijk en warm gevoel. Wij

hadden het zekere gevoel dat dit de juiste locatie zou

kunnen zijn. En de evangeliën kregen een nieuwe bete-

kenis toen we ze ter plekke lazen.

‘En op de Olijfberg lazen we over de hemelvaart.

Het was een geweldige ervaring. (...) Volgens ons zijn

we door deze reizen meer de realiteit van het verleden

gaan begrijpen; de relatie tussen het verleden en het

heden; en onze schuld aan de Heer, van wie het leven,

de dood en het offer nog reëler lijken.’ (Geciteerd in

Knowles, Howard W. Hunter, pp. 163–164.)

Ouderling Hunter ontmoet Teddy Kolleck, burgemeester van Jeruzalem, bij de inwijding van de Orson Hyde Memorial Garden, 1979

‘In het Midden-Oosten sprak ouderling Hunter

met staatshoofden en andere regeringsfunctionarissen,

maar hij sprak ook met kameeldrijvers en dienstknech-

ten. Hij werd in paleizen en in bedoeïenententen ver-

maakt; hij reed in limousines en op ezels en kamelen.

Hij at luxemaaltijden en eenvoudig voedsel. Vanwege zijn

oprechte interesse in mensen kon hij met mensen van

verschillende rangen en standen omgaan. Hij woonde

lezingen bij en las veel over het Midden-Oosten, en

door zijn kennis van deze landen werden er deuren

opengedaan en voor de kerk waardevolle vriendschap-

pen gesloten. (...)

‘Vanwege de kennis die ouderling Hunter van deze

bijzondere plek had, gaf het Eerste Presidium hem de

opdracht om twee belangrijke ondernemingen van de

kerk in het Heilige Land te leiden: de Orson Hyde

Memorial Garden en het Jerusalem Center for Near

Eastern Studies.’ (Knowles, Howard W. Hunter, pp.

210–212.)

DE ORSON HYDE MEMORIAL
GARDEN WERD AANGELEGD

‘Op 24 oktober 1841 was ouderling Orson Hyde

van het Quorum der Twaalf Apostelen in Palestina,

zoals het Heilige Land toen genoemd werd, om een bij-

zondere zending voor de kerk te vervullen. (...) Toen

hij op de [Olijfberg] stond, tegenover de Kidronvallei

bij Jeruzalem, sprak hij een gebed uit en wijdde het

land Palestina toe voor de opbouw van Jeruzalem en

de vergadering van de nakomelingen van Abraham.
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‘Op 24 oktober 1979 stond president Spencer W.

Kimball op diezelfde heuvel om een gedenktuin in te

wijden als aandenken aan het gebed van ouderling Hyde.

Ouderling Howard W. Hunter was bij die gelegenheid

aanwezig. Hij had een belangrijke rol gespeeld bij de

onderhandelingen over de aanleg van die tuin.

‘De basis voor het project werd gelegd toen presi-

dent Harold B. Lee, ouderling Gordon B. Hinckley van

de Twaalf en president Edwin Q. Cannon jr. van het

zendingsgebied Zwitserland in september 1972 in Israël

waren. Ze spraken met vertegenwoordigers van de

Israëlische ministeries van godsdienst, buitenlandse

zaken en toerisme om te onderzoeken of een monument

voor Orson Hyde in Jeruzalem mogelijk was.

‘Drie maanden later, op 19 december 1972, schreef

ouderling Hunter het volgende in zijn dagboek: “Omdat

ik volgende week naar het Heilige Land ga, heeft het

Eerste Presidium me gevraagd of ik vanmorgen hun

vergadering kon bijwonen en of ik zo nodig met de

groepsleider [van onze kerk] en de burgemeester wilde

spreken over het monument, zodat we het gebed van

Orson Hyde in Jeruzalem kunnen gedenken.”

‘Op nieuwjaarsdag bezochten ouderling en zuster

Hunter in Jeruzalem mogelijke locaties voor het monu-

ment. Hij vertelde president Lee over zijn indrukken

van de verschillende locaties die hij bezocht had. Maar

er werd op dat moment nog niets besloten. Twee jaar

later nodigde de stad Jeruzalem de kerk uit om deel te

nemen aan een groenstrook rond de muren van de

Heilige Stad. Na een bezoek aan Jeruzalem zei ouderling

Hunter dat de voorgestelde locatie, op de Olijfberg, de

grootste strook land in het park was. Toen begon de

Orson Hyde Memorial Garden werkelijkheid te worden.’

(Knowles, Howard W. Hunter, pp. 212–213.)

‘ALLEN ZIJN VOOR GOD GELIJK’

Met de ouderlingen James E. Faust (derde van rechts) en Jeffrey R. Holland
(uiterst rechts) en familieleden bij het graf van Christus, mei 1985

Toen de kerk met de Orson Hyde Memorial Garden

bezig was, zei ouderling Howard W. Hunter:

‘Als leden van de kerk van de Heer moeten we

verder kijken dan onze vooroordelen. We moeten de

ultieme waarheid ontdekken dat onze Vader inderdaad

geen aannemer des persoons is. Soms verontwaardigen

we broeders en zusters uit andere landen door een

bepaalde nationaliteit voorkeur te geven boven een

andere.

‘Neem bijvoorbeeld het huidige probleem in het

Midden-Oosten — het conflict tussen de Arabieren en

de Joden. (...)

‘Er zijn leden van de kerk in de moslimwereld.

(...) Soms zijn ze verontwaardigd omdat leden van de

kerk de indruk geven dat we alleen de doelen van de

Joden aanmoedigen. De kerk heeft belangstelling voor

alle nakomelingen van Abraham, en we mogen niet ver-

geten dat de geschiedenis van de Arabieren terugvoert

naar Abraham — door zijn zoon Ismaël.

‘Stel u een vader met veel zoons voor, die allemaal

hun eigen aard, talenten en geestelijke eigenschappen

hebben. Houdt hij van de ene zoon minder dan van een

andere? Wellicht dat de zoon die het minst geestelijk is

ingesteld meer aandacht krijgt dan de anderen en mis-

schien wordt er meer voor hem gebeden. Houdt dat in

dat hij de anderen minder liefheeft? Kunt u zich voor-

stellen dat onze hemelse Vader meer van zijn nakome-

lingen in het ene land houdt dan van de andere? Als

leden van de kerk moeten we herinnerd worden aan

de uitdagende vraag van Nephi: “Weet gij niet dat er

meer natiën zijn dan één?” (2 Nephi 29:7).

‘Momenteel zijn we bezig met een project om de

Olijfberg in Jeruzalem te verfraaien met een tuin ter

gedachtenis aan Orson Hyde, een apostel van de kerk

uit het verleden, en aan het inwijdingsgebed dat hij op

die plek uitsprak. Dat betekent niet dat we de voorkeur

aan een bepaald volk geven. Jeruzalem is heilig voor de

Joden, maar ook voor de Arabieren.

‘Een minister uit Egypte vertelde me een keer dat

als er ooit een brug tussen de christenen en de islamie-

ten wordt gebouwd, die door de mormoonse kerk moet

worden gebouwd. Toen ik vroeg waarom hij dat zei,

was ik onder de indruk van de overeenkomsten die hij

noemde en de gezamenlijke banden van broederschap.

‘Zowel de Joden als de Arabieren zijn kinderen van

onze hemelse Vader. Ze zijn allemaal kinderen der

belofte; en als kerk kiezen we geen partij. We hebben

liefde en belangstelling voor allen.’ (‘All Are Alike unto

God’, 1979 Devotional Speeches of the Year [1980],

pp. 35–36.)
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HET BYU JERUSALEM CENTER WERD
GEBOUWD

‘Terwijl er plannen werden gemaakt voor de aan-

leg van de Orson Hyde Memorial Garden, was ouderling

Hunter ook aan het onderhandelen over een locatie

voor de Brigham Young University en voor een

gemeente en een district in Jeruzalem.

‘Maar het vinden van een geschikte locatie, het

ontwerpen van het plan en het onderhandelen om aan

de bureaucratische vereisten te voldoen, was niet mak-

kelijk. (...)

‘Het zoeken naar een locatie begon in 1979 toen

de Orson Hyde Memorial Garden bijna klaar was. Op 8

februari 1979 sprak ouderling Hunter met een groep

algemene autoriteiten en functionarissen van de BYU om

te bepalen of de kerk wel in Jeruzalem moest bouwen.

‘Twee maanden later spraken ouderling Hunter,

ouderling James E. Faust en de commissaris van onder-

wijs, Jeffrey R. Holland, met het Eerste Presidium en,

volgens de aantekeningen van ouderling Hunter, “deden

ze een aanbeveling om land in Jeruzalem te kopen en

een pand te bouwen voor een gemeente, voor onderdak

en voor klaslokalen van de Brigham Young University.”

Het voorstel werd goedgekeurd en ouderling Hunter

BYU Jerusalem Center

BYU Jerusalem Center

kreeg toestemming om een stuk land te zoeken en aan

te kopen.

‘Door die beslissing moest er ineens veel geregeld

worden. Er waren vergaderingen, telefoontjes en

bezoeken aan Israël. Ouderling Hunter kreeg te maken

met de ingewikkelde wetten wat betreft eigendomsover-

dracht en andere vereisten waaraan voldaan moest wor-

den voordat met de bouw kon worden begonnen. (...)

‘Het stuk grond dat de kerk wilde kopen was het

perceel dat president Kimball had bezocht toen hij in

Jeruzalem was om de Orson Hyde Memorial Garden in

te wijden. Het perceel, dat van de Israëlische regering

was, bevond zich op de Olijfberg, naast de campus van de

Hebreeuwse universiteit en vlakbij het perceel waar het

Israëlische hooggerechtshof gebouwd zou worden. (...)

‘Uiteindelijk kreeg ouderling Hunter in 1981

bericht dat de Brigham Young University in Israël was

geregistreerd, waardoor er een bouwvergunning kon

worden aangevraagd. Vier maanden later kreeg de kerk

toestemming van het Israëlische kadaster om het gewen-

ste perceel van twee hectare in erfpacht te nemen, voor

een periode van 49 jaar met een optie op nog 49 jaar. (...)

‘Na bijna drie jaar van onderhandelingen en

besprekingen belde David Galbraith [die in 1972 door

president Harold B. Lee was geroepen om de eerste

gemeentepresident in Israël te worden] op 27 septem-

ber 1983 ouderling Hunter op met de mededeling dat

de plannen door de districtsraad van Jeruzalem waren

goedgekeurd. (...)

‘Maar dat betekende nog niet het einde van de

problemen. Hoewel de plannen van de kerk om een

opleidingsinstituut te bouwen al veel eerder bekend

waren gemaakt, nam bij de aanvang van de bouw de

tegenstand van zowel Joden als Arabieren enorm toe.

“De Joden zijn bang dat onze aanwezigheid in Jeruzalem

een middel is om zendingswerk te verrichten en de

Arabieren zijn verontrust omdat we gaan bouwen op

een perceel wat zij als bezet gebied beschouwen”, rap-

porteerde ouderling Hunter aan het Eerste Presidium

na een bezoek aan Jeruzalem in februari 1985 om de

crisis te bezweren.

‘Artikelen in plaatselijke kranten riepen de Knesset

op om de toestemming voor de bouw in te trekken en

tegenstanders verhoogden de druk op de overheid en

dreigden zelfs met geweld op het bouwterrein.(...)

‘De kwestie van zendingswerk was de kern van

de tegenstand van de Joden. Als voorwaarde om in

Jeruzalem te mogen bouwen had de kerk beloofd om

geen zendingswerk te verrichten. Die stelling werd her-

haald in een artikel in de Church News waarin een

woordvoerder van de kerk zei: “Waar zendingswerk tegen

de wet is, verrichten we geen zendingswerk.” [Church

News, 28 juli 1985, p. 4.] Maar de protestbewegingen

252



Howard W. Hunter    Hoofdstuk 14

weigerden die belofte te aanvaarden en de onenigheid

bleef voortduren.

‘Ondertussen ging de bouw gewoon door.

Ouderling Hunter en ouderling Faust vlogen in mei

1986 naar Jeruzalem. “In de middag [van 21 mei] kre-

gen we een rondleiding door het gebouw”, schreef

ouderling Hunter. “De ruwbouw is bijna klaar en in

oktober worden de verblijven van de studenten afge-

werkt. (...) We hebben alle 120 leden van de Knesset

een kopie van een brief gegeven die door 154 leden

van het Amerikaanse congres was ondertekend met het

verzoek om de bouw van de Brigham Young University

in Jeruzalem af te mogen maken.”’ (Knowles, Howard

W. Hunter, pp. 215–220.)

Het Israëlische kabinet gaf toestemming om verder

te bouwen. In maart 1987 kwamen de eerste studenten

terwijl het gebouw nog in aanbouw was en in mei 1988

werden de laatste papieren getekend. President Hunter

wijdde het gebouw op 16 mei 1989 in.

HIJ SPRAK OVER DE ONTWIKKELING
VAN SPIRITUALITEIT

Ouderling Howard W. Hunter heeft gezegd:

‘Het is niet gemakkelijk om spiritualiteit te ontwik-

kelen en onszelf af te stemmen op de hoogste invloed

van rechtschapenheid. Dat kost tijd en vaak ook enorme

inspanning. Het gebeurt niet toevallig, maar komt uit-

sluitend door doelbewuste inspanning tot stand en door

God aan te roepen en zijn geboden te onderhouden. (...)

‘Bij het streven naar spiritualiteit krijgen we vaak

het gevoel dat er zoveel te doen is en dat we tekort-

schieten. Vervolmaking is voor ieder van ons iets wat

nog in de toekomst ligt. Maar we kunnen ons concen-

treren op onze sterke punten, beginnen waar we ons

nu bevinden en streven naar het geluk dat gevonden

wordt als we ons op goddelijke zaken richten. (...)

‘Niemand van ons heeft volmaaktheid bereikt of

de top van geestelijke groei die in dit leven mogelijk is.

Iedereen kan en moet geestelijk vooruitgang maken.

Het evangelie van Jezus Christus is het goddelijke plan

voor die eeuwige, geestelijke groei. Het is meer dan een

gedragscode. Het is meer dan een ideale maatschappij-

structuur. Het is meer dan positief denken over zelfver-

betering en vastberadenheid. Het evangelie is de

verlossende macht van de Heer Jezus Christus, met zijn

priesterschap, zijn steun en met de Heilige Geest. Als

we ons door geloof in de Heer Jezus Christus en gehoor-

zaamheid aan zijn evangelie stap voor stap verbeteren,

om kracht bidden en onze houding en aspiraties verbe-

teren, zullen we succes hebben in de kudde van de

goede Herder. Daar is discipline, training, inspanning

en kracht voor nodig. Maar, zoals de apostel Paulus

gezegd heeft: “Ik vermag alle dingen in Hem, die mij

kracht geeft” (Filippenzen 4:13).’ (Conference Report,

maart–april 1979, pp. 34–36; of Ensign, mei 1979,

pp. 25–26.)

HIJ WERD GOED GEVOED DOOR
DE HEILIGEN

Ouderling Howard

W. Hunter bezocht veel

landen over de hele

wereld en kreeg met ver-

schillende problemen te

maken. Hij scheef het

volgende over een van

de problemen waar hij

als algemeen autoriteit

mee te maken kreeg:

‘Het is onmogelijk

voor algemene autoritei-

ten om slank te blijven.

Ieder weekend zijn we bij

een ringpresident thuis,

en zijn vrouw doet haar

uiterste best om te koken, te bakken en een overvloe-

dige tafel te dekken. Daar heb ik geen bezwaar tegen,

want ik vind alles lekker — er is niets dat ik niet lust.

De meeste mensen houden net als ik van gebakken ham

of kip, maar daar heb ik de laatste tijd zoveel van gege-

ten dat ik niet zonder schuldgevoel naar een varken of

een kip kan kijken, omdat ik er genoeg van heb. (...)

‘Ik ben dankbaar voor de fantastische mensen die

we ieder weekend bezoeken, en ik waardeer hun gast-

vrijheid, maar toen ik onderweg naar huis langs een

[hamburgerrestaurant] kwam, dacht ik: “Zou een ham-

burger met een glas prik geen heerlijke maaltijd zijn?”’

(Knowles, Howard W. Hunter, pp. 172–173.)

HIJ HAD INTERESSE VOOR
ARCHEOLOGIE IN ZUID- EN
MIDDEN-AMERIKA

Ouderling Howard W. Hunter hield heel veel van
het Boek van Mormon en de goddelijke zending ervan.
Hij had ook veel interesse in de historische en archeo-
logische details die erin staan. Op 26 januari 1961 werd
hij benoemd tot voorzitter van een adviesraad voor de
New World Archaeological Foundation (NWAF). Hij is
24 jaar lang voorzitter geweest. Deze organisatie spon-
sorde mee het archeologische werk van de BYU in Zuid-
Mexico en het noorden van Midden-Amerika. ‘Het doel
ervan was om plaatsen te vinden die met de nakome-
lingen van Lehi in verband gebracht konden worden.
Sommige van deze plaatsen waren uiterst primitief en
hij ging soms letterlijk de rimboe in. Ouderling Hunter
leerde dergelijke omstandigheden te overwinnen door

Kerstdiner helpen voorbereiden, 1983
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gekookte eieren en bananen te eten.’ (Faust, Ensign,
augustus 1994, p. 10.)

‘Ouderling Hunter was actief bij de organisatie

betrokken. Hij vergaderde geregeld met bestuursleden

en inspecteerde twee of drie keer per jaar zelf archeo-

logische vindplaatsen. Hij had ook een vaderlijke

belangstelling voor de medewerkers en hun gezin. Zijn

expedities, die vaak met taken van de kerk gecombineerd

werden, brachten hem naar primitieve — soms zelfs

gevaarlijke — gebieden, en hij probeerde altijd zoveel

mogelijk te leren over de oude beschavingen en arte-

facten.’ (Knowles, Howard W. Hunter, pp. 198–199.)

HIJ VESTIGDE EEN NIEUW RECORD

Hij begroet een groep zendelingen

Hij bezocht graag Midden-Amerikaanse locaties en ging er geregeld naar toe.

Tijdens een reis naar Mexico in november 1975

vestigde ouderling Howard W. Hunter een record in de

geschiedenis van de kerk. ‘Bijgestaan door ouderling J.

Thomas Fyans, die toen assistent van de Twaalf was,

kreeg ouderling Hunter de opdracht om verscheidene

ringen in Mexico te reorganiseren. Nadat hij met de

regionale vertegenwoordigers en de zendingspresident

had gesproken en informatie van de ringpresidenten

had ontvangen, besloot hij dat de vijf bestaande ringen,

plus enkele gemeenten uit het zendingsgebied Mexico-

Stad, in vijftien ringen zouden worden gehergroepeerd.

‘Hij schreef in zijn dagboek: “Het was ons doel

om de omvang van de ringen te verkleinen, ze beter te

organiseren, de reistijd voor de leden te verminderen

en voorbereidingen te treffen voor de enorme groei in

Mexico. We waren het erover eens dat kleinere ringen

beter getraind konden worden, dat leiders effectiever

konden zijn en dat de verwachte duizend nieuwe leden

in maart beter begeleid konden worden.”’ (Knowles,

Howard W. Hunter, p. 202.)

ZIJN VROUW OVERLEED

Sinds het begin van

de jaren zeventig kampte

Claire, de vrouw van

Howard W. Hunter, met

ernstige gezondheidspro-

blemen. ‘In mei 1981

kreeg Claire een hersen-

bloeding. De artsen

voorspelden dat ze waar-

schijnlijk nooit meer zou

kunnen lopen. Toen ze

ruim twee weken later uit

het ziekenhuis werd ont-

slagen, zat ze in een rol-

stoel en kon ze nog steeds niet lopen. Twee weken

daarna schreef Howard hoopvol: “Hoewel de artsen

hadden gezegd dat ze niet meer zou kunnen lopen, is

ze nu in staat om te staan als ze wordt ondersteund. En

toen ik vanmorgen haar handen vasthield en haar bege-

leidde, liep ze van de slaapkamer naar de keuken.”

‘Dorothy Nielsen, een dierbare vriendin en de

overbuurvrouw van Howard en Claire herinnert zich

dat Howard een keer van een reis thuiskwam. Hij hielp

Claire uit haar rolstoel, en terwijl hij haar ondersteunde

danste hij met haar door de kamer, zoals ze zoveel jaren

geleden samen hadden gedanst. Hij bracht haar gere-

geld naar haar lievelingskapster voor een permanent en

om haar haar te wassen. En hoewel ze niet kon com-

municeren, praatte hij tegen haar en vertelde hij haar

over zijn dag en over nieuwtjes van familieleden en

vrienden.’ (Knowles, Howard W. Hunter, pp. 267–268.)

Claire Hunter
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‘In 1983 overleed zijn lieve vrouw, Clara Jeffs

Hunter. (...) President Hunter [had] haar jarenlang lief-

devol en toegewijd verzorgd, waarbij zijn eigen gezond-

heid op de tweede plaats kwam. Maar daar werd hij voor

beloond, want hoe zwak ze ook was, Claire reageerde

alleen op hem met een glimlach. De tederheid waar-

mee ze communiceerden, was hartveroverend. We heb-

ben nog nooit zo’n voorbeeld van toewijding van een

man ten opzichte van zijn vrouw gezien. Hun liefde

was prijzenswaardig. Liefde is dienstbetoon.’ (Zie De

Ster, september 1994, p. 16.)

HIJ SPRAK TOT BEZORGDE OUDERS

Ouderling Howard

W. Hunter sprak ver-

troostende woorden tot

de ontmoedigde ouders

van afgedwaalde kinderen:

‘Er zijn veel mensen

in de kerk en in de wereld

die met schuldgevoelens

rondlopen en zich

waardeloos voelen omdat

hun zoon of dochter van

de kudde is afgedwaald.

(...)

‘We begrijpen dat

plichtsgetrouwe ouders

hun best doen, maar dat ze allemaal fouten begaan.

Iemand begint niet aan het ouderschap zonder al snel

tot de conclusie te komen dat er onderweg veel fouten

gemaakt zullen worden. Onze hemelse Vader weet dat

als Hij zijn geestkinderen aan jonge en onervaren ouders

toevertrouwt, er vergissingen en beoordelingsfouten

worden begaan. (...)

‘Wat is er moeilijker dan de verantwoordelijkheid

om goed voor jonge mensen te zorgen? Er zijn talrijke

omstandigheden die het karakter en de persoonlijkheid

van een kind bepalen. Het is waarschijnlijk waar dat

ouders in de meeste gevallen de grootste invloed op de

vorming van hun kind hebben, maar soms zijn er ook

andere belangrijke invloeden. (...)

‘(...) Bedenk dat wij niet alleen invloed op het

gedrag van onze kinderen hebben, ongeacht of het

gedrag goed of slecht is.

‘(...) Weet dat onze hemelse Vader onze liefde,

offers en zorgen erkent, hoewel onze inspanningen niet

het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Het hart van

ouders wordt vaak gebroken, maar zij moeten beseffen

dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij het kind

ligt wanneer de ouders ze de juiste beginselen hebben

bijgebracht. (...)

Hij sprak vaak over de relatie tussen
ouders en kinderen.

‘Een succesvolle ouder is iemand die heeft liefge-

had, iemand die offers heeft gebracht, iemand die een

kind heeft verzorgd, onderwezen en in zijn behoeften

heeft voorzien. Als u dat allemaal gedaan hebt, en uw

kind nog steeds opstanding of weerspannig is, kan het

zijn dat u toch een succesvolle ouder bent. Er zijn mis-

schien kinderen die op aarde komen en voor welke

ouders in welke omstandigheden dan ook een probleem

zouden zijn. Anderzijds zijn er misschien ook kinderen

die voor welke vader of moeder dan ook een zegen en

vreugde zouden zijn.

‘Ik maak me zorgen over ouders die zichzelf te

hard veroordelen en door dergelijke gevoelens hun

leven vernietigen, terwijl ze hun best hebben gedaan

en in geloof zouden moeten volharden.’ (Conference

Report, oktober 1983, pp. 91–94; of Ensign, november

1983, pp. 63–65.)

WE KRIJGEN ALLEMAAL MET
TEGENSPOED TE MAKEN

Beproevingen waren

een onderdeel van het

leven van Howard W.

Hunter. Hij leerde veel

door in moeilijke tijden

trouw te blijven. Door

zijn ervaringen kon hij

de heiligen onderrichten:

‘We hebben allemaal

tegenspoed in het leven.

Daar kunnen we vrij zeker

van zijn. Soms is het

hevig, schadelijk en vernietigend. Soms wordt ons

geloof in een liefdevolle God, die de macht heeft om

ons verlichting te geven, op de proef gesteld.

‘Over die angsten zou de Vader van ons allen zeg-

gen: “Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe komt het dat gij

geen geloof hebt?” En we moeten uiteraard het geloof

hebben voor de hele reis, de hele ervaring, ons volle-

dige leven, niet alleen op de moeilijke en stormachtige

momenten. (...)

‘(...) Jezus werd niet gevrijwaard van ellende, pijn,

smart en kwelling. (...)

‘Hoe hard de stormwinden ook waaiden, er was

vrede in de woorden en het hart van de Heiland. Mogen

wij dat ook hebben — in ons hart, bij ons thuis, in ons

land en zelfs tijdens de kwellingen die de kerk af en

toe moet doorstaan. We mogen niet verwachten zonder

persoonlijke of gemeenschappelijke tegenspoed door

het leven te gaan.’ (Conference Report, oktober 1984,

p. 43; of Ensign, november 1984, pp. 34–35.)

President Howard W. Hunter
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HIJ WERD PRESIDENT VAN HET
QUORUM DER TWAALF APOSTELEN

‘Op vrijdag 20 mei

1988 overleed Marion G.

Romney, president van

het Quorum der Twaalf

Apostelen, thuis in Salt

Lake City. Dertien dagen

later, tijdens de weke-

lijkse vergadering in de

tempel op 2 juni, werd

Howard W. Hunter voor-

gesteld en aangesteld als

president van de Twaalf.

‘Hoewel hij pas een

jaar daarvoor aan zijn rug

geopereerd was en hij

nog steeds moeite had om zijn benen te gebruiken,

was president Hunter vastbesloten om zich door niets

te laten weerhouden en zijn taak als president van het

quorum te vervullen. Omdat hij ruim dertig maanden

waarnemend president van het quorum was geweest,

wist hij wat zijn verantwoordelijkheid was.’ (Knowles,

Howard W. Hunter, p. 287.)

HIJ HAD HET GELOOF OM WEER TE
KUNNEN LOPEN

Tijdens een conferentietoespraak in 1991 sprak

ouderling Rulon G. Craven over de vastberadenheid van

president Howard W. Hunter om weer te lopen:

‘Velen zullen zich herinneren dat president Hunter

enige jaren geleden te horen kreeg dat hij nooit meer

zou kunnen lopen. Zijn geloof en vastberadenheid

waren echter groter dan die boodschap. Zonder ophef

en buiten andermans medeweten om deed hij dagelijks,

met vastberadenheid en geloof en het vertrouwen dat

hij weer zou lopen, een reeks uitermate inspannende

President Hunter kreeg te horen dat hij nooit meer zou kunnen lopen.

President Howard W. Hunter

oefeningen bij de fysiotherapeut. Tijdens die zware

maanden baden zijn broeders van het Quorum der

Twaalf dagelijks voor hem in hun quorumvergaderin-

gen en in hun persoonlijke gebeden.

‘Maanden later, op een donderdagochtend, ging ik

naar president Hunters kantoor om de agenda van de

vergadering in de tempel door te nemen. Ik kreeg te

horen dat hij vroeg was vertrokken en te voet op weg

was naar de tempel. Ik zette een groot vraagteken bij

die mededeling en zette de pas erin om hem in te halen.

Toen ik hem bijna had ingehaald, zag ik dat hij liep met

behulp van een looprek. We liepen samen naar de lift

en gingen naar de vierde verdieping. We liepen door

de gang naar de bovenzaal van de tempel. Toen hun

president de kamer binnenliep, stonden de Twaalf op

en begonnen te klappen. Ze keken liefdevol toe hoe hij

naar zijn stoel liep en ging zitten. Met enorm veel liefde,

eerbetoon en tederheid gingen zij vervolgens om de

beurt naar hem toe en lieten hun liefdevolle gevoelens

en bewondering voor hem blijken door een hartelijke

aanraking, een kus op het voorhoofd en een omarming.

Toen ze weer zaten, bedankte president Hunter hen en

zei: “Er was gezegd dat ik nooit meer zou lopen, maar

met de hulp van de Heer, mijn vastberadenheid en —

allerbelangrijkst — het geloof van mijn broeders van de

Twaalf, ben ik weer op de been.” President Howard W.

Hunter is ondanks tegenspoed een voorbeeld van

duurzaam geloof en vastberadenheid.’ (Zie De Ster, juli

1991, pp. 28–29.)

Ouderling James E.

Faust heeft als lid van

het Quorum der Twaalf

Apostelen het volgende

gezegd over de manier

waarop president Hunter

zijn gezondheidsproble-

men met humor onder-

ging:

‘Toen hij moeite had

met lopen of zelfs met

staan, verraste hij de aan-

wezigen op de algemene

conferentie door hen

vanuit een rolstoel toe te

spreken. Zijn milde

humor kwam tot uitdruk-

king in de openingszinnen van zijn toespraak: “Vergeef

me dat ik blijf zitten tijdens mijn toespraak. Het is niet

mijn keuze om vanuit een rolstoel te spreken. Ik zie dat

u allemaal zittend van de conferentie geniet, dus zal ik

uw voorbeeld volgen.” (Zie De Ster, september 1994,

p. 16.)

President van het Quorum der Twaalf
Apostelen
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‘In april 1988 kon hij met behulp van een loop-

rekje op de kansel zijn conferentietoespraak houden.

Tijdens zijn toespraak verloor hij zijn evenwicht en viel

achterover. President Monson, ouderling Packer en een

veiligheidsagent hielpen hem snel weer op de been en

hij ging verder met zijn toespraak alsof er niets was

gebeurd. Aan het eind van de bijeenkomst zij hij met

zijn altijd aanwezige humor: “Ik kwam in de bloemen

terecht!”’ (Ensign, augustus 1994, p. 10.) Hij brak drie

ribben toen hij viel. (Zie Boyd K. Packer, ‘President

Howard W. Hunter—He Endured to the End’, Ensign,

april 1995, pp. 28–29.)

WIJ BEHOREN DE SCHRIFTEN TE
KENNEN

Het bestuderen van de Schriften was een van de

grote liefdes van president Howard W. Hunter. Hij heeft

gezegd:

‘De kerk behoort vol te zitten met mensen die de

Schriften goed kennen, die er verwijzingen in aanbren-

gen en ze markeren, die met behulp van de Gids bij de

Schriften lessen en toespraken voorbereiden, die de

kaarten en de andere hulpmiddelen in de standaardwer-

ken bestuderen. (...)

Hij schudt president Ezra Taft Benson de hand.

Toespraak tijdens een algemene conferentie

‘In geen enkele andere bedeling waren de

Schriften — het eeuwige, verlichtende woord van God

— zo toegankelijk en zo goed gestructureerd voor het

gebruik door iedere man, vrouw en kind die ze bestu-

deren. Het geschreven woord van God is in de meest

leesbare en toegankelijke vorm in de geschiedenis van

de kerk aan de leden gegeven. We zullen zeker ter ver-

antwoording worden geroepen als we ze niet lezen.’

(Eternal Investments [toespraak tot leerkrachten gods-

dienstonderwijs, 10 februari 1989], p. 2–3.) 

WIJ BEHOREN ONS LEVEN OP
CHRISTUS TE RICHTEN

President Howard W. Hunter hield van de Heiland

en moedigde de heiligen vaak aan om de leringen en

het voorbeeld van de Heer te volgen: ‘Onthoud alstu-

blieft het volgende. Als ons leven en ons geloof op

Jezus Christus en zijn herstelde evangelie gericht zijn,

kan er nooit meer iets permanent mis gaan. Als ons

leven echter niet op de Heiland en zijn leringen is

gericht, kan geen enkel ander succes dat ooit perma-

nent rechtzetten.’ (‘Fear Not, Little Flock’, Brigham

Young University 1988–1989 Devotional and Fireside

Speeches [1989], p. 112.)

HIJ TROUWDE MET INIS
BERNICE EGAN

Bijna zeven jaar na

het overlijden van zijn

vrouw had president een

verrassende mededeling

voor de broeders van het

Quorum der Twaalf.

‘Tegen het eind van de

vergadering van de Twaalf

op donderdag [12] april

1990, nadat alle agenda-

punten waren behandeld,

vroeg president Hunter:

“Heeft iemand nog iets dat

niet op de agenda staat?”

Omdat ze van tevoren waren gewaarschuwd dat hun

president iets wilde bespreken als er aan het eind van

de vergadering voldoende tijd over was, zei geen van de

aanwezigen iets. Hij zei: “Goed dan, als niemand iets te

zeggen heeft, wil ik u graag laten weten dat ik vanmid-

dag ga trouwen.”

‘(...) Toen legde president Hunter op bescheiden

wijze uit: “Inis Stanton is een oude kennis uit

Californië. Ik ga al een tijdje met haar om en we heb-

ben besloten in het huwelijk te treden.” (...)

‘Die donderdagmiddag knielden Howard W.

Hunter en Inis Bernice Egan Stanton om twee uur aan

President Hunter en Inis Bernice Egan
trouwden op 12 april 1990.
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het altaar in een van de verzegelkamers van de tempel

neer. President Hinckley verrichtte de verzegeling en

verbond ze in de echt.’ (Knowles, Howard W. Hunter,

pp. 291–292.)

Toen hij twee jaar later zijn tweejarig huwelijk

vierde, schreef president Hunter in zijn dagboek dat hij

de laatste twee jaar gelukkig was geweest. Inis had hem

op zijn vele reizen vergezeld en hij noteerde dat ze

hun huis zo gezellig maakte. President Boyd K. Packer

heeft het volgende verteld over de liefde die president

Hunter voor zijn vrouw had:

‘Drie dagen voor het overlijden van president

Hunter bezochten ouderling Russell M. Nelson en ik de

president. Hij zat in de serre die op de tempel en de

tuinen uitkijkt. We knielden naast hem neer en hielden

ieder een van zijn handen vast. Terwijl we met hem

spraken, keek hij steeds achterom naar de huiskamer

en riep toen zijn vrouw, Inis.

‘Altijd aanwezig en attent reageerde ze onmiddel-

lijk en vroeg wat hij nodig had. Hij zei: “Je bent te ver

weg; ik wil dat je dicht bij me bent.” Ik zei: “President,

ze was nog geen tien meter bij u vandaan.” Hij zei:

“Dat weet ik, maar dat is te ver weg.”’ (Ensign, april

1995, p. 30.)

HIJ GAF DE ZUSTERS RAAD

Tijdens een toespraak tot de vrouwen van de kerk

adviseerde president Hunter hen om net als de broe-

ders dienstbetoon boven status te verkiezen:

‘Net als onze Heer en Heiland de vrouwen in zijn

tijd nodig had voor een helpende hand, een luisterend

oor, een gelovig hart, een vriendelijke blik, een bemoe-

digend woord en loyaliteit — zelfs in zijn uur van

vernedering, smart en dood — zo hebben wij, zijn

dienstknechten overal in de kerk, u nodig, de vrouwen

van de kerk, om ons te steunen in onze taak om de

vloed van het kwaad die ons dreigt te overspoelen, af

te dammen. Samen moeten we trouw en standvastig in

het geloof blijven tegenover een overmacht andersden-

kenden. Volgens mij is het noodzakelijk om de vrouwen

van de kerk op te roepen de algemene autoriteiten te

steunen om de vloed van het kwaad dat ons omringt,

af te dammen en er samen voor te zorgen dat het werk

van onze Heiland vooruitgaat. Nephi heeft gezegd:

“Daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts

streven, met volmaakt stralende hoop, en liefde voor

God en voor alle mensen” (2 Nephi 31:20). Als we

Hem gehoorzamen, zijn we in de meerderheid. Maar

alleen samen kunnen we het werk dat Hij ons heeft

opgedragen volbrengen en ons voorbereiden op de

dag dat we Hem zullen zien. (...)

‘Zusters, blijf attent

op mogelijkheden om

dienstbetoon te verrich-

ten. Maak u niet zo druk

om status. Herinnert

u zich de raad van de

Heiland met betrekking

tot diegenen die de

“eerste plaats” of de “ere-

zetels” zochten? “Maar wie

de grootste onder u is, zal

uw dienaar zijn” (Matteüs

23:6, 11). Het is belang-

rijk om gewaardeerd te

worden. Maar ons doel

moet rechtschapenheid in plaats van erkenning zijn;

dienstbetoon in plaats van aanzien. De getrouwe huis-

bezoekster, die maand in maand uit op huisbezoek gaat,

is net zo belangrijk voor het werk van de Heer als

iemand die een ogenschijnlijk vooraanstaande roeping

in de kerk vervult. Zichtbaarheid is niet te vergelijken

met wat waardevol is.’ (Zie ‘Aan de vrouwen in de kerk’,

De Ster, januari 1993, p. 87.)

HIJ BLEEF RUSTIG TOEN ZIJN LEVEN
BEDREIGD WERD

‘President Hunter

[was] altijd (...) een

onwrikbare man. Op 7

februari 1993 was hij

op de campus van de

Brigham Young University

om tijdens een haardvuur-

avond van de kerkelijke

onderwijsinstellingen

negentien ringen toe te

spreken. Toen president

Hunter opstond om de

bijna twintigduizend

jongvolwassenen in het

Marriott Center toe te

spreken, werd hij bedreigd door iemand die “Geen stap

verder” riep. De man beweerde een bom en een deto-

nator bij zich te hebben. Hij zei dat iedereen behalve

president Hunter het podium moest verlaten. Veel men-

sen verlieten het podium, maar president Hunter bleef

onwrikbaar op het podium staan, met twee veiligheids-

agenten. Hoewel hij bedreigd werd met iets dat op een

pistool leek, weigerde hij resoluut om de verklaring

voor te lezen die de man hem overhandigde. Toen de

studenten spontaan ‘Wij danken U, Heer, voor profeten’

begonnen te zingen, werd de man even afgeleid. Een

veiligheidsagent wist hem te overmeesteren en af te

President Howard W. Hunter

President en zuster Hunter met zijn
dochters, oktober 1994
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voeren. Andere veiligheidsagenten lieten uit veiligheids-

overwegingen president Hunter op de grond zakken.

‘Er ontstond natuurlijk aardig wat commotie in de

zaal, maar de rust keerde snel weer terug. Na op verhaal

te zijn gekomen, kon president Hunter ongestoord met

zijn toespraak beginnen, en hij las de eerste zin voor:

“Het leven is vol uitdagingen.” Hij keek de zaal in en

voegde eraan toe: “Zoals jullie hebben gezien.” Toen

ging hij verder met zijn toespraak alsof er niets was

gebeurd.’ (Faust, Ensign, augustus 1994, pp. 11–12.)

Bij een andere gelegenheid werd hij ook bedreigd.

President Boyd. K. Packer heeft uitgelegd: ‘We gingen

met hem mee naar Jeruzalem voor de inwijding van het

BYU Jerusalem Center. Toen ik mijn toespraak hield,

was er nogal wat opwinding achterin de zaal. Militairen

waren de zaal binnengekomen. Ze lieten een briefje aan

president Hunter overhandigen. Ik draaide me om en

vroeg wat ik moest doen. Hij zei: “Er is een bommelding.

Ben je bang?” Ik zei: “Nee”. Hij zei: “Ik ook niet, ga maar

verder met je toespraak.”’ (Ensign, april 1995, p. 29.)

HIJ WERD PRESIDENT VAN DE KERK

Op 5 juni 1994 werd Howard W. Hunter geordend

en aangesteld als de veertiende president van de kerk.

Hij was al ruim dertig jaar algemeen autoriteit. Tijdens

een persconferentie de volgende dag nodigde hij ‘alle

leden van de kerk uit om steeds meer aandacht te

schenken aan het leven en het voorbeeld van de Heer

Jezus Christus, in het bijzonder aan zijn liefde, zijn

hoop en zijn barmhartigheid.

‘Ik bid dat we elkaar vriendelijker, hoffelijker,

nederiger, geduldiger en vergevensgezinder zullen

bejegenen. We hebben hoge verwachtingen van elkaar,

en iedereen kan zich verbeteren. Onze wereld heeft

behoefte aan een meer gedisciplineerde naleving van de

geboden van God. Wij moeten dat aanmoedigen op de

manier die aan de profeet Joseph Smith in de gevange-

nis te Liberty werd geopenbaard, “door overreding,

door lankmoedigheid, door mildheid en zachtmoedig-

heid, en door ongeveinsde liefde; (...) zonder huichela-

rij en zonder bedrog” (LV 121:41–42).

Het Eerste Presidium tijdens een persconferentie: Gordon B. Hinckley,
Howard W. Hunter en Thomas S. Monson

‘Tot degenen die een overtreding hebben begaan

of die beledigd zijn, zeggen we: kom terug. Tot degenen

die gekwetst zijn, die het moeilijk hebben en bevreesd

zijn, zeggen we: sta ons toe u bij te staan en uw tranen

te drogen. Tot degenen die verward zijn en aan alle

kanten overweldigd door zonden, zeggen we: kom tot

de God van alle waarheid en de kerk van voortdurende

openbaring. Kom terug. Sluit u weer bij ons aan. Blijf

volharden. Blijf geloven. Alles is wel, en alles zal wel

zijn. Eet aan de tafel die in De Kerk van Jezus Christus

van de Heiligen der Laatste Dagen voor u gedekt staat

en volg de goede Herder die de maaltijd heeft bereid.

Heb hoop, oefen uw geloof, ontvang — en geef — liefde,

de reine liefde van Christus.’ (Geciteerd in Todd,

Ensign, juli 1994, pp. 4–5.)

Hoewel hij slechts negen maanden president van

de kerk was, vonden de heiligen het voorbeeld en de

leringen van president Hunter innemend.

IEDER LID MOET TEMPELWAARDIG ZIJN

Naast zijn uitnodi-

ging om het leven en het

voorbeeld van de

Heiland vlijtiger na te

volgen zei president

Howard W. Hunter:

‘Ik nodig de leden

van de kerk uit de tem-

pel van de Heer te ver-

heffen tot het

overweldigende symbool

van hun lidmaatschap en

de verheven plaats van

hun heilige verbonden.

Het diepste verlangen

van mijn hart is dat ieder

lid van de kerk waardig is

om naar de tempel te gaan. Ik hoop dat ieder volwassen

lid die zegen waardig is en een geldige tempelaanbeve-

ling heeft, zelfs als de tempel niet dichtbij is en geregeld

bezoek niet tot de mogelijkheden behoort.

‘Laten we de tempel bezoeken en liefhebben. Laten

we zo vaak naar de tempel gaan als onze middelen en

persoonlijke omstandigheden dat toelaten. Laten we niet

alleen voor onze dierbare voorouders gaan, maar ook

om zelf de zegeningen van de tempel te ontvangen, en

te proeven van de heiligheid en veiligheid die binnen

die heilige muren te vinden is. De tempel is een

prachtige plaats, een plaats van openbaring, een plaats

van gemoedsrust. Het is het huis van de Heer. De tem-

pel is heilig voor de Heer. Ook voor ons moet hij heilig

zijn.’ (Geciteerd in Todd, Ensign, juli 1994, p. 5.)

Fo
to

 w
el

w
ill

en
d 

te
r 

be
sc

hi
kk

in
g 

ge
st

el
d 

do
or

 D
es

er
et

 N
ew

s

Het Eerste Presidium bij de inwijding
van de Bountifultempel (Utah)
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HIJ GETUIGDE KRACHTIG VAN
CHRISTUS

In zijn eerste toe-

spraak als president van

de kerk tijdens de alge-

mene conferentie, tevens

zijn laatste algemene

conferentie, gaf president

Howard W. Hunter de

heiligen zijn getuigenis

van Jezus Christus en zijn

kerk:

‘De voorbije maan-

den heb ik mijn grootste

kracht geput uit mijn

vaste getuigenis dat dit het

werk van God is en niet van de mens. Jezus Christus

staat aan het hoofd van deze kerk. Hij leidt haar in

woord en daad. Ik kan niet onder woorden brengen

hoezeer ik mij vereerd voel dat ik voor een periode een

middel in zijn handen mag zijn om zijn kerk te preside-

ren. Maar zonder de kennis dat Christus aan het hoofd

van de kerk staat, zou ik of wie dan ook, het gewicht

van deze roeping niet kunnen dragen.

‘Nu ik deze verantwoordelijkheid heb aanvaard,

erken ik Gods wonderbaarlijke hand in mijn leven. Keer

op keer heeft Hij mijn leven gespaard en mij kracht

gegeven. Hij heeft mij herhaaldelijk weggeleid van de

deur van de dood en mij toegestaan mijn sterfelijke

bediening voort te zetten. Ik heb mij zo nu en dan

afgevraagd waarom mijn leven is gespaard. Maar die

vraag heb ik nu naast mij neergelegd en ik bid nu om

het geloof en de gebeden van de leden van de kerk,

zodat we kunnen samenwerken, u en ik, om Gods oog-

merken in deze periode van ons leven te verwezenlijken.’

(De Ster, januari 1995, p. 6.)

EEN CHRISTELIJK LEVEN LEIDEN

Tijdens een kerstdevotional moedigde president

Howard W. Hunter de mensen aan om het voorbeeld

van de Heiland te volgen: ‘Leg deze kerst een ruzie bij.

Zoek een vergeten vriend op. Verwerp achterdocht en

vervang het door vertrouwen. Schrijf een brief. Geef

een vriendelijk antwoord. Moedig de jeugd aan. Wees

trouw, in woord en daad. Kom beloften na. Doe afstand

van wrok. Vergeef een vijand. Bied uw excuses aan.

Probeer begrip te hebben. Bestudeer de eisen die u

aan anderen stelt. Denk eerst aan iemand anders. Wees

vriendelijk. Wees zachtaardig. Lach wat vaker. Uit uw

dankbaarheid. Verwelkom een vreemdeling. Verblijd het

hart van een kind. Geniet van de schoonheid en het

wonder van de aarde. Betuig uw liefde en doe dat dan

opnieuw.’ [Van een onbekend auteur.] (The Teachings

Diploma-uitreiking in Hawaï
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of Howard W. Hunter, bezorgd door Clyde J. Williams

(1997), pp. 270–271.

EEN LAATSTE EERBETOON

President Howard W.

Hunter overleed op 3

maart 1995. Tijdens de

uitvaartdienst zei presi-

dent Gordon B. Hinckley:

‘Er is een enorme

boom in het bos omge-

vallen, die een open plek

achterlaat. Er is een grote

en rustige kracht uit ons

midden verdwenen.

‘Er is veel over zijn

lijden gezegd. Ik denk dat

het langer duurde en erger was dan wij ons realiseren.

Hij heeft erg veel pijn leren verdragen — zonder

erover te klagen. Het is een wonder op zich dat hij zo

lang heeft geleefd. Door zijn leed is de pijn van veel

anderen die lijden, verlicht en verzacht. Ze weten dat hij

begreep hoe zwaar hun lasten waren. Hij stak met bij-

zonder veel liefde de helpende hand naar hen uit.

‘Er is veel gezegd over zijn vriendelijkheid, zorg-

zaamheid en voorkomendheid ten opzichte van ande-

ren. En dat is allemaal waar. Hij gaf zichzelf over aan

het patroon van de Heer, die Hij liefhad. Hij was een

rustige en attente man. Maar hij kon ook een sterke en

verstandige mening ten gehore brengen. (...)

‘Broeder Hunter was vriendelijk en zachtaardig.

Maar zijn uitspraken konden ook sterk en overtuigend

zijn. Zoals gezegd had hij rechten gestudeerd. Hij wist

hoe hij een zaak moest presenteren. Hij presenteerde de

verschillende vooronderstellingen erg duidelijk. En van

daaruit kwam hij tot zijn conclusie. Als hij sprak, luisterde

iedereen. Zijn ideeën kregen meestal de overhand. Maar

als ze niet geaccepteerd werden, was hij flexibel genoeg

om zijn pleidooi in te trekken en de beslissing van de

president van de kerk, zijn profeet, te aanvaarden. En

vervolgens verkondigde hij in de hele kerk overtuigend

de beslissing die was genomen en de koers die was

bepaald. (...)

‘Howard W. Hunter, profeet, ziener en openbaarder,

had een onbetwistbaar en zeker getuigenis van de

levende God, onze eeuwige Vader. Met veel overtuiging

gaf hij getuigenis van de goddelijke natuur van de Heer

Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid. Hij sprak

liefdevol over de profeet Joseph Smith en al zijn opvol-

gers tot aan zijn eigen periode als president van de

kerk. (...)

‘Moge God de herinnering aan hem voor het wel-

zijn van ons allen zegenen.’ (‘A Prophet Polished and

Refined’, Ensign, april 1995, pp. 33–35.)

President Howard W. Hunter
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HOOGTEPUNTEN UIT HET LEVEN VAN GORDON B. HINCKLEY

Leeftijd Gebeurtenissen

Hij wordt geboren op 23 juni 1910 te Salt Lake City, als zoon van Bryant S. en Ada

Bitner Hinckley.

8 Hij wordt door zijn vader gedoopt (28 april 1919).

20 Zijn moeder overlijdt (9 november 1930).

21 Hij studeert af aan de University of Utah (juni 1932).

22–24 Hij vervult een zending in Groot-Brittannië (1933–1935).

24 Hij wordt secretaris van het Church Radio, Publicity, and Mission Literature

Committee (1935).

26 Hij trouwt met Marjorie Pay (29 april 1937).

33 Hij wordt aangenomen bij de Union Depot and Railroad Company in Salt Lake

City (1943).

41 Hij wordt benoemd als secretaris van het algemeen zendingscomité (1951).

42 President David O. McKay vraagt hem om het tempelwerk in niet-Engelse talen

voor te bereiden (1953).

46 Hij wordt geroepen als president van de ring Millcreek-Oost (28 oktober 1956).

47 Hij wordt gesteund als assistent van de Twaalf (6 april 1958).

51 Hij wordt tot apostel geordend (5 oktober 1961).

53 Hij spreekt in het televisieprogramma Church of the Air van CBS (6 oktober 1963).

69 In opdracht van president Spencer W. Kimball leest hij een proclamatie van het

Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen voor ter gelegenheid van

het 150-jarig bestaan van de kerk, via satelliet uitgezonden vanuit Fayette (New

York) [6 april 1980].

71 Hij wordt geroepen als raadgever van president Spencer W. Kimball (23 juli 1981).

75 Hij wordt geroepen als raadgever van president Ezra Taft Benson (10 november

1985).

83 Hij wordt geroepen als raadgever van president Howard W. Hunter (5 juni 1994).

84 Hij wordt president van de kerk (12 maart 1995).

85 Hij leest ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ voor tijdens de algemene bij-

eenkomst van de zustershulpvereniging (23 september 1995).

86 Hij vertegenwoordigt de kerk als deelnemer aan het televisieprogramma 60

Minutes (in april 1996 uitgezonden); hij organiseert meerdere quorums der

zeventig (uitgebreid tot vijf quorums op 5 april 1997).

87 Hij kondigt de bouw van kleine tempels over de hele wereld aan (oktober 1997).

88 Hij spreekt via satelliet de tot op dat moment waarschijnlijk grootste groep zende-

lingen toe (21 februari 1999).

89 Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen geven het document

‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’ uit (1 januari 2000); hij

wijdt de Palmyratempel (New York) in (6 april 2000).

90 Hij wijdt het Conferentiecentrum in Salt Lake City in (8 oktober 2000); hij reist

ruim vierhonderdduizend kilometer en bezoekt 58 landen, spreekt 2,2 miljoen

leden toe en wijdt 24 tempels in (2000); hij publiceert zijn boek Standing for

Something: Ten Neglected Virtues That Will Heal Our Hearts and Homes (2000);

hij kondigt het Permanent Studiefonds aan om jonge leden van de kerk over de

hele wereld met hun opleiding te helpen (april 2001).

92 Hij wijdt de Nauvootempel (Illinois) in (27 juni 2002); hij publiceert zijn boek

Way to Be!: Nine Ways to Be Happy and Make Something of Your Life (2002).
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HIJ STAMT AF VAN DE PIONIERS

‘Thomas Hinckley,

een van de voorouders

van president Hinckley,

was van 1681 tot 1692

gouverneur van de

nederzetting Plymouth

(Massachusetts). Zijn

grootvader, Ira Nathaniel

Hinckley, verloor zijn

ouders en reisde met zijn

broer van Michigan naar

Springfield (Illinois), om

bij zijn grootouders te

wonen. Als tiener liep hij

naar Nauvoo en ont-

moette de profeet Joseph

Smith.’ (Boyd K. Packer, ‘President Gordon B. Hinckley:

First Counselor’, Ensign, februari 1986, p. 3.)

In 1843, op 14-jarige leeftijd, werd Ira Nathaniel

Hinckley lid van de kerk en in 1850 kwam hij in de Salt

Lake Valley aan. Toen hij zich met zijn gezin in Salt Lake

City gevestigd had, ging hij terug naar het oosten om

andere heiligen met hun reis naar het westen te helpen.

In 1862 nam hij dienst bij het leger om tijdens de bur-

geroorlog de transcontinentale telegraaflijn te bewaken.

In 1867 stuurde Brigham Young een brief naar Ira met

het verzoek om een nieuwe taak te aanvaarden:

‘“We hebben een goede en geschikte man nodig

om zich op de boerderij van de kerk in Cove Creek

(Millard County) te vestigen. Uw naam is naar voren

gebracht. Vanwege de afstand tot de bewoonde wereld

moet iemand praktisch aangelegd zijn en ervaring heb-

ben om die boerderij te kunnen leiden. Cove Creek ligt

langs de hoofdweg naar Dixie, Pahranagat en West-

Californië, zo’n 68 kilometer ten zuiden van Fillmore

en zo’n 35 kilometer ten noorden van Beaver. Als u deze

zending denkt aan te kunnen, kunt u met ons mee naar

het zuiden. We willen maandag over een week vertrek-

ken. Het is niet verstandig om uw gezin mee te nemen

totdat u zich gevestigd hebt. (...) Als u besluit te gaan,

laat dat dan weten aan de man die deze brief bezorgt,

en als u meegaat zorg dan dat u een voertuig bij u hebt.”
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Ira Nathaniel Hinckley hield in 1867 toezicht op de bouw van Cove Fort.

Ira Nathaniel Hinckley, de grootvader
van Gordon B. Hinckley
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‘(...) Ira stuurde de bezorger terug met een een-

voudig antwoord: “Zeg maar tegen de president dat ik

op de aangegeven dag met een voertuig zal klaarstaan.”’

(Sheri L. Dew, Go Forward with Faith: The Biography

of Gordon B. Hinckley [1996], p. 12.)

ZIJN VADER WAS STERK EN GETROUW

Ira Nathaniel

Hinckley liet zijn gezin in

Coalville (Utah) achter

totdat het huis in Cove

Creek bewoonbaar was.

Terwijl hij weg was,

schonk zijn vrouw,

Angeline Wilcox Noble

Hinckley, op 9 juli 1867

het leven aan een zoon,

Bryant Stringham Hinckley

(de vader van Gordon B.

Hinckley). Ira verhuisde

zijn gezin in november

1867 naar Cove Fort, en

zeventien jaar lang hielpen ze reizigers die door het

gebied trokken met onderdak, voedsel en veiligheid.

‘Bryant Hinckley’s eerste herinneringen waren in

Cove Fort, waar hij en zijn broers paard leerden rijden

zodra ze konden lopen. Ze besteedden veel middagen

op de top van de muur rondom het huis en keken met

een verrekijker naar de cowboys die op snelle paarden

de wilde paarden en het vee bij de heuvels in het

oosten bijeendreven (…).

‘In 1883, toen Bryant zestien was, verhuisde

Angeline naar Provo, zodat de vijf oudste zoons van Ira

naar de BrighamYoung Academy konden. Bryant was

op die leeftijd vrij beïnvloedbaar en er ging een hele

nieuwe wereld open voor de jongen van het platteland

in Utah. (...)

‘Toen hij afgestudeerd was, kreeg hij een baan

aangeboden om op de school les te geven, op voor-

waarde dat hij verder zou studeren. Dus reisde hij later

naar het oosten, waar hij in Poughkeepsie (New York)

naar Eastman Business College ging. Hij studeerde af

in december 1892. Voordat hij in het voorjaar van 1893

naar huis kwam om op de Brigham Young Academy les

te geven, deed hij verscheidene maanden postdoctoraal

werk op de Rochester Business University. In juni 1893

trouwde hij met Christine Johnson.’ (Dew, Go Forward

with Faith, pp. 16–18.)

In het begin van het jaar 1900 kreeg Bryant een

baan aangeboden als directeur van het nieuwe LDS

Business College in Salt Lake City. ‘Het opleidingsinsti-

tuut had veel aan zijn zakelijke intuïtie en zijn vaardig-

heid om les te geven en te communiceren. (...) Toen

Angeline Wilcox Noble Hinckley, de
grootmoeder van Gordon B. Hinckley

263



Presidenten van de kerk

hij na tien jaar vertrok, werd de school als een van de

beste scholen voor hoger economisch en administratief

onderwijs beschouwd.’ (Dew, Go Forward with Faith,

p. 18.)

Bryant en Christine Hinckley kregen negen kinde-

ren. Tot hun grote verdriet overleed hun tweejarige

dochtertje aan hoge koorts op de dag dat hun vijfde kind

werd geboren; en in juli 1908, na vijftien jaar huwelijk,

werd Christine plotseling ernstig ziek. Ze moest met

spoed geopereerd worden. Alle pogingen om haar te

genezen waren tevergeefs en kort daarna overleed ze.

Bryant was door verdriet overmand. Zijn vrouw was

overleden en hij moest alleen voor hun acht kinderen

zorgen.

GORDON B. HINCKLEY WERD
GEBOREN

Enige tijd na het

overlijden van zijn vrouw

kreeg Bryant Hinckley het

gevoel dat zijn kinderen

een moeder nodig had-

den en dat hij een partner

nodig had. Hij was toen

directeur van LDS

Business College en daar

was een getalenteerde

leerkracht, Ada Bitner, die

Engels en stenografie

doceerde. Na een korte

verkeringstijd trouwden

Bryant en Ada op 4

augustus 1909 in de Salt

Laketempel.

‘Vijftien jaar eerder

had Bryant zijn patriar-

chale zegen ontvangen,

waarin beloofd werd: “U

zult niet alleen zelf een

groot man worden, maar

uw nakomelingen zullen

groot worden. Uit uw

lendenen zullen staatslie-

den, profeten, priesters

en koningen van de aller-

hoogste God voortko-

men. Het priesterschap

zal nooit uit uw familie

worden weggenomen,

neen, nooit. Er zal geen

eind aan uw nakomelin-

gen komen (...) en de naam Hinckley zal in ieder land

onder de zon geëerd worden.”
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Ada Bitner Hinckley, de moeder van
Gordon B. Hinckley

Bryant Stringham Hinckley, de vader
van Gordon B. Hinckley
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‘Toen Bryant en Ada

hun eerste zoon kregen,

konden ze niet voorzien

dat die in grote mate de

vervulling van die profe-

tie zou zijn. Hij werd op

23 juni 1910 geboren en

kreeg de naam van zijn

moeder mee: Gordon

Bitner Hinckley.’ (Dew,

Go Forward with Faith,

p. 22.)

HIJ LEERDE BELANGRIJKE LESSEN IN
ZIJN JEUGD

‘Gordon was een tengere, zwakke jongen die vat-

baar was voor oorontstekingen en andere ziekten, en

zijn moeder maakte zich voortdurend zorgen om hem.

’s Avonds hield Ada vaak twee warme zakjes zout tegen

zijn ontstoken oren aan. (...)

‘Gordon had ook veel last van allergieën, astma en

hooikoorts, en de levensomstandigheden in die tijd

droegen bij aan zijn problemen. Bijna iedereen in Salt

Lake City brandde kolen in kachels en fornuizen,

waardoor er veel roetdeeltjes als een verstikkende

deken boven de stad hingen, vooral in de winter. (...)

‘De hoge concentra-

tie roetdeeltjes en andere

verontreinigde stoffen

werden bijna zijn onder-

gang. Toen hij twee was,

kreeg hij kinkhoest. Hij

was zo ernstig ziek dat de

arts tegen Ada zei dat

schone lucht de enige

remedie was. Bryant gaf

meteen gehoor aan dat

advies en kocht twee

hectare land bij East

Millcreek in de Salt Lake

Valley, en bouwde er een

zomerhuis op.’ (Dew, Go

Forward with Faith, pp. 24–25.)

Over sommige lessen die hij in zijn jeugd geleerd

had, zei president Gordon B. Hinckley:

‘Ik ben hier in Salt Lake City opgegroeid, een heel

gewone jongen met sproeten. (...) Mijn vader was een

ontwikkelde en talentrijke man. Hij werd door de

gemeenschap gerespecteerd. Hij hield van de kerk en

haar leiders. President Joseph F. Smith, die president

was in mijn jeugd, was een van zijn helden. Hij hield

van president Heber J. Grant, die in 1918 president van

de kerk werd.
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Gordon B. Hinckley (rechts) met zijn
broer Sherman, rond 1913

De jonge Gordon B. Hinckley
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‘Mijn moeder was een begaafde en fantastische

vrouw. Ze was kwam uit het onderwijs. Maar toen ze

trouwde, stopte ze met werken om huisvrouw en moe-

der te worden. Volgens ons was ze daar steengoed in.

‘We woonden in de eerste wijk in een voor mijn

gevoel groot huis. Er waren vier vertrekken op de begane

grond — een keuken, een eetkamer, een woonkamer

en een studeerkamer. Op de eerste verdieping waren

er vier slaapkamers. Het huis stond op een hoek, op

een groot stuk grond. We hadden een groot grasveld

met veel bomen, waar miljoenen bladeren vanaf vielen,

en er moest altijd veel gedaan worden.

‘Toen ik nog jong

was, stond er een kachel

in de keuken en een in

de eetkamer. Later werd

er een fornuis geplaatst,

dat was toen iets gewel-

digs. Maar het had een

onverzadigbare honger

naar kolen, en er zat

geen automatische stook-

inrichting op. De kolen

moesten het fornuis in

geschept worden en elke

avond netjes opgestapeld

worden.

‘Dat beest van een fornuis heeft mij een belang-

rijke les geleerd: als je warm wilde blijven, moest je

kolen scheppen.

‘Mijn vader vond dat zijn jongens moesten leren

werken, zowel in de zomer als in de winter. Daarom

kocht hij een boerderij van twee hectare, die uiteinde-

lijk uitgroeide tot zo’n twaalf hectare. In de zomer

woonden wij daar en wanneer de school weer begon,

gingen we terug naar de stad.

‘We hadden een grote boomgaard en elk voorjaar

moesten de bomen gesnoeid worden. Vader nam ons

altijd mee naar snoeidemonstraties die georganiseerd

werden door deskundigen van de landbouwschool. We

leerden een belangrijke waarheid — hoe je in februari

snoeide, bepaalde wat voor fruit je in september zou

plukken. Het was de bedoeling om de takken zo te

snoeien dat het fruit licht en lucht zou krijgen. We leer-

den ook dat nieuw, jong hout de beste vruchten gaf.

Die kennis hebben we op veel manieren toegepast.’

(Zie De Ster, juli 1993, p. 54.)

DE FAMILIE HINCKLEY HIELD
GEZINSAVOND

President Gordon B. Hinckley heeft het volgende

over zijn kinderjaren verteld:

Gordon B. Hinckley, zo’n twaalf jaar oud
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‘In 1915 vroeg president Joseph F. Smith de leden

van de kerk om gezinsavond te houden. Mijn vader zei

dat we dat zouden doen, dat we de woonkamer zou-

den opwarmen waar moeders vleugel stond. We zou-

den doen wat de president van de kerk had gevraagd.

‘Als kinderen traden we niet graag op de voorgrond.

We konden van alles als we samen speelden, maar een

solo proberen te zingen waar de anderen bij waren,

was voor ons net zoiets als ijs op de kachel zetten en

niet willen dat het smelt. Aanvankelijk giechelden we

en maakten we lollige opmerkingen over elkaars optre-

den. Maar onze ouders hielden hardnekkig vol. We

zongen samen. We baden samen. We luisterden rustig

als mijn moeder verhalen uit de Bijbel en het Boek van

Mormon voorlas. Mijn vader vertelde verhalen uit zijn

hoofd. (...)

‘Uit die eenvoudige, korte bijeenkomsten in de

woonkamer van ons oude huis is iets onbeschrijflijk

moois voortgekomen. We gingen meer van onze ouders

houden. We gingen meer van onze broertjes en zusjes

houden. We gingen meer van de Heer houden. In ons

hart groeide de waardering voor eenvoudige goedheid.

Die geweldige dingen gebeurden omdat onze ouders

de raad van de president van de kerk opvolgden. Dat is

een bijzonder belangrijke les voor mij geweest.

‘In dat oude huis wisten we dat onze vader van

onze moeder hield. Dat is ook een grote les uit mijn

jeugd. Ik kan me niet herinneren dat hij ooit onvrien-

delijk tegen of over haar sprak. Hij steunde haar in haar

taken in de kerk, in de buurt en in de gemeenschap.

Ze had veel aangeboren talenten en hij stimuleerde haar

ze te gebruiken. Haar welzijn was zijn voortdurende

zorg. We beschouwden ze als gelijken, metgezellen die

samenwerkten en elkaar liefhadden en waardeerden,

net als ons.’ (Zie De Ster, juli 1993, p. 56.)

DE FAMILIE HINCKLEY VOND
ONDERWIJS THUIS BELANGRIJK

Beide ouders van Gordon B. Hinckley waren

onderwijskundigen en ze wilden hun kinderen de
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Bryant en Ada Hinckley met hun kinderen: Sylvia, Gordon, Ruth, Sherman en
Ramona, rond 1928
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beste mogelijkheden tot onderwijs bieden. ‘Als voorma-

lig leerkracht Engels was Ada zeer belezen en een puriste

wat grammatica betreft. Ze accepteerde geen slordig

taalgebruik en haar kinderen leerden nauwkeurig en

zorgvuldig spreken. Slordige of volkse uitspraak of welke

vorm van schuttingtaal ook waren bijna onvergeeflijk.

‘Ada was een uitste-

kend leerling geweest en

dat verwachtte ze ook

van haar kinderen.

Jarenlang bewaarde

Gordon een klein woor-

denboek als schat. Het

had als inscriptie: “Ada

Bitner, Onderscheiding

voor uitmuntendheid,

1889.” Boeken en onder-

wijs waren ook belangrijk

voor Bryant en hij had

van een van de vertrek-

ken in het huis een stu-

deerkamer gemaakt, die

afgesloten kon worden

om rustig te studeren. In

de boekenkasten stonden

meer dan duizend boe-

ken.’ (Dew, Go Forward with Faith, p. 30.)

Jaren later zei president Gordon B. Hinckley over

die studeerkamer:

‘Toen ik nog klein was, woonden we in een groot,

oud huis. Een van de vertrekken werd de studeerkamer

genoemd. Er stond een stevige tafel met een goede lamp,

drie of vier comfortabele stoelen met goede verlichting

en boekenkasten langs de muren. Er waren zoveel boe-

ken die mijn ouders in de loop van vele jaren hadden

verzameld.

‘We werden nooit gedwongen om ze te lezen,

maar ze stonden wel binnen handbereik, zodat we ze

konden lezen als we wilden.

‘In die kamer was het altijd rustig. Iedereen wist

dat het een plek was om te studeren.

‘Er lagen ook tijdschriften — tijdschriften van de

kerk en twee of drie andere goede tijdschriften. Er waren

geschiedenisboeken en literaire werken, boeken over

technische onderwerpen, woordenboeken, een ency-

clopedie en een wereldatlas. Er was in die tijd nog geen

televisie. De radio werd in mijn jeugd gemeengoed.

Maar er heerste een studiesfeer. Ik wil u niet wijsmaken

dat we grote wetenschappers waren. Maar we werden

blootgesteld aan goede literatuur, goede ideeën van

goede geleerden en de taal van mensen die diep nadach-

ten en prachtig konden schrijven.’ (‘The Environment

of Our Homes’, Ensign, juni 1985, p. 4.)

Bryant en Ada Hinckley
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ZIJN OUDERS VERWACHTTEN HET
BESTE VAN HUN KINDEREN

‘Ironisch genoeg hield Gordon als jonge jongen

helemaal niet van school, ondanks alle nadruk die de

Hinckleys op literatuur en onderwijs legden. Toen hij

zes was en naar de eerste klas van het basisonderwijs

zou gaan, verborg hij zich op de eerste schooldag voor

zijn ouders. Omdat hij klein was en niet erg gezond,

besloten Bryant en Ada dat hij misschien beter een jaar

kon wachten en tegelijk met zijn [jongere broer]

Sherman kon gaan.

‘Toen een jaar later

de eerste schooldag aan-

brak, rende Gordon rond

het huis bij zijn moeder

vandaan, maar Ada kreeg

hem te pakken. (...) Het

duurde niet lang voordat

Gordon bij zijn leeftijds-

genootjes in de tweede

klas zat.’ (Dew, Go

Forward with Faith, pp.

30–31.) En pas op het

voortgezet onderwijs

begon Gordons houding drastisch te veranderen.

Zijn ouders hadden

hem en de andere kinde-

ren altijd aangemoedigd

om hun best te doen en

er was sprake van

bepaalde eisen en ver-

wachtingen. Ze waren

geen voorstanders van

strenge tucht, maar kon-

den wel goed duidelijk

maken wat er verwacht

werd. Zo nodig gaven ze

extra karweitjes aan kin-

deren die een extra zetje

nodig hadden. Toen hij

in de eerste klas zat en ‘na een moeilijke dag op school

thuiskwam, gooide Gordon zijn boeken op de tafel ter-

wijl hij door de keuken liep en gebruikte een krachtterm.

Ada, die geschokt was door zijn taalgebruik, legde uit

dat zulke woorden onder geen enkele voorwaarde

gebruikt mochten worden. Ze nam Gordon mee naar de

badkamer waar ze een washandje met zeep insmeerde

en zijn tong en tanden waste. Hij sputterde tegen en

wilde eigenlijk weer vloeken, maar hij hield zich in.’

(Dew, Go Forward with Faith, p. 33.) Later zei hij: ‘Dat

was een waardevolle les. Ik denk dat ik kan beweren

dat ik vanaf dat moment echt geprobeerd heb om de

naam van de Heer niet meer ijdel te gebruiken. Ik ben

Bryant S. Hinckley (1867–1961), de
vader van Gordon B. Hinckley

Gordon B. Hinckley
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dankbaar voor die les.’ (Conference Report, oktober

1987, p. 57; of Ensign, november 1987, p. 46.)

HIJ KREEG EEN PATRIARCHALE ZEGEN

In 1995 sprak president Gordon B. Hinckley over

zijn patriarchale zegen:

‘Toen ik elf was, kreeg ik mijn patriarchale zegen.

Een bekeerling tot de kerk [Thomas E. Callister], die uit

Engeland was gekomen, was onze patriarch. Hij heeft

zijn handen op mijn hoofd gelegd en me een zegen

gegeven. Volgens mij heb ik die zegen niet meer gele-

zen totdat ik in 1933 op de boot naar Engeland zat. Ik

haalde hem uit mijn koffer en las hem zorgvuldig. En

tijdens mijn zending in Engeland las ik de zegen af en

toe door.

‘Ik zal u niet alles vertellen wat er in die zegen

stond, maar die man sprak met een profetische stem.

Hij zei onder andere dat ik mijn stem tot getuigenis van

de waarheid zou verheffen in de naties van de aarde.

Toen ik van mijn zending ontheven was, sprak ik in

Londen tijdens een getuigenisbijeenkomst in het

gemeentehuis van Battersea. De volgende zondag sprak

ik in Berlijn. De volgende zondag sprak ik in Parijs. De

volgende zondag sprak ik in Washington D. C. Ik kwam

moe en zwak, mager en uitgeput thuis, (...) en ik zei:

“Dat is het. Ik heb genoeg gereisd. Ik wil nooit meer

reizen.” En ik dacht dat die zegen in vervulling was

gegaan. Ik had in vier van de grote hoofdsteden van

de wereld gesproken — Londen, Berlijn, Parijs en

Washington D. C. Ik dacht dat ik mijn deel had gedaan

om die zegen in vervulling te laten gaan.

‘Dankbaar en in de geest van getuigenis zeg ik (...)

dat ik het voorrecht heb gehad om door de voorzienig-

heid en goedheid van de Heer te mogen getuigen van

dit werk en van de goddelijke roeping van de profeet

Joseph Smith in bijna alle landen in Azië — Japan, Korea,

Thailand, Taiwan, de Filipijnen, Hongkong, Vietnam,

Birma, Maleisië, India, Indonesië, Singapore enzovoort.

Ik heb getuigd in Australië, Nieuw-Zeeland, de eilanden

in Oceanië, de landen in Europa, alle landen in Zuid-

Amerika, en alle landen in de Oriënt, als getuigenis van

de goddelijkheid van dit werk.’ (Teachings of Gordon

B. Hinckley [1997], pp. 422–423.)

HIJ KREEG EEN STERK GETUIGENIS
VAN JOSEPH SMITH

President Hinckley vertelde over een ervaring

die hij had als jongeman, toen hij erachter kwam dat

Joseph Smith een profeet was:

‘Vele jaren geleden,

toen ik op twaalfjarige

leeftijd tot diaken was

geordend, nam mijn

vader, die president van

de ring was, me mee naar

mijn eerste priester-

schapsbijeenkomst van

de ring. In die tijd wer-

den die bijeenkomsten

op een doordeweekse

avond gehouden. Ik kan

me nog herinneren dat

we naar het gebouw van

de tiende wijk in Salt Lake

City gingen. Hij ging op

het podium zitten en ik

op de achterste rij. Ik voelde me een beetje alleen en

ongemakkelijk in die grote zaal met sterke mannen die

tot het priesterschap van God waren geordend. De bij-

eenkomst begon, de openingslofzang werd aangekon-

digd en — zoals toen gebruikelijk was — stonden we

allemaal op om te zingen. Ik schat dat er ongeveer vier-

honderd mannen waren. Samen verhieven deze mannen

hun sterke stem, sommigen met een Europees accent

omdat ze als bekeerling uit Europa vandaan waren

gekomen, maar allemaal zongen ze met veel overtui-

ging en getuigenis:

Ere de man tot wie sprak weer Jehovah,

die tot profeet werd gezalfd door de Heer.

Hij was d’ontsluiter der laatste bedeling,

eens geven volken en vorsten hem eer.

(Lofzang 24.)

‘Ze zongen over de profeet Joseph Smith en daar-

bij kreeg ik in mijn hart een sterk gevoel van liefde en

geloof in de machtige profeet van deze bedeling. In

mijn kinderjaren had ik veel over hem gehoord in bij-

eenkomsten en klassen in onze wijk en bij ons thuis;

maar mijn ervaring in die priesterschapsbijeenkomst

van de ring was anders. Door de macht van de Heilige

Geest kwam ik toen te weten dat Joseph Smith echt

een profeet van God was.

‘Het is waar dat mijn getuigenis in de daaropvol-

gende jaren wat heeft gewankeld, vooral toen ik op de

universiteit studeerde. Maar die overtuiging is nooit

helemaal weggegaan, en in de loop der jaren werd die

steeds sterker, gedeeltelijk door de problemen in die

tijd waardoor ik ertoe werd aangezet om te lezen, te

studeren en zelf een zekere kennis te ontvangen.’

(‘Praise to the Man’, Ensign, augustus 1983, p. 2.)

Gordon B. Hinckley
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ER WAS NIET VOLDOENDE RUIMTE OP
DE MIDDELBARE SCHOOL

President Gordon B. Hinckley heeft over de vol-

gende ervaring verteld toen hij naar de middelbare

school ging:

‘Het jaar dat we voor het eerst naar de [middelbare

school] gingen, bleek het gebouw niet groot genoeg te

zijn voor alle leerlingen, dus werd onze klas terugge-

stuurd naar de [basisschool].

‘We waren beledigd. We waren woedend. We had-

den al zes ongelukkige jaren in dat gebouw doorgebracht

en vonden dat we iets beters verdienden. Na school

kwamen de jongens uit de klas bij elkaar. We besloten

dat we er geen genoegen mee zouden nemen. We

besloten te gaan staken.

‘De volgende dag

kwamen we niet opdagen.

Maar we konden nergens

naartoe. We konden niet

thuisblijven, want dan

zouden onze moeders

vragen stellen. En we

konden ook niet naar de

stad om naar de film te

gaan. Daar hadden we

geen geld voor. We kon-

den ook niet naar het

park. We waren bang dat

meneer Clayton ons zou zien, die altijd naar spijbelende

kinderen zocht. We gingen ook niet achter het schoolhek

zitten om schuine moppen te vertellen, want die kenden

we niet. We hadden nog nooit van drugs of zo gehoord.

We liepen maar wat rond en voerden de hele dag

niets uit.

‘De volgende ochtend stond meneer Stearns, het

hoofd van de school, ons bij de schooldeur op te wach-

ten. Zijn naam paste goed bij hem [Stern betekent

streng, vert.]. Hij sprak ons streng toe en zei toen dat

we pas weer naar school mochten komen als we een

briefje van onze ouders bij ons hadden. Dat was de

eerste keer dat ik uitgesloten werd. Staken, zei hij, was

geen manier om een probleem op te lossen. Er werd

van ons verwacht dat we goede burgers waren, en als

we klachten hadden, konden we naar zijn kantoor

komen om ze te bespreken.

‘Er zat maar één ding op: naar huis gaan en een

briefje halen.

‘Ik weet nog dat ik me vrij dom voelde toen ik thuis-

kwam. Mijn moeder vroeg wat er aan de hand was. Ik

vertelde het haar. Ik zei dat ik een briefje nodig had. Ze

schreef een briefje. Het was erg kort. Het was de scherp-

ste vermaning die ze me ooit heeft gegeven. Er stond in:

‘“Geachte heer Stearns,

Gordon B. Hinckley

‘“Vergeef alstublieft Gordons afwezigheid gisteren.

Hij heeft het alleen maar gedaan om de meute te volgen.”

‘Ze tekende het en gaf het aan me.

‘Ik liep terug naar school en kwam zo’n beetje

tegelijkertijd met enkele andere jongens aan. We gaven

allemaal ons briefje aan meneer Stearns. Ik weet niet of

hij ze gelezen heeft, maar ik ben het briefje van mijn

moeder nooit vergeten. Hoewel ik actief aan onze sta-

kingsactie had deelgenomen, besloot ik toen dat ik

nooit meer iets zou doen alleen maar om de meute te

volgen. Ik nam mij toen voor dat ik mijn eigen beslis-

singen zou nemen volgens mijn eigen normen en dat

ik me niet door mensen om me heen onder druk zou

laten zetten om dit of dat te doen. 

‘Die beslissing is mij vaak tot zegen geweest, soms

in zeer lastige omstandigheden. Het heeft me ervan

weerhouden om dingen te doen die, als ik eraan had

toegegeven, op z’n ergst tot ernstig letsel en proble-

men hadden geleid, en op z’n best mijn zelfrespect

hadden vernietigd.’ (Zie De Ster, juli 1993, pp. 55–56.)

ZIJN GELOOF OVERTROF ZIJN TWIJFELS

‘Gordon haalde in

1928 zijn diploma van

het voortgezet onderwijs

en ging dat najaar naar

de University of Utah,

slechts een jaar voor de

grote economische

depressie. (...)

‘Toen hij op de uni-

versiteit studeerde en

zich van de afhankelijk-

heid van zijn ouders los-

maakte, begon hij als

veel van zijn leeftijdgeno-

ten vraagtekens te plaat-

sen bij de veronderstellingen van het leven, de wereld

en zelfs de kerk. Zijn ongerustheid werd aangewakkerd

door het cynisme in die tijd. (...)

‘Gelukkig kon hij met zijn vader over sommige

van deze onderwerpen praten en samen namen ze zijn

vragen door: de feilbaarheid van de algemene autoritei-

ten, waarom mensen die het evangelie naleven zo

zwaar beproefd worden, waarom God toestaat dat som-

mige van zijn kinderen zo moeten lijden enzovoort. De

gelovige omgeving bij Gordon thuis was van wezenlijk

belang in deze periode van onderzoek. Later heeft hij

uitgelegd: “Mijn ouders waren zeer standvastig in hun

geloof. Ze probeerden het evangelie niet op te dringen

en dwongen me niet, maar zij staken hun mening ook

niet onder stoelen of banken. Mijn vader was wijs en

verstandig, en niet dogmatisch. Hij had studenten
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onderwezen, en waardeerde jonge mensen en hun

mening en problemen. Hij had een tolerante en wel-

willende houding en was bereid om over van alles met

mij te praten.”

‘Achter de vragen en de kritieke houding van

Gordon verschool zich het geloof dat hij in de loop van

de jaren had ontwikkeld. Ondanks zijn vragen en twij-

fels begon hij langzaam maar zeker te beseffen dat hij

een getuigenis had dat hij niet kon ontkennen. En hoe-

wel hij begon te begrijpen dat er niet altijd een duide-

lijk of gemakkelijk antwoord voor iedere moeilijke

vraag was, begon hij ook te merken dat zijn geloof in

God zijn twijfels overtrof. Sinds die avond jaren daar-

voor, toen hij voor het eerst naar een priesterschapsbij-

eenkomst van de ring ging, had hij geweten dat Joseph

Smith een profeet was: “Het getuigenis dat ik als jonge-

man kreeg, bleef bij me en werd een bolwerk waaraan

ik me in die moeilijke jaren kon vasthouden”, zei hij.’

(Dew, Go Forward with Faith, pp. 45–47.)

ZIJN MOEDER OVERLEED

De moeder van

Gordon B. Hinckley, Ada

Bitner Hinckley, overleed

op 9 november 1930,

toen hij twintig jaar oud

was. Over de dood van

zijn moeder zei hij:

‘Toen ze vijftig was,

kreeg ze kanker. [Mijn

vader] zorgde heel goed

voor haar. Ik kan me onze

gezinsgebeden nog goed

herinneren, zijn en onze

smeekbeden en tranen.

‘Toen waren er nog geen ziektekostenverzekerin-

gen. Hij had zijn laatste geld uitgegeven om haar te

helpen. En hij had veel geld uitgegeven. Hij ging met

haar naar Los Angeles om betere medische verzorging

te vinden. Maar dat was tevergeefs.

‘Dat was 62 jaar geleden, maar ik kan me mijn

diepbedroefde vader nog goed herinneren toen hij uit

de trein stapte en zijn verdrietige kinderen begroette.

We liepen ernstig over het perron naar de bagagewa-

gen, waar de kist werd uitgeladen en aan de uitvaart-

ondernemer werd overgedragen. We leerden eens te

meer hoe gevoelig onze vader was. Dat heeft mijn hele

leven invloed op me gehad.

Ada Bitner Hinckley (1880–1930), de
moeder van Gordon B. Hinckley

‘Ik heb toen ook iets over de dood geleerd — en

hoe verschrikkelijk het is voor kinderen om hun moe-

der te verliezen — maar ook over gemoedsrust zonder

pijn en de zekerheid dat de dood niet het einde van de

ziel kan zijn.’ (Zie De Ster, juli 1993, p. 56.)

HIJ WERD NAAR ENGELAND OP
ZENDING GEROEPEN

Nadat hij in 1932

aan de University of Utah

was afgestudeerd, wilde

Gordon B. Hinckley naar

de Columbia University

School of Journalism in

New York City gaan,

maar de Heer had andere

plannen. ‘Op een zon-

dagmiddag vlak voor zijn

23e verjaardag werd

Gordon bij bisschop

Duncan thuis uitgeno-

digd. De bisschop wond

er geen doekjes om: of

hij weleens aan een zending had gedacht. Hij schrok.

In die tijd van economische depressie was een zending

meer de uitzondering dan de regel. Door de sombere

financiële vooruitzichten was de last om een zendeling

te steunen voor de meeste gezinnen bijna onmogelijk;

en er werden inderdaad weinig zendelingen geroepen.

Maar zodra de bisschop over het onderwerp begon,

wist hij wat het antwoord moest zijn: hij zei tegen bis-

schop Duncan dat hij zou gaan.

‘Maar de realiteit van de financiën van een zen-

ding doemde op. Bryant verzekerde zijn zoon ervan

dat ze een manier zouden vinden, en Sherman [de jon-

gere broer van Gordon] zei dat hij zou helpen. Gordon

was van plan om het spaargeld te gebruiken dat hij

voor zijn studie opzij had gezet. Maar vlak nadat hij

had toegezegd om te gaan, ging de bank failliet waar

hij zijn spaargeld had ondergebracht. Hij raakte alles

kwijt. Enige tijd later ontdekte het gezin dat Ada jaren-

lang munten op een kleine spaarrekening had gestort

van het wisselgeld van de boodschappen. Ze had het

apart gezet voor de zending van haar zoon. Gordon

was overweldigd door de jarenlange offers die zijn

moeder had gebracht en door haar vooruitziende blik.

Zelfs na haar dood bleef ze hem steunen. Maar zijn

moeders voorbeeld van toewijding was nog belangrij-

ker en hij beschouwde het geld van haar spaarrekening

als heilig.’ (Dew, Go Forward with Faith, p. 56.)

Als zendeling in Hyde Park, Londen, 22
juli 1934
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Zendelingen in Engeland, 6 mei 1935. Ouderling Hinckley staat in de tweede rij, tweede van links.

Hij werd naar het zendingsgebied Europa gestuurd

met als hoofdzetel Londen (Engeland). Ouderling

Hinckley ging naar Engeland met een boot die op 1 juli

1933 in Plymouth aankwam. De volgende dag zou hij

naar Preston (Lancashire) gaan.

Net als veel zendelingen had hij zijn ontmoedigende

momenten. Hij had veel last van allergieën door alle

bestuiving die plaatsvond in het voorjaar toen hij aan-

kwam. De tranen van de hooikoorts liepen voortdurend

over zijn wangen en zijn energie en weerstandsvermogen

bevonden zich op een dieptepunt. Later zei hij:
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Ouderling Hinckley (tweede van rechts) met de zendelingen Angus
Nicholson, Richard S. Bennett en Ormond J. Koulam

‘Ik voelde me na mijn aankomst niet goed. De eer-

ste weken was ik ontmoedigd door de ziekte en de

tegenwerking die we voelden. Ik schreef een brief naar

mijn vader en zei dat ik het gevoel had dat ik mijn tijd

en zijn geld aan het verspillen was. Hij was mijn vader

en mijn ringpresident, een wijs en geïnspireerd man.

Hij schreef me een korte brief terug en zei: “Beste

Gordon, ik heb je brief ontvangen. Ik heb maar één

suggestie voor je: denk niet aan jezelf en ga aan het

werk.” Eerder die ochtend hadden mijn collega en ik

tijdens onze studie de volgende woorden van de Heer

gelezen: “Want ieder, die zijn leven zal willen behou-

den, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven

verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil,

die zal het behouden” (Marcus 8:35).

‘Die woorden van

de Meester en de brief

van mijn vader met de

raad om niet aan mezelf

te denken en aan het

werk te gaan, drongen

diep tot me door. Met de

brief van mijn vader in de

hand ging ik naar onze

slaapkamer in het huis op

Wadham Road 15, waar

we woonden en daar

deed ik op mijn knieën

de Heer een plechtige

belofte. Ik verbond mij

om te proberen mijzelf te

vergeten en mij te verliezen in de dienst aan Hem.

‘Die dag in juli 1933 was een beslissende dag voor

mij. Ik kreeg nieuw licht in mijn leven en nieuwe vreugde

in mijn hart. De mist in Engeland leek op te trekken en

ik zag het zonlicht. Ik had een fijne en geweldige zen-

dingservaring, waar ik altijd dankbaar voor zal zijn —

in Preston waar het werk begon, en op andere plekken

waar het al was gevestigd, waaronder de grote stad

Londen, waar ik een groot deel van mijn zending werk-
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Op de boerderij in East Creek, februari
1936, vlak na zijn zending
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zaam was.’ (‘Taking the Gospel to Britain: A Declaration

of Vision, Faith, Courage, and Truth’, Ensign, juli 1987,

p. 7.)

‘Zodra de jonge

ouderling Hinckley zich

had overgegeven aan het

werk in Lancashire, kreeg

hij een brief waarin hij

naar Londen geroepen

werd als bijzonder

assistent van ouderling

Joseph F. Merrill, lid van

de Raad der Twaalf

Apostelen en president

van het zendingsgebied

Europa.

‘“We doopten niet veel mensen in die tijd in

Londen,” herinnert zijn collega Wendell J. Ashton zich,

“maar ouderling Hinckley was een eersteklas spreker op

de hoek van Hyde Park. Ik kan u ervan verzekeren dat

we heel ad rem moesten zijn. En ouderling Hinckley

was daar het best in. Ik ben altijd van mening geweest

dat hij daar in Hyde Park enorm veel ervaring heeft

opgedaan, waar hij de rest van zijn leven zo bekwaam

in was — de kerk verdedigen en moedig over de waar-

heden ervan spreken. Hij was er toen goed in en dat is

hij nog steeds.’

‘Al snel was de jonge ouderling Hinckley terug in

Salt Lake City, moe, mager en (ironisch ten opzichte van

de rest van zijn leven) met een verlangen om “nooit

meer te hoeven reizen”.’ (Jeffrey R. Holland, ‘President

Gordon B. Hinckley: Stalwart and Brave He Stands’,

Ensign, juni 1995, p. 8.)

HIJ WAS LID VAN HET RADIO,
PUBLICITY, AND MISSION
LITERATURE COMMITTEE

Hij was in 1935 secretaris van het Church Radio, Publicity, and Mission
Literature Committee, waarvoor hij veel van het eerste materiaal van de kerk
voor public relations en visueel materiaal schreef en ontwikkelde.

Met president Joseph Fielding Smith
het boekje Waarheid hersteld lezen, wat
Gordon B. Hinckley had geschreven

Na zijn zending vroeg zijn zendingspresident,

ouderling Joseph F. Merrill van de Raad der Twaalf, of

Gordon B. Hinckley bij president Heber J. Grant en het

Eerste Presidium wilde komen om over de publicatie van

zendingsmateriaal te praten. ‘Er werd een nieuw comité

van leden van de Twaalf georganiseerd om de nieuwste

communicatiemiddelen in het zendingswerk te intro-

duceren. Broeder Hinckley werd samensteller en secre-

taris van het Church Radio, Publicity, and Mission

Literature Committee. Het was in feite een voorloper

van de afdeling public relations van de kerk. Zijn plan-

nen om naar de Columbia University te gaan, werden

aan de kant gezet. Zijn werk als seminarieleerkracht,

wat hij na zijn zending parttime deed, werd vervangen.

Het comité bestond uit zes leden van de Twaalf, met

ouderling Stephen L Richards als voorzitter.’ (Packer,

Ensign, februari 1986, p. 5.)

HIJ VOND EEN EEUWIGE PARTNER

Gordon B. Hinckley

en Marjorie Pay gingen al

met elkaar om voordat hij

op zending ging en waren

goede vrienden gewor-

den. Ze was enthousiast

over zijn nieuwe roeping

en moedigde hem aan om

te dienen. ‘“Marjorie was

‘het buurmeisje’ toen we

opgroeiden,” herinnert

president Hinckley’s jongere zus Ramona H. Sullivan zich,

“het buurmeisje aan de overkant. En ze was heel knap.

Wat ik het meest van Marge herinner, is hoe beschaafd

en indrukwekkend ze was, zelfs als jong meisje, met

toespraken en uitvoeringen tijdens bijeenkomsten en

activiteiten van onze oude wijk 1. Alle andere kinderen

stonden maar wat te mompelen als ze iets moesten

zeggen, maar Marjorie was volslagen professioneel. Ze

was welbespraakt en had de juiste lichaamstaal. Ik kan

me haar voordrachten nog goed herinneren.”

‘Hoewel ze pas echt

verkering kregen toen hij

van zijn zending was

thuisgekomen, was het

een van de jeugdige voor-

drachten die Marjorie Pay

hield waardoor voor het

eerst zijn aandacht werd

getrokken. “Ik heb haar

voor het eerst in het

jeugdwerk ontmoet”, zei

president Hinckley met

een glimlach. “Ze droegOuderling en zuster Hinckley, april 1970
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iets voor. Ik weet niet wat er toen gebeurde, maar ik

heb dat toespraakje nooit vergeten. Toen ze opgroeide

en een knappe jonge vrouw werd, was ik verstandig

genoeg om met haar te trouwen.”

‘De Hinckleys trouwden op 29 april 1937 en kregen

drie dochters en twee zoons. (...) Deze hechte familie is

sindsdien gezegend met 25 kleinkinderen en dertien

achterkleinkinderen.’ (Holland, Ensign, juni 1995, pp.

10–11.)

HET HUWELIJK BEGON MET EEN
AANPASSINGSFASE

‘Terwijl hij bezig was

het bestuur van de kerk

beter te leren kennen,

kwam Gordon er ook

achter dat er thuis veel te

doen was, want hij en

Marjorie moesten aan

hun gezamenlijke leven

wennen. En er waren

veel aanpassingen. Vlak

nadat ze hun verloving

hadden aangekondigd,

waarschuwde Emma Marr

Petersen, de vrouw van Mark E. Petersen, Marjorie dat

de eerste tien jaar van een huwelijk het moeilijkst waren.

Die opmerking bracht Marjorie in verwarring. Later gaf

ze toe: ‘Ik was er zeker van dat de eerste tien jaar ver-

rukkelijk zouden zijn. Maar tijdens ons eerste jaar samen

ontdekte ik dat ze gelijk had! Er waren veel aanpassin-

gen. Uiteraard waren het geen zaken waardoor je terug

naar je moeder zou rennen. Maar af en toe huilde ik in

mijn kussen. De problemen hadden bijna altijd te maken

met aanpassing aan het schema en de leefwijze van de

ander. We hielden van elkaar, daar bestond geen twijfel

over. Maar we moesten ook aan elkaar wennen. Ik

denk dat ieder echtpaar met elkaar moet leren leven.”’

(Dew, Go Forward with Faith, p. 118.)
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De familie Hinckley, rond de tijd dat hij als assistent van de Twaalf werd
geroepen, april 1958

Met president David O. McKay op het
podium in de Tabernakel in Salt Lake City

HIJ BOUWDE EEN HUIS

‘Vlak na zijn huwelijk

nam [Gordon B. Hinckley]

de enorme taak op zich

om een klein huis te

bouwen. Hij ontwierp

het dusdanig dat het uit-

gebouwd kon worden

naarmate het gezin

groeide. Zijn zoon Clark

zegt daarover: “Pa had

altijd plannen voor de

toekomst. In het huis dat

hij bouwde, liet hij in de

muren ruimte voor deu-

ren, in de veronderstel-

ling dat als hij het huis

zou uitbouwen, die deu-

ren nodig zouden zijn

voor de indeling van het huis.” Zijn oudste zoon Dick

voegt daaraan toe: “Het leek wel of ons huis altijd een

jaar of twee achter was bij de uitbreiding van het gezin

en dat moeder voortdurend een onafgemaakt gedeelte

in het huis of de tuin had. Toen ze jaren later naar een

appartement verhuisden, zei ma: ‘Eindelijk stenen

muren die pa niet kan uitbreken of veranderen!’”’ (Zie

M. Russell Ballard, ‘Gordon B. Hinckley: een anker van

geloof ’, De Ster, oktober 1994, p. 11.)

HIJ WERD TOT APOSTEL GEROEPEN

Gordon B. Hinckley

had 23 jaar op de hoofd-

zetel van de kerk gewerkt

en zodoende had hij een

goede relatie met veel

algemene autoriteiten

opgebouwd. In 1958

werd hij als assistent van

het Quorum der Twaalf

Apostelen geroepen. Op

30 september 1961 werd

hij ’s morgens vroeg opge-

beld door president David

O. McKay, met het verzoek

om zo spoedig mogelijk naar zijn kantoor te komen.

‘Binnen een uur zaten de twee mannen bij elkaar

en legde president McKay uit waarom hij hem nog vóór

de ochtendbijeenkomst van de algemene conferentie

wilde spreken: “Ik heb je genomineerd om de vacature

in het Quorum der Twaalf Apostelen op te vullen,” zei

hij eenvoudigweg tegen ouderling Hinckley, “en we

willen je vandaag tijdens de conferentie voorstellen.”

Als nieuwe apostel, september 1961
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De woorden benamen hem de adem en hij kon niet de

juiste woorden vinden om te reageren. Hoe kon het dat

hij daarvoor geroepen werd? Hij wist natuurlijk dat er

een vacature in het quorum was. Maar hij had nooit

gedacht dat hij geroepen zou worden om die vacature

te vervullen.

‘President McKay zei verder: “Je grootvader was

deze roeping waardig, evenals je vader. En jij bent dat

ook.” Door deze woorden raakte ouderling Hinckley

ontroerd, want er was geen groter compliment dat de

profeet hem had kunnen geven. “Mijn ogen vulden zich

met tranen toen president McKay me met die doordrin-

gende ogen aankeek en over mijn voorouders sprak”,

herinnerde hij zich. “Mijn vader was een beter mens

dan ik ooit ben geweest, maar hij had niet de kansen

die ik heb gekregen. De Heer heeft mij met enorme

mogelijkheden gezegend.” (...)

‘In een brief die hij op zijn schrijfmachine uittypte,

schreef hij aan zijn zoon Dick, die in Duisburg (Duitsland)

op zending was: “Ik wil je graag laten weten dat ik ben

geroepen als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen.

Ik weet niet waarom ik tot die positie ben geroepen. Ik

heb niets bijzonders gedaan. Ik heb gewoon mijn best

gedaan om mijn taken zo goed mogelijk uit te voeren,

zonder me druk te maken wie met de eer zou gaan

strijken.” Dick zei later: “Ik kon uit de brief afleiden dat

Pa overweldigd was. Ik was zelf ook enigszins verbaasd.

Het was nooit in mij opgekomen dat hij als lid van de

Twaalf zou worden geroepen.”’ (Dew, Go Forward with

Faith, pp. 234, 236.)

WE MOGEN NOOIT DE VERZOENING
VAN JEZUS CHRISTUS VERGETEN

Ouderling Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

‘Geen enkel lid van deze kerk mag ooit de hoge

prijs vergeten die onze Verlosser met zijn lijden betaald
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Ouderling en zuster Hinckley met hun kinderen, oktober 1961

heeft om alle mensen te laten leven — de kwelling van

Getsemane, de bittere bespotting bij zijn verhoor, de

gemene doornenkroon die zijn huid openreet, de

menigte die bij Pilatus om zijn bloed riep, de eenzame

last van zijn loodzware gang naar Golgota, de gruwe-

lijke pijn toen grote spijkers zijn handen en voeten

doorboorden, de ondraaglijke foltering van zijn lichaam

toen de Zoon van God die tragische dag aan het kruis

hing en uitriep: “Vader, vergeef het hun, want zij weten

niet wat zij doen” (Lucas 23:34).

‘Dat kruis was het

afschuwelijke marteltuig

waarop de Mens van

Vrede gedood moest

worden, de kwade belo-

ning voor zijn wonder-

baarlijke werken waarmee

hij de zieken genas, de

blinden deed zien en de

doden tot leven bracht.

Aan dat kruis op de top

van eenzaam Golgota hing

en stierf Hij.

‘Dat mogen we nooit

vergeten. We mogen het

nooit vergeten, want daar

gaf onze Heiland, onze

Verlosser, de Zoon van God, Zich als plaatsvervangend

offer voor eenieder.’ (Conference Report, april 1975,

p. 137; of Ensign, mei 1975, p. 93.)

HIJ WERD ALS RAADGEVER IN HET
EERSTE PRESIDIUM GEROEPEN

‘Een van de moei-

lijkste momenten in het

leven van Gordon B.

Hinckley vond in de

zomer van 1981 plaats,

toen president Spencer

W. Kimball hem riep om

raadgever in het Eerste

Presidium te worden.

Hoewel er verscheidene

gezondheidsproblemen

waren, was het Eerste

Presidium “compleet”

met president Kimball,

president N. Eldon Tanner en president Marion G.

Romney. In een moment van duidelijke openbaring,

inspiratie en goede gezondheid, vroeg president Kimball

of ouderling Hinckley “raadgever in het Eerste Presidium”

wilde worden — als aanvullende raadgever, en daar

Met president Spencer W. Kimball

Tijdens een algemene conferentie
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waren zeker precedenten voor in de geschiedenis van

de kerk. (...)

‘“Toen ik de roeping van president Kimball aan-

vaardde en lid van het Eerste Presidium werd, wist ik

niet precies wat ik moest doen en wat mijn verantwoor-

delijkheid was, en wellicht wisten zij dat toen ook niet”,

zei president Hinckley. “Maar door de omstandigheden

hadden ze extra hulp nodig, en ik was meer dan bereid

om die te verlenen. Ik wist niet of het voor enkele dagen

of enkele maanden was.”

‘Maar uiteindelijk

zou president Gordon B.

Hinckley nooit meer het

Eerste Presidium van de

kerk verlaten. Toen presi-

dent Tanner in 1982

overleed, werd president

Romney eerste raadgever

en werd president

Hinckley voorgesteld als

tweede raadgever.

‘“Dat was een zware

en overweldigende ver-

antwoordelijkheid”, herinnert hij zich. “Het was soms

een beangstigende last. Uiteraard overlegde ik met onze

broeders van de Twaalf.

‘“Ik kan me herinneren dat ik een keer op mijn

knieën ging en de Heer om hulp vroeg in een uiterst

moeilijke situatie. En toen moest ik aan deze geruststel-

lende woorden denken: ‘Wees stil en weet dat Ik God

ben’ (LV 101:16). Ik besefte opnieuw dat dit zijn werk

is, dat Hij het niet in de steek zou laten, dat ik alleen

maar mijn uiterste best hoefde te doen en dat het werk

zonder enig beletsel vooruit zou gaan.’ (Holland,

Ensign, juni 1995, p. 12.)

Als raadgever van de presidenten Spencer W.

Kimball, Ezra T. Benson en Howard W. Hunter, was pre-

sident Hinckley getuige van de lichamelijke lasten die

ze in het laatste deel van hun leven moesten dragen. Er

waren momenten dat hij vergaderingen presideerde

waarop de president of de andere raadgevers vanwege

Tussen 1981 en 1985 presideerde hij de algemene conferentie vaak alleen.

Met president Howard W. Hunter

hun slechte gezondheid niet aanwezig konden zijn. De

verantwoordelijkheid van leiderschap rustte op hem en

hij moest veel beslissingen nemen om de kerk draai-

ende te houden. Hij aanvaardde de overweldigende

werklast nederig en met een gebed in zijn hart.

‘Ouderling Thomas S. Monson zei het volgende

over de rol van president Hinckley tijdens die unieke

periode in de geschiedenis van de kerk: “President

Hinckley bevond zich in een moeilijke situatie omdat

president Kimball nog steeds de profeet was. Hoewel

iemand lichamelijk verzwakt kan zijn, hoeft hij nog niet

verstandelijk of geestelijk verzwakt te zijn. President

Hinckley had de onplezierige taak om niet te snel te ver

te gaan, maar wel net ver genoeg. Hij had het gezonde

verstand en was altijd in staat om te doen wat er van

een raadgever verwacht wordt — om zich nooit te

begeven op het terrein dat alleen de president toebe-

hoort.”’ (Dew, Go Forward with Faith, p. 401.)

‘WE MOGEN HET WOORD VAN DE
HEER NIET VERLOOCHENEN’

President Gordon B. Hinckley heeft het volgende

geschreven:

‘De Heer heeft ons over zoveel zaken raad en

geboden gegeven dat geen enkel lid van deze kerk ooit

hoeft te twijfelen wat hij moet doen. Hij heeft richtlij-

nen gegeven voor onze deugdzaamheid, omgang met

onze naasten, gehoorzaamheid aan de wet, aan de

overheid, het heilig houden van de sabbat, matigheid,

het zich onthouden van alcohol en tabak, het betalen

van tiende en andere gaven, het zorgen voor de armen,

het stichten van een gezin, het verbreiden van het

evangelie — om er maar een paar te noemen.

‘We hoeven over geen van die richtlijnen te twisten

of te debatteren. Als we de juiste koers aanhouden bij

de dagelijkse toepassing van onze godsdienst, doen we

de zaak meer goed dan op enige andere wijze.

‘Sommige mensen zullen ons misschien proberen

te verleiden om van onze koers af te wijken. Sommigen

zullen ons misschien proberen weg te lokken. Misschien

spreekt men geringschattend over ons. Misschien klei-

neert men ons. Misschien vaart men tegen ons uit.

Misschien maakt men ons voor het oog van de wereld

belachelijk. Zowel in de kerk als erbuiten zijn er men-

sen die willen dat wij ons standpunt in bepaalde

kwesties wijzigen, alsof het aan ons is om gezag op ons

te nemen dat God alleen toebehoort.

‘Wij willen niet met anderen twisten. Wij verkon-

digen het evangelie van vrede. Maar wij kunnen het

woord van de Heer dat tot ons is gekomen door mannen

die wij als profeet gesteund hebben, niet verloochenen.’

(Be Thou an Example [1981], p. 13.)
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HET BOEK VAN MORMON IS EEN
TASTBARE INVLOED

President Gordon B.

Hinckley heeft van het

wonder van het Boek van

Mormon getuigd: ‘Als er

wonderen onder ons

plaatsvinden, dan is

[het Boek van Mormon]

er zeker een van.

Ongelovigen kunnen aan

het eerste visioen twijfe-

len en zeggen dat er

geen getuigen bij waren.

Critici kunnen elke mani-

festatie van God om dit

werk tevoorschijn te

brengen verachten als zijnde ontastbaar en daardoor

onbewijsbaar voor de pragmaticus, alsof goddelijke zaken

op een andere manier dan door de Geest van God

begrepen kunnen worden. Ze kunnen onze theologie

kleineren. Maar ze kunnen het Boek van Mormon in

alle eerlijkheid niet verwerpen. Het is hier. Ze kunnen

het beetpakken. Ze kunnen het lezen. Ze kunnen de

inhoud ervan beoordelen. Ze kunnen getuigen zijn van

de invloed ervan.’ (Be Thou an Example, pp. 103–104).

ONZE TALENTEN GEBRUIKEN OM
ANDEREN TE DIENEN EN TOT ZEGEN
TE ZIJN

President Gordon B. Hinckley heeft tegen een groep

jonge mensen gezegd:

‘Het zou een prachtige wereld zijn als ieder meisje

de kans kreeg om met een goede jongeman te trouwen,

die ze trots en blij als haar partner in tijd en eeuwigheid

kan beschouwen, alleen van haar, om lief te hebben en

President Hinckley geeft les

Een blik op het eerste Chinese exem-
plaar van het Boek van Mormon, met
president David O. McKay, januari 1966

te koesteren, te respecteren en te helpen. Wat zou het

een prachtige wereld zijn als iedere jongeman met een

vrouw in het huis des Heren zou trouwen, naast wie

hij zou staan als beschermer, kostwinner, echtgenoot

en partner.

‘Maar dat gaat niet in alle gevallen op. Er zijn

mensen die om wat voor reden dan ook niet de kans

krijgen om te trouwen. Tegen hen wil ik graag iets zeg-

gen. Verspil geen tijd en besteed uw leven niet aan zelf-

beklag. God heeft u talenten gegeven. Hij heeft u de

mogelijkheid gegeven om anderen te dienen en hun

met uw vriendelijkheid en betrokkenheid tot zegen te

zijn. Steek de helpende hand uit naar iemand in nood.

Er zijn zoveel mensen die dat nodig hebben.

‘Voeg kennis aan kennis toe. Verfijn uw geest en uw

vaardigheden in een studierichting. Nooit in de geschie-

denis van de wereld heeft de vrouw zoveel mogelijkhe-

den op het gebied van carrières, zaken, opleidingen en

in allerlei eerzame beroepen gehad. Denk niet dat God

u in de steek heeft gelaten als u ongehuwd bent. Ik

herhaal zijn belofte: “Wees nederig; en de Heer, uw

God, zal u aan de hand leiden en u antwoord geven op

uw gebeden” [LV 112:10].

‘De wereld heeft u nodig. De kerk heeft u nodig.

Zoveel mensen en goede doelen hebben uw kracht,

wijsheid en talenten nodig.’ (‘If I Were You, What Would

I Do?’ Brigham Young University 1983–1984 Fireside

and Devotional Speeches [1984], p. 11.)

HIJ SPRAK OVER HET BELANG VAN
HET MOEDERSCHAP

Tijdens de algemene vrouwenbijeenkomst in sep-

tember 1983 zei president Gordon B. Hinckley:

‘Ik wil graag iets

zeggen tegen de vrouwen

die het nodig vinden om

te werken in plaats van

thuis te zijn. Ik weet dat

velen van u zich in die

situatie bevinden.

Sommigen van u zijn in

de steek gelaten en

gescheiden, en u moet

voor de kinderen zorgen.

Sommigen van u zijn

weduwe met kinderen.

Ik eer en respecteer u

voor uw integriteit en uw geest van zelfredzaamheid. Ik

bid dat de Heer u zal zegenen met kracht en vaardighe-

den, want die hebt u nodig. U bent verantwoordelijk

als kostwinner en huismoeder. Ik weet dat het moeilijk

is. Ik weet dat het ontmoedigend is. Ik bid dat de Heer

u met bijzondere wijsheid en opmerkelijke talenten zal

Toespraak tijdens een algemene confe-
rentie.
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zegenen om uw kinderen de tijd, de kameraadschap en

de liefde te kunnen geven die alleen een moeder kan

geven. Ik bid ook dat Hij u zal zegenen met de royale

hulp van familie, vrienden en de kerk, waardoor de last

op uw schouders verlicht kan worden en u in moeilijke

tijden kunt worden geholpen.

‘We voelen enigszins de eenzaamheid die u af en

toe moet voelen en de frustraties die u ervaart als u

probeert om te gaan met de problemen die uw capa-

citeiten soms te boven gaan. (...)

‘Maar anderen, die werken als het niet noodzake-

lijk is en die ondertussen hun kinderen aan de zorg

van anderen toevertrouwen, wil ik graag waarschuwen.

Doe geen dingen waar u later spijt van zult krijgen. Als

u alleen maar werkt om geld te sparen voor een boot,

een mooie auto of andere leuke, onnodige dingen, en

ondertussen de kameraadschap van uw kinderen en de

kans om hen op te voeden verspeelt, zult u merken dat

u het belangrijkste bent kwijtgeraakt. (...)

‘(...) Ik weet zeker dat [onze Vader in de hemel]

zijn dochters net zo liefheeft als zijn zoons. President

Harold B. Lee heeft ooit gezegd dat het priesterschap

de macht is waardoor God door middel van mannen

zijn werk verricht. Daar wil ik graag aan toevoegen dat

het moederschap het middel is waardoor God zijn

grote plan van voortplanting in stand houdt. Zowel het

priesterschap als het moederschap zijn essentieel in het

plan van de Heer.

‘Ze vullen elkaar aan. Ze hebben elkaar nodig.

God heeft de man en de vrouw geschapen, ieder uniek

in zijn of haar individuele vaardigheden en mogelijkhe-

den. De vrouw brengt kinderen voort en verzorgt ze.

De man is de kostwinner en beschermer. Er zijn geen

wetten die de geslachten kunnen veranderen. De wet

behoort gelijke mogelijkheden, salarissen en politieke

mogelijkheden te bieden. Maar wetgeving die erop is

gericht om een onzijdig geslacht te creëren terwijl God

Hij begroet een groep jongevrouwen

man en vrouw heeft geschapen, zal meer problemen

scheppen dan voordelen opleveren. Daar ben ik van

overtuigd.

‘Met heel mijn hart hoop ik dat we minder tijd

zullen besteden aan het praten over rechten en meer

over onze plichten zullen praten. God heeft de vrouw

in de kerk bepaalde taken gegeven om zijn koninkrijk

op te bouwen. Die omvatten alle aspecten van onze

drieledige verantwoordelijkheid — ten eerste, het evan-

gelie in de wereld verkondigen; ten tweede, het geloof

en het geluk van de leden van de kerk versterken; en

ten derde, het grote werk van de verlossing van de

doden verrichten. (...)

‘Doe uw pronkgewaden aan, dochters van Zion.

Leef in overeenstemming met het grote en prachtige

erfgoed dat de Here God, uw Vader in de hemel, u

heeft gegeven. Sta boven de wereldse zaken. Weet dat

u dochters van God bent, kinderen met een goddelijk

geboorterecht. Loop in de zon, met uw hoofd opgehe-

ven, en weet dat u geliefd en geëerd wordt, dat u deel

van zijn koninkrijk uitmaakt en dat u een groot werk

moet verrichten dat u niet aan anderen kunt overlaten.’

(Conference Report, oktober 1983, pp. 114–115; of

Ensign, november 1983, pp. 83–84.)

ZELFZUCHT IS EEN BELANGRIJKE
OORZAAK VAN ECHTSCHEIDINGEN

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

‘Waarom al die gebroken gezinnen? Wat gebeurt er

met de huwelijken die beginnen met oprechte liefde

en het verlangen om loyaal en trouw aan elkaar te zijn?

‘Er is geen eenvou-

dig antwoord. Dat geef ik

toe. Maar het komt mij

voor dat er een paar voor

de hand liggende rede-

nen zijn die een groot

percentage van deze pro-

blemen verklaren. En dat

zeg ik omdat ik dergelijke

tragedies geregeld onder

ogen krijg. Volgens mij is

zelfzucht de oorzaak van

de meeste problemen.

‘Ik ben van mening

dat een gelukkig huwe-

lijk niet zozeer een zaak

van romantiek is als wel een zaak van oprechte zorg

voor het comfort en welzijn van de partner.

‘Zelfzucht is zo vaak de basis van geldproblemen,

die een ernstige en reële factor zijn in de stabiliteit van

het gezinsleven. Zelfzucht ligt ten grondslag aan over-

spel: de schending van plechtige en heilige verbonden

President en zuster Hinckley vieren een
huwelijksdag
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om lusten te bevredigen. Zelfzucht is de tegenhanger van

liefde. Zij is een woekerende uiting van hebzucht. Zij ver-

nietigt de zelfbeheersing. Zij verstikt de trouw. Zij ver-

scheurt heilige verbonden. Zij kwelt mannen en vrouwen.

‘Teveel mensen die in het huwelijk treden zijn ver-

troeteld en verwend en hebben om de een of andere

reden het idee dat alles altijd precies goed moet zijn,

dat het leven één groot, kleurrijk feest is, dat begeerten

bevredigd mogen worden zonder zich ergens aan te

hoeven storen. Hoe tragisch toch zijn de gevolgen van

zo’n holle en onredelijke denkwijze! (...)

‘Er is voor dit alles een oplossing. Die ligt niet in

echtscheiding. Die ligt in het evangelie van de Zoon

van God. Hij heeft gezegd: “Hetgeen dan God samen-

gevoegd heeft, scheide de mens niet” (Matteüs 19:6).

De remedie voor de meeste spanningen in een huwe-

lijk is geen echtscheiding. Maar bekering. Niet in schei-

ding van tafel en bed. Maar in de eenvoudige integriteit

die een man ertoe aanzet om zijn rug te rechten en zijn

verplichtingen na te komen. Het is de toepassing van

de gulden regel. (...)

‘Zo nu en dan zal er een legitieme reden voor

echtscheiding zijn. Mij hoor je niet zeggen dat echt-

scheiding nooit gerechtvaardigd is. Maar ik zeg ook

zonder enig voorbehoud dat deze plaag, die overal om

zich heen grijpt, niet van God is, maar eerder het werk

van de tegenstander van rechtschapenheid, vrede en

waarheid.’ (Zie De Ster, juli 1991, pp. 70–71.)

HET HUWELIJK BEHOORT EEN
EEUWIG PARTNERSCHAP TE ZIJN

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

‘Ik weet zeker dat God, onze eeuwige Vader, zijn

dochters niet minder liefheeft dan zijn zoons. Volgens

het evangelie staat de vrouw niet voor of achter haar

echtgenoot, maar aan zijn zijde. In de ogen van de Heer

vormen zij een waar partnerschap.

‘Als ik naar de vrouw

kijk die al 52 jaar mijn

partner is, denk ik: is wat

zij gedaan heeft minder

aanvaardbaar voor de

Heer dan wat ik gedaan

heb? Ik weet zeker van

niet. Ze heeft mij in stilte

terzijde gestaan, heeft mij

gesteund in mijn taken,

onze kinderen opgevoed

en geholpen, vele taken

in de kerk verricht en

overal waar ze kwam

oneindig veel opgewekt-

heid en welwillendheid

Zuster Marjorie Pay Hinckley, maart
1988

verbreid. Hoe ouder ik word, hoe meer ik deze vrouw,

die meer dan een halve eeuw geleden samen met mij

aan het altaar in het huis des Heren neerknielde,

waardeer en liefheb.

‘Ik wens met heel mijn hart dat ieder huwelijk een

gelukkig huwelijk zal zijn. Ik hoop dat ieder huwelijk

een eeuwig partnerschap zal zijn. Ik geloof dat die wens

kan uitkomen als er een bereidheid is om dat tot stand

te brengen.’ (Zie ‘Verwezenlijk uw goddelijk potentieel’,

De Ster, januari 1990, p. 89.)

‘Ik geloof in het gezin waar de echtgenoot zijn

partner als zijn grootste goed beschouwt en haar over-

eenkomstig behandelt; waar de vrouw haar man als haar

anker en kracht, haar troost en zekerheid beschouwt;

waar de kinderen met respect en dankbaarheid naar

hun ouders kijken; waar ouders hun kinderen als een

zegen beschouwen en het een grote, ernstige en

prachtige mogelijkheid vinden om ze te verzorgen en

op te voeden. Daar zijn inspanningen en energie voor

nodig, vergeving en geduld, liefde, volharding en opof-

fering; maar het is alle moeite ruimschoots waard.’

(‘This I Believe’, Brigham Young University 1991–1992

Devotional and Fireside Speeches [1992], p. 80.)

HIJ WERD PRESIDENT VAN DE KERK

Op 3 maart 1995

overleed president

Howard W. Hunter.

President Gordon B.

Hinckley, die wist dat hij

nu de verantwoordelijk-

heid zou krijgen om de

kerk te presideren, had

de verzekering en

bevestiging van de Heer

nodig. Hij ging naar de

Salt Laketempel om de wil

van de Heer te leren ken-

nen. In de vergaderruimtePresident Gordon B. Hinckley
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President Hinckley met president Ronald Reagan van de Verenigde Staten, en
president Thomas S. Monson, september 1982
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van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf

Apostelen, achter gesloten deuren, las hij in de Schriften

en dacht hij na over de verzoening van de Heiland. Hij

bestudeerde de portretten van de profeten in deze

bedeling en kreeg het gevoel dat zij hem aanmoedigden

en dat hij in zijn bediening gezegend en gesteund zou

worden. Hij schreef:

‘“Het leek wel of zij zeiden dat ze ten behoeve van

mij in een raadsvergadering in de hemel gesproken

hadden, dat ik niet bang hoefde te zijn, dat ik tijdens

mijn bediening gezegend en gesteund zou worden.

‘“Ik ging op mijn knieën zitten en sprak met de

Heer. Ik sprak tijdens mijn gebed geruime tijd met Hem.

(...) Ik weet zeker dat ik door de macht van de Geest

het woord van de Heer hoorde, niet als stem, maar als

een warm gevoel in mijn hart over de vragen die ik tij-

dens mijn gebed had gesteld.”

‘Na die ervaring in de tempel kreeg president

Hinckley een rustig gevoel over de toekomst. “Ik voel

me beter, en weet nu met zekerheid in mijn hart dat de

Heer zijn wil doet voor zijn werk en zijn koninkrijk, dat

ik gesteund zal worden als president van de kerk en als

profeet, ziener en openbaarder, en dat ik zal dienen

zolang de Heer dat van mij verwacht’, schreef hij later.

“Met die bevestiging van de Geest in mijn hart kan ik

nu verder gaan en mijn uiterste best doen om zijn werk

te bevorderen. Het is moeilijk om te geloven dat de Heer

mij deze hoogste en heiligste verantwoordelijkheid

geeft. (...) Ik hoop dat de Heer me heeft opgeleid om

te doen wat Hij van me verwacht. Ik zal Hem volledig

trouw zijn, en ik zal zeker om zijn leiding vragen.” (...)

‘President James E. Faust verwoordde het gevoel

van veel algemene autoriteiten: “Ik ken niet veel mannen

die president van de kerk zijn geworden die zo goed

op die taak waren voorbereid. President Hinckley heeft

met iedere president van Heber J. Grant tot Howard W.

Hunter samengewerkt en is door alle grote leiders uit

onze tijd op persoonlijke wijze opgeleid.”’ (Dew, Go

Forward with Faith, pp. 508, 510–511.)
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Het Eerste Presidium tijdens een persconferentie bij het standbeeld van
Joseph Smith in het Joseph Smith Memorial Building

HIJ GAAT ONGEDWONGEN MET DE
MEDIA OM

Door zijn verschil-

lende taken in public

relations deed president

Gordon B. Hinckley veel

ervaring met de media

op. Door zijn bereidheid

om met de media te

communiceren, heeft de

kerk veel kansen gehad

om tot de wereld te

getuigen van de herstel-

ling, en door zijn inter-

views op radio en televisie

hebben sommige mensen

voor het eerst iets over

de kerk gehoord.

‘“President Hinckley

helpt de kerk om meer bekendheid te krijgen”, heeft

ouderling Neal A. Maxwell gezegd. “De kerk is niet in

staat om de nodige vooruitgang te maken als we ons

verschuilen. Iemand moet het initiatief nemen, en pre-

sident Hinckley is bereid om dat te doen. Hij is tegelij-

kertijd een mens van vroeger en een mens van nu. Hij

heeft de wonderbare gave om zaken goed onder woor-

den te brengen, waardoor hij in staat is om onze bood-

schap te verkondigen op een manier die mensen overal

aanspreekt.” (...)

‘“President Hinckley

heeft respect voor de

media, maar hij is er niet

bang voor”, heeft ouder-

ling Maxwell uitgelegd,

die daar persoonlijk

getuige van is geweest.

“Hij heeft zoveel kennis

van de geschiedenis van

de kerk en van de heden-

daagse kerk dat hij niet zo

snel door een vraag van

zijn stuk wordt gebracht,

omdat hij er zelf al over heeft nagedacht en er een

mening over heeft gevormd. Hij is in staat om beknopt

belangrijke antwoorden te geven. Hij is mentaal heel

scherp en tegen allerlei confrontaties opgewassen. En hij

heeft niet de neiging om onze tekortkomingen als volk

te verbloemen. Hij probeert de zaken niet mooier voor

te stellen dan ze zijn. Daarom reageren verslaggevers

positief op zijn oprechtheid. Hij is in staat om met men-

sen van allerlei verschillende niveaus te communiceren

Hier wordt hij geïnterviewd op het tele-
visieprogramma Larry King Live
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Met verslaggever Mike Wallace, terwijl
president Hinckley wordt geïnterviewd
voor het televisieprogramma 60
Minutes, december 1995
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en daarom is hij uitstekend voorbereid om ons verhaal

aan de wereld te vertellen.”’ (Dew, Go Forward with

Faith, pp. 536, 546–547.)

WIJ GELOVEN IN CHRISTUS

Tijdens een interview op de radio in 1995 heeft

president Gordon B. Hinckley uitgelegd: ‘We zijn

christenen. Geen enkele andere kerk in de wereld ver-

kondigt een sterker getuigenis van de goddelijke natuur

van de Heer Jezus Christus als de Zoon van God en de

Verlosser van de wereld, dan deze kerk, die zijn naam

draagt — De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen

der Laatste Dagen. En het is zijn evangelie dat wij ver-

kondigen. En de geest van liefde die wij illustreren, is

de geest waarmee wij proberen te werken.’ (Teachings

of Gordon B. Hinckley, p. 278.)

VOORTDURENDE OPENBARING

President Gordon B.

Hinckley heeft gezegd:

‘Iemand vroeg een keer

aan broeder Widtsoe:

“Wanneer krijgen we weer

een openbaring? Hoe

komt het toch dat we

geen openbaringen meer

ontvangen nu de Leer en

Verbonden is samenge-

steld? Hoelang is het niet

geleden dat we een

openbaring hebben ont-

vangen?” Broeder Widtsoe

antwoordde: “O, vorige

week donderdag.” En zo

gaat het. Iedere donder-

dag, als wij thuis zijn,

vergaderen het Eerste

Presidium en de Twaalf

In april 1980 werd het 150-jarig bestaan
van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste dagen gevierd.
Tijdens de algemene conferentie op 6
april 1980 las ouderling Hinckley de
proclamatie van het Eerste Presidium
en het Quorum der Twaalf Apostelen
voor, bij de boerderij van Peter Whitmer
in Fayette (New York)

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen bij het
Christusbeeld in het Bezoekerscentrum Noord op Temple Square, 1995

in de tempel, in die heilige omgeving. Ze bidden samen

en bespreken bepaalde zaken, en de geest van openba-

ring wordt op de aanwezigen uitgestort. Dat weet ik. Ik

heb het gezien. Ik was daar op die dag in juni 1978,

toen president Kimball openbaring ontving, omgeven

door de leden van de Twaalf, van wie ik er toen één

was. Dit is het werk van God. Dit is zijn almachtige

werk. Niemand kan het tegenhouden of belemmeren.

Het zal voortgaan en blijven groeien, en het zal de

mensen over de hele wereld tot zegen zijn.’ (Teachings

of Gordon B. Hinckley, p. 555.)

DE NOODZAAK VAN DE PROCLAMATIE
OVER HET GEZIN

In september 1995 hebben het Eerste Presidium

en het Quorum der Twaalf Apostelen ‘Het gezin: een

proclamatie aan de wereld’ uitgegeven. Deze proclama-

tie werd eerst voorgelezen door president Gordon B.

Hinckley, als onderdeel van zijn toespraak tijdens de

algemene bijeenkomst van de zustershulpvereniging.

Voordat hij de proclamatie voorlas, zei hij: ‘Er is zoveel

wereldse wijsheid die als waarheid wordt gezien, zoveel

misleiding wat betreft de waarden en normen, zoveel

verlokkingen en verleidingen om van lieverlee met het

wereldse besmet te raken, dat we vinden dat we moeten

waarschuwen. Daarom vaardigen wij, het Eerste

Presidium en de Raad der Twaalf Apostelen, nu een

proclamatie uit aan de kerk en aan de wereld, als een

verklaring en een bevestiging van de normen, leerstel-

lingen en gebruiken die betrekking hebben op het

gezin, welke door profeten, zieners en openbaarders

van deze kerk herhaaldelijk zijn uiteengezet.’ (‘Bied

weerstand aan de verlokkingen van de wereld’, De Ster,

januari 1996, p. 91.)

Tijdens een lunch

met de media en een

persconferentie in mei

1996 vertelde president

Gordon B. Hinckley

waarom de proclamatie

zo nodig is: ‘Waarom

hebben we deze procla-

matie over het gezin?

Omdat het gezin wordt

aangevallen. Over de

hele wereld vallen gezin-

nen uit elkaar. De plaats

om een begin te maken

met een betere maat-

schappij is het gezin.

Kinderen doen meestal wat ze geleerd hebben. Wij pro-

beren de wereld te verbeteren door het gezin sterker te

maken.’ (Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 209.)

Bezoek aan Nauvoo (Illinois)
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‘GOD ZEGENE U, MOEDERS!’
President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

‘De ware kracht van een land, een samenleving of

een gezin is te vinden in de karaktereigenschappen die

thuis door de kinderen zijn ontwikkeld, op de rustige,

eenvoudige manier van de moeder. Wat Jean Paul

Richter ooit over vaders heeft gezegd, is nog meer van

toepassing op moeders — en ik parafraseer om duide-

lijk te zijn: “Wat een moeder tegen haar kinderen zegt,

wordt niet door de wereld gehoord, maar wel door de

nakomelingen.” (...)

‘(...) Ik wil alle vrou-

wen aanmoedigen om

hun grote potentieel te

verwezenlijken. Ik vraag u

niet om boven uw macht

te presteren. Ik hoop dat

u zich niet pijnigt met de

gedachte dat u hebt

gefaald. Ik hoop dat u

zich geen doelen stelt die

uw capaciteiten ver te

boven gaan. Ik hoop dat

u gewoon doet wat u

kunt doen en wel zo

goed mogelijk. Als u dat

doet, zult u zien dat er wonderen gebeuren. (...)

‘God zegene u,

moeders! Als alle over-

winningen en nederlagen

van de mens zijn geteld,

als het stof van de veld-

slagen des levens begint

op te trekken, als alles

waarvoor we in deze

wereld zo hard werken

voor onze ogen vervaagt,

zult u er zijn, moet u er

zijn, als de kracht van

een nieuwe generatie, de blijvende opwaartse ontwik-

kelingsgang van de mensheid. De kwaliteit daarvan is

mede van u afhankelijk.’ (Motherhood: A Heritage of

Faith [brochure, 1995], pp. 6, 9, 13.)

‘UW KINDEREN IN HET EVANGELIE
OPVOEDEN’

President Gordon B. Hinckley heeft tegen de

alleenstaande moeders gezegd:

President Hinckley met president
George H. W. Bush van de Verenigde
Staten, juli 1992
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President Hinckley begroet de heiligen
in Afrika
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‘Wij voelen met u

mee, wat ook de oorzaak

mag zijn van de situatie

waarin u zich bevindt.

Wij weten dat velen van

u eenzaam zijn, in onze-

kerheid verkeren, zich

zorgen maken en bang

zijn. De meesten onder u

hebben nooit genoeg

geld. U maakt zich steeds

zorgen om uw kinderen

en hun toekomst. Velen

onder u verkeren in

omstandigheden waarin

u moet werken en uw

kinderen aan zichzelf

moet overlaten. Maar als u ze, als ze heel klein zijn,

veel genegenheid en liefde geeft, als u samen met ze

bidt, zal er waarschijnlijk vrede in hun hart komen en

zullen ze een sterk karakter krijgen. Onderwijs ze in de

wegen van de Heer. Jesaja heeft gezegd: ‘Al uw zonen

zullen leerlingen des Heren zijn, en het heil uwer

zonen zal groot zijn’ (Jesaja 54:13).

‘Hoe beter u uw kinderen opvoedt in het evange-

lie van Jezus Christus, met liefde en hoge verwachtin-

gen, des te waarschijnlijker zullen zij vrede hebben in

hun leven.’ (Zie De Ster, januari 1996, p. 90.)

JONGEVROUWEN MOETEN EEN
GOEDE OPLEIDING VOLGEN

President Gordon B. Hinckley heeft tot de jonge-

vrouwen van de kerk gezegd: ‘Ik vraag jullie, jonge-

vrouwen, dringend om al het onderwijs te volgen dat

binnen je bereik ligt. Jullie zullen het nodig hebben

voor de wereld waarin je zult leven. Het leven wordt

steeds concurrerender. Deskundigen beweren dat de

gemiddelde man of vrouw tijdens zijn of haar carrière

minimaal vijf verschillende banen zal hebben. De wereld

verandert, en het is zo belangrijk dat we ervoor zorgen

Wat tijd met jongevrouwen van de kerk doorbrengen

Wat tijd met kinderen doorbrengen
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dat we in de veranderingen mee kunnen gaan. Maar dit

alles heeft een positieve kant. Er is in de hele geschie-

denis geen generatie geweest waarin aan vrouwen zoveel

mogelijkheden geboden werden. Jullie eerste doel moet

een gelukkig huwelijk zijn dat in de tempel van de

Heer verzegeld wordt, waarna je een goed gezin gaat

stichten. Ontwikkeling kan je beter toerusten om die

idealen te verwezenlijken.’ (Zie ‘Wees eerlijk en trouw’,

De Ster, juli 1996, p. 87.)

‘DE KERK IS NIET VOLLEDIG ZONDER
TEMPELS’

President Gordon B. Hinckley sprak vaak over het

belang van tempels:

‘Het bouwen en inwijden van tempels vindt de

laatste jaren in zo’n tempo plaats dat weinig mensen er

aandacht aan besteden en vinden dat het niet zo

belangrijk is.

‘Maar de tegenstan-

der is er wel degelijk van

op de hoogte. De bouw

en inwijding van deze

heilige gebouwen gaat

niet alleen gepaard met

vlagen van tegenstand

van enkele vijanden van

de kerk, maar ook door

kritiek van binnenuit. Dat

doet ons denken aan een

uitspraak van Brigham

Young in 1861, toen de

Salt Laketempel in aan-

bouw was. Toen iemand

met ervaring in tempel-

bouw gevraagd werd om aan de bouw van de Salt

Laketempel mee te werken, zei hij: “Liever niet, want
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President en zuster Hinckley

Een bouwer van veel tempels; in gesprek met ouderling W. Grant Bangerter

altijd als we aan de bouw van een tempel beginnen,

gaan de klokken van de hel luiden.”

‘Waarop Brigham Young antwoordde: “Ik wil ze

weer horen luiden. (...)” (Journal of Discourses, deel 8,

pp. 355–356.)’ (Conference Report, oktober 1985, p.

71; of Ensign, november 1985, p. 54.)

‘Het is mijn verterende verlangen om waar nodig

een tempel te bouwen zodat onze leden, waar ze zich

ook bevinden, zonder al te veel offers naar het huis des

Heren kunnen gaan om hun eigen begiftiging te ont-

vangen en plaatsvervangend werk voor de doden te

verrichten. (...)

De kerk is niet volledig zonder tempels. Zonder

deze heilige verordeningen gaat de leer niet in vervul-

ling. Zonder het huis des Heren kunnen de mensen

niet de volheid ontvangen waar ze als lid van de kerk

recht op hebben.

‘Door middel van de trouwe toewijding van de

heiligen heeft de Heer ons gezegend met de middelen

om te doen wat we moeten doen. Dit is het grootste

tijdperk wat betreft tempelbouw in de geschiedenis van

de wereld. Maar dat is niet voldoende. We moeten er

aan blijven werken totdat we een ingewijde tempel

binnen het bereik van al onze trouwe leden hebben.’

(Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 629.)

HIJ WILDE IN HET JAAR 2000
HONDERD TEMPELS OP AARDE
HEBBEN

President Gordon B. Hinckley heeft de kans gehad

om meer tempels in te wijden dan alle andere leiders

van de kerk in deze bedeling bij elkaar. Onder zijn lei-

ding is het aantal tempels tot ruim over de honderd

toegenomen. Tijdens de aprilconferentie in 1998 kon-

digde president Hinckley de bouw van kleine tempels

aan, en zei hij dat hij voor het eind van het jaar 2000

honderd tempels op aarde wilde hebben:

‘De afgelopen maanden hebben we ver gereisd

onder de leden van de kerk. Ik ben bij veel mensen

geweest die erg weinig wereldse goederen hebben.

Maar in hun hart hebben zij een groot, brandend geloof

van dit werk in deze laatste dagen. Zij houden van de

kerk. Zij houden van het evangelie. Zij houden van de

Heer en willen zijn wil doen. Zij betalen hun tiende,

hoe bescheiden die ook is. Zij getroosten zich grote

offers om de tempel te bezoeken. Zij reizen dagen

achtereen met goedkope bussen en oude boten. Zij

sparen en bezuinigen zoveel zij kunnen.

‘Zij hebben een tempel dicht in de buurt nodig —

een kleine, mooie, handige tempel.

‘Daarom neem ik deze gelegenheid te baat om de

kerk een programma aan te kondigen voor de onmiddel-

lijke bouw van dertig kleine tempels. (...) Ze krijgen
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alle benodigde faciliteiten om de verordeningen van

het huis des Heren te verschaffen.

‘Dit wordt een enorme onderneming. Er is nog

nooit iets op deze schaal geprobeerd. (...) Hiermee

komen we op een totaal van 47 nieuwe tempels naast

de 51 die al in bedrijf zijn. Ik denk dat we er beter nog

twee aan toe kunnen voegen, om er tegen het eind van

deze eeuw precies honderd te hebben, in het jaar dat

het tweeduizend jaar geleden is sinds “de komst van

onze Heer en Heiland Jezus Christus in het vlees” (LV

20:1). Met dit programma maken wij vooruitgang op

een schaal die nog nooit vertoond is. (...)

‘Als de tempelverordeningen een essentieel deel

uitmaken van het herstelde evangelie, en ik getuig dat

dat zo is, dan moeten wij de middelen verschaffen waar-

mee ze kunnen worden verkregen. Al onze inspannin-

gen op het gebied van familiegeschiedenis zijn gericht

op tempelwerk. Het heeft geen enkel ander doel. De

tempelverordeningen zijn de grootste zegens die de

kerk te bieden heeft.’ (Zie De Ster, juli 1998, pp. 98–99.)

De honderdste tempel die werd aangekondigd

(hoewel het de 77e was die werd ingewijd), werd in

Palmyra (New York) gebouwd, vlakbij het heilige bos

en de boerderij van de familie Smith, waar Joseph zijn

eerste visioen ontving. De Palmyratempel (New York)

werd op 6 april 2000 ingewijd, op de 170e verjaardag

van de organisatie van de kerk. Ook werd de tweedui-

zendste verjaardag van de geboorte van de Heiland

herdacht. Ongeveer veertienhonderd mensen woonden

de vier inwijdingsdiensten bij, en zo’n 1,3 miljoen leden

namen deel aan de inwijding via een satellietuitzending

in ringgebouwen in de Verenigde Staten en Canada.’

(Zie Shaun D. Stahle, ‘A Day of Sacred Significance’,

Church News, 15 april 2000, pp. 3, 6.)

HET CONFERENTIECENTRUM WERD
GEBOUWD

Tijdens de algemene aprilconferentie in 1996 kon-

digde president Gordon B. Hinckley de bouw van een

nieuw conferentiecentrum aan. Het nieuwe gebouw zou

veel groter zijn dan de Tabernakel, waar zo’n zesdui-

zend mensen in kunnen. In het gebouw zouden meer

mensen de algemene conferentie kunnen bijwonen. De

eerste spade voor het gebouw werd op 24 juli 1997

gestoken, en het enorme gebouw werd in drie jaar

gebouwd. Het nieuwe Conferentiecentrum biedt plaats

aan ruim 21 duizend mensen en wordt voor veel andere

evenementen van de kerk en de gemeenschap gebruikt.

Tijdens de eerste algemene conferentie in het

nieuwe Conferentiecentrum, in april 2000, zei president

Hinckley:

‘We zijn dankbaar dat de heiligen der laatste dagen

zo enthousiast over deze nieuwe vergaderzaal zijn. Ik

hoop dat dit enthousiasme blijvend is, en dat we in de

toekomst bij elke conferentie een volle zaal zullen

hebben.

‘Dit is de nieuwste in een serie vergaderplaatsen

die ons volk gebouwd heeft. Toen ze in deze vallei arri-

veerden, bouwden ze een bowery. Die bood bescher-

ming tegen de zon, maar verschafte geen warmte en erg

weinig comfort. Toen bouwden ze de oude Tabernakel.

Die werd gevolgd door de nieuwe Tabernakel, die nu

al meer dan 130 jaar zo goed dienst heeft gedaan.

‘Nu, in deze historische tijd, bij de geboorte van

een nieuwe eeuw en het begin van een nieuw millen-

nium, hebben we dit nieuwe, fantastische

Conferentiecentrum gebouwd.

‘Elke onderneming in het verleden was een avon-

tuur, vooral de Tabernakel. Die was uniek van ontwerp.

Niemand had ooit zo’n gebouw gebouwd. Het is nog

steeds uniek. Het is een geweldig gebouw, en dat zal

het ook blijven. Het blijft leven, want ik geloof dat een

gebouw eigenlijk een eigen leven leidt. Het zal ons nog

lang blijven dienen.
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Het programma van de kerk voor humanitaire hulp bekijken
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‘De bouw van dit gebouw is een stoutmoedige

onderneming geweest. We hebben ons er zorgen over

gemaakt. We hebben erover gebeden. We hebben

geluisterd naar de ingevingen die de Geest ons erover

gaf. En alleen toen we de bevestigende stem van de

Heer voelden, besloten we om ermee door te gaan.’

(Zie Liahona, juli 2000, pp. 4–5.)

PORNOGRAFIE IS VERSLAVEND

Een van de vele waarschuwingen van president

Gordon B. Hinckley over pornografie luidt:

‘Pornografie, een voedingsbodem voor schaamte-

lozere onzedelijkheid, wordt niet meer als iets achterbaks

beschouwd. In te veel gezinnen en door te veel personen

wordt het als een aanvaardbaar stuk vermaak beschouwd.

Pornografie berooft haar slachtoffers van zelfrespect en

van hun waardering voor de schoonheid van het leven.

Ze haalt de mensen omlaag die eraan toegeven en trekt

ze in een moeras van slechte gedachten en mogelijk

slechte daden. Ze verleidt, vernietigt en verdraait de

waarheid over liefde en intimiteit. Ze is dodelijker dan

een ernstige ziekte. Pornografie is net zo verslavend en

vernietigend als drugs, en vernietigt letterlijk de per-

soonlijke relaties van hen die eraan verslaafd raken.

‘Niemand van ons kan het zich veroorloven om

aan die troep deel te hebben. We kunnen het risico

niet nemen om schade op te lopen aan onze waarde-

volste relatie — ons huwelijk — en aan andere relaties

binnen het gezin. De gevolgen voor onze geest en ziel

zijn het risico niet waard. Obscene videobanden, seks-

lijnen, de troep die op het internet te vinden is, seksu-

ele tijdschriften en films — het zijn allemaal valstrikken

die als de pest gemeden moeten worden.’ (Standing

for Something: Ten Neglected Virtues That Will Heal

Our Hearts and Homes [2000], pp. 36–37.)

HIJ BAD VOOR DE JONGEREN VAN
DE KERK

Met jongeren in Chili, 1969

Tijdens een wereldwijde satellietuitzending

raadde president Gordon B. Hinckley de jongeren van

de kerk aan om zes dingen te doen:

1. Wees dankbaar.

2. Wees verstandig.

3. Wees rein.

4. Wees trouw.

5. Wees nederig.

6. Wees gebedsvol.

Aan het eind van zijn toespraak sprak president

Hinckley een gebed en een zegen uit over de jongeren

van de kerk:

‘O God, onze eeu-

wige Vader, als uw dienst-

knecht buig ik mij voor u

in gebed ten gunste van

deze jonge mensen, ver-

spreid over de wereld,

die in vergadering bijeen

zijn gekomen. Zegen hen

met uw goedgunstigheid.

Wilt u naar hen luisteren

wanneer zij zich in gebed

tot U richten. Wilt u hen

teder aan de hand leiden

in de richting die zij

behoren te volgen.

‘Bied hun de hulp

om op de paden van

waarheid en rechtschapenheid te wandelen en behoed

hen voor het kwaad in de wereld. Zegen hen dat ze op

zijn tijd blij en op zijn tijd serieus zijn, dat ze van het

leven zullen genieten en wel met volle teugen. Zegen

uw dierbare zoons en dochters, dat hun levenswandel

U zal behagen. Ieder is een kind van U met het vermogen

om veel tot stand te brengen. Houd hen op de weg die

tot succes leidt. Behoed hen voor de fouten die hen

zouden kunnen vernietigen. Vergeef hun die de fout zijn

ingegaan, hun overtredingen en leidt hen terug tot de

paden van vrede en vooruitgang. Om die zegeningen

bid ik nederig in dankbaarheid en smeek uw zegenin-

gen over hen af met liefde en genegenheid in de naam

van Hem die de last van onze zonden draagt, de Heer

Jezus Christus. Amen.’ (‘Advies en een gebed van een

profeet voor de jongeren’, Liahona, april 2001, p. 41.)

Ouderling Hinckley op bezoek in China,
mei 1980
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OLYMPISCHE WINTERSPELEN IN 2002
TE SALT LAKE CITY

Van 8 t/m 24 februari 2002 verwelkomde Salt Lake

City de wereld als gastheer van de Olympische

Winterspelen. Het was een evenement waar velen naar

hadden uitgekeken en waar ruim zeven jaar aan gewerkt

was. Duizenden vrijwilligers hebben de wereld laten

kennismaken met de gastvrijheid van de inwoners van

Utah en veel gedaan om een goede relatie met verschil-

lende landen te ontwikkelen. Het was ‘een tijd dat

mensen uit veel verschillende landen naar Salt Lake City

kwamen, sommigen met argwaan en vooroordelen, om

met waardering en respect te vertrekken.’ (Sarah Jane

Weaver, ‘Olympics Earn Friends and Respect for Church’,

Church News, 2 maart 2002, p. 3.)

Naderhand zei president Hinckley: ‘“Ik denk dat

we niet alleen in het buitenland blij zijn met en profijt

hebben van [de Olympische Spelen], maar ook hier in

Utah wat de relaties betreft die we in deze tijd van de

spelen hebben gehad.” (...)

‘Door de Olympische Spelen, zei hij, komt in de

sport en bij mensen uitmuntendheid tot bloei. “Het is

geweldig als iemand op een bepaald gebied de beste

van de wereld is. Uitmuntendheid is iets geweldigs. De

Olympische Spelen bevorderen dat. Wat was dat fan-

tastisch. En daarbij hadden we kameraadschap, vriend-

schap, waardering, respect en een goed gevoel. Ik weet

niet wat we beter hadden kunnen doen.”

‘Een van de voordelen van de Spelen, zei hij, was

dat mensen de leden van de kerk leerden kennen en

van hun gastvrijheid en dienstbaarheid konden proeven.

“Wij maken deel uit van deze samenleving. Er waren

zoveel vrijwilligers die onbaatzuchtig werk hebben ver-

richt. We zijn vriendelijk, gastvrij en hoffelijk. Ik denk

De Salt Laketempel, en het kantoorgebouw van de kerk (uiterst rechts) dat
versierd is voor de Olympische Spelen, met een vlag met een schaatser.

dat de hele wereld heeft gezien wie wij zijn, en ik denk

dat ze ons waarderen en respecteren.” (...)

‘Tot slot sprak president Hinckley over zijn liefde

voor alle mensen op aarde — van wie velen Utah tij-

dens de Spelen hebben bezocht. “Ik houd van men-

sen”, zei hij. “Ik houd volgens mij van alle mensen. Ik

weet dat alle mensen zoons en dochters van God zijn

en dat wij daarom letterlijk broers en zussen van elkaar

zijn. Er bestaat geen vaderschap zonder broederschap.

En dat voel ik heel sterk.” (...)

‘“Ik ben blij dat het achter de rug is, dat het zo

goed is gegaan, en ik kijk uit naar nieuwe mogelijkhe-

den”, zei hij.’ (Weaver, Church News, 2 maart 2002, p. 3.)

DE NAUVOOTEMPEL (ILLINOIS) WERD
HERBOUWD

Ira Nathaniel Hinckley, de grootvader van presi-

dent Gordon B. Hinckley, woonde als jongeman in

Nauvoo toen de oorspronkelijke tempel werd gebouwd,

en hij maakte deel uit van de uittocht naar het westen

om aan de vervolgingen en verwoestingen in Nauvoo

te ontsnappen. In 1938, bijna honderd jaar nadat de

heiligen der laatste dagen Nauvoo hadden gesticht,

schreef de zoon van Ira Hinckley, Bryant S. Hinckley, de

vader van president Gordon B. Hinckley, die toen pre-

sident van het zendingsgebied in de noordelijke staten

was, in de Improvement Era iets over zijn visioen om

Nauvoo te herbouwen. Het jaar daarvoor was de kerk

begonnen om land en gebouwen op te kopen waar de

heiligen in Nauvoo hadden gewoond. Hij wist dat de

juiste tijd was aangebroken om met de herbouw van

Nauvoo te beginnen. Hij zei: ‘De voltooiing van dit uit-

zonderlijke project zal veelbetekenend en verreikend

zijn. Een van de meest heldhaftige, dramatische en
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fascinerende wapenfeiten van de pioniers die ooit op

Amerikaanse bodem hebben plaatsgevonden, zullen

erdoor bekrachtigd worden. Het zal een verslag van

kracht en zelfredzaamheid openbaren, van vaderlands-

lievende en moedige inspanningen, waardoor het geloof

in het hart van alle mensen moet worden aangewak-

kerd, in een tijd waarin de sterksten aarzelen en falen.’

(‘The Nauvoo Memorial’, Improvement Era, augustus

1938, p. 511.)

Aan het eind van de aprilconferentie in 1999 kon-

digde president Gordon B. Hinckley de herbouw van

de Nauvootempel aan.

‘Tijdens historische, heilige inwijdingsdiensten op

donderdag 27 juni 2002 — op de 158e verjaardag van

de martelaarsdood van de profeet Joseph Smith en zijn

broer Hyrum — wijdde president Gordon B. Hinckley

de herbouwde Nauvootempel (Illinois) in.

‘Na een afwezigheid van ruim anderhalve eeuw

staat een huis des Heren, met alle heilige verordenin-

gen die daarin verricht worden, opnieuw majestueus

op een heuvel in Nauvoo, met uitzicht op een bocht

in de Mississippi. Het heden ontmoet het verleden, nu

de nieuwe tempel, die zoveel mogelijk op het ontwerp

en de constructie van de originele tempel lijkt, de

laatste in een ongekend tijdperk van tempelbouw is.’

(‘A Temple, Again, in Nauvoo’, Church News, 29 juni

2002, p. 24.)

President Hinckley besloot om de eerste inwij-

dingsdienst op de 158e verjaardag van de martelaars-

dood van de profeet Joseph Smith en zijn broer Hyrum

te houden. ‘De eerste dienst begon om zes uur ’s mid-

dags plaatselijke zomertijd, wat in Josephs tijd vijf uur

’s middags moet zijn geweest. “Om die tijd besteeg

158 jaar geleden in Carthage de moordzuchtige bende

de trap, vuurden hun pistolen af en forceerden de

deur van de cel”, zei president Hinckley toen hij over

de gebeurtenissen sprak die aan de martelaarsdood

voorafgingen. (...)

‘President Hinckley zei dat hij de aanwezigheid

van de Vader en de Zoon voelde, “die Zich openbaarden

aan de profeet Joseph, die zijn leven voor dit werk

heeft gegeven. Ik denk dat hij zich wel verheugt.”

‘President Hinckley zei dat hij ook de aanwezig-

heid van zijn grootvader (Ira N. Hinckley) voelde, die

als jongeman in Nauvoo leefde, en van zijn vader,

Bryant S. Hinckley, die president van het zendingsge-

bied in de noordelijke staten was, waar Nauvoo onder

viel. Hij zei dat hij wist dat “velen van de aanwezigen

de aanwezigheid van hun voorouders voelden.” (...)

‘Hij sprak over de vele mensen die de inwijdings-

dienst persoonlijk of in de kerkgebouwen over de hele

wereld bijwoonden. In de tempel waren 1.631 leden

aanwezig, en de dienst werd via satelliet naar zo’n

2.300 locaties in 72 landen uitgezonden. Over de aan-

wezigen in de tempel zei hij: “Ik ben er zeker van dat

er een groot, onzichtbaar publiek is dat op ons neer-

kijkt, zij die naar de andere zijde zijn overgegaan en in

het gebouw dat wij vandaag inwijden de vervulling zien

van hun hoop, hun dromen, en enige compensatie voor

hun tranen en hun onbeschrijflijke offers. Zij moeten

wel grote liefde hebben voor ons die de mogelijkheid

zagen om dit magnifieke gebouw neer te zetten dat een

monument voor hen is.”’ (Gerry Avant, ‘“Crowning

Objective of Joseph’s Life”’, Church News, 29 juni 2002,

pp. 3–4.)

Er zijn van 28 t/m 30 juni nog twaalf andere inwij-

dingsdiensten gehouden. De Nauvootempel (Illinois) is

de 113e tempel van de kerk.

‘IK WEET (...)’
President Gordon B.

Hinckley heeft het vol-

gende getuigenis gegeven:

‘Dit is mijn kans om

u mijn getuigenis van het

evangelie, de Heer Jezus

Christus en God, mijn

eeuwige Vader, te geven.

Weet ik dat zij leven?

Natuurlijk, en ik denk

dat de meesten van u dat

ook weten. Dat hoop ik

tenminste. Ik weet zeker

dat God mijn eeuwige

Vader is. (...) Ik weet niet hoe Hij al onze gebeden hoort.

Maar ik weet dat Hij het doet, omdat Hij mijn gebeden

beantwoordt. En de uwe. Als u erover nadenkt, denk ik

dat u kunt zeggen dat hij uw gebeden heeft beantwoord.

Hij is mijn eeuwige Vader en ik weet dat de dag zal

komen dat ik aan Hem verslag van mijn leven moet uit-

brengen, wat ik met mijn leven heb gedaan, hoe ik het

heb gebruikt, wat ik heb bereikt, wat ik in deze wereld

voor goeds heb gedaan. De boeken zullen worden geo-

pend en het verslag zal duidelijk zijn. We zullen aan de

hand van het verslag van ons leven geoordeeld worden.

Dat weet ik. Ik weet dat Hij barmhartig is. Ik weet dat

Hij vriendelijk is. Ik weet dat Hij zijn zoons en dochters

liefheeft. Ik weet dat Hij wil dat wij allemaal gelukkig zijn.

Ik weet dat Hij wil dat wij iets goeds met ons leven doen.

Dat weet ik zeker. Daar ben ik van overtuigd. 

‘Ik weet dat zijn Eniggeborene in het vlees, zijn

geliefde Zoon, mijn Verlosser, mijn Heiland en mijn

Heer Jezus Christus is, de Zoon van God. Hij was ooit

de grote Jehova, die op aarde kwam, die in een stal werd

geboren, als onderdaan onder de mensen waar zoveel

haat en slechtheid was. Hij was de grote Vredevorst,

Liefde voor de Schriften
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die liefde, vriendelijkheid en verdraagzaamheid verkon-

digde, die het goede deed, de zieken genas, de doden

opwekte, en de blinden liet zien. Hij was mijn Heiland,

die uit iedere porie bloedde toen Hij in Getsemane tot

zijn Vader sprak, die voor een ieder van ons aan het

kruis overleed, en die op de derde dag herrees, als eer-

steling van hen die zijn gestorven. Hij is mijn Heiland

en Verlosser.

‘God de Vader en de

herrezen Heer versche-

nen aan de jonge Joseph

Smith in het bos bij zijn

vaders boerderij. Daar

zeiden Zij tegen hem dat

hij zich bij geen van de

kerken mocht aansluiten

en dat de Heer hem zou

gebruiken om zijn doe-

len te verwezenlijken.

Toen kreeg hij het Boek

van Mormon van Moroni,

een herrezen persoon.

Vervolgens kreeg hij hetPresident Gordon B. Hinckley

Aäronisch priesterschap van Johannes de Doper. En

toen het Melchizedeks priesterschap van Petrus, Jakobus

en Johannes. En hij kreeg andere sleutels van het

priesterschap van Mozes, Elias en Elia. Dat alles is waar.

Dat is echt waar. God zegene ons dat wij getrouw blij-

ven aan de grote kennis die we hebben om in ons hart

een getuigenis te ontwikkelen, ons leven overeenkom-

stig gestalte te geven en de grote vreugde te ontvangen

die ons allen tot zegen zal zijn. Dat is mijn nederig

gebed, in de naam van Jezus Christus. Amen.’

(Teachings of Gordon B. Hinckley, pp. 650–651.)
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Presidenten van de kerk
Tijdschema

Huis van Joseph Smith sr. te Manchester (New York)
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1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815

1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815

Joseph Smith (23 december 1805–27 juni 1844)

John Taylor (1 november 1808–25 juli 1887)

Wilford Woodruff (1 maart 1807–2 september 1898)

Brigham Young (1 juni 1801–29 augustus 1877)

• Geboorte Hyrum
Smith (9 februari)

• Joseph
Smith sr. met
zijn gezin
naar Sharon
(Vermont)
verhuisd

• Joseph Smith
aan zijn been
geopereerd

• Geboorte David
Whitmer (7 januari)

• Geboorte Oliver
Cowdery (3 okto-
ber)

• Expeditie Lewis en Clark, over
land naar de kust van de Grote
Oceaan en terug, vanaf St.
Louis (Missouri) (1804–1806)

• De tweede ‘Great
Awakening’ (gods-
dienstige opleving)
(1800–1830)

• Bevolking VS:
5.308.483 7.239.881

Geschatte
wereldbevol-
king: 813
miljoen

• De Missouri Gazette
was de eerste krant
die ten westen van
de rivier de
Mississippi werd
gepubliceerd.

• Wet van het
Congres waarbij
slavernij werd
verboden

• Britse parlement
vaardigde een wet
uit tegen slaven-
handel

• Ludwig van
Beethoven
(Duitsland)
bracht zijn
vijfde en zesde
symfonie in
première.

• Er werd met de aanleg
van de Cumberland Road
begonnen, waardoor
Maryland met West
Virginia werd verbonden.

• Het Capitool verhuisde
van Philadelphia
(Pennsylvania) naar
Washington D.C.

• Eli Whitney (VS)
maakte musketten
met verwisselbare
onderdelen

• William Herschel
(GB) ontdekte de
infrarode zonne-
stralen

• De Verenigde Staten koch-
ten Louisiana van Frankrijk;
het gebied van de VS werd
verdubbeld

• Robert Fulton
vond de
stoomboot uit

• Lewis en Clark
zagen voor het
eerst de Rocky
Mountains

• Ohio werd de
17e staat

• Louisiana
werd de 18e

staat

• De oorlog van
1812 brak uit
(1812–1815)

• Napoleon riep zichzelf
uit tot koning van Italië

• Napoleon begon
aan zijn invasie
van Rusland

• Aardbeving in
Napels (Italië)
doodde bijna
26 duizend
mensen

• Napoleontische oor-
logen begonnen;
duurden 12 jaar

• Richard Trevithick
(GB) bouwde de
eerste stoomloco-
motief

• Napoleon Bonaparte
werd in Parijs tot kei-
zer gekroond

• Jacob en Wilhelm
Grimm (Duitsland)
publiceerden hun
sprookjes

• Argentinië, Colombia
en Chili verklaarden
zich onafhankelijk van
Spanje; Mexicanen
begonnen hun vrij-
heidsstrijd tegen
Spanje

• Thomas Jefferson, president (1801–1809) • James Madison, president (1809–1817)

1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815

1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815

• Francis Scott
Key schreef
‘Star-Spangled
Banner’

• Na verschei-
dene nederla-
gen werd
Napoleon naar
het eiland Elba
verbannen

• François Appert
(Frankrijk) ont-
wikkelde een
methode om
voedsel in te
blikken

• Britse troepen
staken
Washington
D.C. in brand
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1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830

1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830

Joseph Smith

John Taylor

Wilford Woodruff

Lorenzo Snow (3 april 1814–10 oktober 1901)

Brigham Young

• James Monroe, president (1817–1825) • John Quincy Adams, president (1825–1829)

• De familie Smith
verhuisde naar
Palmyra (New
York), vanwege
drie mislukte oog-
sten in Vermont 

• De familie
Smith ver-
huisde naar
Manchester
(New York)

• Alvin Smith
overleed (19
november)

• De berg Tambora barstte uit
in Indonesië; tienduizend
mensen werden gedood;
door indirecte gevolgen stier-
ven nog tachtigduizend men-
sen over de hele wereld;
grote klimaatveranderingen

• Congres van Wenen
(1814–1815) zorgde voor
politieke en geografische
hergroepering van Europa

• Napoleon verliet Elba om
Frankrijk te heroveren; hij
werd bij Waterloo verslagen

• Argentinië werd onaf-
hankelijk van Spanje

• Chili werd
onafhankelijk
van Spanje

• Napoleon over-
leed op het
eiland St. Helena

• Aardbeving in
Syrië — twin-
tigduizend
doden

• Mexico
werd een
republiek

• Koning George III
van Groot-
Brittannië overleed;
zijn zoon George IV
werd koning

• Franz X. Gruber
(Oostenrijk)
componeerde
de muziek voor
‘Stille Nacht’

• Joseph Smith
ontving het
eerste visioen
(voorjaar)

• De engel Moroni
bezocht Joseph Smith
drie keer op één
nacht, en twee keer de
volgende dag (21–22
september)

• Het eerste bezoek van
Joseph Smith aan de
heuvel Cumorah om de
gouden platen te zien 

• Joseph Smith bracht
zijn tweede bezoek
aan de heuvel
Cumorah om instruc-
ties te ontvangen

• Joseph Smith bracht
zijn derde bezoek
aan de heuvel
Cumorah om instruc-
ties te ontvangen

• Joseph Smith bracht
zijn vierde bezoek
aan de heuvel
Cumorah om instruc-
ties te ontvangen

• Joseph Smith
nam de gou-
den platen in
ontvangst (22
september;
zie Jesaja
29:11–12)

• Martin Harris
bezocht Charles
Anthon in New
York City
(februari)

• Joseph Smith en
Emma Hale trouw-
den (18 januari)

9.638.453

• Het Eriekanaal, een
waterweg van 584
kilometer van Albany
naar Buffalo (New
York) werd voltooid

• Jedediah Smith, pionier en
pelsjager, de eerste blanke
die over land van de
Mississippi naar Californië
reisde; hij leidde de eerste
groep vanaf het Great Salt
Lake naar Zuid-Californië
om de mogelijkheden tot
pelsjagen te bekijken (tot
1827)

• Aankondiging van
de Monroeleer —
dat Amerika geen
vreemde inmenging
in de binnenlandse
aangelegenheden
accepteert

• Eerste handvest
voor een spoor-
weg in de VS

• Het jaar zonder zomer;
oogsten mislukten in New
England ten gevolge van
een vulkaanuitbarsting in
Indonesië

• Simón Bolivar vol-
tooide de campagne
voor onafhankelijk-
heid van Bolivia,
Panama, Colombia,
Ecuador, Peru en
Venezuela

1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830

• Indiana
werd de 19e

staat

• Mississippi
werd de 20e

staat

• Illinois werd
de 21e staat

• Alabama
werd de 22e

staat

• Maine werd
de 23e staat

• Missouri
werd de 24e

staat
• Met de bouw van

het Eriekanaal
begonnen

• Spanje stond
Oost-Florida
aan de VS af

• Noah Webster
publiceerde
zijn eerste
woordenboek

• Jim Bridger ont-
dekte het Great
Salt Lake

• De eerste
stoomloco-
motief in
Engeland

• John Walker
(GB) introdu-
ceerde lucifers

• Het Aäronisch
priesterschap werd
hersteld (15 mei);
het Melchizedeks
priesterschap werd
ongeveer twee
weken later her-
steld, waarschijnlijk
eind mei; Joseph
Smith werd door
Petrus, Jakobus en
Johannes tot
apostel geordend
(zie LV 20:2; 27:12;
128:20)

• Joseph Smith kreeg
de gave terug om het
Boek van Mormon te
vertalen (september)

• Martin Harris ver-
loor 116 bladzij-
den van het Boek
van Mormon (juni)

• De vertaling van
het Boek van
Mormon vol-
tooid; de drie
getuigen en de
acht getuigen
kregen de gou-
den platen te
zien

1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830

• Andrew Jackson, presi-
dent (1829–1837)

• Eerste stoomlocomo-
tief in de VS; eerste
passagierstrein
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1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845

1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845

(tot apostel geordend, 19 december 1838)

(tot apostel geordend, 26 april 1839)

Lorenzo Snow

Wilford Woodruff

John Taylor

Brigham Young (tot apostel geordend, 14 februari 1835)

• Martin Van Buren, president (1837–1841) • William Henry Harrison, 31 dagen presi-
dent; overleed aan longontsteking

• John Tyler, president (1841–1845)

1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845

1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845+

• Boek van
Mormon
gepubli-
ceerd

• Joseph Smith
gesteund als
president van
de hoge
priesterschap
(25 januari)

• Visioen van de drie
graden van heer-
lijkheid (LV 76)
ontvangen (16
februari)

• Openbaring
over het nieuw
en eeuwigdu-
rend verbond,
het huwelijk en
de volheid des
levens (LV 132;
op 12 juli opge-
tekend)

• Het woord van
wijsheid (LV 89)
ontvangen (27
februari)

• ‘Profetie over oorlog’
(LV 87; 25 december)
en het ‘olijfblad’ (LV
88; 27–28 december,
3 januari) ontvangen.

• De kerk werd
georganiseerd
(6 april)

• Leden van
de kerk
begonnen
zich in
Ohio te ver-
zamelen

• Eerste
Presidium
georgani-
seerd (18
maart)

• Quorum der Twaalf
Apostelen en Quorum
der Zeventig georgani-
seerd (februari)

• Mummies en per-
kamentrollen van
Michael Chandler
gekocht (juli)

• Gouverneur Boggs van
Missouri gaf opdracht
om de mormonen uit te
roeien (27 oktober)

• Bloedbad bij
Haun’s Mill
(30 oktober)

• De Wentworth-
brief geschre-
ven (voorjaar)

• Eerste volle-
dige begifti-
ging (4 mei)

• Het boek
Abraham
gepubli-
ceerd

• Zustershulp-
vereniging
georganiseerd
(17 maart)

• Joseph en Hyrum
Smith in de
gevangenis te
Liberty (december
1838–april 1839)

• De Leer en
Verbonden
goedgekeurd
(17 augustus)

• Zangboek van de
kerk gepubliceerd
(november)

• John Taylor liet
zich dopen (9 mei)

• Lorenzo Snow
liet zich dopen
(19 juni)

• Wilford Woodruff
liet zich dopen
(31 december)

• Eerste ring
georganiseerd

• Brigham Young
liet zich dopen
(14 april)

• Zionskamp
(mei–juli)

• Kirtlandtempel
ingewijd (27
maart); de eerste
tempel in deze
bedeling

• Mozes, Elias en Elia
verleenden de sleu-
tels van het priester-
schap aan Joseph
Smith en Oliver
Cowdery (3 april)

• Eerste zen-
dingsgebied
van de kerk in
Groot-Brittannië

• Eerste leden
van de kerk uit
een ander land
vertrekken uit
Engeland

• Orson Hyde
wijdde het
Heilige Land toe
aan de terugkeer
van de Joden (24
oktober)

• Boek der gebo-
den gepubli-
ceerd

• Sommige
leden van de
kerk verhuis-
den naar
Missouri

• Leden van
de kerk ver-
huisden
naar Illinois
en Iowa

• Joseph Smith
ontving open-
baring over
tiende (8 juli)

• Joseph Smith begon
doop voor de doden
te verkondigen (15
augustus)

Joseph F. Smith (13 november 1838–19 november 1918)

16.865

Aantal leden van de
kerk: zo’n 280 aan het
eind van het jaar

• Joseph en
Hyrum Smith
vermoord in
Carthage
(Illinois) (27
juni)

• De twaalf
apostelen
werden als
presiderend
quorum van
de kerk
voorgesteld
(8 augustus)

Bevolking VS:
12.866.020

• Charles Darwin
reisde mee met
ontdekkingsreis
op de H.M.S.
Beagle (tot
1836)

• Cyrus
McCormick
introduceerde
een machine
voor de graan-
oogst

• Louis Braille (Frankrijk)
vervolmaakte zijn lees-
systeem voor de blinden

• Eerste grote groep ver-
huisde naar het westen
via de Oregon Trail;
links van Independence
(Missouri)

17.068.953

• Openbare aan-
kondiging van
Louis Daguerres
(Frankrijk) vorm
van fotografie 

• Samuel Morse
stuurde de
eerste telegra-
fische bood-
schap

• Charles Dickens
publiceerde A
Christmas Carol

• President Jackson
tekende de Indian
Removal Act, waardoor
indianen van het
oosten naar het westen
werden verhuisd, om
land ten oosten van de
Mississippi vrij te
maken voor nederzet-
tingen.

• Arkansas
werd de 25e

staat

• Michigan
werd de 26e

staat

• De Cherokees moesten
verhuizen — ‘Trail of
Tears’ [Tranenspoor]

• Veldslag
bij Alamo

• VS probeerden
Texas van
Mexico te kopen

• Koning George
IV van Groot-
Brittannië over-
leed; zijn broer
William IV werd
koning

• Financiële en eco-
nomische crisis

• Ruim 15 duizend
indianen langs
de rivier de
Missouri sterven
aan pokken

• Charles Goodyear ont-
dekte het proces van
‘vulkanisatie’, waardoor
rubber verwerkt kon
worden

• Eerste honkbal-
wedstrijd in
Cooperstown
(New York)

• Crawford W.
Long
gebruikte
ether voor
anesthesie

• Slavernij in
Groot-
Brittannië
afgeschaft

• De komeet Halley
verscheen
opnieuw (76-
jarige cyclus)

• Hans Christian Andersen
(Denemarken) publi-
ceerde de eerste van zijn
kinderverhalen

• Na de dood van
haar oom werd
Victoria konin-
gin van Groot-
Brittannië

• Kirkpatrick
Macmillan
(Schotland)
bouwde de
eerste fiets

• China stond
Hongkong aan
Groot-Brittannië
af

• Friedrich
Gottlob Keller
(Duitsland)
vond papier van
houtpulp uit

Joseph Smith (gesteund als eerste ouderling van de kerk, 6 april 1830)
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1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860

1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860

Brigham Young

John Taylor

Wilford Woodruff

(president van de kerk, 27 december 1847)

(tot apostel geordend, 12 februari 1849)

• Leiders van de
kerk kondigden
plannen aan om
naar het westen te
trekken (oktober)

• Brigham Young en
zijn konvooi kwa-
men in de Salt
Lake Valley aan
(22–24 juli)

• Brigham Young werd
de tweede president
van de kerk, met Heber
C. Kimball en Willard
Richards als raadge-
vers (27 december)

• Wonder van
de zeemeeu-
wen redde
de oogst

• Vastendag op
iedere eerste
donderdag
van de maand

• Eerste handkarren-
konvooi met pioniers
vertrok (juni); de
groepen van Willie en
Martin werden gered
(oktober –november)• Het Permanent

Emigratiefonds
werd opgericht
(oktober)

• De zondagsschool
georganiseerd
(9 december)

• Leden van het
Mormoons Bataljon in
Los Angeles (Californië)
gedemobiliseerd (16 juli)

• Utah werd een
territorium van de
VS; Brigham
Young werd de
eerste gouver-
neur (september)

• Het leger van
Johnston trok
door Salt Lake
City (26 juni)

• Parel van grote
waarde in Liverpool
(Engeland) gepu-
bliceerd

• Leer van het
meervoudig
huwelijk open-
baar gemaakt
(28–29 augustus)

• Vier hoekstenen van
de Salt Laketempel
gelegd (6 april)

• Heiligen beginnen
Nauvoo te verla-
ten (februari)

• Nauvootempel
ingewijd (1 mei)

Joseph F. Smith

51.839

• Het Mormoons Bataljon
begon in Kanesville
(Iowa) aan een reis van
ruim 3.200 kilometer
(21 juli)

• Brigham Young en de
heiligen hoorden van
de ‘Utah Expedition’
(24 juli); oorlog in
Utah (tot 1858)

Heber J .Grant (22 november 1856–14
mei 1945)

1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860

1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860

• James K. Polk, president (1845–1849)

• Groot-Brittannië
stond het terri-
torium Oregon
af aan de VS

• John Deere ver-
vaardigde een
stalen ploeg

• Elias Howe (VS)
patenteerde de
eerste naaima-
chine met stik-
steek

• Isaac Singer (VS)
patenteerde de
eerste naaima-
chine met doorlo-
pende stiksteek

• Mislukte
aardappel-
oogst leidde
tot hongers-
nood in
Ierland

• Goud ontdekt bij
Sutter’s Mill in
Californië

• Door het verdrag
van Guadalupe
Hidalgo kwam er
een eind aan de
Mexicaanse oorlog;
de VS verkregen
het meeste van wat
nu de zuidweste-
lijke staten zijn

• Herman Melville
publiceerde
Moby Dick

• Zachary Taylor, president
(1849–1850) (overleed aan cholera)

• Millard Fillmore, president (1850–1853)

• Franklin Pierce, president (1853–1857)

23.191.876

• Het Communistisch
Manifest van Marx
en Engels werd uit-
gegeven

Geschatte
wereldbevol-
king: 1.128
miljard

• De Krimoorlog
brak uit (tot 1856)

• Henry David
Thoreau publi-
ceerde Walden, or
Life in the Woods

• Walt Whitman
publiceerde
Leaves of Grass

• Goud ontdekt bij
Cherry Creek, nu
deel van Colorado
(bij Denver)

• De eerste grote zilver-
vondst in de VS, de
Comstock Lode, in
het huidige Nevada

• Eerste
Amerikaanse
kleuterschool
in Waterton
(Wisconsin)

• James Buchanan, president (1857–1861)

• Tijdens de Krimoorlog
definieerde Florence
Nightingale (GB)
opnieuw het vak ver-
pleegkundige

• Charles Darwin
publiceerde On the
Origin of Species
by Natural
Selection

Lorenzo Snow

• Florida en
Texas werden
de 27e en 28e

staat

• Iowa werd
de 29e staat • Wisconsin

werd de
30e staat

• Californië
werd de 31e

staat

• Harriet Beecher
Stowe publi-
ceerde Uncle
Tom’s Cabin

• Nathaniel Hawthorne
publiceerde The
Scarlet Letter

• Minnesota
werd de 32e

staat

• Oregon
werd de 33e

staat

• Armand Fizeau
(Frankrijk)
bepaalde de snel-
heid van het geluid

• R. W. Bunsen
(Duitsland) produ-
ceerde een gasbrander

• Bevelhebber Matthew
Perry (VS) ging naar
Japan (150 jaar geïso-
leerd geweest) om over
handelsovereenkom-
sten te onderhandelen.

• De telegraaf
tussen Londen
en Parijs werd
in werking
gesteld

• Eerste transatlanti-
sche telegraafkabel
tussen de VS en
Groot-Brittannië
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Ledental kerk:
61.082 90.130

John Taylor

Wilford Woodruff

Lorenzo Snow

Brigham Young

Joseph F. Smith (tot apostel geordend, 1 juli 1866)

Heber J. Grant

• Brigham Young
gearresteerd op
verdenking van
bigamie (10 maart);
nooit voor de rech-
ter gebracht

• Kolonisten in
verschillende
delen van Utah
streden met
indianen

• Eerste algemene
conferentie in de
Tabernakel in Salt
Lake City (6 oktober)

• Laatste huifkarren-
konvooi van de kerk
kwam in de Salt
Lake Valley aan

• De Zion’s Cooperative
Mercantile Institution
(ZCMI) van de kerk
ging open (voorjaar)

• Utah werd een van
de eerste staten in
de VS waar vrouwen
mochten stemmen
(12 februari)

• Lokatie voor de St.
Georgetempel inge-
wijd (november)

• President Brigham Young orga-
niseerde de Young Ladies
Retrenchment Association [ver-
eniging voor een ingetogen
leven], (28 november; ze zou
later overgaan in de Young
Women’s Mutual Improvement
Association [de jongevrouwen])

• De Black Hawk War
brak in centraal Utah
uit (9 april; in 1867
beëindigd)

George Albert Smith (4 april 1870–4 april 1951)

1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875

1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875

• De burgeroorlog
brak uit (tot 1865)

• Abraham Lincoln, president (1861–1865)

• Transcontinentale
telegraafverbin-
ding op verbin-
dingspunt in Salt
Lake City voltooid

• Het congres van de
VS vaardigde de Wet
Morrill uit, waardoor
het meervoudig
huwelijk werd verbo-
den (8 juli)

• President Lincoln
tekende de
Emancipation
Proclamation

• Eerste munten met de
woorden ‘In God We Trust’
[Wij vertrouwen op God]

• Dertiende
amendement
gewijzigd om
slavernij af te
schaffen

• President
Lincoln werd
vermoord

• Andrew Johnson, president (1865–1869)

• Victor Hugo
(Frankrijk)
publiceerde
Les Misérables

• Oprichting
van het
Internationale
Comité van het
Rode Kruis

• Louis Pasteur
(Frankrijk)
ontwikkelde
pasteurisatie

• Lewis Carroll (GB)
publiceerde Alice’s
Adventures in
Wonderland

• VS kochten
Alaska van
Rusland

• De eerste trans-
continentale
spoorweg vol-
tooid bij
Promontory
(Utah)

• Grote brand in Chicago
(Illinois), met driehonderd
doden, 90 duizend daklo-
zen, 18 duizend ver-
woeste gebouwen en 200
miljoen dollar schade

• P. T. Barnum
begon met zijn cir-
cus, ‘De grootste
show op aarde’

• Yellowstone
National Park
opgericht

• Ulysses S. Grant, president (1869–1877)

38.558.371
Bevolking VS:
31.443.321

• Het Suezkanaal,
tussen de
Middellandse Zee
en de Rode Zee,
werd geopend

• Frans-Pruisische
oorlog (tot 1871)

• Kleurenfotografie
ontdekt

• Verenigde
orde begon-
nen (februari);
tegen het eind
van het jaar
ruim 200 vere-
nigde ordes
gevestigd in
nederzettingen
van heiligen
der laatste
dagen

• President
Young riep
zes extra
raadgevers
in het Eerste
Presidium

• Tijdperk van
handkarren was
voorbij (laatste
groep kwam in
augustus aan)

• Het Salt Lake
Theatre werd
ingewijd
(6 maart)

• Kerk ging huifkarren-
konvooien gebruiken
die de Salt Lake Valley
in het voorjaar verlie-
ten met proviand voor
de jaarlijkse emigratie
en in het najaar terug-
kwamen met immi-
granten; gebruikt tot
1868 (de spoorweg
was in 1869 klaar)

• Kansas
werd de 34e

staat
• West Virginia

werd de 35e

staat

• Nevada
werd de 36e

staat

• Nebraska
werd de 37e

staat• Pony Express
ging post aan
de westkust
bezorgen

• Jean Etienne
Lenoir
(Frankrijk)
demonstreerde
de eerste prak-
tische verbran-
dingsmotor

• Alle buitenlan-
ders werden
uit Japan ver-
bannen

• Gustave Doré
(Frankrijk) maakte
illustraties voor de
Bijbel

• Fjodor Dostojevski
(Rusland) publiceerde
Schuld en boete

• Alfred Nobel
(Zweden)
vond dyna-
miet uit

• Vier Canadese
provincies werden
een autonoom
deel van het Britse
Gemenebest

• Louisa May
Alcott publi-
ceerde Little
Women

• Johannes Brahms
(Duitsland)
componeerde
Ein Deutsches
Requiem

• Jules Verne
(Frankrijk) publi-
ceerde In 80 dagen
de wereld rond

• Snelkook-
methode
bedacht om
voedsel in te
blikken
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Heber J. Grant

John Taylor

Wilford Woodruff
Lorenzo Snow

Joseph F. Smith 

(tot apostel geordend, 16 oktober 1882)

George Albert Smith

David O. McKay (8 september 1873–18 januari 1970)

• Eerste Young
Men’s Mutual
Improvement
Association
georganiseerd
(10 juni)

• De Tabernakel
in Salt Lake City
ingewijd (oktober);
president John
Taylor, president
van het Quorum
der Twaalf, las het
inwijdingsgebed
voor

• Brigham Young
Academy opgericht
in Provo (Utah) (16
oktober); werd in
1903 Brigham Young
University

• De St. Georgetempel
werd ingewijd (6
april); de eerste tem-
pel sinds de kerk naar
het westen verhuisde

• Logantempel ingewijd
(17 mei); de tweede tem-
pel sinds de kerk naar
het westen verhuisde

• Mantitempel inge-
wijd (17, 21 mei); de
derde tempel sinds
de kerk naar het
westen verhuisde

• Wilford Woodruff
werd de vierde pre-
sident van de kerk,
met George Q.
Cannon en Joseph
F. Smith als raadge-
vers (7 april)

• President Brigham
Young overleed
(29 augustus)

• President John Taylor
overleed in ‘balling-
schap’ (25 juli)

• Met het zendings-
werk in Mexico
begonnen

• Jeugdwerk
opgericht; eerste
bijeenkomst in
Farmington (Utah)
(25 augustus)

• De Parel van
grote waarde als
standaardwerk
van de kerk
geaccepteerd
(10 oktober)

• John Taylor werd de
derde president van de
kerk, met George Q.
Cannon en Joseph F.
Smith als raadgevers
(10 oktober)

• Jubeljaar geo-
pend (6 april),
als herinnering
aan het gebruik
in het Oude
Testament (zie
Leviticus 25)

(president van de kerk, 10 oktober 1880)

Brigham Young

133.628

• Mark Twain
publiceerde The
Adventures of
Tom Sawyer

• Alexander
Graham Bell (VS)
patenteerde de
telefoon

• Thomas Edison
vond de gram-
mofoon uit

• Thomas Edison
ontwikkelde de
gloeilamp

• Ruim 14 dui-
zend mensen
overleden aan
gele koorts in
het zuiden

• Rutherford B. Hayes,
president (1877–1881)

50.189.209

• Assembly Hall op
Temple Square
ingewijd (8 januari)

• Edmunds Act,
wet tegen poly-
gamie, aange-
nomen

• Eerste perma-
nente gemeente
van de kerk onder
de Maori’s in
Nieuw-Zeeland
georganiseerd
(26 augustus)

• Honderden leden
van de kerk in de
gevangenis van-
wege het meer-
voudig huwelijk

• Kolonies van de kerk
in Mexico gevestigd

• Met nederzet-
tingen van de
kerk in Canada
begonnen

• De enorme vervolging
van kerkleden die het
meervoudig huwelijk
praktiseerden werd
onder de Edmunds
Act voortgezet; presi-
dent John Taylor en
andere kerkleiders
doken onder.

• Edmunds Tucker
Act, wetsvoorstel
tegen polygamie
aangenomen

• Rechtspersoonlijkheid
van de kerk ontnomen
en bezittingen in beslag
genomen onder de
Edmunds Tucker Act.

• Clara Barton
organiseerde
het Amerikaanse
Rode Kruis

• President James
Garfield vermoord (hij
werd op 2 juli neerge-
schoten en overleed
op 19 september)

• James A. Garfield, president (1881)
• Chester A. Arthur, president (1881–1885)

• In Chicago werd
de eerste ‘wolken-
krabber’ in de
wereld met een
stalen geraamte
gebouwd (tien
verdiepingen)

• Het vrijheidsbeeld,
een geschenk van
Frankrijk, onthuld

• Grover Cleveland, president (1885–1889)

• Met het zendings-
werk in Samoa
begonnen

• George Eastman
introduceerde de
Kodak handcamera

• George Eastman
produceerde foto-
grafisch papier

• Benjamin Harrison,
president (1889–1893)

Joseph Fielding Smith (19 juli 1876–2 juli 1972)

• Graaf Leo Tolstoi
(Rusland) publi-
ceerde Anna
Karenina

• Colorado
werd de 38e

staat

• Veldslag bij
Little Bighorn

• Korea werd
een onafhan-
kelijke natie

• North Dakota, South
Dakota, Montana en
Washington werden
respectievelijk de
39e– 42e staten

• Robert Louis
Stevenson
(Schotland)
publiceerde
Treasure Island

• Uitbarsting van
de Krakatoa,
vulkaan
in Indonesië,
waarbij bijna 36
duizend men-
sen om het
leven kwamen

• Karl Benz
(Duitsland)
bouwde de
eerste prakti-
sche auto met
een verbran-
dingsmotor

• Hannibal
Goodwin
vond cellu-
loid film uit

• Nikola Tesla
(VS) bouwde de
eerste wissel-
stroommotor

• Dambreuk
bij Johnstown
(Pennsylvania), waar-
bij vijfduizend mensen
om het leven kwamen

• Eiffeltoren tijdens
wereldtentoon-
stelling in Parijs
geopend
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• ‘Het manifest’ uitge-
vaardigd (24 septem-
ber); unaniem aanvaard
tijdens algemene confe-
rentie (6 oktober; zie
Officiële verklaring 1)

• Eerste Presidium
stuurde brief uit dat in
iedere wijk van de kerk
zonder school doorde-
weeks godsdienstonder-
wijs gegeven moest
worden (25 oktober)

Ledental kerk:
188.263

Bevolking VS:
62.979.766

Lorenzo Snow
Joseph F. Smith

Heber J. Grant

George Albert Smith

David O. McKay

Wilford Woodruff (president van de kerk, 7 april 1889)

• Kerk vierde het
50-jarig bestaan
van de ZHV

• President Benjamin
Harrison van de VS ver-
leende amnestie aan
polygamisten (4 januari)

• Salt Laketempel
ingewijd (6 april);
vierde tempel sinds
de kerk naar het
westen verhuisde

• Resolutie van het Congres
ondertekend voor teruggave
van eigendommen van de
kerk (25 oktober); drie jaar
later (28 maart 1896) werd
een verzoekschrift gehono-
reerd voor teruggave van
onroerend goed van de kerk.

• Genealogical
Society of Utah
georganiseerd
(13 november)

• Gebouw van de
Brigham Young
Academy in Provo
(Utah) ingewijd
(4 januari)

• Grondwet van de
staat Utah en posi-
tie als staat goedge-
keurd (5 november)

• Whitcomb Judson
patenteerde de rits

• Grover Cleveland,
president (1893–1897)

• Rudyard Kipling
(GB) publi-
ceerde The
Jungle Book

• Wilhelm Röntgen
(Duitsland) ontdekte
röntgenstralen

• Utah werd een
staat (4 januari)

• Vastendag
van donder-
dag naar zon-
dag verplaatst
(5 november)

• Eerste ring buiten de
VS georganiseerd in
Cardston (Alberta,
Canada) (9 juni)

• Eerste publicatie
van de
Improvement Era
(november)

• Vijftiende verjaardag
van de aankomst
van de heiligen in
de Salt Lake Valley
gevierd (24 juli)

• Openbaring
over tiende ont-
vangen door
president Snow
(17 mei)

• President Wilford Woodruff
overleed (2 september);
Lorenzo Snow werd de
vijfde president van de kerk,
met George Q. Cannon en
Joseph F. Smith als raadge-
vers (13 september)

• President Lorenzo Snow
overleed (10 oktober);
Joseph F. Smith werd de
zesde president van de
kerk, met John R. Winder
en Anthon H. Lund als
raadgevers (17 oktober)

(president van de kerk, 13 september 1898)

• William McKinley, president (1897–1901)

• Spanje en de
VS verklaren
elkaar de oorlog
over Cuba
(april–december)

• Eerste magne-
tische geluids-
opname

• Meer dan een
miljoen exempla-
ren van Scott
Joplin’s composi-
tie ‘Maple Leaf
Rag’ verkocht

• Eerste moderne
Olympische
Spelen in Athene
(Griekenland)

• Zionistencongres
in Zwitserland

• De ‘Boerenoorlog’ in
Zuid-Afrika brak uit
(eindigde in 1902)

• Het concern
Bayer (Duitsland)
patenteerde aspi-
rine

283.765

• President Snow
bevestigde opnieuw
het verbod op het
meervoudig huwelijk
(8 januari)

• Zendingsgebied
Japan geopend
(12 augustus)

• President Smith
gaf ‘tweede
manifest’ uit
(6 april)

• Eerste ongehuwde,
officiële zendeling-
zusters aangesteld
(voorjaar)

• Eerste publica-
tie van de
Children’s Friend
(januari)

• Brigham Young
Academy werd
Brigham Young
University (oktober)

• De kerk kocht
de gevangenis
in Carthage
(5 november)

• Reginald Fessenden
zond eerste toespraak
op de radio uit

• President
William
McKinley
vermoord

• Theodore Roosevelt, president (1901–1909)

• Gebroeders
Wright vlogen
met een bemand
vliegtuig bij Kitty
Hawk (North
Carolina)

• Bokseropstand
tegen buitenlan-
ders in China
(tot 1901)

76.212.168

• Aswandam in
Egypte geopend

• Eerste Tour
de France
(wielerronde)

Joseph Fielding Smith
Harold B. Lee (28 maart 1899–26 december 1973)

Spencer W. Kimball (28 maart 1895–5 november 1985)

Ezra Taft Benson (4 augustus 1899–30 mei 1994)

(president van de kerk, 17 oktober 1901)

• Idaho en
Wyoming
werden de
43e en 44e

staat

• Veldslag bij
Wounded
Knee

• Utah werd
de 45e staat

• Aardbeving in
Japan, waarbij tien-
duizend mensen om
het leven kwamen

• Ellis Island
opende een
immigratiekan-
toor

• De eerste uitvoe-
ring van De
Notenkraker, van
Pjotr Tsjaikovski
(Rusland)

• Aandelenmarkt
stortte in,
gevolgd door
een economi-
sche depressie
van vier jaar

• Guglielmo
Marconi (Italië)
vond radiotele-
grafie uit

• Enorme
goudkoorts

• Faciliteiten
‘Gescheiden
maar gelijk-
waardig’ voor
blanken en zwar-
ten door hoog-
gerechtshof
goedgekeurd

• Pierre en Marie
Curie (Frankrijk)
ontdekten
radium

• Walter Reed ontdekte
dat de gele koorts door
muggen werd verspreid

• De berg Pelée barstte
uit, waarbij 29 dui-
zend mensen om het
leven kwamen

• Henry Ford
richtte de Ford
Motor Company
in Detroit
(Michigan) op

• Trans-Siberische
spoorweg vol-
tooid (7.413
kilometer)

• Koningin Victoria van
Engeland overleed; zij
werd opgevolgd door
haar zoon Edward VII
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George Albert Smith (tot apostel geordend, 8 oktober 1903)

Heber J. Grant

Joseph Fielding Smith

Joseph F. Smith

(tot apostel geordend, 7 april 1910)

David O. McKay (tot apostel geordend, 9 april 1906)

Harold B. Lee

Spencer W. Kimball

Ezra Taft Benson

• Dr. William H. Groves
Latter-day Saints Hospital,
eerste ziekenhuis van de
kerk, geopend in Salt Lake
City (1 januari); in 1975
droeg de kerk haar zieken-
huizen over aan particuliere
organisaties

• Joseph Smith Memorial
Cottage and Monument,
in Sharon (Vermont)
ingewijd, de plek waar
de profeet geboren werd
(23 december)

• President Joseph F. Smith
werd de eerste president
van de kerk die Europa
bezocht (zomer)

• President Smith
maakte bekend dat
de kerk schuldenvrij
was (10 januari)

Howard W. Hunter (14 november 1907– 3 maart 1995)

• Programma’s van
priesterschap en
andere organisa-
ties gesystemati-
seerd (8 april)

• Als reactie op
debat over darwi-
nisme en evolutie-
leer gaf het Eerste
Presidium een offi-
ciële verklaring
over de afkomst
van de mens uit
(november)

Gordon B. Hinckley (23 juni 1910)

398.478

• Kerk past het
scoutingpro-
gramma toe

• Kerk kocht boerderij van
familie Smith bij Palmyra
(New York), waaronder
het heilige bos

• Aardbeving in San
Francisco waarbij
700 mensen om
het leven kwa-
men; 400 miljoen
dollar schade

• Henry Ford
introduceerde
de auto
‘Model T’

• Federal Bureau
of Investigation
(FBI) opgericht

• William Howard Taft,
president (1909–1913)

92.228.496

• Mohandas Gandhi
begon zijn
geweldloze ver-
zetsbeweging in
Zuid-Afrika

• Sir Robert
Baden-Powell
(GB) richtte
scouting op

• Robert E. Peary
(VS) werd de eer-
ste persoon die
de Noordpool
bereikte

• Sigmund Freud
(Oostenrijk) introduceerde
zijn psychoanalyse 

Geschatte
wereldbevol-
king: 1,75
miljard

• Eerste seminarie
georganiseerd
op de Granite
High School in
Salt Lake City
(september)

• Coördinatiecomité
georganiseerd
(8 november)

• Scoutingprogramma
officieel aanvaard als
activiteitenprogramma
voor jongens van de
kerk (21 mei)

• Seagull Monument
op Temple Square
ingewijd (1 oktober)

• Eerste uitgave van
het maandelijkse
Relief Society
Magazine (januari)

• Eerste Presidium
kondigt de
‘gezinsavond’
aan (27 april)

• Algemene
aprilconferentie
uitgesteld tot
1–3 juni van-
wege landelijke
griepepidemie

• Het boek Jezus de
Christus van ouder-
ling James E.
Talmage gepubli-
ceerd (september)

• Ricks Academy,
in Rexburg
(Idaho) werd
Ricks College
(najaar)

• Federale inkom-
stenbelasting
geïntroduceerd,
met aanpassing
van het
zestiende
amendement

• Woodrow Wilson, president (1913–1921)

• Robert H.
Goddard begon
met zijn raketex-
perimenten

• Albert Einstein
(Duitsland) publi-
ceerde zijn relativi-
teitstheorie

• Eerste transcontinen-
tale telefoonverbin-
ding, tussen New York
en San Francisco

• Aartshertog Frans
Ferdinand van
Oostenrijk-Hongarije
werd vermoord, waar-
mee een wereldoorlog
werd ontketend

• Het
Panamakanaal
werd geopend

• Het Eerste Presidium
en het Quorum der
Twaalf gaven een
leerstellige verklaring
over de Vader en de
Zoon uit (30 juni)

• Bestuursgebouw
van de kerk in
Salt Lake City vol-
tooid (2 oktober)

• President Smith
ontving een visioen
over de verlossing
van de doden (3
oktober; zie LV 138)

• Laietempel
(Hawaï)eerste
buiten het
vasteland van
de VS, inge-
wijd (27
november)

• VS namen
deel aan de
Eerste
Wereldoorlog

• Grand Canyon
National Park
opgericht

• Balfour-verklaring
waardoor
Palestina het
thuisland van de
Joden werd

• Met het Verdrag van
Versailles kwam er
officieel een einde
aan de Eerste
Wereldoorlog

• President Joseph F.
Smith overleed (19
november); Heber J.
Grant werd de
zevende president van
de kerk, met Anthon
H. Lund en Charles W.
Penrose als raadge-
vers (23 november)

• Oklahoma
werd de 46e

staat • New Mexico en
Arizona werden
respectievelijk
de 47e en 48e

staat

• Een tyfoon
in Tahiti
doodde
tienduizend
mensen

• William D.
Boyce orga-
niseerde de
Boy Scouts
of America

• W. E. B. DuBois
richtte de National
Association for
the Advancement
of Colored People
(NAACP) op

• Koning Edward
VII van Engeland
overleed; hij
werd opgevolgd
door George V

• Roald Amundsen
(Noorwegen) werd de
eerste persoon die de
Zuidpool bereikte

• De SS Titanic
zonk na een
ijsberg geraakt
te hebben; 1.513
passagiers en
bemanningsleden
kwamen om het
leven

• De slag bij Verdun
resulteerde in
ruim een miljoen
gesneuvelde sol-
daten

• Tsaar Nikolaas II en
zijn familie werden
gedood; Russische
Revolutie (tot 1921)

• Griepepidemie (tegen
het jaar 1920 ruim 20
miljoen slachtoffers)

• Zomertijd
ingesteld om
brandstof te
besparen

• Achttiende amende-
ment goedgekeurd,
waarin de vervaardi-
ging, verkoop,
import en export
van alcoholische
dranken werd ver-
boden (tot 1933)
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George Albert Smith

David O. McKay

Joseph Fielding Smith

Spencer W. Kimball

Harold B. Lee

Ezra Taft Benson

Howard W. Hunter

Gordon B. Hinckley

Heber J. Grant (president van de kerk, 23 november 1918)

• President Heber J.
Grant wijdde het radio-
station van Deseret
News in en gaf, voor
het eerst in de
geschiedenis van de
kerk, een boodschap
via de radio (6 mei)

• Primary Children’s
Hospital geopend in
Salt Lake City (mei)

• Ouderling David O
McKay en Hugh J.
Cannon vertrokken
voor een reis van 90
duizend kilometer door
de zendingsgebieden
van de kerk (4 decem-
ber; op 24 december
1921 terug)

Ledental kerk:
525.987

• Negentiende
amendement
goedgekeurd,
kiesrecht voor
mannen en
vrouwen

• Warren G. Harding, president (1921–1923)

Bevolking VS:
106.021.537

• Aardbeving in
China, waarbij
180 duizend
mensen om
het leven
kwamen

• De volken-
bond werd
opgericht

• Het graf van
koning
Toetankamon
in Egypte werd
geopend

Schatting:
1,86 miljard

• Mussolini
vestigde fas-
cistische dic-
tatuur in Italië 

• Cardstontempel
(Alberta, Canada)
ingewijd
(26 augustus)

• Eerste radio-
uitzending van
de algemene
conferentie
(3 oktober)

• Kerk kocht deel van de
heuvel Cumorah

• Eerste zen-
dingsgebied in
Zuid-Amerika
georganiseerd
(6 december)

• Zendingshuis in
Salt Lake City;
eerste georgani-
seerde opleiding
voor zendelingen

• Eerste instituut voor
godsdienstonderwijs
begonnen, in Moscow
(Idaho) op de University
of Idaho (najaar)

• Mesatempel
(Arizona) ingewijd
(23 oktober); inwij-
dingsdiensten via de
radio uitgezonden

• Honderdste
ring georga-
niseerd, in
Lehi (Utah)
(1 juli)

• Kerk kocht de rest
van de heuvel
Cumorah

• In de ‘Scopes
Monkey’-rechts-
zaak werd John
Scopes schuldig
bevonden aan
het verkondigen
van evolutie in
een openbare
school

• Calvin Coolidge, president (1923–1929)

• Charles Lindberg
vloog in 33,5 uur
van New York
naar Parijs

• Alexander
Fleming (GB)
ontdekte
penicilline

• Tsjang Kai-sjek
bracht de Manchu-
dynastie ten val;
werd tot president
van China gekozen

• Richard Byrd en
Floyd Bennet
(VS) vlogen als
eersten over de
Noordpool

• Tabernakelkoor
begon met weke-
lijkse radio-uitzen-
dingen (15 juli)

• Kerk vierde haar
honderdjarig
bestaan (6 april)

• Church News voor
het eerst gepubli-
ceerd door Deseret
News (6 april)

• Kerk begon een
campagne tegen
het gebruik van
tabak (2 april)

• Speciale vasten-
dag tijdens de
grote depressie
om de armen te
helpen (15 mei)

• Kerk hield een zes-
daagse viering van het
honderdjarig bestaan
van het woord van wijs-
heid (21–26 februari)

• Junior zondags-
school werd een
officieel onder-
deel van de zon-
dagsschool

• De aandelenmarkt in New
York stortte in, het begin
van een ernstige economi-
sche depressie (tot 1941)

670.017

• Herbert Hoover, president (1929–1933)

• Congres gaf toe-
stemming voor de
‘Star-Spangled
Banner’ als natio-
naal volkslied

• Amelia Earhart werd
de eerste vrouw die
een solovlucht over
de Atlantische
Oceaan maakte

• Philo Farnsworth ont-
wikkelde de televisie

• Franklin Delano Roosevelt,
president (1933–1945)

123.202.624

Geschatte
wereldbevol-
king: 2,07
miljard

• Hitler kreeg titel
Führer en macht
over Duitsland

• Eerste concentratiekampen
door de Nazi’s in Duitsland
opgezet; tegen 1945 zaten
acht tot tien miljoen mensen
in die kampen, waarvan min-
stens de helft (voornamelijk
Joden) werden vermoord

• President
Warren G.
Harding
overleed

• Rhapsody in
Blue van George
Gershwin ging in
première

• Adolph Hitler
publiceerde
Mein Kampf

• The Jazz Singer,
de eerste speel-
film met geluid,
ging in première

• Economie in
Duitsland
stortte in

• Jozef Stalin begon met
zijn vijfjarenplan in de
Sovjet-Unie

• Max Theiler
(Zuid-Afrika)
ontwikkelde
vaccin voor
gele koorts

• 21e amendement
goedgekeurd,
waarmee er een
eind aan het
drankverbod kwam

• Mohandas ‘Mahatma’ Gandhi begon
een ‘hongerstaking’ en drong aan op
een boycot van Britse goederen om te
protesteren tegen de manier waarop de
Britse regering de laagste kasten in India
behandelde, de ‘onaanraakbaren’; hij
hielp hervormingen tot stand te brengen
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George Albert Smith

David O. McKay

Joseph Fielding Smith

Spencer W. Kimball

Harold B. Lee (tot apostel geordend, 10 april 1941)

(tot apostel geordend, 7 oktober 1943)

Ezra Taft Benson

Howard W. Hunter

Gordon B. Hinckley

Heber J. Grant

• Monument op
de heuvel
Cumorah inge-
wijd (21 juli)

• Wet Social
Security werd
getekend, met
een oudedags-
voorziening en
een werkloos-
heidsverzekering;
eerste betalingen
werden in 1937
gedaan

• Kerk introduceerde
het officiële wel-
zijnsprogramma,
het Church Security
Program (april);
later werd het het
Church Welfare
Program genoemd
(1938)

• Openluchtspel op
de heuvel Cumorah,
‘America’s Witness
for Christ’ (juli)

• Eerste winkel van Deseret
Industries geopend in Salt
Lake City (14 augustus)

• Leden van de kerk
werden aange-
moedigd om een
jaarvoorraad te
hebben (april)

• Kerk kocht een deel
van het land waarop
de Nauvootempel
stond (20 februari)

• Genealogical Society
of Utah begon met
het microfilmen
van documenten
(november)

• Jesse Brown
won vier gouden
medailles op
de Olympische
Spelen in Berlijn

• Plastic voor het
eerst in het pro-
ductieproces
gebruikt

• Golden Gate
Bridge in San
Francisco
geopend

• Duitse zeppelin
Hindenburg explodeerde
en verbrandde tijdens
landing in New Jersey

• De radio-uitzending van
The War of the Worlds
van Orson Welles ver-
oorzaakte hysterie

• Spaanse bur-
geroorlog
begon (tot 1939)

• Frank Whittle (GB)
bouwde de eerste
straalmotor

• Lajos Biró
(Hongarije) vond
de balpen uit

• Eerste Presidium liet alle zen-
delingen uit Europa terugko-
men (augustus–november)

• Kerk kocht de gevange-
nis te Liberty (19 juni)

• Eerste Presidium liet
alle zendelingen uit
het zuiden van
Oceanië en Zuid-
Afrika terugkomen

862.664

• Eerste Presidium
kondigde nieuwe
roeping van
assistent van de
Twaalf aan (6 april)

• Leden van de kerk
aangespoord om
minder te reizen in
verband met oor-
logsbeperkingen

• De USS Brigham
Young, een vracht-
schip, werd gedoopt
(17 augustus)

• New York
World’s Fair
op televisie
uitgezonden

• Componist Irving
Berlin brengt
‘God Bless
America’ uit

• Het nationaal
monument bij
Mount Rushmore
voltooid

• President Franklin D.
Roosevelt gaf toestemming
om Japanse Amerikanen
gevangen te zetten

• Duitsland viel
Amerikaanse sche-
pen aan; Japan
viel Pearl Harbor
aan; de VS ging
aan de Tweede
Wereldoorlog
deelnemen

132.164.569

• Duitsland viel Polen
binnen; de Tweede
Wereldoorlog brak uit
(eindigde in 1945)

• Duitse aanval op
Londen begon; aan
het eind van het jaar
was bijna een derde
van de stad verwoest

Geschatte
wereldbevol-
king: 2,3
miljard

• C. S. Lewis (GB)
publiceerde The
Screwtape Letters

• Door hongersnood in
India minimaal anderhalf
miljoen mensen overleden

• De invasie
van de
Geallieerden
in Europa

• De USS Joseph
Smith, een vracht-
schip, werd te water
gelaten (22 mei)

• Kerk kondigde
de aankoop van
Spring Hill in
Missouri aan
(Adam-ondi-
Ahman; maart)

• Herdenkingsdienst omdat
Joseph Smith en zijn broer
Hyrum honderd jaar daar-
voor waren vermoord (juni)

• Voor het eerst sinds
1942 werden alle
leden uitgenodigd
om de algemene
conferentie bij te
wonen (5–7 oktober)

• Kerk begon goederen
naar het door oorlog
verscheurde Europa
te sturen (januari)

• Het ledental van de kerk
bereikte de miljoen

• Kerk vierde de aankomst
van de pioniers in de Salt
Lake Valley honderd jaar
daarvoor (24 juli)

(president van de kerk, 21 mei 1945)

• De VS gooiden
twee atoom-
bommen op
Japan

• Harry S. Truman, president (1945–1953)

• Onder de ‘GI Bill of Rights’ schre-
ven ruim een miljoen oorlogsvete-
ranen zich in op universiteiten en
scholen voor beroepsonderwijs

• Eerste super-
sonische
vlucht, met het
vliegtuig X-1

• Eerste bijeen-
komst van de
Verenigde Naties

• De Koude Oorlog begon
(tot 1990); Britse minister-
president, Winston
Churchill, bedacht de
term ‘IJzeren Gordijn’

• Om prehistorische immigratie te bewijzen
ging Thor Hyerdahl (Noorwegen) met
een vlot van Peru naar Polynesië

• Dode-Zeerollen
ontdekt

• De duizendste
nationale radio-uit-
zending van het
Tabernakelkoor
(17 oktober)

• Het welzijnspro-
gramma als pro-
gramma van de
kerk ingesteld
(5 april)

• Eerste tv-uit-
zending van
de algemene
conferentie
(oktober)

• Bij Bell Telephone
Laboratories werd de eerste
transistor uitgevonden

• Israël werd onafhan-
kelijke natie 

• Wereldraad van ker-
ken georganiseerd

• Onafhankelijke
Republiek Ierland
gevestigd

• Duitse Democratische
Republiek en Bonds-
republiek Duitsland
werden gecreëerd,
waardoor Duitsland in
Oost- en West-Duits-
land werd gesplitst

(tot apostel geordend, 7 oktober 1943)

• President Heber J. Grant
overleed (14 mei); George
Albert Smith werd de acht-
ste president van de kerk,
met J. Reuben Clark jr. en
David O. McKay als raad-
gevers (21 mei)

• Robert Watson-Watt
(Schotland) bouwde radar-
apparatuur om vliegtuigen
te ontdekken

• Koning George V van
Engeland overleed en werd
opgevolgd door zijn zoon
Edward VIII, die later
afstand van de troon deed
en door zijn broer George
VI werd opgevolgd

• De musical
Oklahoma! van
Rodgers en
Hammerstein
ging voor het
eerst in productie

• Selman Waksman
(VS) ontdekte
streptomycine

• Door een polio-
epidemie overle-
den bijna 1.200
mensen en raak-
ten duizenden
invalide

• President Franklin
D. Roosevelt
overleed

• Einde van de
Tweede
Wereldoorlog

• Atomic Energy
Commission
opgericht

• Godsdienstonderwijs
op openbare scholen
als ongrondwettig
bestempeld
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Joseph Fielding Smith

Spencer W. Kimball

Harold B. Lee

Ezra Taft Benson

Howard W. Hunter (tot apostel geordend, 15 oktober 1959)

Gordon B. Hinckley

George Albert Smith

• Eerste ochtendse-
minarie begon, in
Zuid-Californië
(september)

• President George
Albert Smith wijdde
het standbeeld van
Brigham Young in
bij het Capitool
(1 juni)

• Zendelingen begonnen
het systematische pro-
gramma voor evangelie-
onderwijs te gebruiken,
waardoor het zendings-
werk door de hele kerk
gestandaardiseerd werd.

• Kerk organiseerde
het United Church
School System
(9 juli)

• Ouderling Ezra Taft
Benson benoemd als
minister van landbouw
door de nieuwe presi-
dent, Dwight D.
Eisenhower (31 decem-
ber); ouderling Benson
deed dat acht jaar

David O. McKay (president van de kerk, 9 april 1951)

Ledental kerk:
1.111.314

Bevolking VS:
151.325.798

• Dwight D. Eisenhower, president (1953–1961)

• De Koreaanse
Oorlog begon
(tot 1953)

Wereldbevolking:
2,555 miljard

• Sir Edmund Hillary
(Nieuw-Zeeland) en
Tenzing Norgay
(Nepal) waren de eer-
ste mensen die de top
van de Mt. Everest
bereikten, de hoogste
berg ter wereld

• Koning George VI van
Engeland overleed; hij
werd opgevolgd door
zijn dochter Elizabeth II

• Kerk kondigde
introductie van
Indian Placement
Program aan (juli)

• Het bouwcomité
van de kerk geor-
ganiseerd (juli)

• Berntempel
(Zwitserland), de eer-
ste in Europa, ingewijd
(11 september)

• Church College of Hawaii
(nu BYU—Hawaii) geo-
pend (26 september)

• Gebouw van de
zustershulpvereniging
in Salt Lake City inge-
wijd (3 oktober)

• Mormoons
Tabernakelkoor gaf con-
certen door heel Europa
(augustus–september)

• Algemene oktober-
conferentie vanwege
griepepidemie afge-
last (oktober)

• Hamiltontempel
(Nieuw-Zeeland) en
Londentempel
(Engeland) ingewijd
(20 april; 7 september)

• Jonas Salk
ontwikkelde
poliovaccin

• Voorstel voor systeem van
autowegen om staten onder-
ling te verbinden

• Hooggerechtshof
bepaalde dat rassen-
onderscheid op 
openbare scholen
ongrondwettig is

• Rosa Parks, een
zwarte vrouw, gear-
resteerd omdat ze
weigerde achterin
de bus te zitten

• Disneyland in Anaheim
(Californië) geopend

• VS en Canada
richtten North
American Air
Defense Command
(NORAD) op

• Dr. Suess publi-
ceerde The Cat
in the Hat

• National Aeronautics
and Space
Administration
(NASA) opgericht

• Eerste transatlan-
tische telefoon-
verbindingen

• De Sovjet-Unie
lanceerde
Sputnik 1, de
eerste kunst-
matige satelliet

• Nikita Kroetsjov
werd leider van de
USSR

• Fidel Castro
kwam  aan de
macht in Cuba

• Vietnamoorlog
(tot 1973)

• President McKay
sprak de bekende
woorden: ‘Ieder lid een
zendeling’ (6 april)

• Eerste Presidium gaf ver-
klaring af waarin de leden
van de kerk werden aan-
gemoedigd om de sabbat
te heiligen en niet op
zondag boodschappen te
doen (19 juni)

• Mormoons Tabernakel-
koor kreeg een Grammy
uitgereikt, een nationale
muziekonderscheiding,
voor de opname van
‘Battle Hymn of the
Republic’ (29 november)

• Eerste niet-Engelstalige
ring van de kerk in Den
Haag georganiseerd
(12 maart)

• Eerste ring in Engeland
georganiseerd, in
Manchester (27 maart)

• Language Training Institute
voor zendelingen die naar
het buitenland gingen op de
BYU gevestigd (november);
werd later Language Training
Mission genoemd (1963)

• Leeftijd waarop jon-
gemannen op zen-
ding kunnen gaan
verlaagd van 20
naar 19 (maart)

• Alaska en Hawaï
werden respec-
tievelijk de 49e

en 50e staat

• John F. Kennedy, president (1961–1963)

• Alan Shepard
werd de eer-
ste Amerikaan
in de ruimte

1.693.180

179.323.175

3,04 miljard

• Vredeskorps
opgericht

• John Glenn werd
de eerste
Amerikaan die in
een baan rond
de aarde vloog

• Lyndon Baines Johnson,
president (1963–1969)

• De invasie
‘Bay of Pigs’
faalde in Cuba

• Joeri Gagarin
(USSR) werd de
eerste man in de
ruimte; hij vloog
in een baan rond
de aarde

• Oost-Duitsland
bouwde de
Berlijnse Muur

• Cubaanse
raketcrisis

• Polynesisch
Cultureel Centrum
in Hawaï ingewijd
(12 oktober)

• Kerk kocht kortegolf-
radiostation (10 oktober);
werd gebruikt om uitzen-
dingen van de kerk naar
Europa en Zuid-Amerika
door te geven

• Paviljoen van
de kerk op de
New York
World’s Fair
(april)

• Huisonderwijs-
programma
geïntroduceerd
(januari)

• Martin Luther King jr.
sprak de beroemde woor-
den ‘Ik heb een droom’

• President John F.
Kennedy vermoord

• De Beatles
kwamen voor
het eerst naar
de VS

• President George Albert
Smith overleed (4 april);
David O. McKay werd de
negende president van
de kerk, met Stephen L
Richards en J. Reuben
Clark jr. als raadgevers
(9 april)

• Elektriciteit
geproduceerd
met kern-
brandstof

• Eerste water-
stofbom ont-
ploft, op de
Marshall
Eilanden

• Kleurentelevisie
voor het eerst
geïntroduceerd

• Het dagboek van Anne
Frank gepubliceerd

• Eerste waterstofbom
explodeerde

• Longkanker
in verband
gebracht
met roken

• In Zuid-Afrika
verwijderden
gewapende poli-
tieagenten
zestigduizend
zwarten uit een
gebied dat alleen
voor blanken
bestemd was

• Valentina
Teresjkova
(USSR) werd
de eerste vrouw
in de ruimte

• Telstar (VS), eerste communi-
catiesatelliet gelanceerd

• Leonid Brezjnev
werd leider van de
USSR

(tot apostel geordend, 5 oktober 1961)
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Joseph Fielding Smith

Harold B. Lee

Spencer W. Kimball

Ezra Taft Benson

Howard W. Hunter

Gordon B. Hinckley

David O. McKay

• Kerk publiceerde
eerste hulpboek
voor de gezins-
avond (januari)

• Na in 1862 te zijn
gestopt, werd het zen-
dingswerk in Italië weer
voortgezet (februari)

• Eerste ring in
Zuid-Amerika
georganiseerd,
in São Paulo
(Brazilië)
(1 mei)

• Archief in
de Granite
Mountain
ingewijd
(22 juni)

• Twee aanvullende raadge-
vers aan het Eerste
Presidium toegevoegd,
Joseph Fielding Smith en
Thorpe B. Isaacson (okto-
ber); Alvin R. Dyer in april
1968 als derde aanvul-
lende raadgever geroepen.

• VS namen
deel aan de
Vietnamoorlog

• Eerste regionale
vertegenwoordi-
gers geroepen
(29 september)

• Met het zen-
dingswerk in
Thailand begon-
nen (februari)

• Eerste zendelin-
gen komen in
Spanje aan (juni)

• Eerste zendelingen
naar Indonesië
gestuurd (januari)

• Programma voor
medisch zendelin-
gen begonnen (juli)

• Eerste gebiedsconferentie
gehouden, in Manchester
(Engeland) (27–29 augustus)

• Enkele Egyptische
papyrusrollen die
Joseph Smith in bezit
had gehad, werden
door het New York
Metropolitan Museum
of Art aan de kerk
gegeven (november)

• Algemeen ZHV-presi-
dente Belle S. Spafford
geroepen als president
van de taalcursus van
twee maanden voor
voltijdzendelingen
(januari)

• Taalcursus van
twee maanden
voor voltijdzen-
delingen begon-
nen (januari)

• De ‘Monkey Law’
uit Tennessee
afgeschaft,
waardoor op
openbare scho-
len in de evolutie-
leer onderwezen
mocht worden

• Neil Armstrong
werd de eerste
man die op de
maan liep

• Richard M. Nixon, president (1969–1974)

• Zesdaagse oor-
log in het
Midden-Oosten

• In Zuid-Afrika
werd de eerste
harttransplanta-
tie verricht

• Maandagavond
in de hele kerk
voor de gezins-
avond aange-
wezen (oktober)

(president van de kerk, 23 januari 1970)

2.930.810

• Nieuwe tijdschrif-
ten van de kerk
geïntroduceerd :
Ensign, New Era,
en Friend (januari)

(president van de kerk, 30 december 1973)

• Afdeling welzijnszorg
aangekondigd (7 april)

• Washington
D.C.-tempel
ingewijd (19
november)

• Het kantoorge-
bouw van de
kerk werd inge-
wijd (24 juli; de
afdelingen van
de kerk begon-
nen er in novem-
ber naartoe te
verhuizen)

• President Richard M.
Nixon stapte op van-
wege het Watergate-
schandaal

• Gerald R. Ford, president (1974–1977)

203.302.031

• Aswandam in
Egypte voltooid

• Aardbevingen, overstro-
mingen en aardverschui-
vingen in Peru, waarbij
30 duizend mensen om
het leven kwamen

• Cyclonen en overstromin-
gen in Oost-Pakistan,
waarbij 500 duizend men-
sen om het leven kwamen

3,708 miljard

• Olieproducerende
Arabische landen verbieden
export van olie naar de VS,
West-Europa en Japan (tot
1974), vanwege hun steun
aan Israël, waardoor er een
energiecrisis ontstond

• Twee openbaringen
aanvaard als aanvul-
ling op de Parel van
grote waarde (3 april);
later verplaatst naar
de Leer en Verbonden
(6 juni 1979; zie LV
137 en 138)

• De Tetondam in
Idaho brak door,
waardoor duizenden
heiligen der laatste
dagen getroffen wer-
den (5 juni)

• Organisatie van het
Eerste Quorum der
Zeventig aangekon-
digd (1 oktober)

• Centrum voor taalcur-
sussen gebouwd in
Provo (Utah); werd later
het opleidingscentrum
voor zendelingen om alle
zendelingen op te leiden
(26 oktober 1978)

• Nieuwe opzet van algemene conferen-
tie aangekondigd (1 januari): eerste
zondag van iedere april en oktober,
met de voorafgaande zaterdag

• Auteur Alex Haley
publiceerde Roots:
The Saga of an
American Family

• De ruimtesondes
Viking I en II
landden op Mars

• Tweehonderdjarig bestaan
van de VS gevierd

• James Earl Carter jr., president
(1977–1981)

• Openbaring bekendge-
maakt dat waardige man-
nen van alle rassen het
priesterschap mogen ont-
vangen (juni; zie Officiële
verklaring 2)

• São Paolotempel
(Brazilië), de eerste in
Zuid-Amerika, werd
ingewijd (30 oktober)

• Duizendste ring
georganiseerd,
in Nauvoo
(Illinois) (18
februari)

• Kerk gaf haar
editie van de
King James-
vertaling van de
Bijbel uit (29
september)

• Orson Hyde
Memorial
Gardens op
de Olijfberg
in Jeruzalem
ingewijd (24
oktober)

• Moeder
Theresa kreeg
de Nobelprijs
voor de vrede

(president van de kerk, 7 juli 1972)

• President David O.
McKay overleed 
(18 januari); Joseph
Fielding Smith werd de
tiende president van de
kerk, met Harold B. Lee
en N. Eldon Tanner als
raadgevers (23 januari)

• President Joseph
Fielding Smith overleed
(2 juli); Harold B. Lee
werd de elfde president
van de kerk, met N.
Eldon Tanner en Marion
G. Romney als raadge-
vers (7 juli)

• President Harold B.
Lee overleed (26
december); Spencer
W. Kimball werd de
twaalfde president van
de kerk, met N. Eldon
Tanner en Marion G.
Romney als raadge-
vers (30 december)

• Ruim 250 duizend men-
sen verzamelden zich in
Washington D.C. om
tegen de bemoeienis in
Vietnam te protesteren

• Martin Luther
King jr. werd
vermoord

• 26e amendement
aangepast, waarbij
de stemgerechtigde
leeftijd verlaagd
werd tot achttien

• Eerste wereldcongres
over genealogische docu-
menten werd gehouden
(in Salt Lake City)

• Aardbeving in
Nicaragua, waar-
bij tienduizend
mensen om het
leven kwamen

• De twee torens
van het World
Trade Center in
New York City, de
hoogste gebou-
wen in de wereld,
werden voltooid

• Einde van de
Vietnamoorlog;
Amerikaanse
troepen trokken
zich terug

• De auteur Alexander
Solzjenitsin werd uit de
Sovjet-Unie verbannen
na het publiceren van
De Goelag-archipel

• Communisten
namen de rege-
ring van Zuid-
Vietnam over

• Aardbevingen in
Italië, China,
Filipijnen, Turkije,
Bali en Guatemala,
waarbij 780 dui-
zend mensen om
het leven kwamen

• Eerste vlucht van
een ruimteveer

• VS bevestigden
testen van neu-
tronenbom

• Door gedeeltelijk
afsmelten van
kerncentrale
Three-Mile Island
kwam radioacti-
viteit in de atmo-
sfeer terecht

• Margaret Thatcher
werd de eerste vrou-
welijke minister-
president van
Groot-Brittannië
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Ezra Taft Benson

Howard W. Hunter

Gordon B. Hinckley

Spencer W. Kimball

• Het schema zon-
dagse bijeen-
komsten in de
VS en Canada
geïntroduceerd
(2 maart)

• Nieuwe versie van de
tripelcombinatie gepu-
bliceerd (september)

• Drieledige
zending van
de kerk
bekendge-
maakt (4 april)

Ledental kerk:
4.639.822

• De berg St. Helens
in Washington
barstte uit, waarbij
57 mensen om het
leven kwamen

• Foto’s van Voyager
1 onthulden meer-
dere manen rond
Saturnus

Bevolking VS:
226.542.199

• IBM introdu-
ceerde de eer-
ste persoonlijke
computer (PC)

• Ronald W. Reagan, president (1981–1989)

Wereldbevolking:
4,454 miljard

• Acquired Immune
Deficiency
Syndrome (AIDS)
ontdekt • Vastgesteld wat het aidsvirus is

• Het ledental
van de kerk
bereikte de 5
miljoen (op 1
april bekend-
gemaakt)

• Ouderling Gordon
B. Hinckley geroe-
pen als derde raad-
gever in het Eerste
Presidium (23 juli)

• De kerk
vierde haar
150-jarig
bestaan
(6 april)

• Tijd van voltijdzen-
ding teruggebracht
tot 18 maanden
(2 april); later weer
veranderd in 24
maanden (26
november 1984)

• Eerste regionale
conferentie gehou-
den, in Londen
(Engeland)
(16 oktober)

• Amendement voor
gelijke rechten nie-
tig verklaard

• Eerste kunsthart
geïmplanteerd

• CD voor alge-
meen gebruik
uitgebracht

• Apple Computer
introduceerde de
eerste ‘muis’ voor
de computer

• Ernstigste El Niño
(1982–1983) ooit ver-
oorzaakte over de hele
wereld afwijkende
weersomstandigheden

• Gebieds-
presidiums
aangesteld
(24 juni)

• Museum
voor kerkge-
schiedenis
en kunst in
Salt Lake
City inge-
wijd (4 april)

• Vijftienhonderdste ring
georganiseerd, de ring
Ciudad Obregon-Yaqui
(Mexico), 150 jaar nadat
de eerste ring in Kirtland
(Ohio) was georgani-
seerd (28 oktober)

• De Freibergtempel, in
de toenmalige commu-
nistische DDR, werd
ingewijd (29 juni)

• Herziene lofzangen-
bundel gepubli-
ceerd, eerste in 37
jaar (2 augustus)

• De Church
Genealogical
Library in
Salt Lake City
ingewijd
(23 oktober)

(president van de kerk, 10 november 1985)

• Ringquorums
van
zeventigers
opgeheven
(4 oktober)

• Ruimteveer Challenger
ontplofte, 74 seconden
na lancering

• Aardbeving in
Armenië, waarbij 40
duizend mensen om
het leven kwamen

• Tweede Quorum
der Zeventig geor-
ganiseerd (april)

• Zendelingen uit
het West-Afrikaanse
land Ghana verban-
nen (14 juni); later
mochten ze weer
terugkomen (30
november 1990)

• Eerste ring in
West-Afrika
georganiseerd,
de ring Aba
(Nigeria)
(15 mei)

• Bekendmaking dat
de kerk zendings-
werk in de DDR
mocht verrichten
(12 november)

• Leden van de
kerk in Groot-
Brittannië vierden
150 jaar zen-
dingswerk in het
land (24–26 juli)

• Mijlpaal van
honderd mil-
joen begiftigin-
gen voor de
doden verricht
(augustus)

• De naam van de
afdeling genealogie
van de kerk werd ver-
anderd in de afdeling
familiegeschiedenis
(15 augustus)

• Kerk gaf het software-
pakket ‘FamilySearch’
uit om familiehisto-
risch onderzoek te ver-
eenvoudigen (2 april)

• Gemeente Tallin
(Estland) georga-
niseerd; eerste in
de Sovjet-Unie
(28 januari)

• 150-jarig bestaan van
de zustershulpvereni-
ging gevierd (14 maart)

• Encyclopedia of
Mormonism
gepubliceerd
door Macmillian
Publishing Co.

• De Russische
Republiek, het
grootste land in
de Sovjet-Unie,
erkende formeel
de kerk (24 juni)

• Het honderdjarig
bestaan van de
kerk in Tonga
gevierd (13–27
augustus)

• Het programma
‘lees- en schrijf-
vaardigheid’ van de
ZHV aangekondigd
(15 december)

7.761.207

• Olietanker Valdez
raakte een rif bij
Alaska, met een van de
grootste olievlekken in
de geschiedenis als
gevolg (40 miljoen liter)

• George H. W. Bush,
president (1989–1993)

248.718.301

• Bloedbad op
Tiananmenplein in China;
300–400 pro-democrati-
sche studenten vermoord

• Berlijnse Muur
gesloopt

• Het Russische
parlement stemde
voor godsdienst-
vrijheid

5,276 miljard

• Perzische
Golfoorlog

• USSR ontbonden;
Russische
Federatie grootste
opvolger

• Het gerenoveerde
Hotel Utah werd
hernoemd, en werd
opnieuw ingewijd
als het Joseph
Smith Memorial
Building (27 juni)

• Computer-
software
‘TempleReady’
aangekondigd
(8 november)

• Overstromingen in negen
staten in het midwesten,
waardoor 70 duizend men-
sen dakloos werden en er 12
miljard dollar schade was

• Terroristen lieten bom
in het World Trade
Center in New York City
ontploffen, waarbij zes
mensen om het leven
kwamen

• Tijdperk van
openbaar internet
begon

• William Jefferson Clinton,
president (1993–2001)

• Nelson Mandela
werd de eerste
zwarte president
van Zuid-Afrika

• Kanaaltunnel
(Chunnel) geo-
pend, verbinding
tussen Engeland
en Frankrijk

• President Spencer W.
Kimball overleed (5
november); Ezra Taft
Benson werd de der-
tiende president van
de kerk, met Gordon
B. Hinckley en Thomas
S. Monson als raadge-
vers (10 november)

• President Ezra
Taft Benson over-
leed (30 mei);
Howard W. Hunter
werd de veer-
tiende president
van de kerk, met
Gordon B.
Hinckley en
Thomas S.
Monson als raad-
gevers (5 juni)

• Russische kosmonau-
ten kwamen op aarde
terug na 185 dagen in
een ruimtestation te
hebben gezeten

• Sally Ride werd de
eerste Amerikaanse
vrouw in de ruimte

• Gifgas vrijgeko-
men in Bhopal
(India), waarbij
tweeduizend men-
sen om het leven
kwamen

• Michail Gorbatsjov
werd minister-pre-
sident van de
Sovjet-Unie

• Kernreactor in
Tsjernobyl
(Oekraïne) explo-
deerde; 133 dui-
zend mensen
werden geëvacu-
eerd; wolken met
radioactieve
neerslag troffen
heel Europa

• Hooggerechtshof
besloot dat geld dat
rechtstreeks aan zen-
delingen wordt gege-
ven, niet aftrekbaar
van de belasting is

• Koude Oorlog
officieel ten
einde

• Wet Religious Freedom
Restoration aangenomen
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• Positie van regionale
vertegenwoordiger
opgeheven; nieuwe
positie van gebieds-
zeventiger aangekon-
digd (1 april)

• Het Eerste Presidium en
het Quorum der Twaalf
vaardigden ‘De levende
Christus: het getuigenis van
de apostelen’ uit (1 januari)

• Meerderheid van
de leden woont
buiten de VS (28
februari)

• Bomaanslag op het
federale gebouw in
Oklahoma City
(Oklahoma), waarbij
168 mensen om het
leven kwamen

• Gebiedszeventigers
in drie nieuwe quo-
rums georganiseerd
(5 april)

• Bouw van
kleine tem-
pels aange-
kondigd
(4 oktober)

• Leden van de kerk over
de hele wereld vierden
dat de pioniers 150 jaar
daarvoor naar het
westen trokken

• President Hinckley
kondigde aan dat
er aan het eind
van de twintigste
eeuw honderd
tempels in gebruik
zouden zijn
(4 april)

• Kerk lanceerde
‘FamilySearch’
op internet
(24 mei)

• Laatste alge-
mene confe-
rentie in de
Tabernakel
(2–3 oktober)

• Bostontempel
(Massachusetts), honderdste
tempel, ingewijd (1 oktober)

• De herbouwde
Nauvootempel werd
ingewijd, op de 158e

verjaardag van de
moord op de profeet
Joseph Smith en zijn
broer Hyrum (27 juni)

• Eerste algemene
conferentie in het
Conferentiecentrum
(1–2 april);
Conferentiecentrum
ingewijd (8 oktober)

• Permanent
Studiefonds
aangekondigd
(31 maart)

• Honderd miljoenste
exemplaar van het Boek
van Mormon gedrukt; het
Boek van Mormon in de
honderdste taal gedrukt

• Ledental passeert
de elf miljoen (sep-
tember); meer niet-
Engelstalige leden
van de kerk dan
Engelstalige leden

• Het Eerste Presidium
en het Quorum der
Twaalf vaardigden ‘Het
gezin: een proclamatie
aan de wereld’ uit
(23 september)

11.068.861

281.421.906
(volkstelling in 2000)

• George Walker Bush, President (2001–)

• Bestuur van
Hongkong
teruggegeven
aan China

6,79 miljard

Gordon B. Hinckley (president van de kerk, 12 maart 1995)

Howard W. Hunter (president van de kerk, 5 juni 1994)

• President Howard W.
Hunter overleed (3
maart); Gordon B.
Hinckley werd de vijf-
tiende president van
de kerk, met Thomas
S. Monson en James
E. Faust als raadge-
vers (12 maart)

• VS-troepen in
Bosnië (tot 1996)

• Aardbeving in
Kobe (Japan),
waarbij vijfduizend
mensen om het
leven kwamen

• Tabaksfabrikanten
troffen een schik-
king om 206 mil-
jard dollar voor
gezondheidsrisi-
co’s te betalen

• Aanklagings-
procedure
tegen president
William Clinton

• Australiërs stem-
den om de Britse
monarchie als
staatshoofd te
houden, in plaats
van een president
te kiezen

• Panama nam het
bestuur van het
Panamakanaal
van de VS over

• Nek-aan-nekrace tijdens pre-
sidentsverkiezingen in de VS;
George W. Bush uiteindelijk
tot winnaar uitgeroepen

• Olympische
Winterspelen in
Salt Lake City (Utah)

• Na vliegtuigen te hebben gekaapt
vliegen terroristen ze in het World
Trade Center in New York City; het
Pentagon in Washington D.C.; en
in een veld in Pennsylvania; ruim
drieduizend mensen kwamen om
het leven
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